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R E G I S T E R . 

• 

A. Bladz. 

A r c h i t e c t u r a et A m i c i t i a : 
Jaarlijksch feest 9, 25 
28e Jaarlijksche Algemeene Vergadering 11 
Vergadering van 23 Jan 28 

» » 6 Febr 45 
» » 20 » 69 

i) 5 Maart 85 » » 

» » 
» » 
» » 

ie Schetstocht op 25 Mei 
Vergadering van 11 Juni 

9 » . 
2 Apri l . 
6 » . 

3° '84. 

102 
118 
"35 
152 
"93 
205 

2e Schetstocht op 15 Juni '84 221 
Excursie (De) naar Hoorn op 6 Juli 249 
Herdenking van het 29jarig bestaan 305 
Vergadering van 3 Sept 314 

» « 1 7 » . . . • 330 
» I 1 Oct 351 
» » 15 > 307 
» » 29 1 383 
» » 12 Nov 399 
» » 26 >> 419 
» » 10 Dec 439 
» » 24 » 458 

Aanvang (Bij den) van den nieuwen jaargang . . . . 
Amsterdamsche Beursprijsvraag. (De) 2, 232, 385, 391, 

413, 4'7. 419, 425. 433. 437. 
445, 457. 

» » (Besloten mededinging). 
» » (Ingezonden) 
» Beurs (De) door C. B. P. M 

Asphalt. (Nieuwe toepassingen van) 
Abdij (De) te Eberbach 
Architect. (Het honorarium van den) 101, 
Atelier (Het) van den beeldhouwer H. J. Teixeirade Mattos. 
Amsterdamsche Beursplan. (Het ofïicieele). . . .117, 

>, Beurs. (Andermaal de) 
Asphalt. (Metselwerken in) 
Auteursrecht (Het) van den architect en de Pers . . . 
Asbest-verf. (Proefneming met) 
Architecten (Er zijn te veel) in Amsterdam 
Abadie. (Paul) 
Adres van den Overste B. H. Klónnc in zake den ge-

dempten Voorburgwal, te Amsterdam 
Aardappelmeel- en stroopfabriek Hibernia 
Arti et Amicitiae. (Tentoonstelling). 375, 384, 391, 400, 
Arbeid. (De verdeeling van den) 
Academie van Beeldende Kunsten. (Tentoonstelling in de 

Rijks-) 
Amsterdamsche (De) Gemeenteraad en het Beurs-pro-

gramma 
A m s t e r d a m . (De Hoogesluis te) 77 

» (De Koepelkerk te) 173 
» (De nieuwe Beurs te) 245 
» (Oud-) 257 
» (Het nieuwe lsraelietische ziekenhuis te). 438 

Beursprijsvraag. (De Amsterdamsche) 2, 232, 385, 391, 399, 
4" 3. 417, 4'9. 425. 433, 437. 

439. 445, 451, 457 
» » » (Besloten mededin

ging) 439 
Brussel. (Een feest te) 3 

3enoemingcn. 6, 22, 54, 62, 83, 90, 98, 106, 114 129, 154, 
162, 170, 178, 217, 255, 270, 278, 287, 293, 302, 311, 318, 326, 

355, 361, 377, 394, 406, 423, 463 
Beurs (De Amsterdamsche), door C. B. P. M 37 
Batavia. (De nieuwe haven te) 46 
Beursplan. (Alweer een) 58 
Bestekken (Hoe men) maakt 66, 96 
Beweging (De hydraulische) van de bascule der Hooge

sluis te Amsterdam 77 
Bouwkunst (Haagsche) en nog wat 79 

I 
399, 
439, 
462 
439 
451 
37 
67 
93 

110 
117 
119 
118 
• 67 
241 
294 
3 ^ 306 

333 
355 
412 
385 
440 

457 

Bladz' 
Brugge en eenige harer kunstenaars m 
Beursplan. (Het officieele Amsterdamsche). . . . 117, 119 
Beurs. (Andermaal de Amsterdamsche) 118 
Beursquaestie. Nabetrachting 157 
Bouwterrein. (Verkoop van) 161, 169, 194, 216 
Beursgebouw te Amsterdam. (Programma) 232 
Beurs (De nieuwe) te Amsterdam 245 
Beurs (De nieuwe) te New-York 259, 266 
Bouwwerken en hun omgeving 297, 315 
Beursgebouw (Het nieuwe) te Chicago 299 
Houwkunst in Japan 332 
Bethesda (Uitbreiding van) te Laagsoeren 334 
Bescherming of niet?, door J. K 337 
Bouwkunst in Tirol, door W. J. Camman Pz. . , 390, 397 
Bourse (Concours d'une nouvelle) a Amsterdam . . . 400 
Beursprijsvraag. (Nog eens de) 445 
Beurs-programma. (De Amsterdamsche Gemeenteraad en 

het) 457 

B o e k b e o o r d e e l i n g . 
Nederland als Polderland 12 
Beknopt practisch leerboek der Burgerlijke en Water

bouwkunde, door B. J. Plasschaert 73 
Geschiedenis der Bouwkunst 121 
De oeververdediging in Zeeland, door M. B. G. Hoger-

waard 168 
De l'ameublement et de la decoration intérieure de nos 

appartements, par E. Guichard 191, 222 
Die niedcren Pilze in ihren Beziehungen zu den Infections-

krankheiten und der Gesundheitspflege, door Prof. 
C. von Nageli 224 

Der Wasserbau. Dritte Abtheilung 276 
Woordenlijst voor de spelling der aardrijkskundige namen 

in Nederland 392 

C. 
Calcar 152 
Critiek 273 
Cement. (Iets over Portland-) 292 
Curiositeit (Een Amerikaansche) op bouwkundig gebied, 

door J. C. K 298 
Congres voor Hygiene en Demographie 310 
Curacao 338 

D. 
Diderot, (icojarige sterfdag van) 286 
Drinkwaterleiding te Rotterdam. (Uitbreiding der wer

ken) 294 
Donau-Elbe-kanaal. (Het) 324 
Delftsch aardewerk (Fabriek van) te Delft 334 

E. 
Eberbach (De Abdij), door Jonas Ingenohl 93 
Enkhuizen, door A. W. W 197 
Excursie (Naar aanleiding van de) naar Hoorn . . . . 266 
Ebcrlcin (Georg) 293 

F. 
Feest te Brussel. (Een) 3 
Feest (laarlijksch) van A. et A 9, 25 
Feest der Vcreeniging St.-Lucas 45 
Fontein op het Heereplein te Groningen. 213,221,234,251,260 
Felix Meritis (Tentoonstelling) 313 
Fetisjisme in zake Staatswcrken, door R. v. E 35' 
Feest. (Een gulden) — B. de Greef Jz 449 

G. 

Golving (De) van 't water, door J. G. Lugten . . . . 31 
» » » » (Ingezonden) 73 

Greef Jz., (B. de) 5ojarig j ubilé 449 

H. 

Haven (De nieuwe) te Batavia 46 
Hoogesluis (De hydraulische beweging van de bascule 

der) te Amsterdam 77 



Bladz. 
Harmonie (Vereeniging De) te Groningen — Prijsvraag 2IC, 

244, 306, 432, 449, 4U' 
Huis (Het) van Maarten van Rossem te Arnhem, door 

A. R. Freem 274 
Huiszwam (Over de) en hare uitroeiing 275 
Hibernia. (Aardappelmeel- en stroopfabriek) 355 
Henstedt 433 

Instituut (Koninklijk) van Ingenieurs. Vergaderingen. 60, 
293- 315 

, (Programma) Vergadering van 
13 Nov 3«6 

Ingenieurs en steenbakkers . . . 161 
Ingenieurs (Vereeniging van Burgerlijke). Vergadering 

23 Aug 3°i. 307 
J . 

Japan (Kunst in) . . 
» (Houwkunst in) 

252 
332 

K. 

Kunst (lets over de Griekschc), door E. van den Bossche. 125 
» (De nauwkeurigheid in de), door R. v. E. . . . 126 

Koepelkerk (De) te Amsterdam «73 
Kunst (De) in Japan 2 5 z 

Koolhoven (A.) 294 
Kanaal. (Het Donau-Elbe-) • • • IH 
Kerkbouw te Katwijk-aan-Zce. 331, 352, 357, 360, 367, 375. 

406, 432, 44°. 447, 45' 

Lucas. (Feest der Vereeniging St.-) 45 
Licht. (Noordsch) 3°° 
Lincrusta Walton 323, 33' 
Leiden (3 October te), door D. J. . . . . . • • • -349 
Locomotief (De eerste vuurlooze) met soda-ketel . . .358 

Maatschappi j tot Bevorder ing der Bouwkunst 
Verslag Afdceling Rotterdam . 4, 20, 70, 137, 144, 345. 

422, 452. 
» Amsterdam 6, 41,89, 153, 193, 361, 393, 

» » 's-Gravenhage. . 13, 33, 54, 97, 136, 
377. 4°5-

» » Leeuwarden 14, 54, 97, 138. 370. 401, 
» Arnhem . 19, 72, 105, 161, 377, 421, 

» » Haarlem en omstreken 
49c Algeineene Vergadering 
Bezoek aan Antwerpen op 14 Aug 
50e Algemeene Vergadering (Programma) 
I » » . . . . 339, 

Maatschappij tot licvordering der Bouwkunst (De) en 
hare werken 

Maatschappij tot Bevordering der Houwkunst (Verslag 
der vergadering van afgevaardigden en leden van 
de Afdeelingen, op 26 Jan.) 

Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst (De) en 
hare wet 

van) onder Portland-
Marmer (Iets over) in Italië . . . 
Metaalslakken (Over het mengen 

cement 
Metselwerken in asphalt 
Monument. (Het Stieltjes-) • . • 
Methoden (Over verschillende) tot opleiding van architec

ten in het Buitenland 
Maandblad. (Een nieuw) 

Octrooi op uitvindingen .(L. J. Lcfébre). 
October (3) te Leiden, door I). J. . . . 

Bladz. 
• 332 
• 349 

uitge-
P r i j s v r a g e n : 

Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 
schreven in het jaar 1883 4 

2e gewone Prijsvraag Architectura et Amicitia i883'84. 69 
3e algemeene » » » » 88,96 
Bekroningen prijsvragen » » » 205 
Rapport der Commissie (Prijsvragen Architectura et 

Amicitia 1883) 206, 217 
idem fA. et A ) der ontwerpen voor «Een spoorweg 

station" 
Monumentale fontein op het Hcereplein te Groningen 

221, 234, 251 
Vereeniging De Harmonie te Groningen. 215, 244, 306, 432, 

449. 461 
Prijsvraag. (De Amsterdamschc Beurs-). 2, 232, 385, 391, 399, 

413, 417, 419, 425, 433, 437, 439. 445, 451. 457, 462 
» voor 2 schoolgebouwen te Nieuweramstel . . 50 
» L. S. café te Meppel 104 
» school te Hilligersbcrg 302 
» (De K a t w i j k s c h e ) . . . . 357, 375, 432, 447, 451 
» Stadhuis te Aken 414 
» (De Amsterdamschc Beurs-). Indrukken van 
de tentoonstelling 

368, 
461 
406 
153 
441 
441 
452 
441 
182 
3°' 
302 
352 

39 

5i 

'59 
167 
177 

230 
242 

N. 

Nieuwe Kerk te Delft op 10 Juli 251 
Noordsch Licht 3«> 

N e c r o l o g i e : 
Arend Roodenburg. . 
Mr. A. D. de Vries Az. 
W. Wilkens . . . . 
Georg Eberlein . . . 
A. Koolhoven 

211 
213. 
260 

Petroleumfakkel (De) 
Programma Beursgebouw te Amsterdam 
Portland-cement (Iets over) 
Prix (De) de Rome • • • • • • • • 
Porselein-schilderkunst (Tentoonstelling van) enz., te Am

sterdam 

425 
201 
232 
292 
3'5 

448 

Quelli nusschool te Amsterdam. (Tentoonstelling) . . .265 

B. 

Roodenburg, Arend 
Restaurccren 
Rechtzaal. (In de) 
Rechtzaal. (Buiten de) 
Rechtzaken 
Restauratie van het stadhuis te Arnhem 
Renaissance (De vroeg-) in Frankrijk, Duitschland en 

Nederland, door A. W. Weissman . . . 133, 141, 
Rioolstelsel 1 Het) van Waring 
Rochussen. (70e verjaardag van Charles) 
Raadhuis (Het) te Augsburg, door V. V 

» te Neurenberg 
Reis-indrukken, door C. B. Posthumus Mcyjes. 365, 373, 

S. 

Speculatiebouw, door K 
» (Repliek door J. C. van W i j k ) . . . . 

Spoorwegen op Java (Alweder de), door S. E. W. Roorda 
van Eysinga 

Schoone (Iets over het) in vorm, in kleur en in beweging, 
door J. G. Lugten 

Stadhuis te Arnhem. (Restauratie van het) 
Stroommeter van Prof. Hele Shaw 
Stieltjes-monument. (Het) 
Sluitsteenel) (De theorie der), door L. F. A. Reedert. . 
Stijl, door Spectator 
Staatswerken (Fetisjisme in zake), door R. v. E. . . . 
Scheepsspoorweg (De voorgestelde) in Mejico. . . 431, 

'9 
38 
58 
65 
88 

149 
276 
286 
3°5 
334 
381 

10 
17 
59 

102 
110 
120 
'77 
3«4 
329 
35' 
459 

'9 
door A. W. W 57 

06 
«93 

«. • — 294 
Paul Abadie 306 
Henstedt 433 

O. 

Olie op 't water, door J. G. Lugten 80 
Oudewater. door A. W. W 165 
Oud-Amsterdam 257 1 

Toren (De nieuwe) te Leeuwarden 
Tentoonstelling van tcekeningen der leden van de afd. 

Rotterdam der Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst 

Tentoonstelling (Wereld-) van Antwerpen in 18S5.113, 293, 
» te Delft 

Tijdperk der hooge waterstanden. (Het nojarige). 157, 
192, 200, 

Tentoonstelling voor teekenonderwijzers te Amsterdam . 
Tram (Eeni in de Beurs 
Tentoonstelling van de Kunstnijverheid-teekcnschool 

»(2uellinus" 
Tentoonstelling (Landbouw-) te Amsterdam 

» (De) van Felix Meritis te Amsterdam . 
Theorie (De) der sluitstcenen, door L. F. A. Reedert . 
Toekenkunst (De) van den architect 
Tegclstuk voor den gevel van de Waag te Alkmaar. . 
Tentoonstelling van voorwerpen, door den werkman in 

vrijen tijd vervaardigd, te Groningen 

33 

105 
302 
'77 
174, 
235 
229 
261 

265 
302 
3'3 
3'4 
321 
334 
367 

Bladz. 
Tentoonstelling in Arti et Amicitiae, te Amsterdam. 375, 384, 

391, 400, 412 
Tirol (De bouwkunst in), door W. J. Camman Pz. 390, 397 
Tentoonstelling in de Rijks-academie van Beeldende Kun

sten 440 
Tentoonstelling van porselein-schilderkunst, enz. in het 

Panoramagebouw te Amsterdam 448 
TJ. 

Universiteit (Het nieuwe gebouw der) te Straatsburg. 406, 409 

Vergader ingen van A rch i t ec tu ra et A m i c i t K 
28e jaarlijksche . . 
Vergadering van 23 Jan 

» » 6 Febr 
» » 20 » 
» » 5 Maart. 

1 1 9 » 
» 2 April 
« 1 6 » 
» 3° » 
» 11 Juni 
» 3 Scpt 
» 17 » 
» 1 Oct 
» 15 » 
» 29 » 
» 12 Nov 
» 26 » 
» 10 Dec 
» 24 » 

11 
. 28 

69 
85 

102 
118 
'35 
'52 
205 
3'4 
33° 
35' 
367 
383 
399 
419 
439 
458 

Vergader ingen der Maatschappi j tot Bevorde
r ing der Bouwkunst : 

Afdecling Rotterdam. 4, 20, 70, 137, 144,345, 368,422, 452, 
» Amsterdam. . . . 6, 41, 89, 153, 361, 393, 
» 's-Gravenhage. 13, 33, 54, 97, 136, 153, 377.4°5> 
» Leeuwarden . . . 14 54, 97, 138, 370, 401, 
» Arnhem 19, 72, 105, 161, 377, 421, 
» Haarlem en Omstreken 

49e Algemeene Vergadering 
50e » » 3°2. 339. 
Verslag der vergadering van afgevaardigden en leden 

van de afdeelingen der Maatsch. tot Bev. der Bouwk. 
op 26 Jan 

461 
406 
44' 441 
452 
44' 
182 
352 

39 
Vereen ig ing tot Bevorder ing der Bouwkunst te 

Gron ingen: 
Vergadering van 5 Januari 12 
Tijdschrift (Beschouwingen Augustusnommer) . . . . 306 
Repliek door Joan A. Nieuwenhuis 315 

Vergader ingen van het Kon ink l i j k Ins t i tuut 
van Ingenieurs: 

Vergadering 12 Febr 60 
» 29 Aug 293, 315 
)i 13 Nov. (Programma) 386 

Verlichting (Veiligheids-) in schouwburgen 
Vries Az., (Mr. A. D. de) door A. W. W 
Vereeniging voor Locaalspoorwcgen en Tramwegen . . 
Vak (Ons), ons loon en ons lot, door J. H. Leliman. . 
Verschijnsel. (Een heuglijk) 
Verdediging (De) van den Rijksbouwmeester Hoeufft 

omtrent het beheer der Landsgebouwen 
Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs (Vergadering 

van 23 Aug.) 301, 
Vuurtoren (De nieuwe) van Eddystone 
Vereeniging van Margarineboteriabrikanten 

» voor Gezondheidstechniek 
Voorburgwal (De gedempte) te Amsterdam 
Verversching van water in de stadsgrachten te 's-Hage. 354, 
Vuurlooze locomotief. (De eerste) 
Verdeeling (De) van den arbeid 

32 
57 
74 
85 

181 

242 

3°7 
322 
326 
330 
333 
367 
358 
385 

V a r i a : 
Bewaren van het hout aan gevels i 2 , 
Asphalt inplaats van hout . . 121 
Het doordringen van spoorwegliggers volgens Mythe'. .' 121 
Oeschiedenis der Bouwkunst . . . l 2 i 

Bladz. 
Beproeving van ijzer en staal door zuur 121 
Stalen waterpijpen 121 
Het teren van dakpannen 121 
Duur der stalen spoorstaven 129 
Een ver kittel tot herstelling van beschadigde zinkver-

sieringen 153 
Gewelven uit cementbeton 153 
Tripolith 153 
Een brug van metselwerk uit breuksteen en cementmortel. 153 
Geëmailleerde gegoten-ijzeren buizen 160 
Gcwalsde ijzerversieringen 160 
Verandering van ijzer in een schoorsteen 160 
Onderzoekingen omtrent vloeiijzer 160 
Phoenix Iron Company 160 
Brandvrij hout 160 
Een koepel uit saamgeperst papier 160 
Wegneming van oude verf op eikenhouten snijwerk . . 160 
Lucht verversching in spoorwegwagens 161 
Besparing door Siemens' en Halske's g l o e i l i c h t . . . . 161 
Kosten der electrische verlichting van het spoorwegsta

tion te Straatsburg 161 
Verzekering tegen brand door electrisch licht . . . . 161 
Geschiedenis van de werktuigkunde 161 
Snelheid der vaart in kanalen 245 
Het Panama-kanaal 261 
Spoorstaven van groote lengte 269 
Een nieuw koelmiddel 270 
Onderzoek van het water tot voeding van locomotiefketels. 270 
Beveiliging van ijzer tegen roest 277 
Vatbaarheid voor roesten van verschillende ijzer- en 

staalsoorten 277 
Aanwending van gegoten-ijzeren zuilen als hoofdpijlers . 277 
Bescherming van zandsteen tegen verwering 277 
Duur der spoorwegliggers in Mejico 277 
Beukenhout voor spoorwegliggers 278 
Beoordeeling van naaldhout 287 
Houten plaveisels 293 
Ijskelders 293 
Prijsvraag ijzeren hekwerk om het monument van Handel. 293 
Een excavator en een ballaststorter 300 
Een stoomwagen op gewone wegen . . 310 
Een ascenscur 310 
Verwijderen van vocht uit gebouwen 318 
Werkzaamheden in het Louvre 324 
Het gebruik van waterkracht 324 
Kabel-tramwegen 324 
Waterverzorging van New-York . . 324 
De overstroomingen van den Ohio en den Mississippi . 324 
Beweegbare stuwen in bergstroomen 325 
Wegen in Zwitserland 325 
Aanwending van den thermometer tot het meten van 

waterhoeveelheden bij kleine rivieren 333 
Een bestuurbare luchtbol 334 
Nieuwe Amerikaansche teekenborden 361 
Een nieuwe verf 362 
Metaalversieringen met aluminium 370 
Het aanstrijken van ijzer met teer 370 
Verwijdering van teer van hout en ijzer 386 
Hoogte der woonhuizen te Parijs 386 
Een nieuwe verlichting 394 
Vaart van sneltreinen 4°7 
De Severn-tunnel 4°7 
Een fabriek tot levering van warmte te New-York . . 414 
Verwanningssysteem Nieske 433 
Een schoorsteen van beton 434 

W. 

W. Wilkens 66 
Wereldtentoonstelling te Antwerpen . . . . 113, 293, 302 
Waterstanden. (Het 1 lojarige tijdperk der hooge) 157,174, 192, 

200, 235 
Waterleiding te Rotterdam (Uitbreiding der werken). . 294 
Windmotor. (De Halladay-standard) 317 
Waterverversching te 's-Hage 354, 367 
B. Wijnveld (2jjarig jubilé) 389 

Y . 

IJsgebied (Verkenningen op 't), door J. G. Lugten. 281, 289 

Z. 

Ziekenhuis (Het nieuwe Israêlietische) te Amsterdam . 438 



N E G E N T I E N D E J A A R G A N G N . . . i . Z A T E R D A G 5 J A N U A R I 1884. 

P L A T E N . 

Bladz. 
1. Ontwerp van eene Vi l la te Nijmegen, van den architect D. Semmelink. 3 

2. Kerk van de R.-K. Parochie St.-Victor te Obdam, van den architect 

A . C. Bleijs 38 

3. Hydraulische beweging van de bascule der Hoogesluis te Amsterdam. 77 

4. Het atelier van den beeldhouwer H . J . Teixeira de Mattos te Amster
dam, van den architect J . Ingenohl 117 

5. Stalgebouw van de Hollandsche IJzeren-Spoorwegmaatschappij, door 
den architect C. B. Posthumus Meyjes 149 

6. Gebouw van de Vereeniging „ H . Catharina van Siena" te Amsterdam, 
door den architect J . H . T. Löning 197 

7. Internationale prijsvraag, uitgeschreven door de Vereeniging „De Har
monie" te Groningen. (Situatie) 215 

8. Architectonische schetsen van Hoorn, door G. van Arkel . . . . 2 3 0 

9. Internationale prijsvraag voor eene nieuwe Beurs te Amsterdam. (Situatie). 232 

10. Het huis van Maarten van Rossem te Arnhem 274 

11. Schetsen uit Oudewater, door A . W . Weissman 314 

12. Kaaspakhuis op de Internationale Landbouw-tentoonstelling te Amster

dam, van den architect A . Salm G.Bzn 350 

13. Schouwburg te Oldenburg, door den architect G. Schnitger. . . . 383 

14. , 1 Overzicht der vijf bekroonde ontwerpen 417 
15. ( Beursprijsvraag. ] „ „ bekroonde ontwerpen 417 
16. ) ' Gids voor de tentoonstelling 417 

NB. De bladzijden geven de plaats aan, waar de omschrijving te vinden is. 

R C H I T E C T V R A e t Ü M I C I T I A 

Redacteur-Uitgerer P. W. VAN GENDT TG*. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amieitia: [A\ SPRINGER, 

C. B. POSTHUMUS MEYJES en A. W. WEISSMAN. 
Stukken voor het Genootschap, de Redactie betredende, te adresseeren 

aan den Heer C. I!. POSTHUMUS MlYJKS, Prinsengracht 851 te Amster
dam, en die omtrent de Administratie van liet Genootschap aan den 

Heer TH. (J. Strengkrs, Oosterdoksluis, te Amsterdam. 
Alle andere stukken en advertenlien aan het Hureau van De Opmerker, 

IJriekoningensiraat X". 28 te Arnhem. 

AIÏOWKMKNT /"2.25 per 3 maanden of wel zes gulden per jnar bij 
vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag; voor het buitenland 
ƒ7.50 en Neoeriandsch-IndiC f 9.— , hij vooruitbetaling. 

ADVERTENTIEN, ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een bewijsnommer, worden tot Vrijdag avond aangenomen. 

Voor veelvuldige plaatsing of een groot aantal regels worden abon
nementen gesloten. 

AFZONDERLIJKE HOMMERS, uitsluitend bij contante betaling te beko
men, ad 15 cent ]>er stuk en 25 cent per plaat. 

(A. et A / BIJ D E N A A N V A N G V A N D E N N I E U W E N J A A R G A N G . 

Toen, nu een jaar geleden, De Opmerker voor de eerste maal als Orgaan van het Genootschap „Architectura 
et Amici t ia" het licht zag en wij ons wendden tot alle beoefenaren der Bouwkunst en aanverwante Kunstvakken 
in Nederland, waren wij, en hoe kon dit anders, in het onzekere of onze roepstem weerklank in den lande 
zou vinden. 

't Is waar, dat wij vele verblijdende verschijnselen konden waarnemen, die ons tot bewijs strekten, dat de 
belangstelling in ons streven meer en meer toenam, maar aan de andere zijde ontveinsden wij ons ook niet, 
dat nog maar al te veel onverschilligheid hcerschte , juist waar men die niet zou verwachten. 

Wat zou de toekomst ons brengen? 
Thans, nu het jaar 1883 achter ons ligt, is het antwoord op die vraag te geven. Onze verwachtingen 

werden niet beschaamd, want in het afgeloopen jaar is het ledental verdubbeld, terwijl ook het getal lezers van 
De Opmerker belangrijk toenam. 

Wij brengen onzen dank aan allen, die onze pogingen steunden, en ons zoovele bewijzen gaven van sym
pathie. Jong-Holland heeft krachtige teekenen van leven gegeven. 

Wie zich ooit met de redactie van een Weekblad heeft beziggehouden, weet wat het zeggen w i l , twee-en-
vijftig maal per jaar iets te brengen, dat werkelijk interessant genoemd kan worden. Wij mecnen in dit opzicht 
niet ongelukkig geweest te zijn. Getrouw aan het programma, neergelegd in het eerste nommer van 1883, 
hebben wij in de eerste plaats vraagstukken van den dag besproken, en vooral aan het onderwerp „Prijsvragen" 
onze bijzondere aandacht gewijd. Soms lokten onze beschouwingen tegenspraak uit, doch die tegenspraak was 
ons slechts een wejkom bewijs van belangstelling in de goede zaak. Mededeelingen op het gebied der kunst
historie werden afgewisseld door reisbeschrijvingen, technische mededeelingen, verslagen van binnen- en buiten-
landsche correspondeerende leden of andere opstellen , zoodat wij slechts zeer zelden tot vertalingen uit buiten-
landsche tijdschriften onze toevlucht behoefden te nemen. Onzen dank aan de geachte inzenders, die ons 
zoo wakker terzijde stonden. Ook bij onze illustraties hebben wij naar afwisseling gestreefd en steeds ge
tracht , wat belangwekkends te leveren. Wij hopen, dat wij voor dezen nieuwen jaargang weder van vele 
zijden door opstellen of teekeningen verheugd zullen worden, opdat ook in 1884 De Opmerker met belang
stelling in handen genomen worde. 

Het afgeloopen jaar was voor het Genootschap zeer voorspoedig. Niettegenstaande de heerschende malaise, 
die natuurlijk ook haar nadeeligen invloed op de Bouwkunst uitoefende, onderging het ledental een verblijdende 
vermeerdering. 

Het nieuwe lokaal, in Januari ingewijd, en door tal van kunstvaardige handen met opgewektheid versierd, 
was den Amsterdamschen leden steeds een aangename plaats van samenkomst, waar gezellige kout aan gulle 
vroolijkheid gepaard ging. 
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De vergaderingen, die in den regel door meer dan de helft der gewone leden bezocht werden, gaven ge
legenheid tot het houden van belangwekkende verhandelingen of schoone kunstbeschouwingen. 

Met ijver werd aan de door het Genootschap uitgeschreven prijsvragen deelgenomen, en de talrijke goede 
antwoorden zijn het bewijs, hoe meer en meer naar ernstige studie gestreefd wordt. Ook in prijsvragen, 
buiten het Genootschap uitgeschreven, mochten leden van Architectura den eerepalm verwerven. 

De schetstochten, dit jaar voor het eerst georganiseerd, vielen zeer in den smaak, en ongetwijfeld zullen zij 
goede vruchten afwerpen, terwijl de excursie naar Gouda, die bijzonder geslaagd mocht heeten, den broeder
band onder de leden nauwer hielp snoeren. 

De verschillende lichamen in het buitenland, waarmede betrekkingen werden aangeknoopt, zonden meestal 
tijdschriften of brochures, die voor de leestafel steeds welkom waren. 

Een bibliotheek werd gesticht, dank zij de vrijgevigheid van enkele leden, en niet het minst van den 
Eere-Voorzitter, aan wien het Genootschap groote verplichtingen heeft. Reeds werden verscheidene standaard" 
werken uit ouden of nieuwen tijd aangekocht, en weldra zal de bibliotheek ten gebruike van de leden open
gesteld worden. 

Ziedaar cenige heugelijke bijzonderheden uit de geschiedenis van het jaar 1883. 
Bij al het goede mogen wij echter ook de schaduwzijde niet over het hoofd zien, al was die schaduw voor 

ons gelukkig niet breed. 
Onze Bibliothecaris, die gedurende een vijftal jaren zijn beste krachten ten bate van het Genootschap had 

aangewend, moest door ongesteldheid zijne bestuursfunctie nederleggen. Wij vleien ons, dat zijn opvolger een 
waardig plaatsvervanger moge zijn. 

Ook de stappen, die wij in het belang van de vaderlandsche kunst in zake de Amsterdamschc Beursprijsvraag 
deden, hadden niet het gewenschte gevolg, hoewel wij van vele zijden bewijzen van instemming mochten 
ontvangen. Wij hebben echter het besef onzen plicht gedaan te hebben. 

Evenals het vorige jaar doen wij ook thans weder een beroep op aller medewerking voor De Opmerker. 
Gaarne zullen wij alle mededeelingen, die men ons wel zal willen zenden, opnemen, en zooveel mogelijk 
trachten naar verscheidenheid, gedachtig aan het bekende „varietas delectat." 

Moge De Opmerker als Orgaan van „Architectura et Amici t ia" ook in 1884 aan alle eischen, die men aan 
een vakblad stellen kan, zooveel mogelijk beantwoorden! 

En hiermede wenschen wij onzen lezers een gelukkig jaar! 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T G E N O O T S C H A P . 

Heeren Leden wordt bericht: 
1°. dat de 28" Algemeene, tevens 817= gewone, Ver

gadering zal plaats hebben op Woensdag den girn Januari 
e. k. in Maison Stroucken, alhier, aanvangende te 
seven uren precies. 

De agenda voor die Vergadering is : 
a. Openingsrede van den Voorzitter. 
b. Mededeelingen van het Bestuur. 
c. Installatie van nieuwe leden. 
d. Verslag van den I s t e-Secretaris. 
e. Verslagen van den 2de-Secretaris. 
/ . Rekening en verantwoording van den Penning

meester. 
g. Verslag van de Verificatie-commissie. 
//. Behandeling der begrooting voor 1884. 
i. Verkiezing van twee Bestuurders. 

Aftredende leden: Jan Springer en C. B. Pos
thumus Meyjes. 

k. Verkiezing van een Redacteur. 
Aftredend l i d : A . Salm GBzn. 

/. Verkiezing van drie Lokaalcommissarissen. 
• Aftredende leden: Tymon Meijer, Evert Bre-
man en J . A . van der Sluys Veer. 

m. Verkiezing van een Voorzitter. 
2°. dat de Jaarlijksche Feestavond zal plaats hebben 

op den I9 ( l e n Januari e. k. en introductie-kaarten voor 
dit feest, voor de te Amsterdam woonachtige leden, 
verkrijgbaar zullen zijn aan het Genootschapslokaal op 
Maandag den I4 , l c 0 Januari a. s., des avonds na 8 uur, 
op hunne persoonlijke of schriftelijke aanvraag, waar

bij de namen der te introduceeren personen moeten 
worden opgegeven. Buitenleden kunnen zich, met in
achtneming van dezelfde bepalingen, schriftelijk wenden 
tot den Secretaris der Feestcommissie, den heer J . 
Ingenöhl, Weesperzijde 8, die voor de toezending 
zorg zal dragen. Dames kunnen niet geïntroduceerd 
worden. 

Namens het Bestuur, 
de 1 ste-Secretaris 

Th. G . Strengers. 

(A. et A . ) D E A M S T E R D A M S C H E B E U R S 
P R I J S V R A A G . 

Onlangs is bij den Gemeenteraad van Amsterdam 
een voorstel van het Raadslid Prins ingekomen, strek
kende om het nieuw te stichten Beursgebouw niet op 
te richten op het thans gedempte gedeelte van het 
Damrak, maar ook het overige te dempen, en dan de 
Beurs tusschen de Oude- en de Nieuwebrug te plaatsen. 
De prijsuitschrijving kan natuurlijk niet geschieden, al
vorens in deze quaestie beslist is. 

Het komt ons voor, dat, nu men eenmaal ertoe is 
overgegaan, een deel van het Damrak te dempen, er 
volstrekt geen bezwaar bestaat ook het andere gedeelte 
aan te plempen. Het zou zeker niet onmogelijk zijn 
voor de beurtschepen, die daar thans hun ligplaats 
hebben, een andere plaats te vinden. Het Damrak, 
de oude mond van den Amstel in het I J , heeft een 
vrij onregelmatigen vorm. Het gedeelte tusschen de 
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voormalige Papenbrug en de Oudebrug heeft de ge
daante van een trapezium, waarvan de eene evenwij
dige zijde aanmerkelijk korter is , dan de andere. Dit 
verschil bedraagt ongeveer 30 M . , en zoo komt het 
dan, dat ook het terrein, oorspronkelijk voor de Beurs 
bestemd , trapeziumvormig moet zijn, wil men aan beide 
zijden straten houden , waarvan de rooilijnen evenwijdig 
loopen. De gevel aan de Damzijde zou slechts ruim 
30 M. lang kunnen worden, die aan de Oudebrug 
daarentegen bij de 60. Om het vereischte oppervlak 
te krijgen moet de Beurs daarentegen zeer lang wor
den , zoodat reeds een spotvogel de opmerking maakte, 
dat het eerst gekozen terrein beter geschikt zou zijn 
voor een stadskegelbaan dan voor een Beursgebouw. 
Vooral nu de Raad bepaald heeft, dat het eigenlijke 
Beurslokaal 3600 M 1 inplaats van 3000 M' 1 oppervlakte 
zal moeten hebben, komt men tot een buitensporige 
lengte, daar de breedte natuurlijk beperkt is. 

Wordt echter de Beurs tusschen de Oude- en 
de Nieuwebrug gebouwd, dan kan men over een 
nagenoeg vierkant terrein beschikken, en de Beurs 
juist in de as tegenover het nieuwe Centraal-sta-
tion plaatsen, wat zeker beter zou staan, dan het 
Beursgebouw , zooals het thans geprojecteerd is , n.l. 
uit de as. Het bezwaar, dat de Beurs iets verder uit 
het centrum der stad zou komen, kan o. i. zoo zwaar 
niet wegen, daar de tramdienst de afstanden tegenwoor
dig bijna niet meer doet tellen, en verafwonende han
delaars nu toch reeds van dit middel van vervoer ge
bruikmaken. 

Dat het mogelijk zal zijn, een inderdaad schoon ge
bouw op het aanvankelijk beschikbaar gestelde terrein 
te projecteeren, betwijfelen wij met den heer Prins. 
Een vierkant terrein leent zich altijd beter tot een goeden 
plattegrond dan een trapeziumvormig, waar alle kunst 
van den architect toch nimmer de scheeve hoeken kan 
doen vergeten. 

Het zou daarom wenschelijk zijn, dat de Raad het 
voorstel-Prins aannam, en niet, uit te ver gedreven con
sequentie , de oude plaats behield, alleen maar om niet 
op een eens genomen besluit terug te komen. Het is 
beter ten halve gekeerd, dan ten heele gedwaald. Het 
geldt hier een gebouw, dat nog lange jaren dienst zal 
moeten doen, dat als het ware een tegenhanger van 
de monumentale bouwwerken der X V I l e eeuw zal moe
ten worden. 

Een dergelijk monument met een onrcgelmatigen plat
tegrond is niet te denken. Daarom, nu men het nog 
in de macht heeft, kieze men het vierkante terrein en 
men zal zien, dat de uitkomst de verwachtingen over
treft. 

( A . e t A . ) E E N F E E S T T E B R U S S E L . 
De élèves van de Académie des Beaux-Arts gaven, 

in vereeniging met de Union des Ar ts , den 29-'°" 
December j . l . hun gewoon jaarlijksch feest in het 
Theatre Lyrique te Brussel. Evenals bij vorige ge
legenheden waren ook thans weder uitnoodigingen tot 
de leden van het Genootschap Architectura et Amicit ia 
gericht, en maakten eenige leden van de vriendelijke 
invitatie gebruik. 

Een der deelnemers schrijft ons: 
Den 28 , t c " bezochten wij , door nieuwsgierigheid ge

dreven, de zaal waar het feest zou gehouden worden. 
Wij werden daar aan de Regelingscommissie en aan 
eenige andere artisten voorgesteld. Het werd ons 
toegestaan, eens lond te zien. De zaal, ongeveer 
30 meter lang, bij een breedte 20 meter, had echter 
nog slechts weinig van een feestzaal. Ter wederzijde 
verhief zich een ruwe houten tribune ; armen, beenen, 
rompen van beelden, hier en daar verspreid, grauwe 
zakken op den vloer, waarop verfpotten stonden , zie
daar alwat wij zagen. Tusschen dit alles liepen tal 
van personen heen en weer, die bezig waren de wan
den en de zoldering te decoreeren. Daar wij wel be
merkten, dat onze tegenwoordigheid slechts hinderlijk 
was, namen wij afscheid, om den volgenden avond 
weder te keeren. 

Zaterdagavond te 10 uren kwamen wij, begeleid 
door den heer Turlings, professor aan de Académie 
des Beaux-Arts, de feestzaal binnen, die nu in een zee 
van licht schitterde. De geliefde tonen van het „Wien 
Neerlandsch Bloed" klonken ons bij liet binnentreden 
in de ooren, en nadat ons een hartelijke ovatie door 
de zuidelijke broeders gebracht was, werden wij bij 
monde van den president der Feestcommissie in wel
gekozen bewoordingen welkom geheeten, en werd ons 
de eerewijn geschonken. 

De zaal was in één woord schitterend. Bloemen, tro
pische planten , beeldgroepen , decoratieve schilderwer
ken , alles vereenigd tot een betooverend geheel, waren 
in den korten tijd van een nacht aangebracht. Voor 
het orkest, dat uitstekende dansmuziek ten gehoore 
bracht, prijkte de Venus van Milo tusschen frisch groen, 
terwijl ter wederzijde van de tribune sfinxen waren ge
plaatst. De vakken langs de muren waren door de 
leden met smaakvolle wandversieringen gevuld, deels 
komisch, deels meer ernstig van aard. Met slechts 
weinige trekken waren de geestigste karikaturen voor
gesteld. Men zag daar b.v. een les van de schilder
klasse , waarom hartelijk gelachen werd. Een andere 
alleraardigste tcekening stelde de voorbereidende maat
regelen voor het feest voor; 't was niet om te beschrijven 
en om hiervan den juisten indruk te krijgen, moest men 
het gezien hebben. 

Nog een decoratie, die zeer de aandacht trok, stelde 
„de Kunst" voor. Een verkleinde reproductie hiervan 
was op het balboekje aangebracht, dat 30, zegge dertig 
dansen bevatte, waarvan geen enkele verzuimd werd. 

Velen der dansenden waren smaakvol gecostumeerd, 
wat het schilderachtig aanzien der zaal niet weinig 
verhoogde. 

Het dansen ging voor ons Hollanders wat bezwaar
lijk , daar, naar Belgisch gebruik , alle paren te gelijk, 
zonder dansmeester dansten, zoodat men er soms 400 
dooreen zag dwarrelen. 

Tot in den vroegen morgen duurde het feest, en 
men hield niet op den Nederlandschen gasten de meest 
mogelijke attenties te bewijzen. 

Bij het scheiden beloofden de zuidelijke broeders 
ook het feest, dat Architectura op 19 Januari a.s. 
heeft georganiseerd , met hunne tegenwoordigheid te 
vereeren. 

(A .e tA . ) BIJ D E P L A A T . 
Nevensgaande plaat geeft eene afbeelding van eene 

villa aan den Stationsweg te Nijmegen, in September 
1882 bij publieke aanbesteding gegund aan den heer 
A . Th. Opzomer, aannemer te Nijmegen, voor eene 
som van ƒ25,793, en op 1 Augustus 1883 voltooid 
opgeleverd. D. Semmelink, Architect. 
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MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER HOUWKUNST. 
P R I J S V R A G E N , 

UITGESCHREVEN IN HET JAAR 1883. 
I. De Maatschappij stelt voor als i« Prijsvraag: 
Het leveren van plans voor eene tribune, bij het 

houden van wedrennen. 
De tribune moet ontworpen worden op een vrij 

terrein. Zij moet gelegenheid geven voor zitplaatsen 
van 1600 personen en verder bevatten: 

1. Een afzonderlijk gedeelte ten behoeve van het 
Koninklijk Muis, met 25 zitplaatsen. 

2. Een afzonderlijk gedeelte voor commissarissen, 
eveneens met 25 zitplaatsen. 

De sub 1 en 2 genoemde zitplaatsen zijn niet in de 
1600 eerstgenoemde begrepen. 

Tevens moet het bovenvlak der tribune, zitplaatsen 
voor nog een 1000-tal toeschouwers aanbieden, welke 
plaatsen slechts bij gunstig weder gebruikt behoeven 
te worden. 

De ingangen tot de tribune moeten aan de achter
zijde gelegen zijn; de zitplaatsen moeten zoo hoog 
l iggen, dat de voor de tribune staande personen het 
uitzicht niet belemmeren. 

Zooveel mogelijk onder en overigens achter de tribune 
moet het gebouw bevatten: 

stallen voor 30 paarden; 
tien geheel afgesloten boxes; 
een kleedkamer voor jockey's; 
een kleedkamer voor gentleman-riders; 
de noodige wasch- en gemaklokalen; 
een bergplaats voor stoelen, hindernissen enz. 
Ten behoeve eener ambulance zijn noodig: een ver

trek, waarin aan minstens 4 personen geneeskundige 
hulp kan verleend worden en een vertrekje met stook
plaats, dienende tot berging en het gereedmaken van 
verbanden. 

Verder moet nog aanwezig zijn een buffet, met kleine 
aanrechtkamer en bureautje voor den buffethouder, en 
een kleine keuken met waschhok en bergplaats. 

Het gedeelte van het gebouw, wat betreft de eigen
lijke tribune, moet uit ijzer en steen ontworpen worden. 

Voor de, naast de tribune gelegen, zadelplaats moet 
een gebouwtje ontworpen worden , bevattende een weeg
kamer voor jockey's. 

Men verlangt de volgende teekeningen: 
een plattegrond, met aangifte van het aantal 

zitplaatsen, op de schaal van I a 200,' 
een voorgevel, „ „ „ „ 1 a 200, 
een achtergevel, „ „ „ „ 1 a 200, 
een doorsnede over de diepte „ „ „ „ I a 100, 
een travee van den voorg. „ „ „ „ 1 a 20, 
een plattegrond en een voorgevel van het gebouwtje, 

bevattende de weegkamer van jockey's, op de schaal 
van 1 a 100; 

een memorie van toelichting der plans, waarbij 
schetsjes lot verduidelijking der constructie. 

De verschillende teekeningen mogen alleen met zwarten 
inkt in lijnen (op wit papier) opgewerkt worden , zonder 
gebruik te maken van vlakke tinten met het penseel 
aangelegd. 

Aan het in de eerste plaats als het best erkende en 
dei- bekroning waardig gekeurde ontwerp wordt toege
kend de verguld zilveren medaille der Maatschappij, 
benevens / 250 in geld, ter bestrijding van kosten. 

Aan het in de tweede plaats als het best erkende 
en der bekroning waardig gekeurde ontwerp / 150 
in geld. 

Bij deze prijzen wordt het getuigschrift der Maat
schappij uitgereikt. 

Ter mededinging worden uitgenoodigd alle bouw

kundigen , geboren of wonende in het Koninkrijk der 
Nederlanden of zijne bezittingen. 

II. De Maatschappij stelt voor als 2C Prijsvraag: 
Een ingang van eene begraafplaats voor eene Her-

I vormde Gemeente. 
j De ingang moet ontworpen worden in bak- en berg-
! steen , het afsluithek in gesmeed ijzer. 
I De begraafplaats wordt van den openbaren weg ge

scheiden door een sloot van 6 meter breedte, gemeten 
op de hoogte van den weg. 

Men verlangt de volgende teekeningen: 
een plattegrond; 
een doorsnede, en 
een aanzicht, allen op de schaal van I a 10. 
Voor het der bekroning waardig gekeurde ontwerp 

wordt uitgeloofd de zilveren medaille en het getuigschrift 
der Maatschappij, benevens ƒ 150 in geld, ter bestrij
ding der kosten. 

De teekeningen moeten bewerkt worden op dezelfde 
wijze als zulks gevraagd is voor de I' prijsvraag. 

Ter mededinging worden uitgenoodigd alle bouw
kundigen , geboren of wonende in het Koninkrijk der 
Nederlanden of zijne bezittingen. 

III. De Maatschappij stelt voor als 3° Prijsvraag: 
Het leveren van een ontwerp voor een marquise op 

consoleu boven een buitendeur van een Heerenhuis. 
De marquise moet ontworpen worden in gesmeed 

ijzer, met glazen bedekking; zij moet 4 M . lengte en 
2 M . voorsprong hebben. De deur met hare omlijsting 
moet daarbij aangegeven worden. 

De teekeningen moeten vervaardigd zijn op de schaal 
van 1 a 10. 

Voor het der bekroning waardig gekeurde ontwerp 
wordt uitgeloofd de bronzen medaille en het getuig
schrift der Maatschappij, benevens / 50 ter bestrijding 
van kosten. 

Ter mededinging worden uitsluitend uitgenoodigd de 
Gewone-, Buitengewone- en Kunstlievende leden der 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. 

A l le stukken, ter beantwoording van deze prijsvra
gen , «orden vóór of op primo December 1884 vracht
vrij ingewacht aan het archief der Maatschappij, te 
Amsterdam. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER HOUWKUNST. 
Afdef.i.inc, Rotterdam. 

Vergadering van Vrijdag 28 Decern/'er 1883. 
Aan de rode, door den heer J. C. van Wijk gehouden, ont-

leenen wij het volgende: 
Alvorens de teekeningen mijner in aanbouw zijnde werken 

te 's-Hage te bespreken (welke teekeningen in het lokaal 
waren opgehangen), wensch ik eerst te handelen over een on
derwerp van den dag: den speculatie-bouw en -bouwers. Dit on
derwerp wordt dikwijls en door velen met verachting genoemd, 
en toch is die verachting geheel misplaatst. Ik zal trachten 
dit aan te tooncn : 150 jaar geleden, indien goeden ouden tijd, 
toen men elkaar doodsloeg, als men met elkander van meening 
verschilde; toen de menschen in hutten woonden, behalve de 
poorters; toen de steden door wallen waren omgeven en de 
poorten's avonds werden gesloten ; toen de adellijken kasteelen 
bewoonden, door grachten omgeven, teneinde veilig te zijn, of 
het land onveilig te maken, en vanuit die kasteelen rooftoch
ten plaatshadden — in dien tijd waren de steden en straten en 
kasteelen veelal verzamelplaatsen van onreinheden, wat de 
kasteelen betrof voornamelijk tengevolge der samentrekking 
van legers. Riolen waren toen een ongekende weelde en bodem-
bederf had vrij spel. De straten waren ongeplaveid en dus 
echte modderpoelen. Van rijtuigen was geen sprake, daar de 
wielen in den grond zouden zakken; men bediende zich 
van draagkoetsen. Verlichting van den openbaren weg was 
onbekend. Er bestond toen een verordening, dat de bewoners 
achter hun ramen licht moesten branden om de straten te ver
lichten. Sporen, telegrafen, telephonen — niets van dat alles. 
Men moest zich vergenoegen met postwagen of trekschuit. Toen 
was het reizen nog duur op den koop toe. Te voet reizen en 
onderweg den kost bedelen was nog de voordeeligstc weg: dus 
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was thuisblijven maar het best. Waterleidingen waren toen 
niet in zwang, wel stinkende poelen. Godsdiensthaat en Onver
draagzaamheid betwistten elkander den voorrang, maar.... 
laat ik ophouden met al die narigheden, want... er was toen 
ook veel goeds. Alles moest echter beter worden. En dit is ge
schied. Maar door wie? Hebben wij dit aan 't publiek te dan
ken, dat tot de bouwmeesters kwam? Of mochten de bouw
meesters zelf het initiatief daartoe nemen? Immers neen, 
want dat zou beneden hun waardigheid geweest zijn. Waren 
't dan de lands- of stedelijke regeeringen? Neen, want dezen 
wilden liever alles bij het oude laten. Een ieder moest maar in 
het slijk wentelen, des te beter was het haar dan mogelijk, 
despoot te spelen. Gem regeerders wilden vooruitgang, daardoor 
toch liepen zij kans om verdrongen te worden. En wat was 
'tgevolg van de gilden? 8Dat de timmerman en metselaar 
liever eikaars werk bedierven, dan dat zij zouden hebben 
goedgevonden dat een hunner zich boven de anderen verhief." 
Alles dus kastengeest en kleingeestigheid. Liever de kudde 
uitgebannen en aan de schande of den honger prijsgegeven, 
dan fiere verheffing en ontwikkeling toe te laten. Waren 
'tdan de geestelijke genootschappen? Ook zij niet. Wel heb
ben zij veel schoons in 't leven geroepen, maar zij bewogen 
zich altijd op hun eigen terrein, en met succes. 

Maar wat of wie was 't dan ? 
Het was de speculatiegeest, die geld wilde verdienen. Niet 

zooals bij effecten, waar niets wordt voortgebracht, maar met 
degelijke gegevens. Er zijn serieuse bouwmeesters, die. alszij 
spreken van speculatie-bouwers, daarmede niet veel goeds be
doelen. Wij laten dit voor hun rekening. Immers ziet men 
tegenwoordig speculatie op bijna ieder gebied, b. v gas-, water-, 
spoorweg-, tram-, telephoon-, rioolvuil-speculanten en wat dies 
meer zij. 

Om echter terug te komen op den aanleg van straten en 
wegen. Engsluitende wallen waren gevaarlijk, vandaar dat 
ondernemende mannen voorstelden om ze te slechten. Op de 
vrijkomende gronden werden straten aangelegd en kwam bouw
grond vrij. En die speculatiegeest was geen philanthropic. De 
gronden werden dikwijls tegen den wil der Gemeentebesturen 
gekocht. Intusschen werden daardoor de steden uitgebreid en 
breede en ruime straten aangelegd. De speculanten werden 
rijk en dit moedigde nieuwe aan. Rotterdam heeft met zijn 
gronden uitmuntend gespeculeerd en bezit thans in zijn Directeur 
der Gemeentewerken iemand, die met een krachtigen en gezon
den speculatiegeest is bezield. Want al moge door het ontwerpen 
van nieuwe wijken ligplaats voor schepen verloren gaan, wat 
hinder! diezelfde geest zal ook daarin wel voorzien. Alles dan 
moest uit den omtrek der steden verwijderd worden, teneinde 
hare ontwikkeling mogelijk te maken. Weilanden, boomgaar
den, spoorwegstations (adres het grootschc plan Delftsche- ! 
poort, Stationsweg alhier) enz., alles moest plaats maken voor 
den speculatiegeest. Wat bedoeld plan aangaat, ik hoop dat de | 
boulevard, de zoo prachtige toegang naar de Diergaarde, zijn 
aanleg waardig zal bebouwd worden. Daar toch biedt zich j 
een schoone gelegenheid om zijn talent te toonen. Bouwgrond- | 
ondernemers vestigen hun aandacht op de speculatiebouwers. 
Zonder hen bleven de gronden onverkocht. Immers de parti- 1 
culieren laten geen huizen bouwen; zij koopen ze liever nltze j 
gereed zijn, dan kunnen ze zien of de inrichting hun bevalt 
en laten dan door een deskundige het gebouw inspecteeren. Isij 
goeden uitslag wordt de koop gesloten. Koopers van huizen ! 
willen geen versieringen (een oud Haagsch bouwmeester sprak 1 

van stofnesten). Ook heeft een sierlijk huis de zekerheid van I 
door de schatters hooger in de belasting te worden gerang- 1 

schikt, niettegenstaande reeds belasting wordt geheven van 
licht en lucht, schoorsteenen enz. Goede huizen mogen dus wel i 
dubbel gewaardeerd worden wegens de liefde, die er uitstraalt 
van de stichters, die meer aan de schoonheid dan aan de ge
volgen daarvan hebben gedacht. 

Velen zoeken het zwaartepunt in de gevels, terwijl zij voor 
de indeeling geen oog hebben, Anders is dit met den gezon
den speculatiebouw. Het eigenbelang geeft daar vernuft. Im
mers beijveren die bouwers zich om de plekjes zoo oordeel
kundig mogelijk, en volgens hun ondervinding, in te deelen. 
Hoe kan 'tdan goed zijn, hot maken van een plan aan een 
leerling of ambtenaar, die 'tin zijn snipperuurtjes doet, op te 
dragen? Waar zou 't heen zonder speculatiebouwers? Daaren
boven zijn particulieren altijd bang voor een begrobting, die 
zelden uitkomt, en dan ook eenvoudig maar door kubeeren 
wordt verkregen. De speculaticgeest heeft er belang bij, doel
matig te zijn bij ieder bouwwerk. Laat hij dus voortgaan op 
den gocilcn weg. Lage beschuldigingen uit jaloezie, als er 
soms een krulletje is aangebracht waar't niet behoort, kan 
hem niet deren. Vooruitgang door de hand te reiken aan hen, 
die 't goede doel voor oogen houden, dat moet de leus zijn. Al 
slaagt de bouwspeculant niet met betrekking tot de eischen 
der kunst, zijn voortwerken is voor de bouwkunst onmisbaar. 
Helpt dus die speculatiebouwers! 

En nu een woord over de beide hier tentoongestelde plans. 
Het eene is de Passage en het andere de overdekte markt te 
s-Hage, beiden kinderen van den speculatiegeest. Passage, 
een vreemd woord, evenals locomotief, rails, enz. Maar het 

drukt toch duidelijk onze bedoeling uit. Wanneer men aan 
j een passage denkt, stelt men zich voor winkelrijen, vereenigd 
j door een glazen dak. Niettemin spreekt een gedeelte van 
1 het publiek van glazen straat. Een passage moet zijn een flaneer-
\ straat, dus niet de kortste weg, dien men gaat als men haast 

heeft. Immers koopers moeten geen haast hebben. Daaren-
j tegen worden wandelaars door schoone etalages aangetrokken. 
. Ook moet een passage licht en rank gebouwd zijn (zonder aan 
j de eischen der stabiliteit te kort te doen). Achter breede pilas-
: ters en muurdammen kunnen geen etalages zijn. Ook mag 

een passage niet te monumentaal zijn en evenmin op een kathe
draal gelijken. Ventilatie is een hoofdzaak, om de gaslicht-
warmte en andere kwade dampen af te voeren. De glasbedek
king is het best te maken van ruw spiegelglas dik 6 m.M., 
daar zij bestand moet zijn tegen hagelslag. Vooral mag de 
bedekking niet lekken en dit heeft dikwijls plaats tengevolge 
van condensatie, die dus afgevoerd moet worden. De staande 
wanden in de dakbedekking moeten geheel kunnen openge
maakt worden, waardoor de wind vrij spel heeft, evenals bij een 
parapluie. Sneeuw is ook een groote vijand van een passage. 
Deze toch verduistert sterk. Ilreede goten en dito afvoer
buizen zijn dan ook noodig om de sneeuw door te laten, die 
onmiddellijk moet worden weggeruimd. Ook zonnewarmte moet 
onschadelijk gemaakt worden, hetgeen geschiedt door water
stralen uit de waterleiding op het glazendak te spuiten, waar
door de passage in den zomer koeler is dan een open straat. 
In een passage heeft men overigens geen last van stof. slijk 
of neervallend vuil. terwijl streng toezicht noodig is, waarover 
straks. Ook moeten de brandbluschmiddelen doelmatig en op 
een gemakkelijke wijs te bedienen zijn. Na den bouw heeft 
men de exploitatie: 1". is een voldoend getal opzichters noodig 
om allen en alles te verwijderen, waardoor de passage onzedelijk 
of onrein zou worden, waarvoor veel beleid en kennis der lo
cale toestanden noodig zijn; 2°. willen de winkeliers uit slor
digheid of concurrentie dikwijls niet medewerken; moeten 
stank of geraas veroorzakende bedrijven worden geweetd, cnz.enz. 

Wat het ontwerp van de Haagsche Passage aangaat, wensch 
ik hier openlijk hulde te brengen aan mijn collega Wesstra, 
die door zijn vorige betrekking en groote bekwaamheden, als
mede door zijn bekendheid met Haagsche toestanden, veel 
heeft toegebracht, om het plan met mij vast te stellen. 
De Passage ligt hoek Buitenhof en Kettingstraat. Aan den 
hoofdgevel Buitenhof zijn 7 ingangen. Van het Buitenhof af 
loopt zij tot aan een Rotonde, op een breedte van 7 meter, 
en van deze Rotonde ter breedte van 6 meter, zijnde de ge-
heele lengte 158 meter. Uit de Rotonde loopt een tak naar den 
Praktizijnshoek, waar nog een terrein beschikbaar komt voor 
een schouwburg. De ligging aan de Spuistraat en aan een druk 
plein maakt dus de plaats als 't ware uitgezocht. Er zijn ge
projecteerd: 53 winkels gedeeltelijk met woningen, café, casino
lokaal, salon-gourmet, hotel met 60 kamers en 5 afzonderlijke 
bovenhuizen. Ook zijn er groote winkels bij: allen hebben 
fluike kelders met afzonderlijke toegangen aan dienstgangen. 
De Passage krijgt aan het Achterom nog 2 ingangen. De hel
ling is slechts 1.20 meter, die het Buitenhof hooger ligt. 
De oppervlakte bedraagt 3000 centiare. De onteigening kostte 
/700,000. De bouw zal kosten ƒ 7 a 800,000. De fundeering is 
aangenomen voor / 70,000 door den welbekenden aannemer, 
den heer G. Keij te Rotterdam, terwijl binnen weinige weken 
de bovenbouw zal worden aanbesteed. 

Het tweede ontwerp betreft de overdekte Markt aan de 
Wagenstraat te 's-Hage, ook al een speculatie-onderneming. 
De opening is op 15 Januari bepaald. De Passage geeft toe
gang tot een kleine markt, waarvan het middelgedeelte be
stemd is tot groenmarkt. De hoofdmarkt heeft standplaatsen 
voor vleeschhouwers, spekslagers, enz. In het midden bevindt 
zich een criee, of openbare verkoopplaats bij opbod van aller
lei levensmiddelen. Het overige is bestemd voor groenten en 
fruit. Een galerij loopt van dë Wagenstraat tot de Haag
poort. Deze is ook bestemd voor kleine artikelen, als boeken
stalletjes enz. De financieele berekening der opbrengst van 
een overdekte markt berust op het staangeld, dat voor de 
kraampjes moet betaald worden, gevoegd bij de kosten van 
opzetten, afbreken en vervoeren De kosten geven den maatstaf 
aan voor het tarief. — De bekapping is ontworpen naar het 
systeem: basiliek. Sommige dergelijke bekappingen hebben 
den segmentvorm, maar deze veroorzaakt zijdelingsche drukking, 
terwijl de rondboog geheel vrijstaat, en de zijmuren hier slechts 
i'j waalsteen dik zijn. Ook te Parijs is dit systeem toegepast. 
De hoogte van de spanten dient aan weerszijden tevens 
tot verlichting. Het voordeel van diffusie komt duidelijk uit, 
want op donkere dagen is 't onder de kap lichter dan buiten-
in de straat. Het glas is goudgeel, waardoor men zich altijd 
verbeeldt dat 't mooi weer is, hetgeen ook weder speculatie 
kan genoemd worden. De wanden zijn allen in zuiver I lollandsch 
voegwerk opgetrokken. De kolommen en pilasters aan den 
voorgevel zijn in Zweedsch graniet, de andere versieringen in 
witte zandsteen uitgevoerd. De ventilatie geschiedt door de 
zijramen, die verticaal draaien. Dj betimmeringen zijn allen 
in gevernist, blank Amerikaansch grenenhout uitgevoerd. 

Het terrein heeft ƒ 160,000 en de bouw ƒ 2jo,ooo gekost. 
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De ijzerconstructie is zeer voordeelig gebleken, daar de ge-
heele bekapping slechts 100,000 S.' weegt. 

Voor 't overige verwijs ik u naar de plans en ben gaarne 
bereid, zoo noodig. nadere inlichtingen te verschaffen. 

De heer Van Wijk eindigde met een warm woord van op
wekking voor het in 't leven roepen van goeden speculatiegeest, 
en hoopte dat ook in het jaar 1884 het aan velen gegeven zal 
zijn dien geest wakker te houden, alsook dat vrede, en geen 
nijd of afgunst, in de harten zal wonen. 

De Voorzitter zegt den heer Van Wijk dank voor zijn belang
rijke voordracht, wat door de leden met luide tcekencn van 
bijval wordt bezegeld. 

De Vergadering was bezocht door 27 leden en plaatselijke 
leden, alsmede door 13 geintroducecrden, die allen met veel 
belangstelling de duidelijke en keurig uitgevoerde teekeningen 
beschouwden, waaronder vooral uitblonk de pcrspectief-;eeke-
ning van den voorgevel van het I'assage-gebouw, dat gewis 
een sieraad van de residentie zal uitmaken. 

Afdef.linc; Amsterdam. 
Vergadering van Vrijdag 4 Januari 1884. 

De Voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de leden 
in het nieuwe jaar, roept hunne hulp tot medewerking in en 
wenscht dat in 1884 de Afdceling die belangstelling moge ge
nieten waarop zij, als gevestigd in de hoofdstad des Rijks, 
aanspraak heeft. 

De heeren Haverkamp en Wigman zijn tot leden aangenomen; 
dc eerste, welke tegenwoordig is, wordt door den Voorzitter als 
zoodanig begroet. 

De Secretaris brengt ter tafel het jaarverslag over 1883, 
waaruit 0. m. blijkt dat het aantal leden met 10 vermeerderde 
en thans iiy bedraagt, als: 4 eere-, 73 gewone- en 42 plaatse
lijke leden. Kr zijn gehouden 14 liestuurs- en 8 gewone ver
gaderingen. Vervolgens brengt de Penningmeester verslag uit 
omtrent de tinancien der Afdeeling; de rekening sluit meteen 
batig saldo van y ^ S ^ i 5 . De heeren van Looij en Kam wor
den benoemd tot verificateurs dier rekening, welke door hen 
wordt accoord bevonden. 

De heeren Schillen Landre' worden als Bestuurders herkozen 
en nemen de herbenoeming aan. 

De Voorzitter verzoekt thans de Commissie, belast met het 
verzamelen van stukken voor de Tijdschriften der Maatschappij, 
bestaande uit de heeren Laarman, Sanders en Huibers, verslag 
te doen van hunne werkzaamheden in het afgeloopen jaar. 
De Commissie verklaart, bij monde van den heer Huibers 
niets te hebben uitgevoerd, waarop de Voorzitter de uitnoodi-
ging richt tot de heeren Bcrlage, Kam, Haverkamp en 
Cuypers zich voortaan met die taak te belasten, welke ver-
eerende opdracht door hen wordt aanvaard. 

De begrooting voor het jaar 1884 wordt behandeld en goed
gekeurd: de vermoedelijke inkomsten bedragen ƒ790,315 en 
het vermoedelijk batig slot ƒ 265,31s. 

De heer Rieber, de aangekondigde spreker voor deze Verga

dering, neemt thans het woord en behandelt in een zeer uit
voerige en door tal van schetsen opgehelderde rede »de uit
breiding en tooi van groote steden". 

Na een korte beschouwing over de zeer wansmakelijke uit
breidingen der steden in ons vaderland en voornamelijk 
Amsterdam, in den jongsten tijd, behandelt hij den aanleg 
van groote verkeerswegen, hunne versiering door juiste plaat
sing van monumenten, fonteinen, enz., en den aanleg van 
plantsoenen, in verschillende groote steden, als: Parijs, 
Londen, Brussel en Berlijn; wijst vooral op den practischen 
aanleg der wegen te Londen en toetst de in deze plaatsen ge
volgde regelen aan die, gevolgd bij het uitbreidingsplan van 
Amsterdam, dat meer dan eenige andere stad voor een prac-
tische en schoone uitbreiding geschikt was, doch thans op 
zoo jammerlijke wijze werd bedorven. 

Een uitgebreide bespreking wordt gewijd aan het plan van 
uitleg der stad Keulen op de terreinen aan de gesloopte en nog 
te sloopen vestingwerken, waarin o. a. alle bestaande wegen 
in de nieuwe stad worden verlengd en waarbij voor het behoud 
van oude poorten en monumenten wordt gewaakt. 

Vervolgens worden behandeld de versieringen der pleinen 
en boulevards o. a. de >Place du Theatre" te l'arijs, «Trafal-
gar square" te Londen, » Piazza del Como" te Milaan en meer 
anderen. Speciaal wordt nog besproken de bebouwing van 
het »llc dc Commerce" te Luik en den aanleg en de beplanting 
der wegen en boulevards in dc groote Europeesche steden, ter
wijl de spreker zijne bijdragen besluit met een kritische be
schouwing over de plantsoenen en versiering der pleinen te 
dezer stede. 

Na het voeren van eenige discussiën wordt dc Vergadering 
door den Voorzitter, onder dankzegging aan den heer Rieber, 
gesloten. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
AMSTERDAM. Op Oudejaarsdag werd den Burgemeester, Mr. 

G. van Tienhoven, eene eigenaardige hulde gebracht. De uit
nemende en waardige wijze, waarop hij, bepaald dezen zomer 
tijdens de Internationale Tentoonstelling, de hoofdstad verte
genwoordigde tegenover vorstelijke personen, regeering, land-
genooten en vreemdelingen, werd destijds algemeen gewaardeerd. 
Enkele maanden geleden opperden eenige heeren het denkbeeld 
om aan die waardeering uitdrukking te geven kloor een blij
vend huldeblijk. Er vormde zich eene commissie van uitvoe
ring, die de zaak confidentieel behandelde en deelneming er
langde door persoonlijke uitnoodiging. Het voornemen was, 
voor den Burgemeester een medaille te laten slaan en hem 
daarbij een gedenkboek aan te bieden met de handteekeningen 
der deelnemers. Daar op de voorzijde der medaille de buste 
van den heer Van Ticnhoven geslagen zou worden, kon dit 
werk niet voltooid zijn, voor hem verzocht was daarvoor te 
willen poseeren. De commissie heeft op Oudejaarsdag dat ver
zoek gedaan en daarbij het gedenkboek aangeboden, bevat
tende de handteekeningen van 644 deelnemers. 

's-Gravknhage. Door Z. M. is Rudolf 
Stang, professor in de graveer- en ets
kunst aan de Academie te Düsseldorp, 
met 1 Januari e. k., benoemd tot hoog
leeraar aan de Rijks-Academie van beel
dende kunsten te Amsterdam. 

B E R I C H T . 

De prijs van het Weekblad be
draagt zes gulden per jaar voor hen, 
die vóór den I Februari e. k. een 
postwissel van dit bedrag toezenden 
aan het Bureau van De Opmerker 
te Arnhem. 

De abonnementspr i js bedraagt 
ƒ2.25 P c r kwartaal. 

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

Er biedt zich aan een bek praam practisch 
en theoretisch BOUWKUNDIGE, als 

Teekenaar of Onderbaas. 
Hjj is sedert 7 jaar bij een der voornaamste 

Architecten cn andere bouwkundigen werk
zaam geweest. De b.'ste getuigen staan hem 
ten dienste: franco brieven onder No. 104, 
aan het Bureau van het Vtr. I'roo. Sled. 
Dagblad, Utrecht. 

Ministerie van Justitie. 

Leveringen aan de Gevangenissen en 
de Rijksgestichten Ommerschans en 

Veenhuizen. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Maandag den 21 Januari 1884. des namid

dags te één ure, zal in een der lokalen van 
het Ministerie van Justitie, op het Plein te 
'j Grarenhage, by enkele inschrijving worden 
aanbesteed: 

Het leveren van hout-, mot sei
st oenen , metsel- en pleisterspe
ciën, pannen, tegels, verfwaren, 
glas en gereedschappen aan de 
gevangenissen te Leeuwarden, 
nabij Leiden, te Hoorn, te Rot
terdam, de Kruisberg nabij Doo-
tinchem, te Alkmaar en aan de 
Rijksgostichten Ommerschans 
en Veenhuizen. 

De bestekken liggen ter lezing en zijn op 
franco aanvrage te bekomen aan het Minis
terie van Justitie, en aan bovengenoemde 
gevangenissen en rjjksgestichten. 

Nadere inlichtingen worden gegeven door 
den Ingenieur-Architect voor de gevangenis
sen en rechtsgebouwen, W. C. MKT/KI,AAI; 
te 'e Gravenhage. 

'> Graveuhnge, den 28 December 1SS3. 
Voor den Minister, 

De Secrelarm- Generaal, 
CLANT. 

J . L . B A C O N & C°. 
Ingenieurs, aannemers van verwarming en ventilatie. 

Gouden Medaille, 
Tentoonstelling 1883, Amsterdam, 

N i e u w e v a a r t , 10 
A M S T E R D A M . 

Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge
stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 

Projecten en begrootingen worden kosteloos 
geleverd. 

K I M & VAN LIMBURG» 
R O T T E S D A BI 

EIGENAARS van BAZALTGROEVEN 
in RIJNPRUISSEN. 

Agenten van de Maatschappij van 
Quenast, van de Hardsteengroeven 
der Maatschappij St. Georges en van 
de Bonner Portland-cement Fabriek. 
Handelaars in Bazalt, Hardsteen, Straatkeien, 

Portland-Cement, Bruinsteen, enz. 

L O U I S G O P F I N & C I E . 
A V E N U E R O G I E R 27. 

L U I K . 
LA ROCHETTE STEEN, bekroond op 
de Tentoonstelling der Maatschappij »** D e -

vordering der Bouwkunst in 1882; verder 
Hardsteen, Kcijon, Kalk, enz. enz. 
Monsters op aanvrage verkrijgbaar. 
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AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS dei-

Gemeente ARNHEM zullen Donderdag 10 Ja
nuari 1884, 'e voormiddags ten 11 ure, in het 
openbaar ten Gemeentehuize aanbesteden: 

1*. Het leveren en planten van Boo-
men en Heesters langs de we 
gen, singels, pleinen enz. 

2". Het driejarig onderhoud der 
openbare pompen. 

Bestekken tegen betaling ter Secretarie 
verkrijgbaar. 

RIETSCHEL & HENNEBERG, 
Ingenieurs & Fabriekanten, 

Berlijn. Dresden. Keulen. Weenen. 
Vertegenwoordiger voor Nederland 

J. VAN HOORN Szo„ Ingenieur Amsterdam. 
Projecten, Itegroolingen en Aanleg 

VAN 
Centraalverwarming & Ventilatie-

Inrichtingen, 
naar de nieuwste en proefondervindelijk beste 

Constructiën voor: 
Woonhuizen, Villa's, Kantoren, Winkels, Ho
tels, Restauraties, Schouwburgen, Museums, 
Eerken , Ziekenhuizen , Scholen , Bibliothe
ken, Krankzinnigengestichten, Gevangenissen, 
Openbare Gebouwen, Werkplaatsen, Fabrie
ken enz. door middel van Stoom-, Water-
of Luchtverwarming of gecombineer
de systemen. 
Installaties van Openbare Zwem- en 

Badinrichtingen. 
Stoomkooktoestellen en Wasch-

inrichtingen. 
Srooginrichtingen voor Abattoirs en 

Fabrieken 

Neuchatel Asphalte Company L t d . London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VAL DE TRAVERS, 
F A B R I E K 

TE 

A M S T E R D A M 
Beltweg N". 3. 

NATUURL ASPHALT 
VAN 

VAL DE TRAVERS 
Z W I T S E R L A N D . 

Gecomprimeerde Asphaltwegen en dito Dorschvloeren. 
Werken in Asphalt-Masliek voor Trottoirs, Skating-llinks, Mout vloeren, 

Kelders. 

Roll- en Kegelbanen, Winkel- en Magazynvloeren, Gangen, Veranda's, 
Brug- en Dakbedekkingen, IJelon-Fundeeringen, Stallen enz. enz. enz. 

Zindel i jk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraas werend. 

A s p h a l t spec iaa l tot w e r i n g v a n vocht ige m u r e n . 
Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 

te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Damrak 80, Amsterdam, of bjj den Heer 
H. G. KNOOPS C.Ozn., Beekstraat F. 88, te Arnhem. 

üe Directeur, W. PATON WALSH. 

PIIOTOLITIIOGRAPIIIE, PII0T0Z1 MOGItAPH1E 
en Stéréotype-Inrichting 

van G. J. T H I E M E , te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandicht 

op zijin' inrichting voor Phutolitliogmiiliir, 
bjjzonder geschikt voor de reproductie van 
Plant, Teekeningen enz. van 1111. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor riiutozimo-
graphlc voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zijne MrrriiiMir-iiirii i'iiiif: voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

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

De heer JOH. G. STEMLKR Cz., te Am-
tterdam, heeft zich welwillend belast met het 

feven van inlichtingen en het aannemen van 
estelliiigeii voor Ph*Ullth»gra|ilile, zonder 

prijsverhooging voor de bestellen. < 
O . J . T H I E M E . 

FABRIEK Dl! II0IX\\1>S< HU IJSSEL 
DE JONGH & <?. 

C i v i e l - I n g e n i e u r s t e O u d e w a t e r , 
leveren en vervaardigen in den kortst mogeljjken tijd alle soorten van Stoombaggermo-
lens in hout- of jjzerconstructie, volgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte en op
brengst van 150 tot 2000 M s per werkdag, Stoomgraafmachines (Fxcavateurs), Stoom
werktuigen, Ketels, Drijfwerken, Locomobielen, Heimachines, Steen- en Tegelvorm
machines, IJzeren Kap- en Brugconstructiën enz. 

mm 
Vraagt Catalog. 1 

l i l y 

l.osaiiges, 
IJzeren Daken, 
en Zijbekl., 

IJzeren Gebouwen, 
Gegalv. IJzeren 

Emmers, Tobben, 
Gieters, enz. enz. 

NEDERL. I VEEZINKFABEIEK, 

"Van d e r J J i n d e n & Go. 
ö a l v . op Dordrecht. 

¥ A A l V l l Zuinigheids- INiet aanp-oeieu-
•*"WWJLl|Roosternzers.| rende Verven. 

V e r s o H e n e n : 
Uitgave van C. L. BRINKMAN, te Amsterdam. 

B O U W K A L E O E R voor 1884, 
Doon 

J . Gr. V A N G E N D T J r . . 
VERMEERDERD DUOR 

T h . G. S C H I L L en D. H. H A V E R K A M P , 
Ingenieurs en Areliitekten te Amsterdam. 

Prijs in leer / 1.50, in linnen ƒ 1.25, der Bijlage (verbeterde druk) / 0.60. 
Verkrijgbaar bjj de meeste Boekhandelaren of tegen Postwissel bjj den Uitgever. 
Het is ecu practisch boekje dat wjj hier aankondigen: het behoeft toch geen 

betoog, dat ieder bouwkundige jaarlijks een zakboekje voor zjjne aanteekening 
betreffende verschillende zaken noodig heeft. 

Het komt ons voor, dat bovenstaand uitstekend bewerkt boekje in alle opzichten 
hieraan voldoet. Immers, niet alleen dat het de voornaamste zaken niet betrekking 
tot de Burgerlyke Bouwkunde, Bouwmaterialen, Machineriën, Post- en Telegraaf-
wezen, Wettelyke bepalingen op het Bouwen, Stoomwezen en Zegel, Geodesie, 
Afstand- en Loontabellen, op een beknopte, duidelijke wjjze behandelt, maar boven
dien bevat hei eene bijgewerkte Naamlijst van het korps Ingenieurs en Opzichters 
van den Waterstaat, Ingenieurs-Verificateurs en Landmeters bij het Kadaster, Konink-
ljjk Instituut van Ingenieurs, verschillende Spoorwegen en andere Technische Inrich
tingen en Maatschappijen, benevens een Kaartje van Nederland, waarop de Spoor-
en Tramwegen — tot heden bjjgewerkt — voorkomen. 

Met vertrouwen kunnen wjj dit Zakboekje aanbevelen, want 'tgeen deze kalender 
van de gewone notitieboekjes doet onderscheiden, is niet alleen het bovengenoemde, 
maar ook de practisch ingerichte Agenda, bestaande uit p. ra. 75 pag. blanco geruit 
papier, waarop de datums vermeld staan, en de noodige ruimte is gelaten om nan-
teekeningen of afbeeldingen te maken. 

In één woord, 'tis een onmisbaar Zakboekje voor ieder Vakman. 
Alle vragen betreffende zijn vak zuUen steeds op bevredigende wijzo 

in dit boekje beantwoord worden. 

M a g a z i j n v a n Teekenbehoeften voor B o u w k u n d i g e n 
van Th. J . DOIIBE en ZOON te Utrecht. 

Papier sans fin, Détailpapier, Papier quadrille au millimetre, 
Papier toile Lichtdrukpapior, Liohtdrukpreparaat, Papier 

toile, Calqueerpapier, Calqueerlinnen, enz. enz. 
De verschillende teekenpapieren van de Heeren CARL SCHLEICHER & SCHüLL te 

Duren zijn voor dezelfde prjjzen bij ons te verkrijgen. 
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L O C O M O B I L E S , 
Centrifugaal pompen en Stoomliei jen 

TE KOOP en TE HTJTJB. 
IJzeren Kap- en Brugconstructiën. 

V\> IMM(sM:I1 .1 Ti:i! IIOKVr, DoiiIiii lil. 

a P A R K B T V L O E R E N . d 
Zi VILLEROY & BOCH, METTLACH £ 
S BOCH Frèrcs, MAUBEUGE £ 
3 MINTON, HOLLINS & C"., STOKE £ 
<ra bij de Vurteir nwoorilĵ ers 1:11 l>e|>At!ii,iulers: 
g I>1: L J N T Jto O . , £ 

Oostzeedijk J+S, Rotterdam. 

H00FD-A6ENT8CHAP en DEPöT. 
fijnkleurige, ijzerharde Muur-
tegels uit Keuitadt, tijm.' 

VAN: 

J. A D . VAN DER P O T , 
ROTTERDAM. 

GEKYANISEERD ROTVRIJ 
R A S T E R - en ander H O U T W E R K , ; 

in alle op te geven imitcn. tot 10.25 M'. 
niet vatbaar voor de Champion 

en uitertst langzaam brandend. 
Dennen-, Vuren-, Greenen- en Eiken 

B E S T E K H O U T 
en verder T I M M E R H O U T , 

Vlot - e n Slijpdeelen. enz. 

Prima P O R T L A N D - C E M E N T , 
merk DTl'kKKllori' * xüiim:, 

in wichtboudende Vaten van 180 Kilo 
en Zakken van 70 Kilo, 

niet vervalscht met hoogovenslakken, kalksteen 
of dergelijke bjjmengingen. 

HYDRAULISCHE en andere KALK, 
per Wagon of Scheepslading. 

H A B D S T K E N , 
uit de prachtige groeve te Emptinne, 

van de Heeren (ioossE.ss & Son.neniiebo , 
gezaagd in Platen 

en STEENHOUWWERK op maat klaargemaakt. 

NIEIERMENDIGEB BAZALT L A V A . 
Z - A - I S T I D S X E E I S T . 

uit de groeven van 
Staudernheimer. I Oordeler. 
Breitenheimer. Wexemer. 
Udelfanger. i Roode Kyllthaler kenz. 
Bentheimer. | La Rochette. 

I tal iaansche Moza ïkv loe ren , 
volgenB teekening. 

E I G E L S C i J T B BUIZEN. 
BELGISCHE GIPS. 

Vuurvaste Steenen en Vuurklei enz. 

Vloertegels uit Saint Paul, Parket- en Trottoir-
Cementen Vloeren en Randen uit Rooaendaal (N. lir.), 

Albastine voor Plafonds rn Kalkmuren. Platte Kwasten, Verf voor Cementen en 
vochtige Gerei*, Witte Fransche Zandsteen uit de groeven van C'RAZANNES en 
SAINT SAVINIEN, geladen te Rochefort a ƒ 17.50 per cub. M. 

Een groote keuze Marmeren Schoorsteenmantels uit de Stoommarmerfabriek 
der Heeren OZ1NGA & VLASKAMP te thehim, is in onze magazijnen dagelijks ter be
zichtiging voorhanden, 

SPECIAAL HANDEL in: Klemige Groninger-, Rrjn-, Priesche- en Kunst-
Zandsteen, Gevel-, Proflei- en Vlechtingsteenen. Alle bekende soorten Dak
pannen met daarbij paaiende IJzeren Dakramen, Engelsehe, Duitscho en Bel-
gischo Portland-Cemont en Gips, Riool- en Sohoorsteonbuizen, Muursteentjes, 
Schelpen, Cementen Putten, Hardsteen-, Marmer- en Kunststeen werken, 
Marmeren en Bremor Vloeren, Grafzerken en Monumenten, uitent billjjk in 
priJH. Marmeren Schoorsteenmantels, Marmeren Waschtafelbladen, gebeeld
houwde Houten Schoorsteenmantels, gedraaid.' Houtwaren, Houten Trapba-
lusters, Deurkrukken, Secreet-Brillen en Deksels, Bouwornementen in Zink, 
Terra Cotta, Consoles en Sluitstukken, Plastische Plafondversieringen, 
Asphaltbuizen welke onverslijtbaar en goedkoop zijn. Asphaltdakpapior, Portland-
Cement oin te metselen franco per wagon ƒ17.50 per 1000 kilo, zjjnde do inhoud van 
IJ gewone cementvitten. 

Fabriek van Terra Cotta Bouwornementen in diverse kleuren, Beelden, Vazen1, 
enz. Sedert 1SH5 gevestigd te Zeis', bekroond met diverse Medailjes. 

Magazijnen te AMSTERDAM, Achter Oosteinde 

Eerste quallteit. 

bjj het Paleis voor Volksvljjt. 
J f c f - A - K T I B T e n C o . 

Fabrieksprijzen. 

J. F. HENSEN AZN 
Kolen-Mijn Oost-Zeedijk, 280. 

R O T T E R D A M , 
levert prima kwaliteit grove WESTFAALSCHE 
VLAM- en ENGELSCHE KOLEN, tot concurre
rende prijzen, per waggon en scheepsladingen. 

PRIMA KWALITEIT 
ENGELSCHE PORTLAND-CEMENT, 

brj groote en kleine partijen. 

H . & J . S U Y V E R , 
PABRIKANTEN VAN 

STOOMKETELS n WERkTL'IGElV, 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

188:i bekroond met 
EEEE-LIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
Bickerstraat 

A M S T E R D A M . 

n l l l i l l L m i 

K O N I N K L I J K E F A B R I E K 
VAN 

W A T E R P A S - , 

H O E K M E E T -

en andere 

I N S T R U M E N T E N 

voor INGENIEURS, ARCHITECTEN, 

LANDMETERS . TEEKENAARS enz. 

GeëmaiiJeerd-iizeren P E I L S C H A L E N , 

WEEGWERKTUIGEN. 
Bij P. GOUDA QDTJïT, te Arnhem', is verschenen de tiende aflevering van: 

Geschiedenis van de Bouwstijlen 
IN DE 

H o o f d t i j d p e r k e n d e r A r c h i t e c t u u r , 
DOOR 

Hoogleeraar voor de Bouwkunst aan de Polytechnische School, te Delft. 
Met omstreeks Ï O O in den tekst gedrukte figuren en 6 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 . 
De uitgave geschiedt bij inteekening in 12 afleveringen a ƒ 1.75. 

i B. HOLSBOER, te Arnhem. 
1868. Zilveren Medaille voor Waterpas-lnstru-

menten. 
1879. Hoogste onderscheiding voor Waterpas- en 

Hoekmeet-lnstru meniën. 
1881. Intern. Tentoonst. te Melbourne. Bekroning 

Zi,a, 3d™ en 4d ,° graad voor Waterpas- en 
andere Instrumenten. 

EQUERRES, MEETKETTINGEN en Stalen 
LINTEN 

BRIEF- en POSTPAKKETBALANSEN, enz. 

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

N E G E N T I E N D E J A A R G A N G N". 2. Z A T E R D A G 12 JANUARI 1884. 

Redacteur-Uitgever F. W. VAN G E N D T TG/. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia: JAN S P R I N G E R , 

C. B. POSTHUMUS MEYJES en A. \V. W E I S S M A N . 
Stukken voor het Genootschap, de Redactie betreffende, te adresseeren 

aan den Heer C. B. POSTHUMUS MBYJXS, I'rinsengracht 851 te Amster
dam, en die omtrent de Administratie van het Genootschap aan den 

Heer Th. G. Strengers, Oosterdoksluis, te Amsterdam. 
Alle andere stukken en advertentiön aan het Bureau van De Opmerker, 

Driekoningen straat N°. 28 te Arnhem. 

1 ABONNEMENT f 2.25 per 3 maanden of wel zes gulden per jaar hij 
vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag; voor het buitenland 

f 7.50 en NVderlandsch-Indie" ƒ 9.—, bij vooruitbetaling. 
AIJVERTENTIEN, ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 

cent voor een bewijsnommer, worden tot Vrijdag avond aangenomen. 
Voor veelvuldige plaatsing of een groot aantal regels worden abon

nementen gesloten. 
Afzonderlijke nommers, uitsluitend bij contante betaling te beko

men, ad 15 cent per stuk en 25 cent per plaat. 

G E N O O T S C H A P 

A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 

J A A R L I J K S C H F E E S T , 

TE HOUDEN 

op 19 Januari 1884 

IN D E GROOTE Z A A L V A N M AI SON STRO UCKEN 
TE 

A M S T E R D A M . 

P R O G R A M M A . 
I. 

1. Soiree Musicale, met welwillende medewerking van de Heeren Henri F. R. Brandts Buys, compo
nist en muziekdirecteur; Eugène Baudot, solo-violist bij de Amsterdamsche Orkestvereniging, vroeger bij 
Bilse's kapel; Gerard Völlmar, solo-violoncellist bij de Amsterdamsche Orkestvereeniging; Herman Venverloo, 
tenor, en K. Ingerman, baryton. 

2. Voordracht van „De Werkstaking" naar F. Coppée. . 
II. 

3. Introductie. 
4. De villa Silberstein, oorspronkelijk blijspel in 3 bedrijven en in verzen. 
5. Komisch intermezzo. 
6. Die feindlichen Nachbarn (pantomime), enz. enz. 

S O U P E R . 
1 Aanvang te 8 uren precies. 

Heeren Leden worden uitgenoodigd tot deelneming aan dit feest, waarvoor hun nog eene speciale invita
tiekaart zal worden toegezonden. 

Heeren Leden kunnen op den feestavond niet-leden van het Genootschap introduceeren. Introductiekaarten 
zullen verkrijgbaar zijn voor de te Amsterdam woonachtige leden aan het Genootschapslokaal, op Maandag 
den I 4 e n Januari a. s., des avonds na acht uur, op hunne persoonlijke of schriftelijke aanvraag, waarbij de 
namen der te introduceeren personen moeten worden opgegeven. Buitenleden kunnen zich, met inachtneming 
van dezelfde bepalingen, schriftelijk wenden tot den Secretaris der Feestcommissie, den heer Jonas Ingenöhl, 
Weesperzijde 8 , die voor de toezending zal zorgdragen. Dames kunnen niet geïntroduceerd worden. 

De deelneming aan het souper staat voor Heeren Leden en hunne introducés open tegen f 2.— per 
couvert, zonder wijn. Men wordt verzocht zich, bij eventueele deelneming, uiterlijk 17 Januari aan te melden. 

Namens het Bestuur, Namens de Feestcommissie, 
Jan Springer, President. A . W. Weissman, President. 
T h . G. Strengers, iste-Secretaris. Jonas Ingenöhl , Secretaris. 

W 
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(A. et A.) S P E C U L A T I E B O U W . 
In het vorig nommer van het weekblad De Opmerker 

was een uitvoerig verslag opgenomen van een rede
voering, door den heer J . C. van Wijk gehouden, 
in de vergadering van 28 December der Afdeeling 
Rotterdam, waarin Z .Ed. ook een en ander zegt be
treffende den speculatiebouw, 

Velen zullen niet mij verbaasd hebben opgekeken, 
toen ze daar een lofrede op den speculatiebouw vonden, 
zooals nog wel niemand er ooit een waagde uit te 
spreken. De heer Van Wijk toont zich een zoon van 
de negentiende eeuw, en blijkbaar schaamt hij zich 
niet dien titel te dragen. Wat is toch het hoofddoel, 
waarnaar men, vooral in de laatste helft der negen
tiende eeuw, streeft ? . . . . Geldverdienen, en dat wel 
liefst zoo gauw mogelijk en met zoo min mogelijk 
moeite. En wat kan men dan beter doen dan specu-
leeren in olie of katoen, in effecten of in huizen ? 
't Is den speculant om het even, waarin hij handelt, 
als hij maar denkt, geld te kunnen verdienen. Het 
katoen en de olie ziet hij nooit, al doet hij er nog 
zulke groote zaken in; de effecten en de huizen wel, 
doch ook deze laatsten interesseeren hem slechts voor 
zooverre hij kans ziet, er weer geld mede te verdienen, 
't Is hem volmaakt onverschillig of huizen en effecten 
onsoliede zijn, als er slechts winst mede te behalen is. 

Kr wordt dikwijls gezegd, dat onze tijd een wonder
lijke tijd is, en werkelijk nietten onrechte, 't Geldver
dienen is zoozeer hoofdzaak, de concurrentie is zoo 
scherp, dat men inderdaad niet begrijpt, waar dat alles 
heen moet en dat soms de vertelling van den Baron 
von Münchhausen, betreffende de twee wolven, die 
zoo verwoed vochten, dat bij het eind van 't gevecht 
slechts twee staarten meer over waren, ons voor den 
geest komt. 

De bouwgrond- en huizen-speculatie was velen een 
welkom middel om op een gemakkelijke wijze aan 
geld te komen. Zij knoeiden, door geen ferme bouw
verordeningen in toom gehouden, er maar op los, 
en dank zij de steeds wassende bevolking , waren de 
menschen wel genoodzaakt, die kaartenhuisachtige 
gewrochten te betrekken. Is het nu wonder, dat men 
met verachting van den speculatiebouw spreekt ? Is het 
niet veeleer te verwonderen dat iemand, als echt kind 
zijns tijds, het cynisme zoover durft drijven, om voor 
den speculatiebouw den handschoen op te nemen? 

Behalve de „huisjesbouwers", zijn er nog speculatie-
bouwers in het groot. Dat zijn de mannen die ons 
Panorama's, Galerijen, Passages, Koffiehuizen, Panop
ticums en dergelijkcn schonken. Voor die speculatie-
bouwers kan men nog een zekere achting hebben, 
wanneer men tenminste niet van hen weet, dat ze, 
reeds lang vóór het gebouw voltooid was, door ge
willige couranten geholpen, de aandeelen tot een bo
venmatig bedrag wisten op te voeren, en er zich 
toen met winst van ontdeden. De „inrichting" kon 
hun verder niet schelen, al vonden zij 't wel aardig, 
om als „weldoeners hunner stad" te worden uitgeba
zuind. O est 1' Amcricanismc, zei mij onlangs een 
Franschman, toen ik hem dit vertelde. 

A l die nieuwigheden, als passages , galerijen, pan
opticums , panorama's, koffiehuizen, tramwegonder' 
nemingen, hebben slechts het doel, om vroeger onge
kende behoeften te scheppen, en zoodoende aan eenige 
weinige personen gelegenheid te geven tot geldverdienen. 
Of zou men nog zoo onnoozel zijn, dit alles voor 
philanthropic aan te zien? 

De „huisjesbouwers" nemen geen architect, of als 
zij de bescheidenheid zoover drijven, dat zij meen en 
hun plannetje zelf niet te kunnen maken , nemen ze 
er een die 't voor ,,'n prikje" doet, want natuurlijk is 
het in hun belang, dat de productiekosten zoo min 
mogelijk zijn. Daarom nemen zij immers ook derde-
soorts hout, de goedkoopste soort steen. Want anders 
wordt er geen geld verdiend. 

De speculatiebouwers op groote schaal nemen wel 
een architect, maar het kan hun in den regel minder 
schelen , of die man knap is, dan wel of hij ook wat 
aandeelen kan nemen, aan geld weet te komen, of 
aandeelen kan plaatsen, 't Plan of de stijl doet er 
minder toe. A ls de zaak maar eerst gelanceerd i s , 
dan komt dat vanzelf. Wat dan ook ten slotte voor 
den dag komt is meestal niet geschikt, om hem, die 
't met de kunst wel meent, tot „achting" te stemmen. 

De historische kennis van den heer Van Wijk schijnt 
niet op zeer vaste grondslagen te steunen. Immers, 
wie had ooit gehoord , dat nu 150 jaar geleden , dus 
omstreeks 1730, „de menschen in hutten woonden", 1 

of de „adel vanuit zijn kasteden rooftochten onder
nam" (in den pruikentijd), en de straten „ongeplaveid 
en modderpoelen waren." A ls dit van de middeleeuwen 
gezegd was, zou het waar zijn geweest, doch in de 
18e eeuw was men gelukkig wat verder gekomen. 
Ook was toen de verlichting van den openbaren weg 
niet onbekend, want reeds in de 17e eeuw vond Jan 
van der Hcydc de straatlantarens uit, terwijl ook toen 
riolen volstrekt geen „ongekende weelde" waren. Of 
de „godsdiensthaat en de onverdraagzaamheid" thans 
zooveel minder zijn dan in den tijd van Voltaire, zou 
ook nog te bezien staan. 

Ook wat van de gilden gezegd wordt getuigt van 
een groote oppervlakkigheid. Is 't niet allerkomickst, 
als men hoort spreken van de fiere verheffing en ont
wikkeling van den hedendaagschen ambachtsstand? 

Gelukkig geeft de heer Van Wijk toe , dat de specula
tiebouw niet naar uiterlijk schoon streeft. Hij zag zeker 
wel in , dat, al had hij het tegenovergestelde verkon
digd , toch niemand hem geloofd zou hebben. Maar 
„de indeeling" is dan ook des te schitterender, en zou, 
volgens den geachten spreker, nog wel aan menig 
architect van naam ten voorbeeld kunnen strekken. 
Doch ook dit laatste zal betwijfeld worden door de 
talrijke bewoners van speculatiehuizen, die steile trap
pen , donkere kamers , alcoven of privaten zonder licht 
of lucht en meer dergelijke „gerieflijkheden" hebben. 

En toch zegt de heer Van Wi jk , dat het voortwer-
ken van den bouwspeculant voor de bouwkunst onmis
baar is! 't Is waar, er zijn menschen, die meenen , dat 
ook woekerplanten en ongedierte een nuttige rol in 't 
heelal spelen. Dienen zij wellicht voor 't contrast? 
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Indien het voortwerken van den bouwspeculant nog 
kan geacht worden een nuttige zijde te hebben, dan 
is het alleen, dat het den ernstigen beoefenaar der 
bouwkunst leert, hoe hij niet moet doen. 't Zijn echter 
dure lessen, op die wijze gegeven, en zonder bezwaar 
zou haar aantal verminderd kunnen worden. 

Ik meende het bovenstaande te moeten schrijven als 
protest tegen de redevoering des heeren Van Wijk. Ik 
geloof, dat, al kunnen wij natuurlijk den speculatie
bouw niet beletten, wij ons toch wel moeten wachten, 
hem in de hoogte te steken, want er wordt al zooveel 
wansmakelijks gebouwd, dat het hoog tijd wordt, dat 
wij eens wat beters te zien krijgen. 

P.S. Ik had juist dit stukje voltooid, toen ik in de 
courant het bericht van het instorten van twee specu
latiehuizen te Amsterdam las. 

R. Jan. '84. K. 

A R C H I T E C T U R A E T A M 1 C I T I A . 
28" Jaaki.ijksche Algemeene Vekgadeking, 

gehouden den 9 Januari 
IN HET GEBOUW 

M A I S O N S T R O U C K E N T E A M S T E R D A M . 
De Voorzitter opent de vergadering met het uit

spreken van een redevoering , waarin hij met voldoening 
«ijst op de sehoone resultaten, door eendrachtige 
samenwerking in het afgeloopen jaar verkregen. Hi j 
uit den wensch, dat ook 1884 een jaar van steeds 
toenemenden bloei moge zijn. 

De is t l'-Secrctaris doet nu mededecling van de inge
komen stukken, o. a. van brieven van de heeren 
Gosschalk, Schuurman en C. Springer, waarbij zij ver
klaren , het hun aangeboden eerelidmaatschap gaarne 
te zullen aanvaarden. Een zevental buitenleden was 
weder toegetreden. 

De i"1' -Secretaris leest daarna het jaarverslag, waar
aan het volgende ontleend wordt. 

Op het einde van het jaar 1882 bedroeg het aantal 
der gewone leden 104, dat der buitenleden 10, dat 
der eereleden 13 , terwijl bij het begin van 1884 het 
aantal gewone leden bedroeg 118, dat der buitenleden 
99, dat der eereleden 16; bovendien traden sedert 1 Ja
nuari 1884 nog 9 kunstlievende leden toe, en werden 
3 buitengewone eereleden benoemd. Was dus het to
taal een jaar geleden 127 , thans is het 245 , wat zeker 
een verblijdend verschijnsel mag heeten. 

Tal van belangrijke verhandelingen werden op de 
vergaderingen door de leden ten beste gegeven, en 
menige sehoone kunstbeschouwing werd met belang
stelling bezichtigd. 

Gedurende 1883 werden uitgeschreven 2 Buitenge
wone- , 2 Gewone- en 2 Algemeene prijsvragen. Op 
de iL' Buitengewone prijsvraag, „een Schoorsteenman
tel", kwamen in 15 antwoorden, op de |« Gewone 
prijsvraag, „een Deurpaneel van gesmeed ijzer", 14 
antwoorden, op de 2" Buitengewone prijsvraag, „een 
Buitenverblijf", werden 4 antwoorden ingezonden; op 
de i c Algemeene prijsvraag, „een Spoorwegstation", 
kwamen in 18 antwoorden, op de 2" Gewone prijsvraag, 
„een Facade voor een Heerenhuis", 19 antwoorden; 
terwijl de inlevering der antwoorden voor de laatste 
Algemeene prijsvraag, „een Dorpslogement" , nog niet 
heeft plaats gehad. 

In het afgeloopen jaar verscheen de zesde aflevering 
van de „Verzameling van Bekroonde Ontwerpen", welk 
plaatwerk hiermede voltooid is. Weldra zal een nieuwe 
uitgave op meer uitgebreide schaal door het Genoot
schap ondernomen worden. 

Het sociëteitslokaal, op 20 Januari plechtig geopend , 
was den leden steeds een welkome plaats van samen
komst. Het feest, op 20 Januari gehouden, mocht uit
stekend geslaagd heeten. 

De bibliotheek werd gesticht, en daarvoor een ren-
telooze leening van f 3000 uitgeschreven, waarvan 
voorloopig slechts de eerste serie a / 1000 geplaatst, 
en meer dan volteekcnd werd. 

Het Bestuur werd met een lid vermeerderd , en het 
aantal Bestuurderen nu gebracht op zes. De zesde Re-
Stuurder werd de heer J . II. T. Loning. De heer 
W . Wilkens, die gedurende vijf achtereenvolgende jaren 
met veel ijver en nauwgezetheid de niet altijd dank
bare functie van bibliothecaris vervulde , moest wegens 
gezondheidsredenen zijn betrekking neerleggen. De 
heer E. Cuypcrs werd in zijn plaats gekozen. 

Twee adressen werden aan den Amsterdamschen 
Gemeenteraad gericht: het eene in zake de demping 
van den N.Z. Voorburgwal, het andere in zake de 
Beursprijsvraag. Aan de wenschen , in het laatste adres 
uitgesproken, werd althans voor een deel gehoor ge
geven , doch de hoofdzaak bleef helaas onveranderd. 

Een excursie naar Gouda werd gehouden op 1 fuli 
1883, en door het gunstige weder en de opgewekte 
vroolijkheid der deelnemers was zij een van de aan
genaamste , die door het Genootschap georganiseerd 
werden. Drie schetstochten, twee naar Haarlem en een 
naar Ransdorp, werden gehouden , en ook het schet
sen wekte de bijzondere belangstelling van vele leden. 

In hel laatst van November werd eene geïmprovi
seerde tentoonstelling gehouden , die zoo druk bezocht 
werd, dat men genoodzaakt was, den duur daarvan 
te verlengen. Vele autoriteiten toonden hunne belang
stelling in de vaderlandsche Bouwkunst door deze ten
toonstelling te bezoeken. 

Voorts hadden nog exposition plaats door de heeren 
Jan Springer, A . W. Weissman, J . H. T. Löning, 
B. J . Ouendag, W. Wilkens, G. van Arkel en 
E. W. (leerling. 

De goede verstandhouding met buitenlandsche ge
nootschappen bleef voortduren, en de wisseling van 
stukken had geregeld plaats. 

Met een woord van opwekking besloot de 1 "''-Secre
taris zijn uitgewerkt verslag. 

Ken daverend applaudissement was den heer Stren
gers het bewijs, hoezeer men den ijver, waarmede hij 
het I "'''-secretariaat waarneemt, waardeert. 

De 2 , , I'-Secretaris, tevens waarnemend Bibliothecaris, 
de heer Löning, bracht nu verslag uit, aangaande de 
werkzaamheden der verschillende Commission. 

Wij ontleenen daaraan het volgende: 
De Commissie tot Redactie van de tijdschriften was 

samengesteld uit de heeren Jan Springer, C. B. Pos
thumus Meyjcs, J . H . T. Löning, Th. G. Strengers, 
E . Damen, E. Cuypcrs, A . Salm G.Bz. en A . W . 
Weissman. 

De verzameling van „bekroonde ontwerpen" werd 
voltooid, en een nieuwe uitgave is thans in voor
bereiding. 

De Opmerker verscheen geregeld, en onder de 
initialen „A . et A . " kwamen daarin voor 36 hoofd
artikelen, behalve kunstcritieken , beschrijvingen, brie
ven , enz. Voorts werden 8 dubbele en 6 enkele platen 
geleverd. Op de meest aangename wijze werd met den 
Uitgever-Redacteur, den heer F. W. van Gendt te 
Arnhem, samengewerkt, waarvoor dien heer warme 
dank gebracht werd. 

Een Kalender voor 1884, met vignet door den heer 
Karei Muller , zal weldra den leden toegezonden worden. 

De Commissie tot het behandelen van bepaalde vak-
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ken en het oplossen der in de vraagbus gevonden 
vragen was samengesteld uit de heeren Jan Springer, 
voor Geschiedenis der Bouwkunst, T. G. Strengers, 
voor Mechanica, E. Damen , voor Waterbouwkunde, 
C. B. Posthumus Meyjes, voor Bouwkundige Rechts
kennis, F. J. Bremmer Hzn., voor Tuinbouwkunst, 
W. J. Vuijk, voor Ornenientleer, J. A. van der Sluijs 
Veer, voor Constructieleer , G. van Arkel, voor Mate-
rialenkennis, J. H. T. Löning, voor Hygiene, en 
A. W. Weissman voor Schoonheids- en Compositieleer. 

In geregelde volgorde werden door de Commissie
leden hunne vakken behandeld, en van de 15 in hare 
handen gestelde vragen werden 9 opgelost. De ant
woorden zullen bij het Jaarverslag gevoegd worden. 

Als waarnemend Bibliothecaris bracht de heer Löning 
nu verslag uit omtrent de bibliotheek, de leestafel en 
den leescirkel. 

Voor leestafel en leescirkel was men geabonneerd 
op : The Architect, MatCriaux et Documents par Raguc-
net, Christliches Kunstblatt, Deutsche Bauscitung, Der 
Formcnschatz, Revue GCnlrale a"Architecture, Rccueil 
d'Architecture, De Ncdcrlandschc Spectator, Croquis 
a'Architecture, LEmulation, Journal des Beaux Arts, 
Encyclopedic d' Architecture, L Art pour Tous, Flicgende 
Bliittcr, I a Scmainc des Constructeurs, Ü Art et IIndus
trie , en de Russische „Architect." 

Tijdelijk werden bovendien vele boekwerken door 
verschillende leden voor de leestafel beschikbaar ge
steld. 

Voor de bibliotheek werden aangekocht: The Buil
der 1858—1878, Viollet-le-Duc, Diftionnaire Raisonnè 
a''Architecture, Shaw, Architectural Sketches, Random, 
Open timbered roofs, Desjardins, Hotel de ville de Lyon, 
Vredeman de Vries, Ontwerpen, Lübke Denkmaler der 
Kunst, Pfnorr, Monograpliic du Chateau de Heidelberg, 
Ungewitter, Land- und Stadtkirchcn, d'Overbeke, Rcs-
tes de l'ancienne Rome, Nuova Rccolta di vcduta di 
Roma, Gailhabaud, Rondelet en Schinkel. 

De bibliotheek zal weldra opengesteld worden. 
Na het uitbrengen van deze verslagen werd ook den 

heer Löning de dank der Vergadering gebracht. 

De Penningmeester, de heer E. Damen, bracht daarop 
zijn rekening en verantwoording ter tafel, die in ont
vangst en uitgaafƒ3410.85h bedraagt en sluit meteen 
saldo van /198.43. 

De Commissie, belast met het nazien der rekening 
en verantwoording, brengt bij monde van den heer Van 
der Sluys Veer den Penningmeester dank voor zijn uit
stekend beheer, en adviseert tot goedkeuring van de 
rekening. Dienovereenkomstig wordt besloten. Ook 
de concept-begrooting voor 1884 wordt onveranderd 
goedgekeurd. 

De twee aftredende Bestuurders, de heeren Jan Sprin
ger en C. B. Posthumus Meyjes, worden bij acclama
tie herkozen. 

Twee der drie aftredende lokaalcommissarissen, de 
heeren Van der Sluys Veer en Tymon Meyer, worden 
bij acclamatie herkozen, terwijl de heer Evert Bre-
man, die niet in aanmerking wenschte te komen, 
door den heer E . van den Bossche vervangen werd. 

De Voorzitter wordt onder uitbundige toejuiching bij 
acclamatie herbenoemd. 

De Voorzitter van de Feestcommissie doet thans eenige 
mededeelingen betreffende het feest, op 19 Januari te 
houden, en nadat nog een lid is voorgesteld, wordt de 
Vergadering gesloten. 

(A. et a.) B O E K A A N K O N D I G I N G . 

Onlangs verscheen bij de uitgevers W. J. Thieme & Co., 
te Zutfen, een boek getiteld: Nederland als Polderland, 
bevattende eene beschrijving van den eigenaardigen 
toestand der belangrijkste helft van ons land , benevens 
de topographie van dat gedeelte met de voornaamste 
details, toegelicht door duidelijke kaarten en teekeningen. 

Het lijvig boekdeel, met een aangename letter ge
drukt , is verdeeld in 2 boeken, de boeken in hoofd
stukken. In het eerste boek : „ons land in 't algemeen", 
vindt men behandeld, de hoofdrivieren, de zee, de 
vorming van den bodem en de hydrographie. 

Het tweede boek handelt over het land der kunst
matige afwatering, de polders en de afgesloten en stil
staande wateren. 

Allereerst vindt men hier een verklaring van de 
waterstaatkundige begrippen en verder een uitvoerige 
topographie van het Hollandsch-Utrechtsche polderland, 
de Geldersch-Noord-Brabantsche rivierkleipolders, de 
Zuid-Hollandsche en Zeeuwsche eilanden en de zeeklei 
vanNoord-Brabant en Zeeuwsch-Vlaandercn, het Friesch-
Groningsch-Overijselsche polderland, de Zuiderzeekus
ten tusschen het Zwartewater en Gooiland en de 
eilanden in de Noordzee en Zuiderzee. 

Bij het werk zijn gevoegd 3 bijlagen, handelde over 
militaire inundaties, Nederland in 1672 en de Nieuwe 
Hollandsche Waterlinie. 

Het boek, dat door het inlasschen van geschied
kundige belangrijkheden gewonnen heeft, is der lezing 
overwaardig voor hen, die prijs stellen op eene nauw
keurige kennis van ons, uit een waterbouwkundig oog
punt, zoo belangwekkend land. 

VEREENIGING TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST T E GRONINGEN. 

Gewone Vergadering vau Zaterdag 5 Januari. 
Na het openen der Vergadering en het lezen der no

tulen , werd de verblijdende mededeeling gedaan, dat de 
onlangs uitgeschreven internationale prijsvraag in zake de 
fontein op het Heereplein alhier, blijkbaar zeer veel 
belangstelling ondervindt zoowel in ons land, als 
in Frankrijk en Duitschland, doch vooral ook in Bel
gië. De verwachting werd dus uitgesproken, dat deze 
flinke daad van de Vereeniging vruchten zal dragen. 

Vervolgens kwam aan de orde het beantwoorden van 
een vijftal vragen, in de vorige Vergadering in de bus 
geworpen, en wel: 

ie „Bij het maken van winkelpuien worden door de 
bouwmeesters alhier in de meeste gevallen puibalken 
van hout aangebracht. Waarom wordt daarbij niet van 
ijzer gebruikgemaakt?" De rapporteur van deze vraag, 
de heer Jager, gaf te kennen, dat hij zich on
bevoegd achtte in dezen een beslissend antwoord te ge
ven , daar het ijzer hierterstede nog zoo weinig in 
bijzonderheden bekend is, en derhalve het algemeene 
vertrouwen mist. Bovendien is het ijzer hier niet 
zoo spoedig in alle afmetingen te verkrijgen, als 
soms bij de stoom-bouwerij noodig is. Van verschil
lende kanten werd deze beantwoording bestreden. Een 
der Bestuursleden kon zich een zoodanige beantwoor
ding begrijpen vóór 25 jaar, doch niet in het jaar on-
zes Heeren 1884. Een ander meende dat men geen 
specialiteit in het ijzervak behoefde te zijn, om in een 
zoo eenvoudige zaak als deze uitspraak te doen. Een 
der kunstlievende leden stelde daarna voor de zaak nog
maals in handen van eene Commissie te stellen, doch 
dan eenigszins anders geformuleerd; de Secretaris vond 
echter de quaestie daarvoor te onbeduidend na hetgeen 
er reeds over gesproken was, en stelde daarom voor 
deze vraag te verbinden aan eene behandeling over 

ijzer en ijzerconstructie in het algemeen. Dit werd aan
genomen. 

De tweede vraag luidde: Zou het voor onze Veree
niging niet nuttig kunnen zijn enkele oude bestaande 
gebouwen, zoowel in als buiten de stad te doen op
meten ? Op welke wijze zouden dusdanige opmetingen 
moeten geschieden ? Zou er ook nog financieel voordeel 
voor onze Vereeniging aan verbonden zijn ? 

Ook het antwoord op deze vraag lokte nog al dis
cussie uit. Allen erkenden dat sommige gebouwen, 
als het poortje van 't Roode Weeshuis , het Goudkan
toor , de top der Heerensociëteit enz. schoon zijn, 
maar over de juiste waarde was men het niet eens. 
Voor jongelieden achtte men het uitstekend om ze door 
photographieën en teekeningen op te nemen en deze 
later ter bezichtiging te stellen, terwijl men er geen 
financieel voordeel in zag. Intusschen zal er eene Com
missie van drie leden benoemd worden om de verschil
lende belangrijke oude gebouwen aan te wijzen. 

De derde vraag luidt aldus: Voor het aanstrijken 
van daken gebruiken sommige bouwkundigen eene 
specie van teer in plaats van mortel. Hoe wordt die 
teerspecie toebereid en welke en hoe groot zijne hare 
bestanddeelen ? Het antwoord luidde dat zij het best 
bereid wordt door drie deelen hout- of turfasch met 
twee deelen portlandcement eerst krachtig door elkaar 
te werken en dit mengsel dan met ongeveer 1 deel 
koolteer te vermengen, zoodat het taai als stopverf 
wordt. Eén deel kalk er bijgevoegd, maakt de specie 
nog meer samenhangend. Het gebruik verdient in zoo
verre geen aanbeveling, dat het meer brandgevaar op
levert, dat de teerlucht op den zolder altijd zal waar 
te nemen zijn en dat de zonneschijn het teer vloeibaar 
maakt, zoodat het naar beneden druppelt. 

De vierde vraag, luidende: „Heeft de architect alleen 
rekening te houden met de fraaie verhouding der lijnen, 
of komen ook de kleuren in aanmerking ? Zoo dit laatste 
het geval is, wat dan te denken van het geheel be
pleisteren van gevels of gebouwen?" werd door een der 
jongste leden, de heer Scholtens, op zoodanige wijze 
beantwoord, dat deze de algemeene goedkeuring ver
wierf. Het bepleisteren van gevels werd door den spreker, 
zoowel uit estetisch als constructief oogpunt, ten sterkste 
ontraden. 

De Commissie die de vijfde vraag, de Boteringe-
boog betreffende, zal beantwoorden, verzocht diligent 
verklaard te worden, omdat zij nog niet de noodige 
inlichtingen had kunnen verkrijgen. 

Hierna werd mededeeling gedaan van twee nieuwe 
in de bus gevonden vragen aangaande de Groninger 
baksteen en de onsoliditeit van vele aannemers tedezer-
stede, welke vragen in de volgende Vergadering zul
len beantwoord worden. 

Na eene korte pauze, waarin de teekeningen, die aan 
de wanden der zaal hingen (nieuw Administratie-gebouw, 
Stal en Stationsgebouw te Delft, allen voor de Hollandsch-
IJzeren Spoorwegmaatschappij en ontworpen door den 
heer Posthumus Meyjes), werden bezichtigd, hield 
de heer I. B. Jager eene voordracht over wat hij noem
den „de taal van den Bouwkunstenaar". Eigenlijk was 
het meer eene weerlegging van eene reeds vroeger in 
deze Vereeniging uitgesproken rede van den heer Moole-
naar. Had de laatste aanbevolen om na nauwkeurige 
kennisneming van hetgeen vóór ons geleverd is, de 
Natuur als de eenige school, waarin de architect ter 
leering dient te gaan, te beschouwen, de heer Jager 
uitte als zijn gevoelen de meening, dat men de taal, 
welke spreekt uit de fragmenten der Egyptische, Griek-
sche, Mohamedaansche, Romaansche, Gothische en 
Renaissance-tijdperken, moet bestudeeren. Men moet 
de gedachte voelen en begrijpen, die de kunstenaars 

erin hebben neergelegd en tevens zich hoeden voor 
de fouten, door hen begaan, en hebben we gevoeld 
en begrepen, wat zij gevoelden en uitdrukten, dan zijn 
we op weg om de taal van den Bouwkunstenaar 
machtig te worden. (') 

Hierna werd de Vergadering, onder dankzegging 
vooral aan den spreker van dezen avond, gesloten. 
Twee geïntroduceerden traden als lid der Vereeniging toe. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

Afdeeling 's-Gravenhage. 
Vergadering van 11 Januari 1884. 

Na opening der eerste Vergadering in dit jaar 
wenschte de Voorzitter den leden een gelukkig jaar toe 
en hoopte dat de vergaderingen der Afdeeling niet 
minder dan vroeger in het belang mochten zijn van 
hetgeen speciaal het streven der Afdeeling moet wezen; 
voorts dat de bloei van onze Gemeente mocht toene
men en dat het aannemen van zooveel groote plans, die 
daaraan bevorderlijk geacht worden, in dit jaar zijn 
beslag mocht verkrijgen. 

Daarna kwamen vanwege het Bestuur de navolgen
de voorstellen ter tafel, naar aanleiding van hetgeen in 
de vorige Vergadering als noodig en nuttig was geopperd. 

1°. Om ook bouwkundigen, niet-Ieden der Maat
schappij, op te nemen als leden der Afdeeling, onder 
voorwaarde: 

a tegen betaling van dezelfde contributie, die door 
de overige leden der Afdeeling wordt bijgedragen; 

b dat zij aan ballotage onderworpen zullen zijn; 
c dat zij wel alle vergaderingen der Afdeeling, 

doch niet die van de Maatschappij kunnen bijwonen, 
evenmin als zij op de eerstgenoemde vergaderingen 
gerechtigd zouden zijn om stem uit te brengen. 

20. om tweemaal, inplaats van éénmaal per maand, 
vergadering van de Afdeeling te houden en wel één 
daarvan bepaald te bestemmen voor kunstbeschouwin
gen , voordrachten en besprekingen van onderwerpen 
op de Bouwkunst betrekking hebbende, en de andere 
voor het vaststellen van huishoudelijke voorstellen enz., 
voor zooveel zich de gelegenheid zal aanbieden aan
gevuld met hetgeen, waarvoor de eerstgenoemde ver
gadering bestemd zal zijn. 

Beide voorstellen werden met algemeene stemmen 
aangenomen, doch voorloopig voor één jaar en wel 
wat sub 1" aangaat, omdat het Hoofdbestuur in de vol
gende Algemeene Vergadering wel verplicht zal zijn 
dienaangaande iets ter tafel te brengen, tengevolge 
van den zich meer en meer uitbreidenden aandrang 
zoo hier als elders, waarop, naar gelang der beslissing 
van die Algemeene Vergadering, eene wettelijke alge
meene regeling voor de Afdeelingen te verkrijgen is 
en aangaande het sub 2 0 bepaalde, teneinde niet ge
bonden te zijn, wanneer bij de proef gedurende één 
jaar mocht blijken, dat de tegenwoordige overvloed 
van stof voor ééne vergadering, niet voldoende zal zijn, 
om de tweede vergadering op den duur in stand te houden. 

Beide voorstellen werden met algemeene stemmen 
aangenomen. 

Daarna gaf de heer van Nieukerken eenige schetsen 
van oudheden ter bezichtiging, hier-en-daar door hem 
genomen. Hij wilde het geene kunstbeschouwing ge
noemd hebben, want de schetsen waren in de vlucht 
genomen, wanneer hem somtijds iets voorkwam, dat 
de moeite waard kon geacht worden. Spreker knoopte 
daaraan in het algemeen de meening vast, dat de 
tegenwoordige tijd zich in kunstuiting tegen den ver
leden tijd moeilijk kan staande houden en stelde zich 

_(*) Daarom is laat-Gothisch oneindig veel schooner dan vroeg-Go-
thisch, en evenzoo laat-Renaissance dan vroeg-Renaissance, enz. 

« 
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voor dat musea van Oude Kunst, zooveel mogelijk 
overal gevestigd, hierin verbetering zouden brengen, 
omdat daardoor het kunstgevoel van hen die lieten 
bouwen , van hen die zelf ontwerpen en van de werk
lieden die 't een en ander moeten uitvoeren, gunstig 
ontwikkeld zou worden. 

Hij wees erop, dat onze Gemeente op dit punt 
al zeer stiefmoederlijk bedeeld is, wat te meer uitkomt 
wanneer men ziet wat een plaatsje als Veere, nietig 
als het is tegenover eene Gemeente als de onze , op 
dat gebied uitvoert, om van zoovele andere voorna
mere plaatsen in ons land, die daartoe in de ge-
wenschte richting werken, niet te spreken. 

De Voorzitter bedankte den heer van Nieukerken 
voor zijne gewaardeerde poging om der Vergadering 
nuttig te zijn. 

De heer Bauer meende op goede gronden te mogen 
voorspellen, dat het thans in aanbouw zijnde stedelijk 
museum, alvorens het definitief opengesteld zal worden, 
eerst gelegenheid zal aanbieden voor het houden van 
eene tijdelijke tentoonstelling van oudheden, welk 
vooruitzicht de Vergadering aangenaam stemde. 

Niets meer te verhandelen zijnde, sloot de Voor
zitter de Vergadering. 

Afdeeling Leeuwarden. 
Vergadering van 11 'Januari 1884. 

De Voorzitter opent cle vergadering met een welkomsgroet 
aan de leden bij den aanvang van dit jaar, en uit zijne beste 
wenschen voor de particuliere belangen der leden van de Af
deeling, zoowel als voor die der Afdeeling zelve. 

De notulen der vorige bijeenkomst worden gelezen en on
veranderd goedgekeurd 

Bij het Bestuur was sedert enkele dagen een schrijven in
gekomen van twintig bouwkundigen en in de Bouwkunde 
belangstellende personen, doch geen leden der Maatschappij, 
waarin te kennen wordt gegeven, dat zij voornemens zijn eene 
nieuwe bouwkundige vereeniging op te richten en waartoe, 
teneinde versnippering van krachten te voorkomen en om 
tot meerderen bloei te geraken, de steun der Afdeeling wordt 
ingeroepen. 

Men wenschte namelijk samenwerking en om deze zooveel 
mogelijk op vaste grondslagen te erlangen, stellen adressanten 
voor, het ontwerpen van een reglement aan het Bestuur der 
Afdeeling over te laten en daarin o. a. te bepalen: 

1". Dat de contributie der nieuwe Vereeniging niet hooger 
worde gesteld dan f 2.50 's jaars. 

2". Dat de leden van het Bestuur der Afdeeling tevens uit
maken het bestuur der nieuwe Vereeniging. 

30. Dat de leden der Afdeeling tevens lid zullen zijn der 
nieuwe- Vereeniging. 

4°. Dat uit de afdeclingskas de vastgestelde contributie voor 
de leden worde gestort in de kas der nieuwe vereeniging. 

Toevallig is gelijkertijd een schrijven ingekomen van het 
Bestuur der afdeeling Rotterdam, waarin het verzoek gedaan 
wordt een bijgevoegd adres aan het Bestuur der Maatschappij, — 
behelzende een voorstel tot wijziging van art. 52 in dien geest, 
dat ook plaatselijke leden bij eene Afdeeling kunnen worden 
aangenomen, — zooveel mogelijk door de gewone leden te doen 
teekenen. 

Aangezien deze beide adressen tot zekere hoogte met elkander 
in verband staan , acht de Voorzitter het wenschelijk, ze te ge
lijkertijd te behandelen; bij releveert de voordeden, aan eene 
degelijke wetsverandering verbonden, voor de verschillende 
afdeelingen, doch bijzonderlijk voor die te Leeuwarden, welker 
leden van veel, wat de Maatschappij betreft, verstoken blijven 
en wekt de leden op het voorstel krachtig te ondersteunen, 
hen uitnoodigende tot onderteekening van dat adres, waartoe 
tijdens de pauze reeds gelegenheid wordt gegeven en waar
aan door alle aanwezige gewone leden met genoegen werd vol
daan. 

Nadat nog door enkele leden over een en ander het woord 
wordt gevraagd, werd nog besloten aan de nieuw opterichten 
Vereeniging zooveel mogelijk mede te werken, doch niet dan 
nadat eerst de uitslag der algemeene Meivergadering is af
gewacht en dan deze zaak zoodanig te regelen, dat bij eventu-
eelc wijziging van art. 52, als nu is voorgesteld, de nieuwe 
Vereeniging zich zal oplossen in deze afdeeling, door hare leden 
als plaatselijke leden te beschouwen. 

Hierop werd door het lid H. H. Kramer de vraag behan
deld: op welke wijze moet de woning voor den werkmansstand 
worden ingericht om aan de eisehen van hygiene te beant
woorden ? 

Ofschoon spreker er niet in geslaagd is een bevredigend 
antwoord te kunnen geven op eene vraag als deze, in weer
wil van hetgeen door specialiteiten op velerlei gebied daar
omtrent reeds is geschreven, deelt hij gaarne mede, welke 
vruchten zijn onderzoek heeft opgeleverd. Allereerst wenscht 
hij na te gaan, welke de eisehen der hygiene zijn, om daarna 
de inrichting der woning te behandelen: spreker wijst op den 
grootcn invloed van een verblijf op het lichamelijk en zedelijk 
welzijn van den werkman, wat terstond in het oog springt 
bij eene vergelijking der sterfte in ellendige wijken met die, waar 
de arbeiderstand in goede woningen is gehuisvest, wat door 
eenige cijfers wordt gestaafd. 

•Waar licht en lucht geen ingang tot den woning vinden, 
treden jichten binnen", zegt de Kngelsche architect Henry 
Kobberts. Ken gezond vriendelijk verblijf levert ook ten op
zichte der zedelijkheid geen geringe resultaten op, waarvan 
de gevolgen niet minder van aanbelang zijn dan die van licha
melijk welzijn. 

Na in het kort nog de plaatsing en de zindelijkheid te heb
ben behandeld, zoo ook het belangrijke van de gestelde vraag, 
gaat spreker over tot het opsommen der eisehen , die bij den 
bouw in aanmerking genomen moeten worden en door de hy
giene gesteld worden , als een droge bodem, het verschaften 
van vrijen toegang van zonnelicht en zonnewarmte, een voort
durende luchtverversching. goede verwarming en spoedigen 
en volkomen afvoer van vuil, van welken aard ook, alsmede 
het overvloedig en gemakkelijk verkrijgbaar stellen van rein 
en helder water. Zich onthoudende van het geven eener serie 
van plans van woningen, in blokken gebouwd, zonder of met 
verdiepingen, behandelt spreker slechts een enkele vrijstaande 
woning, welke z. i. minstens moet bevatten, eene woon- en 
twee slaapkamers, waarvan een desnoods op den zolder kan 
worden aangebracht, voorts keuken en bergplaats en ruime 
«,rang of portaal; de inrichting en grootte dier verschillende 
vertrekken wordt nagegaan en daarbij gewezen op het on
berekenbare voordeel eener wasch- en drooginrichting in de 
buurten der arbeiders en het aanbrengen der privaten buiten 
de woning. 

Vervolgens worden de verschillende onderdeden dier wonin
gen besproken, zoomede het te bezigen materieel, de inrich
ting der schoorsteenen, in het bijzonder waar deze moeten 
dienen tot afvoer van bedorven lucht, en andere dergelijke 
zaken en eindigt spreker met den wensch, door hetgeen hij 
heeft gezegd, ertoe te hebben bijgedragen, om de belangstel
ling in dit vraagstuk te vermeerderen of op te wekken. 

Tijdens de pauze stelt het lid A. T. van Wijngaarden ter 
bezichtiging twee gebeeldhouwde balusters, van marmer uit 
de groeven van l'Kchaillon, hem aangeboden door den heerS. 
L de Beer te Amsterdam en deze steensoort wordt om den 
betrekkelijk geringen prijs en aangename kleur geprezen. 

Door het vergevorderd uur moest de Voorzitter zijne toe
gezegde kunstbeschouwing van »Het Binnenhof" tot eene vol
gende bijeenkomst uitstellen en sluit hij onder dankzegging 
voor de getrouwe opkomst en de medewerking der leden de 
vergadering. 

B E R I C H T . 

In antwoord op vele aanvragen dient, dat geene com-
pleete jaargangen van den jaargang 1883 van De Op
merker voorhanden zijn. 

De beschikbare nommers worden, zoover de voor
raad strekt, id/een tegen contante betaling afgeleverd voor 
tien cent per nommer en vijftien cent per plaat. 

De nommers 6, 12 en 27 zijn uitverkocht; van ve
len zijn slechts enkele exemplaren voorhanden. 

Ten aanzien der nommers van den loopenden jaar
gang blijven de prijzen gehandhaafd, zooals zij in het 
hoofd van het blad worden opgegeven. 

Het abonnement bedraagt ges gulden per jaar voor hen, 
die een postwissel tot dat bedrag, vóór I Februari e. k., 
toezenden aan het Bureau van De Opmerker te Arnhem. 
Het abonnement per kwartaal wordt op ƒ2.25 berekend. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 

Rotterdam. De voordracht van het Gemeentebestuur 
ter benoeming van een directeur der gemeente-gasfabriek 
bestaat uit de heeren : Dr. Th. van Doesburg, directeur 
der nieuwe Rotterdamsche gasfabriek, J . A . Francois, 
directeur der gemeente-gasfabriek te Dordrecht en C. T. 
Salomons, directeur der gemeente-gasfabriek aan den 
linker-Maasoever. 
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A D V E R T E N T I E N , 

BOUWTERREIN 
t e B R E D A . 

De Notaris VAN A8PEEEN te llreda zal 
op Woensdag den 16 Januari 1884. des avonds 
te 8 uren, in de tBEURS l'AX HllEDA" 
llmla in het openbaar verkoopen: 
Voor de Nederlandsche Maatschappij tot 

Exploitatie van Onroerende Goederen: 
EEN PERCEEL LEDIGEN GROND, 

gelegen buiten de voormalige Ginnckenpoort, 
in de nabijheid van het geboOW der Ver
eeniging iConeofdüF aan de nourdzijde van 
de Lange Markstraat te Breda, kadastraal 
bekend onder sectie A DOS. 2759 en 9760, ter 
grootte van 30 aren 20 centiaren; verdeeld 
in vijftien koopen, waarvan zeven koopen 
begrensd door gezegde Lange Markstraat en 
acht koopen door een aan te leggen weg, 
breed ongeveer 7 meters, zich aansluitende 
aan den bestaandeii weg tusschen de wonin
gen van wijlen den Heer L. VAN KAKER-
KEN. 

Voor den HoogWelGeb. Heer W. K. Ba
ron MACKAY te Delft: 

EEN PERCEEL LEDIGEN GROND, 
gelegen aan de wcstzjjde van de .Mauritsstraat 
te llreda, in de nabijheid van den Stations
weg, groot 14 aren 37 centiaren, kadaster 
sectie B. no. i'Ai\ , verdeeld in vier koopen, 
iedere koop ter breedte aan de Mauiit-straat 
van 7.51) meter. 

Al deze perceelen zjjn in gebruik te aan
vaarden bjj de betaling der kooppenningen. 

AANBESTEDING. 
Op Dinsdag 22 Januari 1884, des middags 

12 uur, zal door Heeren DlRKCTEURSN der 
Stiki.tjkskanaai.-MaatsciiaI'I'ij by E. BEK
KERING te Coerorden, onder nadere appro
batie, in 'topenbaar worden aanbesteed: 

Bestek no. 1. Het maken van schut
sluis no. 1 met ophaalbrug en 
bjjbehoorende werken. 

Bestek no. 2. Het maken van schut
sluis no. 2 met brjbehoorende 
werken. 

De aanbesteding zal geschieden bjj enkele 
n schrjjving. 

De gadingmakenden kunnen van de be
grooting van kosten van voorschreven wer
ken kennis nemen bjj den Ingeuieur der 
Maatschappij te Dalen, waar tevens nadere 
informaties kunnen worden aangevraagd en 
de bestekken tegen betaling van ƒ1.— per 
exemplaar te bekomen zjjn. 

De Bestekken liggen ter lezing in de Lo
gementen van H. VAN TAKEL te Dalen, 
BEKKERING te Coecorrlen, VAN DALEN 
te Nieuw-Amtterdam, THOMAS te llooge-
veen, DOPPER te Stadskanaal en EERKES 
te Veendam. 

Aanwijs zal gedaan worden op Maandag 
21 Januari, te beginnen te Coevorden des mor
gens 9 uur. 

OPZICHTER. ^ a n 0 U ( * S gevestigde Fabrieken 
GEVRAAGD 0111 spoedig in dienst te tre

den een TIJDELIJK O P Z I C H T E R , 
teven» Teekenaar, goed bekend met bet 
loggen van buizen voor Waterleiding. 
Zonder deugdelijke bewijzen hiervan te kun
nen overleggen is het onnoodig zich aan te 
melden. Salaris ongeveer / 80 'smsands. 

Adres: de Directie der Arnhenische Wa
terleiding, Boulevard 7, te Arnhem, 

" b T h Ö L S B O E R , te Arnhem. 
1868. Zilveren Medaille voor Waterpas-lnstru-

menten. 
1879. Hoogste onderscheiding voor Waterpas- en 

Hoekmeet-lnstrumenten. 
1881. Intern. Tentoonst. te Melbourne. Bekroning 

24'ni 3.1™ c n 4.1 • graad voor Waterpas- en 
andere Instrumenten. 

EQUERRES, MEE'l KETTINGEN en Stalen 
LINTEN 

BRIEF- en POSTPAKKETBALAN8EN, enz 

piiiiTiiuTiiiiiiini'iiiK. piiotozimmiphie 
M Stéréetype-InriebUig 

van G. J. T H IÉ M E , te Arnhem. 
De ondergeteekeiide vestigt de aandcht 

I op zijne inrichting voor l*hololiilio(;rii|iliir. 
bjj/.onder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van HII. Architecten 

[en Bouwkundigen; op die voor riiofnzliH-*-
crapliic voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zijne M^ré»ljpe-inrlrlillii£ voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prijzen. 

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

De heer JOH. G. BTËMLEB Cz., te Am
sterdam, heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
bestellingen voor Photolitlioi;riiplile, zonder 
prijsverhooging voor de bestellers. 

Q - . J . T H D 3 M E . 

.1. II. M S BEUKEN, 
te Heiligerlee (prov. &roningen). 

Nieuwe Constructie 

BRANDSPUITEN, 
vs v i a ra. 

Il.-t v.-rst gcapuit van alle beproefde, 
buiten- en binncnlamlsche Brandspuiten 

OP Ilü 
Wereldtiiilooiislellina Ir Amsterdam 

in 1 8 8 3 . 

Hiervan reeds 147 stuks afgeleverd. 

BEKROOND op Wereldtentoonstellingen 
Amsterdam 1883, 

Weenen, Londen, Parijs, 
Philadelphia. 

SPECIALITEIT IN: 

J D H I U H i L I h u - m i i . . . ; . , 
Torenuurwerken, zwaar Gietwerk, 
Koper- en Met a al-C om posit ion , Ma
chines- en Grofsmederij. — Echte Hen
nepen en Gomelastieken Brandspuitslan
gen en Emmers, geijkte Koperen Ba
lansen, Schalen, Gewichten, etc. 

AAN DE DRIE STOOM-MACHINALE 

Steen-, Dakpannen-en 
Draineert nizen-Fabrieken, 
(werkende met zeven ovens), groote voorraad. 

Cf. V A N L E N T , R o t t e r d a m . 
Vertegenwoordiger der Ceramiek- en 

Cementtegellabrlek. 
LÉON D E S M E T & C° . , Gent. 

Veiders specialiteit in: 
IJzeren Kerk- en Fabrieksramen. 
IJzeren en Houten Rolblinden. 
Zweedsche Kamerdeuren. 
Italiaanscho Mozaikvloeren. 
Prima Portland-Cement. 
Plafonneerlatten, veel billjjker en beter 

als Riet. 
Onbrandbare Verf enz. 
Prospectussen en Prijscouranten op aanvraag. 

i ~ n i i m i L m i 

K O N I N K L I J K E F A B R I E K 
VAN 

W A T E R P A S - , 

H O E K M E E T -

en andere 

I N S T R U M E N T E N 

voor INGENIEURS, ARCHITECTEN, 

LANDMETERS TEEKENAARS enz. 

Geëmailleerd-ijzEren P E I L S C H A L E N , 

W E E G W E R K T U I G E N . 

H . & J . S U Y V E R , 
FABRIKANTEN VAN 

STOOMKETELS WERKTUIGEN, 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

188S bekroond met 
EERE-EIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
Bickerstraat 

A M S T E R D A M . 

J . L . B A C O N & C°. 
Ingenieurs, aannemers van verwarming en ventilatie. 

Gouden Medaille, 
Tentoonstelling 1883, Amsterdam, 

N i e u w e v a a r t , l.O 
A M S T E R D A M . 

Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge
stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 

Projecten en begrootingen worden kosteloos 
geleverd. 
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RIETSCHEL & HENNEBERG, 
Ingenieurs & Fabriekanten, 

Berlijn. Dresden. Keulen. Weenen. 
Vertegenwoordiger voor Nederland 

J. VAN HOORN Szn., Ingenieur Amsterdam, 
l'rojrrtrn, BcgrootiiseH va Aanleg 

VAN 
Centraalverwarming & Ventilatie-

Inrichtingen, 
naar do nieuwste on proefondervindelijk beste 

Construction voor: 
Woonhuizen, Villa's, Kantoren, Winkels, Ho
tels, Restauraties, Schouwburgen, Museums, 
Kerken, Ziekenhuizen , Scholen , Bibliothe
ken, Krankzinnigengeftiehten, Gevangenissen, 
Openbare Gebouwen, Werkplaatsen, Fabrie
ken enz. door middel van Stoom-, Water-
oi Lucht verwarming of gecombineer
de systemen. 
Installaties van Openbare Zwem- en 

Badinrichtingen. 
StoomkooktoesteUen en Wasch-

in richtingen. 
Drooginrichtingen voor Abattoirs en 

Fabrieken 

Neuchatel Asphalte Company L t d . London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VAL DE TRAVERS, 
F A B R I E K 

TE 

A M S T E R D A M 
Beltweg N". 3. 

TRADE MARK. NATUURL. ASPHALT 
VAN 

VAL DE TIMERS 
Z W I T S E R L A N D . 

Vraagt Catalog. 
NEDERL. 

V a n d e r 
Valv. op 

LOONl 

Lnsanges , 
IJzeren Daken, 
en Zybekl., 

IJzeren Gebouwen, 
fiegalv. IJzeren 
Emmers, Tobben, 
Gieters, enz. enz. 

VERZINKFABRIEK, 

l inden & Co. 
Dordrecht. 

Zuinigheids- I Niet aangroeien-
I de en roestwe-

Kuosterij/.ei'S.| rende Verven. 

L 

riCcoiii|)iiiiicer<lc Asplialtwegcn en ililo Dnrsclivloeren. 
Werken in Asplialt-.VIastiek voor Trottoirs, Skating-ltinks, Mom vloeren, 

Kelders. 
Ivoil- en Kegelbanen, Winkel- en Ma<;aziJnvloeren, Gangen, Veranda's, 

Brug- en Dakbedekkingen, Beloii-I'iiiideeringeii, Stallen enz. enz. enz. 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraas werend 

A s p h a l t speciaal tot w e r i n g v a n vocht ige m u r e n . 
Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 

te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Damrak 80, Amsterdam, of bjj den Heer 
H. G. K N O O P S C.Ozn. Beekstraat F. 02, te Arnhem. 

De Directeur, W. PATON WALSH. 

J . F . H E N S E N A Z N , 

Kolen-Mijn Oost-Zeedijk, 280. 

R O T T E R D A M , 
levert prima kwaliteit grove WESTFAALSCHE 
VLAM- en ENGELSCHE KOLEN, tot concurrce-
rende prijzen, per waggon en scheepsladingen. 

PRIMA KWALITEIT 
ENGELSCHE PORTLAND-CEMENT, 

bij groote en kleine partijen. 

L O C O M O B I L E S . 
Centrifugaal pompen en Stoomheijen 

TE KOOP en TE HU UK. 
IJzeren Kap- en Brugconstructiën. 

VAX I»OK>s|:K A Ti:K IIOKtT, Hord rei l i l . 

^ P A R K E T V L O E R E N , * 
=J VILLEROY & BOCH, METTLACH £ 
S BOCH Frères, MAUBEUGE S* 
3 MINT0N, HOLLINS & C \ STOKE £ 
a» bg de Vertegenwoordiger! en Depötlionden: Sj. 
g I>E L I N T &, O . , g 

Oostzeedjjk 248, Rotterdam. 

L O U I S G O F F I N & C 1 2 . 
A V E N U E R O G I E R 27. 

L T J I K . 
T,A BOCHETTE STEEN, bekroond op 
de Tentoonstelling der Maatschappij ter be
vordering der Bouwkunst in 1882; verder 
Hardsteen, Keyen, Kalk, enz. enz. 
Monsters op aanvrage verkrijgbaar. 

V e r s c h e n e n = 
Uitgave van C. L. BRINKMAN, te Amsterdam. 

B O Ï Ï W K A L E O E R voor 1884, 
DOOR 

J . Gr. V A N O E N D T J r . . 
VERMEERDERD DOOR 

T h . O. S C H I L L en D. H. H A V E R K A M P , 
Ingenieurs en Architekten te Amsterdam. 

Prijs in leer ƒ 1 . 5 0 , in linnen ƒ 1 . 2 5 , der Bijlage (verbeterde druk) ƒ 0.60. 
Verkrijgbaar bjj de meeste Boekhandelaren of tegen Postwissel bjj den Uitgever. 

Het is een practisch boekje dat wij hier aankondigen: het behoeft toch geen 
betoog, dat ieder bouwkundige jaarlijks een zakboekje voor igne aanteekening 
betreffende verschillende zaken noodig heeft. 

Het komt ons voor, dat bovenstaand uitstekend bewerkt boekje in alle opzichten 
hieraan voldoet. Immers, niet alleen dat het de voornaamste zaken met betrekking 
tot de Burgerlijke Bouwkunde, Bouwmaterialen, Machineriön, Post- en Telegraaf-
wezen, Wettchjke bepalingen op het Bouwen, Stoomwezen en Zegel, Geodesie. 
Afstand- en Loontabellen, op een beknopte, duidelijke wjjze behandelt, maar boven
dien bevat het eene bijgewerkte Naamlijst van het korps Ingenieurs en Opzichters 
van den Waterstaat, Ingenieurs-Verificateurs en Landmeters bjj het Kadaster, Konink
lijk Instituut van Ingenieurs, verschillende Spoorwegen en andere Technische Inrich
tingen en Maatschappijen, benevens een Kaartje van Nederland, waarop de Spoor-
en Tramwegen — tot heden bijgewerkt — voorkomen. 

Met vertrouwen kunnen wij dit Zakboekje aanbevelen, want 'tgeen deze kalender 
van de gewone notitieboekjes doet onderscheiden, is niet alleen het bovengenoemde, 
maar ook de practisch ingerichte Agenda, bestaande uit p. m. 75 pag. blanco geruit 
papier, waarop de datums vermeld staan, en de noodige ruimte is gelaten om aan-
teekeningen of af beeldingen te maken. 

In één woord, 'tis een onmisbaar Zakboekje voor ieder Vakman. 
Alle vragen betreffende zijn vak sullen steeds op bevredigende wijze 

in dit boekje beantwoord worden. 

Ministerie van Justitie. 

Leveringen aan de Gevangenissen en 
de Rijksgestichten Ommerschans en 

Veenhuizen. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Maandag den 21 Januari 1884, des namid

dags te één ure, zal in een der lokalen van 
het Ministerie van Justitie, op het Plein te 
'» Graten hay e, bjj enkele inschrijving worden 
aanbesteed: 

Het leveren van hout-, metael-
steenen, metsel- en pleisterspe
ciën, pannen, tegels, verfwaren, 
glas en gereedschappen aan de 
gevangenissen te Leeuwarden, 
nabij Leiden, te Hoorn, te Bot
terdam, de Kruisberg nabij Doe-
tinchem, te Alkmaar en aan de 
BJjksgestichten Ommerschans 
en Veenhuizen. 

De bestekken liggen ter lezing en zijn op 
franco aanvrage te bekomen aan het Minis
terie van Justitie, en aan bovengenoemde 
gevangenissen en rijksgestichten. 

Nadere inlichtingen worden gegeven door 
den Ingenieur-Architect voor de gevangenis
sen en rechtsgebouwen, W. C METZELAAR 
te 't Gratenhage. 

't Gravenhage, den 28 December 1S83. 
Voor den Minister, 

De Seeretaru- Generaal, 
CLANT. 

Gedrukt bij G. W. van der Wiel & C°., te Arnhem. 

N E G E N T I E N D E J A A R G A N G N». 3. Z A T E R D A G 19 JANUARI 1884. 

Redacteur-Uitgever F. W. VAN GENOT JG7. 
Bureau <ler Redactie van Architectura ei Amicitia: JAN SPRINGER, 

C. H. POSTHUMUS MKYJT.S en A. \V. \\ KISSMAN. 
Stukken voor het Genootschap, <le Redactie betreflende, te adresseeren 

aan den Heer C. B. POSTHUMUS Mevjes, Prinsengracht 851 te Amster-
dam, en die omtrent de Administratie van het Genootschap aan den 

Heer Th. G. Strenoers, Oosterdoksluis, te Amsterdam. 
Alle andere stukken en advertenties aan het Bureau van De Opmerker, 

Driekoningenstraat N°. 28 te Arnhem. 

AlfOXXKMKXT f2.25 per 3 maanden of wel zes gulden per jaar bij 
vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag; TOOT hetbuitenland 
/ 7.50 en Xederlandsch-ïndie f 9.—, bij vooruitbetaling. 

ADVKRTENTIKN, ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een bewijsnommer, worden tot Vrijdag avond aangenomen. 

Voor veelvuldige plaatsing of een groot aantal regels worden abon
nementen gesloten. 

Afzonderlijke nommers, uitsluitend bij contante betaling te beko
men, ad 15 cent |>er stuk en 25 cent |>er plaat. 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T G E N O O T S C H A P . 

Heeren Leden wordt bericht: 
a. dat de 8 i8 e Vergadering zal gehouden worden 

den 23» t e n Januari 1884 in Maison Stroucken. 
De agenda voor die Vergadering is als volgt: 
I*. Mededeelingen van het Bestuur. 
2''. Ballotage van leden. 
y. Bijdrage van den heer E . Damen. 
4°. Kunstbeschouwing van den heer H . W. A . Croi-

set van Uchelen; 
b. dat als Buitenleden zijn toegetreden: 
de heeren W. Koch te Kampen; J . A . Beerendsen te 

Arnhem; I. L. van Essen te Zwolle; A . J . Engel
kamp en E. Maassen te Arnhem; P. van de Erve Jz. 
en A . C. Buijzerd te Breda; R. H . C. van Someren 
te Bergen-op-Zoom; I. H . Kooper te Hoorn; G. A . 
Scholten te T ie l ; Louis Goffin te Lu i k ; August Tau-
rel te Comblain-au-pont, België; W . G. van Roekei 
te Rotterdam, en N. van der Hoef te Leeuwarden. 

Namens het Bestuur, 
de 1 ste-Secretaris 

Th. G. Strengers. 

(A. et A . ) S P E C U L A T I E B O U W . 
AAN ANONYMUS K. TE R. 

In het nommer van 12 Januari 1884 komt een 
stuk voor, tot hoofd hebbende Spccidatiebouw. 

Ofschoon het mijne gewoonte niet is, ongeteekende 
stukken te beantwoorden, wil ik ditmaal hiervan af
wijken. 

In de eerste plaats moet ik mijn leedwezen betui
gen , dat de schrijver van dit stuk, gemerkt R. Jan. 
'84 — K , niet op de vergadering van 28 December 
1883 tegenwoordig is geweest. 

Was hij daar tegenwoordig geweest, dan had hij 
zeer zeker bedoeld geschrijf achterwege gelaten, en 
mij de moeite gespaard daarop te antwoorden. 

Hi j toch is geheel afgegaan op het verslag in de 
voorgaande Opmerker, zonder te onderzoeken of dat 
verslag juist is, en het zal toch zijne meening niet 
zijn , dat ik verantwoordelijk kan worden gesteld voor 
verslaggevers, die den hoofdinhoud en de bedoeling 
niet volgen. 

Vele bezigheden hebben mij verhinderd in de ge
passeerde week mijne aanmerkingen op dat verslag aan 
de Redactie in te zenden; nu echter zal ik deze ge
legenheid daartoe waarnemen, in verband met het 
schrijven van K. 

Dat ik een zoon der negentiende eeuw ben, daar
voor schaam ik mij niet, en K. zal het zich ook wel 
moeten laten welgevallen dat te zijn, daar hij waar
schijnlijk niet tot de nu hoog bejaarde kinderen der 
18" eeuw zal behooren. 

Over geldverdienen heb ik woordelijk als volgt ge
sproken: „De speculatiegeest, dc geest die de menschen 
bezielt om de toestanden te verbeteren en daarmede 
geld te verdienen; de geest die het inzag, dat het 
anders kon zijn, ten voordeele van de uitvoerders en 
ontwerpers en ten bate van het algemeen, gegrond op 
degelijke gegevens en gezonde berekeningen. 

„Dat is, naar mijne meening, de scheppende specu
latiegeest, wel te onderscheiden van den koopmansgeest 
of effectenspeculatie , die alleen omzet en niet voort
brengt" enz. 

Verder in een ander gedeelte mijner voordracht: 
„Particulieren, die zelf grond koopen om daarop te 
bouwen, zijn er zeer weinig; die willen veelal liever 
voltooide huizen koopen, dan kunnen zij zien wat ze 
verkrijgen. Het zijn dus hoofdzakelijk de speculatie-
bouwers , die de nieuwe straten van woonhuizen en 
andere gebouwen voorzien. Vele van dezen letten 
niet op de uiterlijke vormen of versieringen en maken 
gevels zoo eenvoudig mogelijk; al die versieringen en 
stijlvormen geven maar onderhoud, zoo zeggen de 
koopers dier huizen, of wel volgens een oud Haagsen 
bouwmeester: versieringen en stijlvormen, allemaal 
stofnesten; elk voorwerp, dat onderhoud geeft en voor 
de bewoning niet noodig is, daarvan worden de on
kosten en onderhoud per jaar begroot, en tot kapitaal 
gebracht, den bouwspeculant zooveel minder voor het 
gebouw geboden; terwijl ook de schatters der belas
tingen sierlijke huizen hooger schatten , zoodat sier
lijkheid ten nadeele is van huurder en eigenaar, die 
het natuurlijk heeft verhaald op den speculatiebouwer, 
die minder voor het perceel heeft ontvangen. 

„Onze wetgevers werken dus niet mede aan schoone 
en doelmatige bouwwerken , daar zij zelfs licht, dat 
zij niet eens verstrekken, belasten, evenals schoor /^ N 
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Steenen, beiden toch onmisbare zaken voor volksge
zondheid. 

„Een geluk is het nog dat goede inrichting vooral, 
en soliede bouw op prijs worden gesteld, en de koo-
pers daarmede rekening houden, daar goede inrichting 
toch meer huur en soliede bouw minder onderhoud 
geeft. 

„Hieruit volgt natuurlijk, dat alle verfraaiing der 
gevels dikwerf ten financietlen nadeelc is der bouw-
speculanten. Is er dus bij die ondernemers streven 
voor het sehoone aan hunne gebouwen, dan moet dit 
ten hoogste worden gewaardeerd, daar zij toch veel 
grooter offers aan dat streven ten goede brengen , dan 
de bouwmeester die daartoe des bouwheers geld ge
bruikt, en dikwijls niet beter slaagt als menig bouw
speculant. 

„Wat inrichting van huizen betreft, is in den regel 
de practische speculatiebouwer veel beter op de hoogte 
als sommige bouwmeesters , daar de laatsten veelal het 
zwaartepunt in de gevels zoeken, wetende dat dikwerf 
daarnaar het plan wordt beoordeeld , ofschoon toch 
juist de inrichting het plan is. 

„De reden, waarom speculatiebouwers alle zorgen 
aan hunne inrichting moeten besteden , is eigenbelang; 
zij toch zoeken steeds hunne woningen doelmatiger te 
maken, teneinde beter te kunnen verhuren en ver
koopen. 

„Het gezonde eigenbelang geeft dus hierin het ver
nuft, en de gebruikers varen er wel bij. 

„Gij kunt wel begrijpen, dat ik alleen bedoel dege
lijke speculatiebouwers. 

„Niet dezulken, die zonder berekeningen woest door
hollen zonder nadenken, en een inrichting-plannetje 
laten maken door beginnende leerlingen in het teekenen 
of door ambtenaren in hunne snipperuurtjes. 

„Maar ik bedoel die bouwspeculanten, die zelf denken 
en werken en weten wat zij willen, rekeninghoudende 
met de behoeften, hetgeen zeer zeker van een man 
van degelijken ondernemingsgeest is te verwachten. 

„Waren er eens geen speculatiebouwers , waar zouden 
al die menschen moeten wonen, die thans de huizen 
der ondernemers bevolken ! 

„Zouden particulieren zich hieraan hebben gewaagd 
of wagen? Zeker niet, want zij weten maar al te goed, 
dat vele bouwwerken nogal eens tegenvallen, begroo-
tingen dikwerf zeer worden overschreden, dus dikwijls 
lichtvaardig worden gemaakt, of de boel in het kubiek 
wordt gebracht X zooveel en men is spoedig klaar. 

„Maar niet alzoo hi j , die zijn geld zelf laat verbouwen. 
„De particulieren koopen dus veel liever huizen die 

kant-en-klaar zijn: zij zien dan of de inrichting hun 
bevalt, en de prijs hun aanstaat, terwijl zij laten on
derzoeken of de bouw soliede is, en de koop kan 
geschieden. 

„Waren de speculatiebouwers er niet, de steden 
zouden dan bij de toename der populatie nog meer 
bekrompen zijn, dan het geval is, dat stellig niet gun
stig oj) den gezondheidstoestand zou werken. 

„Bouwondernemers , gaat dus voort op den goeden 
weg, u regelende naar den geest en behoeften des tijds, 
waarin wij leven; hij volge uit de oude tijden het vele 
wat goed en schoon is en in ons gareel past, maar in 
de allereerste plaats is doelmatigheid voor ieder bouw
werk hoofdzaak, want een plan, hoe schoon ook de 
gevels mogen zijn, is slecht, wanneer het niet doel
matig is voor het gebruik, waarvoor het is bestemd; 
het is dan geen bouwplan, maar een gevclteekening. 

„ I k meen u te hebben aangetoond , dat de bouw
speculanten een nuttige positie in de maatschappij kun
nen innemen; dat zij dus, immer voortgaande op den 
goeden weg, zich niet laten afschrikken of zich tot 

onpractische werken laten verleiden door vooroordeelen 
of lage bedilzucht, gekweekt door eigenbelang van 
dezulken en dergelijken, die schrijven tot slooping, niet 
tot opbouwing, oordeelende en veroordeelende zonder 
zelf te onderzoeken, en de laagste beschuldigingen 
neerschrijven, wanneer iemand een vaantje of krulletje 
op zijn tcekening zet, dat eenigszins op dat van een 
ander gelijkt, al gelijkt de tcekening zelve niet op die 
andere, en die dat alles doen zonder hunne namen 
daaronder te zetten of bekend te maken wie zij zijn. 

„leder verstandig man doet wel zich niet aan een 
anonymus te storen, want het is beneden de waardig
heid van eerlijke mannen om met gemaskerden te 
strijden; maar streeft liever voorwaarts, de hand rei
kende aan degenen, die op waardige wijze de sehoone 
kunsten beoefenen en ze in toepassing brengen met 
het nuttige en noodige uwer werken, dan voorwaar 
zal ieder streven daarheen hoog moeten worden ge
waardeerd , al slaagt hij niet altijd ter voldoening aan 
de hooge eisehen der kunst. 

„Vergeten wij niet, dat iedere poging daarheen hem 
schatten geld kan kosten, en hun voortwerken tot 
verbetering veel hoogcr moet worden geschat, dan van 
hen, die daartoe een anders kapitaal aanwenden en 
daarvoor salaris genieten. 

„Gij die dus leeft van het altaar der Kunst, veroor
deelt de degelijke speculatiebouwers niet, maar helpt 
hen veeleer, dan zijt gij pas ware bevorderaars der 
sehoone bouwkunst". 

Wat K. schrijft aangaande mijne historische kennis 
moet ik hem opmerken, dat ik letterlijk het navolgende 
heb gezegd: 

„Voor ongeveer 150 jaren waren de meeste steden 
met wallen omgeven, terwijl de poorten des nachts 
werden gesloten om de kwaden eruit te houden; of 
nu juist de goeden erin bleven weet ik niet". 

E n verder, geheel afgescheiden van het genoemde 
tijdperk: 

„En roept u verder in het geheugen den tijd, toen 
vele menschen in hutten en spelonken woonden, en 
men andersdenkenden doodsloeg. 

„Toen straatverlichting niet bestond en den bewoners 
van sommige steden gelast werd , des avonds licht voor 

I hunne vensters te plaatsen; toen riolen onbekende 
1 weelde waren en bodembederf vrij spel had enz." 

Wat de gilden betreft, daarvan heb ik medegedeeld: 
„Ook de hooggeprezen gilden en ambachtsvereeni-

gingen dier dagen hebben niets bijgebracht tot de 
verbeteringen , die wij met een blik op het verledene 
thans aanschouwen; zij toch werkten in engen kr ing, 
wcl-is-waar somtijds verdienstelijk, maar toch ieder op 
zich zelf geen gedachte hebbend voor het geheel. 

„De treurige gevolgen hiervan zien wij nog dagelijks, 
daar bijvoorbeeld de metselaar, timmerman, stukadoor 
enz. elkanders werk niet ontzien; ziedaar een nalaten
schap der gilden". 

Ik vermeen met voorgaande uittreksels mijner voor
dracht te kunnen volstaan, hoop dat K zal inzien, 
dat hij te voorbarig is geweest, en herhaal hem dat, 
mocht ik ditmaal bij uitzondering een anoniem schrijven 
beantwoorden, ik in het vervolg daaraan niet meer 
zal doen. 

Nog wenschte ik den schrijver K. op te merken, 
dat, toen hij het bericht las aangaande het invallen 
van twee huizen te Amsterdam, hij toen ook had 
kunnen lezen, of misschien gelezen heeft, de proceszaak 
betreffende de kerk te Vucht , die omstreeks denzelfden 
tijd voor de Rechtbank in behandeling was, toen be
doelde huizen instortten. 

Die kerk was toch geen speculatie-bouw? 
Bij die gelegenheid kwam het mij ook in de gedachte, 
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dat er kerken bestaan, die in de laatste jaren zijn ge
bouwd, waarvan de gewelven instortten en de torens 
scheef staan; dat er muziekzalen zijn, die voor muziek
uitvoeringen niet deugen , en zooal meer; zeker toch 
ook feiten, die aanduiden , hoe men niet moet bouwen, 
en waaruit K. kan zien, dat enkele feiten niet altijd 
pleiten voor het geheel. 

K. zal toch uit deze enkele voorvallen niet willen 
afleiden, dat alle bouwmeesters in ons land niet deugen, 
zooals hij ten onrechte de speculatiebouwers veroordeelt. 

Nog heb ik te wijzen op het verschil van bedoeling 
tusschen schrijver K. en mij. 

Hij toch beschouwt de speculatiebouwers als woeker
planten en ongedierte, die dus moeten worden uitgeroeid. 

Het doel mijner voordracht was juist hen te wijzen 
op de plichten, die op degelijke speculatiebouwers rusten, 
om tot verbetering te geraken; waarom ik hier nog 
het slot mijner voordracht wil aanhalen , hetgeen aldus 
luidde: 

„dat de speculatiegeest in goeden en schoonen zin 
u moge bezielen en de vlag der speculatiebouwers met 
eere zal kunnen worden vertoond , en hun streven moge 
zijn doelmatige, nuttige zaken te stichten, gepaard met 
schoonheidszin en degelijke opvatting. 

„Laat dit ons pogen zijn, en wij allen gedenken, 
dat het streven ten goede zelfs schoon en grootsch is. 

„Het spoedig aanbrekende jaar zij voor u allen een 
jaar van voorspoed en geluk, kracht en moed gevende 
tot de uitvoering van nuttige en sehoone zaken. 

„Dat immer vrede en verdraagzaamheid onder ons 
moge zijn en nijd en afgunst tot het verledene moge 
behooren." 

Onder dankzegging voor de plaatsing aan de Redactie, 
J . C . van Wijk. 

Rotterdam, 15 Januari 1884. 

A R E N D R O O D E N B U R G . 

Ruim een zestigtal jaren geleden bestond op de Groote 
Markt te 's-Gravenhage eene instelling, die den pom-
peusen naam droeg van de Teeken-academie, waar 
jongelieden eenige opleiding in de bouwkunst konden 
genieten. De heer Reijers, die zijn studiën in Italië 
had volbracht, was daarbij als hoofdonderwijzer werk
zaam. De inrichting stond onder de directie van den 
raadsheer Ardesch, wel geen man van het vak, maar 
met veel liefde daarvoor en voor de instelling bezield. 

Onder de leerlingen bevond zich de zoon van zeer 
fatsoenlijke, maar hoogst eenvoudige en onbemiddelde 
ouders; hij was als knaap in den timmermanswinkel 
van Duifhuis op het Zieken begonnen, waar hij reeds 
spoedig blijk gaf van aanleg voor het vak. Later bleek 
hetzelfde op bovenbedoelde school; hij maakte snelle 
vorderingen en behaalde voortdurend de hoogste prijzen 
in de klassen. Dit wekte de belangstelling van den 
heer Reijers en vooral van den heer Ardesch , welke 
laatste al het mogelijke deed om den onbemiddelden 
knaap, door het verschaffen van boeken en voorbeelden 
uit het buitenland, tot beoefening van zijn vak instaat 
te stellen. Na de school te hebben doorloopen, werd 
de knaap dan ook al spoedig tot onderwijzer daarbij 
aangesteld. 

Toen gebeurde het — in 1823, mecnen w i j — dat 
door de Regeering van Koning Willem I een prijs
vraag voor een belangrijk bouwkundig werk werd uit
geschreven, waarvoor de groote Rijksmedaille, dan 
wel , bij verkiezing, een prijs van /1000 werd uitge
loofd. De heer Ardesch raadde zijn beschermeling 
aan , daarnaar mee te dingen; deze verwierp aanvan
kelijk het denkbeeld om met de bekwaamste bouw

kundigen van dien tijd zich te gaan meten; maar voor 
herhaalden aandrang zwichtte hij, ging aan den arbeid 
en op den bepaalden tijd werd bekendgemaakt, dat 
aan het onder zijn motto ingezonden antwoord de be
kroning was ten deel gevallen en dat de inzender zich 
een paar dagen later te Brussel, waar het Hof zich 
bevond, had aan te melden. Deze voorwaarde was 
niet gemakkelijk te vervullen; de jongeling had zelfs 
geen behoorlijke kleeding om zich daar te vertooncn, 
en de reis in zoo korten tijd te maken, was in die 
dagen geen kleinigheid. De heer Ardesch kwam weder 
te hulp, door den bekroonde een zwart pak en een 
rijtuig te verschaffen. 

En zoo stond de bekroonde weldra te Brussel voor 
de hooge autoriteiten, die den prijs zouden uitreiken 
en niet weinig verwonderd waren, toen zij als recht
hebbende voor zich zagen staan een eenvoudig 19-jarig 
jongeling, die de grootste meesters in het vak van dien 
tijd had overwonnen. 

Hiermee was voor het veelbelovend jongmensen het 
ijs gebroken. Weldra werd hij, na de benoeming van 
den heer Reijers tot bouwmeester, als hoofdonderwij
zer aangesteld bij de sedert uitgebreide inrichting, 
waar hij zijn opleiding had genoten. Tevens legde hij 
er zich op toe, als particulier architect werkzaamheid 
te vinden. Hierin slaagde hij volkomen; en als zooda
nig bracht hij talrijke werken totstand, die voor den 
toenmaligen tijd tot de grootere werken konden gere
kend worden, die door soliede en verstandige con
structie blijk gaven dat de bouwmeester zelf over bij
tel en schaaf had geregeerd, en die allen uitmuntten 
door dctailleering en profiteering. 

Bijzondere vermelding verdient nog, dat hij bouw
meester (ponder belooning) is geweest van onze beide 
Oude-mannen-en-vrouwenhuizen , het Roomsch-katho-
lieke en het Protestantsche. 

De man, wiens loopbaan wij hierboven in korte trek
ken in herinnering brachten, was Arend Roodenburg, 
den 29n Januari 1804 te 's-Hage geboren. 

Hij was; want in den avond van 14 dezer heeft hij 
het tijdelijke met het eeuwige verwisseld. 

Zijn nagedachtenis zal vooral in eere blijven bij de 
talrijke leerlingen, die hij heeft gevormd. 

(Dagbl. v. Z.-H. en 's-Gr.) 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 
Aoeei.ing Arnhem. 

Vergadering van 16 Januari 1884. 
Na goedkeuring der notulen van de voorgaande vergadering 

maakt de Voorzitter een schrijven hekend van de Afdeeling 
Rotterdam, dienende om een voorstel te doen tot wijziging 
van art. 52 der wet van de Maatschappij, met bericht dat dit 
voorstel op de Kotterdamsche Afdeeling is aangenomen, en, 
zoo mogelijk ondersteund door alle Afdeelingen , vóór I Fe
bruari aan het Bestuur der Maatschappij kan ingediend worden. 

Dit artikel zou dan luiden: 
>De Afdeelingen kunnen tot leden benoemen hen, die geen 

lid der Maatschappij zijn. Zij ontvangen den naam van plaat
selijke leden, en hebben in zaken, de Maatschappij betreffende, 
slechts een adviscerende stem." 

Tevens wordt een schrijven van den heer Sanches bekend
gemaakt , die voorstelt kunstlievende leden van de Maatschappij 
te benoemen tegen een contributie van ƒ2 , die zoodoende lid 
der Afdeelingen kunnen zijn. Geen der beide voorstellen wordt 
door de leden verkozen, daar het eerste bijna onbestaanbaar 
is met de tegenwoordige inrichting van de Maatschappij, en 
het tweede voorstel een ontduiking van de bestaande wet is. 

Voor de Vergadering in Maart te houden, zijn door het Be
stuur de volgende vragen gesteld: 

•Een uitgebouwd portaal (3„x 4 M.) voor een dorpskerk. 
Schaal 1 a 20." 

«Een tochtpui, 3 x 4.25 M. Schaal 1 a 10." 
•Een schoorsteen met zichtbaar rookkanaal in eene zaal van 

6 M. hoog. Schaal 1 ;\ 10" 
Vervolgens kwam in behandeling de vraag: «Waarom kan de 

Nedcrlandschc baksteen niet concurreeren met de buiten-
landsche?" waarop het lid Portheinc het woord vroeg en daar
over het volgende mededeelde: «Of de vraag zooals zij is ge. 
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steld juist is, betwijfel ik. In die vraag toch ligt de erkenning 
opgesloten, dat de Ncderlandsche baksteen per se niet tegen 
de buitenlandsche steen kan concurreeren, met welk ge
voelen ik mij niet kan vereenigen; want al moge dit waar
schijnlijk zijn voor den oppervlakkigen beoordeelaar, die alleen 
met prijzen en niet met de kwaliteit te rade gaat, voor hem. 
die de zaken van meer nabij beziet, is het een feit, dat bij 
gelijke kwaliteit de Nederlandsche steen de concurrentie tegen 
het buitenland kan volhouden. Doorgaans echter gaat men 
alleen te rade met den kostenden prijs per M' metselwerk 
of per M'J bestrating, zonder genoegzaam na te gaan hoe groot 
het onderscheid der verschillende soorten is. In Duitschland 
worden dc steencn ter grootte van ± 0.25 X 0.125 x o.oo5 

met steenkolen gestookt, tengevolge waarvan zij ongelijk zijn 
van hardheid, zoodat vele stcenen aan den eencn kop de 
hardheid van klinker en aan den anderen kop die van boe
ren- of hardgrauw hebben. Men treft dan ook bij de Duitsche 
steen weinig soorten aan. 4 of 5 slechts. Dit gebrek is te ver
helpen door den Ring- of Hoffmansoven, maar deze is voor het 
Masscnbetrieb niet geschikt. De Verblend- of faconsteinen 
(buitenwerkers) zijn duurder dan onze daarmede overeenko
mende. Onze steen van kleiner formaat wordt grootendeels 
met turf gestookt: vandaar de schoone kleuren en gelijkma
tige hardheid. 

»Die kwaliteit is oorzaak, dat onze steen van kleiner formaat 
boven de buitenlandsche te verkiezen is; en al is het metsel
werk minder dik, toch biedt het grooter dichtheid aan. De 
straatklinkers maken hierop uitzondering; de grootere afmeting 
werkt direct in 't voordeel. Van Nederlandsche steen 83—92 
per M* en van Duitsche 50—62 stuks, en de kwaliteit kan 
zeer goed concurreeren. Men dient echter zorgvuldig en kundig 
te sorteeren, daar er vele zachte bij zijn, en de goede tengevolge 
van den smeltgloed uitloopende hoeken of neuzen hebben. Door 
dit sorteeren komt de goedkoopere prijs der Duitsche echter 
gelijk in prijs met ons fabrikaat. 

«Toen in 1S77 de steenen voor het Rijksmuseum werden aan
besteed, was Duitsch formaat voorgeschreven. In afwijking 
leverde een der voornaamste Nederlandsche firma's een in
schrijvingsbiljet met aanbieding van Waal vorm, en bleek het, 
dat deze I5";0 goedkooper was dan de minste aanbieding van 
Duitsch formaat. De levering werd echter niet gegund, om
dat bestek en teekeningen voor Duitsche steen waren inge
richt. Sedert echter werd voor rijksgebouwen geen Duitsche 
steen meer gevraagd. 

«Bij de aanbesteding der gashouders op het terrein der nieuw 
te bouwen gasfabriek te Amsterdam werd het door den bouw
meester Gosschalk aan de aannemers vrijgelaten , buitenland
sche of Nederlandsche steen te bezigen, mits voldoende aan 
zekere kwaliteit. De benoodigde hoeveelheid was 10000 M'. 
Na scherpe concurrentie won het de Nederlandsche steen. 

»De Parkschouwburg is om de goedkoopte van Belgische steen 
gebouwd. De kwaliteit is zeer slecht en de kleur ook niet te 
verkiezen. 

»Op grond van een en ander meen ik te mogen antwoorden: 
Hij gelijke kwaliteit kan de Nederlandsche steen tegen de 
buitenlandsche met goed gevolg concurreeren. 

»\Vaarom kan echter de buitenlander zijn zwaar fabrikaat 
tot gelijken en zelfs minder prijs leveren dan de Nederlander, 
en waarom wordt het groot formaat niet bij ons gevonden? 

«Naar mijne meening, 1". door de mindere zorg, die de buiten
lander aan de bereiding der grondstof besteedt. Zijn groote 
steen kost aan werkloon enz. niet meer per 1000 dan den 
Nederlandschen fabrikant de kleine steen kost. 

2°. Gebruikt de buitenlander voor brandstof steenkolen ; hij 
brandt dus de steen, aan het toeval overlatende of ze te hard, j 
te zacht of op maat uitvallen, waarvoor hij per 1000 steen 
ƒ0.60 betaalt, terwijl de Nederlandsche fabrikant ƒ2.50 a 
ƒ 3.00 per 1000 brandstof noodig heeft. Het stookloon komt 
er bij den laatste nog bij. 

3°. De prijs per M' klei is steeds goedkooper bovenwaarts 
de rivieren. De uiterwaarden in Pruisen bezitten dikker klei, 
en daar de prijs per hektare + ƒ 15000 daar en hier hetzelfde 
is, heeft men in Duitschland de dubbele dikte aan klei. echter 
van veel grover gehalte, dat evenwel aan het grof fabrikaat 
niet schaadt. 

4°. De verkrijging eener concessie is in ons land moeilijk, 
uithoofde van de zorg der Regecring voor den afvoer van het 
winterwater op de rivieren. 

5». Gmdat onder onze bouw- en niet-bouwkundigen velen 
worden gevonden , die uit spaarzaamheid Portland-cement toe
passen en daarom steenen van minder kwaliteit nemen, en 
dus daarom gebruikmaken van buitenlandsch fabrikaat. 

«Waarom wordt ook bij ons het groot formaat niet gevormd? 
«Proefnemingen door verschillende fabrieken genomen, heb

ben geleerd, dat op de wijze, waarop men hier bakt, dit ver
lies oplevert. Stichtte men veldovens met steenkolen gestookt, 
men zou zonder twijfel met onze fijnere klei steenen kunnen 
maken die gelijk en goedkooper in prijs waren. 

«In het blad Turf- en Steenindustrie is hieromtrent breed
voeriger gesproken." 

Nadat de Voorzitter den spreker had dankgezegd en het 

debat hieromtrent had opengesteld, kwam een der leden met 
monsters van Duitsche steen met prijscouranten van Philipp 
Holzman & C". te Frankfurt a;M. en beweerde, dat naar zijne 
overtuiging de Nederlandsche steenen hiertegen niet konden 
concurreeren. De opinies hieromtrent waren zeer verdeeld, 
waarvan eene levendige discussie het gevolg was, waaruit men 
mag afleiden, dat op de Afdeeling het laatste woord hierover 
nog niet is gesproken. 

Na een kunstbeschouwing, bestaande in een deel van het 
werk «Denkmaler dcutsche Renaissance" van Fritsche, door 
een der leden afgestaan, sloot de Voorzitter wegens het ver
gevorderde uur de Vergadering. 

Afdeeling Rotterdam. 
Vergadering va» Vrijdag 18 Januari 1884 

De Voorzitter opent de vergadering, de eerste in dit jaar, 
met den wensch dat het de Maatschappij en onze Afdeeling 
wel moge gaan en het nimmer haar ontbreken zal aan 
stof betreffende het bouwvak. Ook hoopt hij voor de Maat
schappij en hare Afdeelingen, dat de voorstellen tot wijziging 
van art. 52 der wet, tot een voor beide machten bevredigend 
resultaat moge leiden. De notulen worden gelezen en onver
anderd goedgekeurd. De heer C. M. Drooglcever Fortuijn heeft 
kennis gegeven dat bij de benoeming tot Bestuurslid niet kan 
aannemen zoolang de verhouding tusschen Maatschappij en 
Afdeelingen zoo 'geheel indruist tegen zijn wensch, die is: 
dat de Afdeelingen meer macht zullen hebben. De Voorzitter 
zegt dat dc heer Drooglecver Fortuijn juist om zijn verlangen 
ingang te doen vinden, Bestuurder zou moeten worden, om 
daardoor meer invloed te kunnen uitoefenen. De heer Fortuijn 
zegt echter dat hij den moed daartoe niet heeft. De Verga
dering berust hierin en besluit de verkiezing van een Bestuur
der op de volgende vergadering te doen plaats hebben. 

Tot lid der Afdeeling wordt aangenomen de heer A. Nolen. 
In de vraagbus bevindt zich de vraag naar een middel om 
vochtige muren droog te maken. De belanghebbende heeft 
een zekeren muur laten afhakken en bepleisteren met Port-
land-ccmentspecie van 1 deel cement en 1 deel zand, dochde muur 
bleef vochtig*. Daarop heeft hij lood in den muur, boven het 
trasraam, aangebracht, maar ook dit hielp niet. Hij vraagt 
nu of dit aan ammoniak, die zich wellicht in de steenen be
vindt, kan liggen, en of er geen middel is, zonder af bikken, 
om den muur het «zweeten" te beletten. Besloten werd die 
vraag op de volgende vergadering te behandelen. 

Niettemin vroeg dc heer Drooglecver Fortuijn of men een 
binnen- of buitenmuur op het oog had ? Aan den onbekenden 
belanghebbende werd verzocht. voor 't geval hij niet bekend 
wilde zijn, op de volgende vergadering het antwoord op de 
vraag van den heer Fortuijn, in de bus te steken. 

Van den heer Daniel J. Sanches te Amsterdam kwam een 
voorstel in om het laatste gedeelte van Art. 5 te wijzigen zooals 
dit in het Bouwkundig Weekblad is vermeld. Tevens verzocht 
hij bijgaand stuk door de leden der Maatschappij te laten tce-
kenen vóór 27 dezer. De heer Sanches wil Kunstlievende leden 
tegen eene contributie van ƒ 2.- toelaten en hen voor het 
Album van Oude Gebouwen desverkiezende ook ƒ2- laten 
betalen. Wordt besloten, aangezien men zich niet met het 
voorstel kan vereenigen, den brief ter visie van de leden te 
deponeeren. De Voorzitter merkt echter op, dat hij in beginsel 
geen bezwaar ziet twee voorstellen te teekenen die beiden ten 
doel hebben de zaak te verbeteren. Zoodoende heeft men keus. 
De Commissie die benoemd moet worden om al de ingekomen 
voorstellen te onderzoeken zal toch wel het beste nemen. De 
heer Kam zoekt ook onderteekenaars voor zijn voorstel tot her
ziening. Immers, wanneer geen 50 leden van de Maatschappij 
de voorstellen onderteekenen dan kunnen volgens de wet, die 
voorstellen niet behandeld worden Leeuwarden en Utrecht 
hebben het voorstel van Rotterdam met hun handteekeningen 
gesteund. 

De heer Fortuijn zegt dat de heer Schill, volgens het Week
blad, voorstelt gedelegeerden der verschillende Afdeelingen te 
benoemen om door samenwerking tot een goede oplossing 
te komen. Dc Voorzitter vraagt of hij daar heil inziet De 
heer Fortuijn gelooft dit wel, daar de invloed van dc Afdeelingen 
ieder op zich zelve, thans gering is. Samenwerking van krachten 
is de eerste stap om invloed uit te oefenen. F.r zou echter 
spoed gemaakt moeten worden daar reeds vóór 1 Februari de 
voorstellen moeten zijn ingediend. De Voorzitter acht de tijd 
te kort, waarop de heer Fortuijn zegt dat met goeden wil veel 
kan gebeuren en dat twee voorstellen beter zijn dan een. Wordt 
alsnu besloten de Afdeelingen te Utrecht, als zijnde een ge
schikt vereenigingspunt, bij elkaar te roepen. De kosten 
zouden dan voor iedere Afdeeling in het bijzonder kunnen komen. 

De heer Kanters vindt 't te laat, daar de gedelegeerden toch 
een mandaat van hunne Afdeeling moeten hebben. De heer 
F"ol acht de tijd niet te kort; immers de gedelegeerden kunnen 
toch wel een vergadering met elkander beleggen. Daarna 
zoude daarop eventueel aan te nemen resolutie door ieder der 
gedelegeerden kunnen worden gebezigd om daarop handteeke
ningen te verzamelen. Hierdoor zou veel tijd bespaard worden. 
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Ten slotte wordt overeengekomen dc gedelegeerden door de 
Afdeeling te doen benoemen ten einde daardoor kans te 
hebben dat ook plaatselijke leden daarin zitting zouden nemen. 

Na stemming en herstemming worden alsnu tot gedelegeerden 
benoemd de heeren H. Cramer, C. M. Drooglcever Fortuijn en 
E. G. A. Fol. Er zijn 7 Afdeelingen, dus bestaat demogelijk
heid dat de Vergadering uit 21 personen zal bestaan en zij ge
houden zal kunnen worden in het Gebouw voor Kunsten en Weten
schappen te Utrecht op Zaterdag 26 Januari a. s des middags 
te 12 uren. Alsnu wordt de heer F. J. Nieuwenhuis door den 
Voorzitter uitgenoodigd tot het houden van zijn voordracht: 
Over hel aanbesteden van werken. 

Mijne Heeren, aldus vangt de spreker aan, wanneer ik, 
toegerust met de noodige zaakkennis, ter beurze rondga om op 
een markt of in een magazijn het een of ander artikel te koo
pen, dan zal ik het voorwerp nauwkeurig nagaan in verband 
met hoedanigheid. prijs enz., en ten slotte komen tot een keuze 
waarbij de prijs in zekere evenredigheid zal staan tot de kwa
liteit. Ik oordeel dus naar gelang van prijs en hoedanigheid. 
Wil ik het beste dan zal dit wel bijna zeker het duurste zijn; 
wil ik het goedkoopste dan zal dit ook wel het slechtste zijn. 
Wat nu op particulier gebied waar is, geldt ook waar men 
optreedt voor anderen, hetzij Staat, Gemeente of particulieren. 
En toch leert ons de praktijk bij de aanbesteding van werken, 
dat die stelling niet opgaat. Hoe toch gaat 't bij het aanbe
steden van het een of ander werk. Men vraagt openlijk aan
biedingen en gunt 't in den regel gaarne aan den minsten 
inschrijver. Merkwaardig is dat alleen bij de uitvoering op 
den minsten prijs wordt gelet. Bij 't uitschrijven van prijs
vragen vraagt men nooit naar het goedkoopste project. 

Maar voor zulk een uitvoering wordt door een deskundige 
een nauwkeurig bestek gemaakt en door hem zelf toezicht op 
de uitvoering gehouden. Men heeft dus alle waarborgen. Al-
te-maal idealen. 

Immers wie zegt dat de deskundige volkomen bekwaam en 
eerlijk is en dat de aannemer dit is, of dat het bestek alles 
juist omschrijft, zonder misvattingen, en dat geen risico wordt 
geloopen zooals die der wisselende prijzen van materialen en 
loonen, of dat de beide contractanten gelijk berechtigd zijn en 
niet de een altijd de lijdende partij is. Wat de bekwaamheid 
van personen betreft, deze wordt alleen verkregen door lang
durige ondervinding en mistastingen. Daar nu zelden twee 
gelijke moeilijkheden zich opdoen, kan er van volkomen be
kwaamheid nooit sprake zijn. Nu rijzen er ook door de men-
schelijke feilbaarheid allerlei moeilijkheden. Deze betreffen 
vooral het bestek en de verhouding tusschen aannemer en 
directie. In de beste bestekken komen onvoldoende of on
nauwkeurige beschrijvingen voor, zoodat de aannemer maar 
moet schatten, en is dit voor den maker van het bestek moeilijk, 
hoe moeilijk moet het dus niet voor den aannemer zijn, die soms 
niets van de de'tails weet. Dc praktijk geeft hun dan ook gevoelige 
lessen. Dikwijls bedragen die misvattingen meer dan de geheele 
winst. En hoevele bestekken zijn niet met grenzelooze opper
vlakkigheid of onduidelijkheid ontworpen? Men zou denken dat 
dit nadeel aan e'e'ne zijde reeds genoeg was. Maar het tegendeel 
is het geval. Een aannemer begeeft zich meestal met het 
hoofd in een strop, waarvan de besteder of diens deskundige 
het eind kan aanhalen om hem te worgen. Alle rechten wor
den hem ontzegd. De tegenpartij is zijn eigen rechter. Alle 
ongelukken komen op het hoofd van den aannemer. En het 
Rijk gaat hier voor. Zie de artt. 453, ie lid, 451, 442, 
443 1 446, 447 , 445 en 453; 458 «doet de deur toe." Ver
geten wij ook 468 niet. Bij zulk een honende, onbillijke 
behandeling van de eene zijde, kan men vragen: welke waar
borgen kan een aannemer nog opleveren om voor soliede door 
te gaan? daar, waar hij tot zondebok gemaakt wordt van alle 
feilen van den aanbesteder of diens deskundige. Het is of 
men zeggen wil: Ik ben niet eerlijk, dus wees gij 't maar, 
dan komt alles te recht. Nu geef ik toe dat 't gevaarlijk zou 
zijn waanneer een enkel deskundige op eenmaal die bepalingen 
zou willen opheffen omdat alle toestanden daarop ingericht zijn en 
de proefnemer dus waarschijnlijk de dupe zou worden. Maar een 
groote leugen is 't te verklaren dat zulke bepalingen noodig 
zouden zijn. De Staat moet voorgaan om dat onzedelijk stelsel 
te verbannen Laten wij de handen ineenslaan om in die 
richting invloed uit te oefenen. Het «Verbande Deutsche 
Baugewcrkmeistcr" heeft verleden jaar daarover een prijsvraag 
uitgeschreven. Geen bekroning viel. Dit lag voor de hand. 
Een reuzenwerk is 't deze quaestie op te lossen en dit moet 
uitgaan van den bestekmaker. Wijziging der Algemeene Voor
waarden waarbij de aannemer alle rechten krijgt die ieder 
staatsburger kan doen gelden. In Amerika heeft men de vol
gende wijze van werken. Men vraagt plans en prijsopgaven. 
Deze worden door aannemers en fabrikanten verstrekt en daar
door verkrijgt men goede eenvoudige systemen en bijgevolg 
het goedkoopste stelsel, zonder dat 't noodig is dat een aanne
mer in concurrentie treedt wat den prijs betreft. 

Afschaffing van het gebruik om den minstbiedende met de 
uitvoering te belasten, is hoog noodig. Ikzelf zou liever meer 
betalen als ik wist daardoor een solied aannemer te krijgen 
Goede bazen schrijven in den regel niet in omdat ze geen slecht 

werk willen maken en evenmin goed werk zonder goede be
taling kunnen leveren. In hoofdzaak worden bij een goede uit
voering de volgende krachten gevraagd: 

r de schepper en algemeene ontwerper van het plan; 
2' de uitwerker van het plan, de constructeur, de persoon 

die alles nauwkeurig vaststelt. 
3' De berekenaar van de financieele zijde van een plan, de 

bestekmaker en uitbesteder. 
4' De uitvoerder of aannemer, meestal meerdere personen. 
Een persoon kan niet alles beheerschen. Er wordt te veel 

van zoo iemand gevergd. 
Ik heb deze quaestie hier opgeroepen in de hoop dat zij 

oorzaak moge wezen dat ieder uwer aanleiding vinde daar
over te denken en van gedachte te wisselen daar ik mijn onder
vinding te kort zie schieten. Maar ik gaf, wat ik kon geven. 
De slinger zal nog menigmaal heen-cn-weer gaan voor hij in 
rust komt; maar hoe kleiner de slingeringen, des te meer zullen 
wij ten deze de waarheid nabij komen. Ik heb gezegd. 

Langdurige toejuichingen bekroonden deze schoone rede
voering (hier zeer verkort weergegeven). Op voorstel van den 
heer Voorhoeve en met goedkeuring van den heer Nieuwen
huis werd besloten het stuk aan de Maatschappij af te staan 
voor de Bouwkundige Bijdragen of het Bouwkundig Tijdschrift. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 

'S-Gravenhage. Bij beschikking van den Minister van Wa
terstaat, is met ingang van 15 Januari 1884, aan D. Kramer, 
op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als opzichter van den 
Waterstaat ie klasse. 

— Bij Koninklijk besluit is bevorderd tot opziener 2" kl. op 
de Schelde en Zeeuwsche stroomen J. Caljouw, thans opziener 
3r kl. bij die visscherijen. 

— De Commissie van beheer voor de alhier in dit jaar te 
houden tentoonstelling van schilderijen en andere kunstwerken 
van levende meesters bestaat uit de heeren Evers en baron 
Schimmelpenninck van der Oye, leden van den Gemeente
raad, en verder uit de heeren: Artz, lid van den raad van 
beheer der academie van beeldende kunsten; C. Bisschop en 
P. Stortenbeker, leden van het schilderkundig genootschap 
Piileliri Studio; Mr. N. J. W. Smallenburg, lid van dat be
stuur over het museum van moderne kunst; Jhr. mr. P. A. 
Van der Velden en Joh. Gram, die tevens het secretariaat zal 
waarnemen, 

Amsterdam. De beperkte wedstrijd tusschen de ontwerpers 
der vijf als het best erkende antwoorden op de prijsvraag voor 
een gebouw van permanente tentoonstellingen, uitgeschreven 
door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, is af
geloopen. De ontwerpen zijn Zaterdag en Zondag, den 19 en 
20 Januari e. k., in een der zalen van «Arti et Amicitiae" ten
toongesteld. De Jury heeft aan twee ontwerpen de zilveren 
medaille toegekend en bij het openen der naambriefjes is ge
bleken, dat zij vervaardigd zijn door de heeren Th. G. Schill 
en D. H. Haverkamp te Amsterdam, en den heer Jurriaan Kok 
te Rotterdam. 

— De heeren A. G . C. van Duyl en Mr. M . J. Rikoff te 
Amsterdam, commissarissen voor de afdeeling Fraaie Kunsten 
van de Internationale Tentoonstelling in het "Crystal Palace" 
te Londen, hebben aan de kunstenaars hiertel.-inde een cir
culaire gezonden, waarbij zij hun verzoeken eenige werken te 
willen afstaan, en drie personen te willen aanwijzen voor de 
Jury tot admissie. De Tentoonstellings-commissio belast zich 
kosteloos met de behoorlijke plaatsing en de bewaking der 
kunstwerken, en belast zich eveneens met den verkoop der 
kunstwerken tegen een vergoeding van 10 pCt. van den ver
koopprijs. Alle communicatiën adressecre men aan den secre
taris van het Hoofd-comite' Mr. M . J. Rikoff, Singel 560 te 
Amsterdam. 

Groningen. Het voorstel van het üagelijksch Bestuur, om 
de inrichting der woning van den hoofdman-brandwacht in 
eigen beheer te doen uitvoeren, wijl de laagste inschrijver bij 
de gehouden aanbesteding de begrooting met ƒ800 overtrof, 
gaf in den Gemeenteraad aanleiding tot een zeer geanimeerde 
discussie. Het voorstel werd met groote meerderheid aange
nomen; de mededeeling van een der leden, dat de laagste in
schrijver/500 moest uitkeeren aan eene combinatie van aan
nemers, heeft aanleiding gegeven tot het uitloven door een 
zestal aannemers eener belooning van ƒ 100 aan hem, die het 
bewijs leveren kan, dat bedoelde som van f 500 als commissie 
gesteld is. 

Middelburg. Dezer dagen werd in het Schuttershof »de 
Edele Handboog" alhier de tentoonstelling van gas toestellen 
voor verwarming en drijfkracht, de eerste van dien aard in 
Nederland, door den Burgemeester van Middelburg, in tegen
woordigheid van tal van genoodigden, geopend. 

Onder de aanwezigen waren de Commissaris des Konings in 
Zeeland, de leden van het gewestelijk en stedelijk bestuur, 
andere autoriteiten en eenige inzenders. 

Na eene korte rede van den heer Picke' werd een b;zock 
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gebracht aan de verschillende lokalen, waarbij duidelijk bleek 
dat de Gasconimissie en haar ijverige secretaris, de directeur 
der gemeente-gasfabriek alhier, uitstekend succes hebben op 
hun arbeid. Het aantal inzbndingen is belangrijk zoowel uit 
het binnen- als buitenland en daaronder komt veel nieuws en 
interessants voor. 

Vooral des avonds is de aanblik ook waarlijk verrassend, 
daar in de groote zaal de Siemens-, en in de kleine zaal de 
Albn-Carbti>i-\QT\\ch\\'n% is aangebracht. De meeste bezoekers 
verblijven dan ook geruimen tijd en verdringen zich nu eens 
om de gaarkeukens, waar men allerlei spijzen in een zeer kort 
oogenblik zag gereedgemaakt, om daarna weder heerlijk bran
dende gashaarden in allerlei grootte, vorm en afmeting te be
wonderen. 

De catalogus, een keurig octavo boekdeeltje van 102 bladzij
den, bevat, behalve eene gekleurde situatie van het tentoon
stellingsterrein, ruim 90 goede illustraties, benevens een aan
tal gegevens en duidelijke beschrijvingen van voorwerpen, die 
op de tentoonstelling worden aangetroffen. Een en ander is 
zeer practisch en netjes uitgevoerd, waarvoor zoowel den ont
werpers als den drukkers J. C. & \V. Altorffer alle eer toekomt. 

Zwol.i.e. Bij den Raad is een voorstel ingekomen der Com
missie van de stedelijke gasfabriek om de jaarwedde van den 
directeur, thans ƒ2400 bedragende, te verhoogen tot op ƒ 3000 

— Een door Gedeputeerde Staten van Overijsel aan Burge
meester en Wethouders ter kennisneming gezonden plan van 
den ingenieur van den Provincialen Waterstaat tot watervrij
making der stad Zwolle, werd voor de raadsleden ter inzage 
gelegd. 

TILBURG. De heer J. van den Elzen, civiel-ingenieur en di
recteur van de Xoordbrabantsche Tramwegtnaatschappij, is 
alhier plotseling overleden. 

Zaandam. Voor de betrekking van opzichter bij de gemeen
tewerken, op eene jaarwedde van ƒ600, hebben zich ruim 100 
sollicitanten aangemeld. 

— Daar de voorloopige werkzaamheden van de Locaal-spoor-
wegmaatschappij Willem III geëindigd zijn en de loopende 
onderhandelingen over exploitatie, contract en leening beletten, 
reeds met de werkzaamheden voor de uitvoering een aanvang 
te maken, heeft de Commissie van Beheer zich, met het oog 
op de belangen der Maatschappij en die der aandeelhouders, 
verplicht gezien een gedeelte van het technisch personeel tij
delijk te ontslaan. 

Hun werd de keus gegeven tusschen een eervol ontslag, in 
te gaan met 1 Januari 1884, of een verlof van drie maanden, 
buiten bezwaar der Maatschappij, in afwachting van hetgeen 
nader besloten zal worden, eveneens metingangvan 1 Januari 1884. 

Op welwillende wijze kozen allen het laatste, daar zij vol
komen de moeilijkheid beseften, waarin de Commissie zich in 
dezen bevond. 

B E N O E M I N G E N . 

De Gemeenteraad te Rotterdam benoemde tot directeur der 
gemeente-gasfabriek den heer Dr. Th. van Doesburgh. 

E R R A T U M . 

Op bladz. 16 is eene zinstorende drukfout ingeslopen; men 
leze regel 13 en 14 v. b. als volgt: 

«Waar licht en lucht geen ingang tot de woning vinden, 
treden ziekten binnen, enz. 

B E R I C H T . 

In antwoord op vele aanvragen dient, dat gecne com-
pleete jaargangen van den jaargang 1883 van De Op
merker voorhanden zijn. 

De beschikbare nommers worden, zoover de voor
raad strekt, alleen tegen contante betaling afgeleverd voor 
tien cent per nommer en vijftien cent per plaat. 

De nommers 6, 12 en 27 zijn uitverkocht; van 
velen zijn slechts enkele exemplaren voorhanden. 

Ten aanzien der nommers van den loopenden jaar
gang blijven de prijzen gehandhaafd, zooals zij in het 
hoofd van het blad worden opgegeven. 

Het abonnement bedraagt zes gulden per jaar voor 
hen, die een postwissel tot dat bedrag, vóór 1 Februari 
e. k., toezenden aan het Bureau van De Opmerker te 
Arnhem. Het abonnement per kwartaal wordt op ƒ 2.25 
berekend. 

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

Neuchatel Asphalte Company L t d . London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VAL DE TRAVERS, 
F A B R I E K 

TE 

A M S T E R D A M 
Beltweg N". 3. 

TRADE MARK. NATUURL ASPHALT 

VAL DE TRIVERS 
Z W I T S E R L A N D . 

Gecomprimeerde Asphallwegeii en dito Dorsclivloeren. 
Werken iii Asplialt-Mastiek voor Trottoirs, Skaling-Kinks, Mout vloeien, 

Kelders. 

Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazijiivlocren, Gangen, Veranda's, 
llriig- en Dakbedekkingen, Bclon-Fuiideeriiigen, Stallen enz. enz. enz. 

Zindel i jk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraas werend 

A s p h a l t speciaal tot w e r i n g v a n vocht ige m u r e n . 
Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 

te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Damrak 80, Amsterdam, of' bij den Heer 
H. G . K N O O P S C.Ozn., Beekstraat F . 6S, te Arnhem. 

De Directeur, W. PATON WALSH. 

W a t e r l e i d i n g te A r n h e m . 

A A N B E S T E D I N G 
Op Zaterdag den 9J " Februari 1884, des na

middags ten 2 uur door de »Compagnie Géné
rale des Conduites ft"J5W te Luik aan het 
Bureau der Arnhemsche Waterleiding 
Boulevard 7 te Arnhem van: 

Bestek N". 1. 
Het maken der Gebouwen met 

toebehooren voor de Pomp
werken der Waterleiding te 
Arnhem met de levering der 
benoodigde materialen. 

Bestek en teekeningen zijn verkrijgbaar 
bij den heer G. J. THIEME te Arnhem voor 

| den prijs van ƒ 5 per stel. 
' Inlichtingen worden verstrekt door den 
Ingenieur H. I' N. HALBEBTSMA Zuid-
blaak 211 te Rotterdam en aan het Bureau der 

: Waterleiding voornoemd des vóórmiddags 
; van 10—12 uur. 
I De aanwjjzing op het terrein zal geschieden 
J op Vrjjdag S Februari 1884 des vóórmiddags 
ten 11 uur. 

G . J . V I N C E N T & C % 

K u n s t s m e d e n , 

glMHKETlLIIEREVa 
Zj VILLEROY & BOCH, METTLACH g 
S BOCH Frères, MAUBEUGE fctï 
|h MINTON, HOLLINS & C°., STOKE £ 
c» bij de Vertegt tiwoonligers en Depothouders: ^ 
£ r>IO L I 1 N T Ac C X , g 

Oostzeedjjk 24-8, Rotterdam. 

L O U I S G O F F I N & C 1 3 3 . 
A V E N U E R O G I E R 27. 

L U I K . 
LA EOCHETTE STEEN, bekroond op 
de Tentoonstelling der .Maatschappij ter be-

[vordering der Houwkunst in 1SS2; verder 
Hardsteen, Kerjen, Kalk, enz. enz. 

i Monsters op aanvrage verkrijgbaar. 

S C H I E D A M . 
Bekroond op de Internationale Koloniale 

en Uitvoerhandel Tentoonstelling 
te Amsterdam in 1883 met de 

ZILVEREN MEDAILLE. 

Specialiteit in IJzeren Hekken 
EN 

F I J N S M E E D W E R K . 
Leveren: Paardenruiven, IJzeren Ke-

i tels en Reservoirs voor water, olie, enz. 
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Door den Heer A. H. VAN BERGEN, 
Fabrikant te Heiligerlee, Prov. Gronin

gen, zjjn aan de Gemeente geleverd TWEE 
NIEUWE BRANDSPUITEN met zuig
en persvermogen en al hetgeen daarbij 
behoort. 

De spuiten werden op den bepaalden tijd 
geleverd; zij zjjn net en zoover uit bezich
tiging te oordcelen valt solide bewerkt. 

Den 4d"n Dec. 1883 werden zij bfj ongunstig 
weder en sterken wind beproefd; daarbij 
bleek dat zij spoedig water geven, ook dan 
als op iedere spuit negentig nieter persslang 
geschroefd is — en werd het water met een 
straalpijpopeiiing van 21 in M. in diameter 
over de hoogste gebouwen in de Gemeente 
gevoerd, terwijl de hoogte ongetwijfeld meer 
zou geweest zjjn als de wind niet zoo sterk 
was geweest. 

Voor zoover men uit deze eerste proefne
ming een gegrond oordeel mag vestigen, komt 
den Heer A. H. VAN BERGEN met zijne 
Brandspuitfabriek in ruime mate aanbeve
ling toe. 

Voorscholen, 11 Dec. 1 SSL 
llurgemeesfer en Wethouders. 

De Burgemeester, .1. P. TREUB. 
De U'elh. en .Secretaris, 
i. DUIVENVOORDEN. 

J. A D . VAN DER P O T , 
ROTTERDAM. 

GEKYANISEERD ROTVRIJ 

R A S T E R - en ander H O U T W E R K , 
in alle op te geven maten, tot 10.25 M'. 

niet vatbaar voor de Champion 
en uitertst langzaam brandend. 

Dennen-, Vuren-, Greenen- en Eiken 
B E S T E K H O U T 

en verder TIMMERHOUT, 
V l o t - en S l ü p d e e l e n enz. 

Prima P O R T L A N D - C E M E N T , 
merk llK'KKKHOtT et söiim:, 

in wicbtlioudende Vaten van 180 Kilo 
en Zakken van 70 Kilo, 

niet vervalscht niet hoogovenslakken, kalksteen 
of dergelijke bijmengingen. 

HYDRAULISCHE en andere KALK, 
per Wagon of Scheepslading. 

H A R D S T E E N , 
uit de prachtige groeve te Emptinne, 

van de Heeren Goossens & Sonnenberg, 
gezaagd in Platen 

en STEENHOUWWERK op maat klaargemaakt. 

NIEDERMENDIGER BAZALT LAVA. 
Z - A . 2 S T 3 D S T E E 3 S T . 

uit de groeven van 
Staudernheimer. j Cordeler. 
Breitenheimer. | Wexemer. 
Udelfanger. i Roode Kyllthaler enz. 
Bentheimer. | La Rochette. 

I ta l iaanscl ie Moza ïkv loe ren , 
volgens teekening. 

engelschTSïrdën buizen, 
BELGISCHE GIPS. 

Vuurvaste Steenen en Vunrklei enz. 

J . F . H E N S E N A Z N , 

Kolen-Mijn Oost-Zeedijk, 280. 
R O T T E R D A M , 

levert prima kwaliteit grove VÏESTFAALSCHE 
VLAM- en ENGELSCHE KOLEN, tot concurre
rende prijzen, per waggon en scheepsladingen. 

PRIMA KWALITEIT 
ENGELSCHE PORTLAND-CEMENT, 

bij groote en kleine partyen. 

KLOON & VAN LUMiO 
R O T T E R T ) A M ! 

EIGENAARS van SAZALTGROEVEN 
in RI.INPRUISSEN. 

Agenten van de Maatschappij van 
Qucnust, van de Hardsteengroeven 
der Maatschapprj St. Georges en van 
de Bonner Portland-cement Fabriek. 
Handelaars in Bazalt, Hardsteen, Straatkeien, 

Portland-Cement, Bruinsteen, enz. 

PII(IMIIIll)[ilt.\FillE, hiOiii/hliiMiU'lllt 
en Stéréotype-lnricliting 

van G. J. T H I E M E , te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aan l eht 

Op zijne inrichting voor IViotonthô rajilih-. 
bijzonder geschikt voor i!e reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van 1111. Architecten 
en Bouwkundigen: op die voor IM10I0/I111-»-
grapliir voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van UIL Uitgeven en op 
zijne Mt>réot?|M'-im-i(-htitiK voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prijzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op franco aanvrage gratistoegezonden. 

De heer JOH. G. STEMLER CV.., te Am
sterdam, heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
bestellingen voor Pliotuliiiiovrapliie, zonder 
prijsverhooging voor de bestellers. 

<3-_ J . T H I E M E 

Vraagl Catalog. 
NEDEHL. 

Y a n d e r 
fal l iv. Op 

LOONl 

l.ns.irmi-s , 
IJzeren Haken, 
ril Zijbekl., 

IJzeren (iehouwen, 
fiegalr. IJzeren 

Emmers. Tobben, 
Gieten, enz. enz. 

VEKZINKFAIIRIEK, 

i n d e n & Co. 
Dordrecht. 

Zuinigheids- |Niet tangroeien-
_ ,. I de t'ii roostwe-
Koosrenjzers.| n B a« Verven. 

L 

AANBESTEDING. 
Op Dinsdag 22 Januari 1884, des middags: 

12 uur, zal door Heeren DIRECTEUREN der 
StixlthsSKANAAL-Maatsohapph bjj E. BEK
KERING te ('oerorden, onder nadere appro
batie, in 'topenbaar worden aanbesteed: 

Bestek no. 1. Het maken van schut
sluis no. I met ophaalbrug en 
brjbehooronde werken. 

Bestek no. 2. Het maken van schut
sluis no. 2 mot 'oijbohooronde 
werken. 

De aanbesteding zal geschieden bij enkele 
nschrjjving. 
De gadingmakenden kunnen van de be

grooting van kosten van voorschreven wer
ken kennis nemen bij den Ingenieur der 
Maatschappij te Daten, waar tevens nadere 
informaties kunnen worden aangevraagd en 
de bestekken tegen betaling van f\.— per 
exemplaar te bekomen zijn. 

De Bestekken liggen ter lezing in de Lo
gementen van H. VAN TABEL te Dalen, 
BEKKERING te Ontorden, VAN DALEN 
te Nieuw-Amsterdam, THOMAS te Jlooge-
ceen , DOPPER te Stadskanaal en EERKF.S 
te Veendurn. 

Aanwijs zal gedaan worden op Maandag 
21 Januari, te beginnen te Curvor den des mor
gens 9 uur. 

4 I 

K O N I N K L I J K E F A B R I E K 
VAN 

W A T E R P A S - , 

H O E K M E E T -

en andere 

I N S T R U M E N T E N 

voor INGENIEURS, ARCHITECTEN, 

LANDMETERS TEEKENAARS enz. 

Geëmaillmd-ijzeren P E I L S C H A L E N , 

W E E G W E R K T U I G E N . 

FABRIEK DU IIOLLIMKSI HE USSEL 
DE JONGH & C . 

C i v i e l - I n g e n i e u r s t e O u d e w a t e r , 
leveren en vervaardigen in den kortst mogeljjken tjjd alle soorten van Stoombaggermo-
lens in hout- of ijzerconstructie, volgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte en op
brengst van 150 tot 2000 M3 per werkdag, Stoomgraafmaehines (Fxcavateurs), Stoom
werktuigen, Ketcis, Drijfwerken, Locomobielen, Heimachines, Steen- en Tegelvorm
machines, IJzeren Kap- en Brugconstructiën enz. 
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HOOFD-AGENTSCHAP en DEPöT. 
fijnkleurige, ijzerharde 
tegels uit Neus 

VAN. 
Muur- en Vloertegels uit Saint Paul, Parket- en Trottoir-

eustadt, fijne Cementen Vloeren en Handen uit Roosendaal (N. Br.), 
Albastine voor Plafonds en Kalkmuren, Platte Kwasten, Verf voor Cementen en 
vochtige Gevels, Witte Fransche Zandsteen uit de groeven van CKAZANNES en 
SAINT SAVINIEN, geladen te Rochefort ii, ƒ17.50 per cub. M. 

Een groote keuze Marmeren Schoorsteenmantels uit de Stoomniarincrfahriek 
der Heeren OZING.V & VLASKAMP te Docl-nm, is in onze magazijnen dagelyks ter be
zichtiging voorhanden. 

SPECIAAL HANDEL in: Kleurige Groninger-, Rijn-, Priesche- en Kunst-
Zandsteen, Gevel-, Profiel- en Vlechtingsteenen. Alle bekende soorten Dak
pannen met daarbij passende IJzeren Dakramen, Engelsche, Duitsche en Bel
gische Portland-Cement en Gips, Riool- en Schoorsteenbuizen, Muursteentjes, 
Schelpen, Cementen Putten, Hardsteen-, Marmer- en Kunststeenwerken, 
Marmeren en Bremer Vloeren, Grafzerken en Monumenten, uiterst billijk in 
prjjs. Marmeren Schoorsteenmantels, Marmoron Waschtafelbladen, gebeeld
houwde Houten Schoorsteenmantels, gedniaide Houtwaren, Houten Trapba-
lusters, Deurkrukken, Secreet-Brillen en Deksels, Bouwornementen in Zink, 
Terra Cotta, Consoles en Sluitstukken, Plastische Plafondversieringen, 
Asphaltbuizon welke onverslijtbaar en goedkoop zijn. Asphaltdakpapier, Portland-
Cement om te metselen franco per wagon ƒ17.50 per 1000 kilo, zjjnde de inhoud van 
6 gewone cementvaten. 

Fabriek van Terra Cotta Bouwornementen in diverse kleuren, Beelden, Vazen, 
enz. Sedert 1S35 gevestigd te '/.eist, bekroond met diverse Medailjes. 

Magazjjnen te AMSTERDAM, Achter Oosteinde, bjj het Paleis voor Volksvlijt. 
M J L l i T I I V e n C o . 

Eersle qualiteit. Fabrieksprijzen. 

Maatschappi j tot E x p l o i t a t i e van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op den 31™ Januari 1884, des namiddags 

ten i ure. zal aan het Centraalbureau bjj de 
Moreelse laan te Utrecht worden aanbesteed: 

het leveren van geschilde masten 
afrasteringpalen, benevens eiken
en groenen stationsafrasteringpa-
len, masten, staken en dennen
houten latten, in zeven perceelen. 

De besteding geschiedt bjj enkele inschrij
ving volgens art. 7 van het bestek. 

Het bestek ligt van den l(id"> Januari 1884 
) ter lezing aan het Centraalbureau bij de Mo
reelse laan te Utrecht en aan de bureau's 
van de Sectie-Ingenieurs te Groningen, Mep-
pel, Zul f en, Nijmegen, Rotterdam, Breda en 
t'enlo en is op franco aanvrage op gemelde 
plaatsen te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door de Sectie-
Ingenieurs voornoemd. 

Utrecht, 10 Januari 1S84. 

B. HOLSBQER, te Arnhem. 
1868. Zilveren Medaille voor Waterpas-lnstru-

menten. 
1879. Hoogste onderscheiding voor Waterpas- en 

Hoekmeet-lnstrumenten. 
1881. Intern. Tentoonst. te Melbourne. Bekroning 

2d'•", 3J™ en 41'1" graad voor Waterpas- en 
andere Instrumenten. 

EQUERRES, MEETKETTINGEN en Stalen 
LINTEN 

BRIEF- en POSTPAKKETBALANSEN, enz. 

RIETSCHEL & HENNEBERG, 
Ingenieurs & Fabriekanten, 

Berlijn. Dresden. Keulen. Weenen. 
Vertegenwoordiger voor Nederland 

J. VAN HOORN Szn., Ingenieur Amsterdam. 
Projecten, Itegrootinsien en Aanleg 

VAN 
Contraalverwarming tc Ventilatie-

Inrichtingen, 
naar de nieuwste en proefondervindelijk beste 

Construction voor: 
Woonhuizen, Villa's, Kantoren, Winkels, Ho
tels, Restauratics, Schouwburgen, Museums, 
Kerken, Ziekenhuizen, Scholen , Bibliothe
ken, Krankzinnigengestichten, Gevangenissen, 
Openbare Gebouwen, Werkplaatsen, Fabrie
ken enz. door middel van Stoom-, Water-
of Luchtverwarming of gecombineer
de systemen. 
Installaties van Openbare Zwem- en 

Badinrichtingen. 
Stoomkooktoostellon en Waseh-

inrichtingen. 
Drooginrichtingen voor Abattoirs en 

Fabrieken 

STOOMWAALSTEENFABRIEK 
te D R U T E N 

VAN 
H A R T M A N As C O M P l e . 

KANTOOR te NIJMEGEN, 
VAN WELDERENSTRAAT No. 14. 

H . & J . S U Y V E R , 
FABRIKANTEN VAN 

STOOMKETELS en WERKTÏIIGE1V, 
op dc Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
EEEE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
Bickerstraat 

A M S T E R D A M . 

V e r : c h e n e n : 
Uitgave van C. L. BRINKMAN, te Amsterdam. 

BOÏÏWKALEOER voor 1884, 
DOOR 

J . G- . V A N G - E N D T J r . . 
VERMEERDERD door 

Th. G. S C H I L L en D. H. H A V E R K A M P , 
Ingenieurs en Arcliitekten te Amsterdam. 

Prijs in leer ƒ 1.50, in linnen ƒ1 .25 , der Bijlage (verbeterde druk) f 0.60. 
Verkrijgbaar bjj de meeste Boekhandelaren of tegen Postwissel bjj den Uitgever. 

Het is een practisch boekje dat wjj hier aankondigen: het behoeft toch geen 
betoog, dat ieder bouwkundige jaarlijks een zakboekje voor zjjne aanteekening 
betreffende verschillende zaken noodig heeft. 

Het komt ons voor, dat bovenstaand uitstekend bewerkt boekje in alle opzichten 
hieraan voldoet. Immers, niet alleen dat het de voornaamste zaken met betrekking 
tot de Burgerlijke Bouwkunde, Bouwmaterialen, Machineries, Post- en Telegraaf 
wezen, Wettelijke bepalingen op het Bouwen, Stoomwezen en Zegel, Geodesie, 
Afstand- en Loontabellen, op een beknopte, duidelijke wijze behandelt, maar boven
dien bevat het eene bjjgewerkte Naamlijst van het korps Ingenieurs en Opzichters 
van den Waterstaat, Ingenieurs-Verificateurs en Landmeters bjj het Kadaster, Konink-
ljjk Instituut van Ingenieurs, verschillende Spoorwegen en andere Technische Inrich
tingen en Maatschappijen, benevens een Kaartje van Nederland, waarop de Spoor-
en Tramwegen — tot heden bijgewerkt — voorkomen. 

Met vertrouwen kunnen wij dit Zakboekje aanbevelen, waut 'tgeen deze kalender 
van de gewone notitieboekjes doet onderscheiden, is niet alleen het bovengenoemde, 
maar ook de practisch ingerichte Agenda , bestaande uit p. m. 75 pag. blanco geruit 
papier, waarop de datums vermeld staan, en de noodige ruimte is gelaten om aan-
teekeningen of afbeeldingen te maken. 

In één woord, 'tis een onmisbaar Zakboekje voor ieder Vakman. 
Alle vragen betreflende zijn vak zullen steeds op bevredigende wijze 

in dit boekje beantwoord worden. 

By P. GOUDA QTJTNT, te Arnhem, is verschenen de derde aflevering van; 
B e k n o p t P r a c t i s c h L e e r b o e k 

Dn 

Burgerlijke en Water-Bouwkunde, 
DOOR 

. 1 1 . F . I I A l ] l l T . 
Leeraar aan de Burgeratoiflschool en de Hooi/ere B/trgersehool, te Delft. 

Met omstreeks 600 in den tekst gedrukte, uitgewerkte Constructie-figuren. 
De uitgave geschiedt bij inteekening in ongeveer 10 afleveringen a /1.20. 

J . L . B A C O N & C°. 
Ingenieurs, aannemers van verwarming en ventilatie. 

Gouden Medaille, 
Tentoonstelling 1883, Amsterdam, 

N i e u w e v a a r t , 10 
A M S T E R D A M . 

Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge
stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 

Projecten en begreotingen worden kosteloos 
geleverd. 
Gedrukt bij 6. W. van der Wiel & O., te Arnhem. 

N E G E N T I E N D E J A A R G A N G N . 4. Z A T E R D A G 26 J A N U A R I 1884. 

R C H I T E C T V R A e t M 1 C I T I A 

Redacteur-Uitgever F. W. VAN GENDT IG7. 
Bureau der Redactie van Architectura et AmfcitUs [AN SPRINGER, 

C. B. POSTHUMUS MEYJES en A. W. WEISSMAN. 
Stukken vonr het Genootschap, de Redactie betreflende, bs adresseeren 

aan den Heer C. B. FasTBUMtTS Mkvjks, Prinsengrachi 851 Ie Amster
dam, en die omtrent de Administratie van het Genootschap aan den 

Heer Th. G. Strenof.rs, Oostcrdoksluis, te Amsterdam. 
Alle andere stukken en advertentien aan het Bureau van De Opmerker, 

Driekoningenstraat N°. 28 te Arnhem. 

A.V.'.W. 
ABONNEMENT f 2.25 per 3 maanden of wel zes gulden per jaar hij 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag; voor het buitenland 
f 7.CO en Nederlandsch-Inditi f 9.—, bij vooruitbetaling. 

ADVERTENTIEN, ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en IO 
cent voor een bewtjsnonimer, worden tot Vrijdag avond aangenomen, 

i Voor veelvuldige plaatsing of een groot aantal regels worden al>on-
nementen gesloten. 

1 AFZONDERLIJKE nommf.rs, uitsluitend bij contante betaling te beko-
;men, atl 15 cent per stuk en 25 cent per plaat. 

A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 
Jaarlijksch feest van 19 Januari 1884. 

Een van de bepalingen, waardoor de nieuwe wet 
van het Genootschap Architectura et Amicitia zich 
van de oude onderscheidt, is ook deze, dat jaarlijks 
een feestavond georganiseerd zal worden. 

De eerste feestavond, op 19 Januari 1.1. gevierd, 
mocht in alle opzichten schitterend genoemd worden, 
en het kan wel niet anders of de velen, die toen de 
gasten des Genootschaps waren, zullen de aangenaamste j 
herinneringen van het feest hebben medegenomen. 

Reeds in het begin van December werd de Feest
commissie benoemd. Zij bestond uit de heeren A . W . 
Weissman, E. Cuypers, Evert Breman, Jonas Ingen-
oh l , Karei Mul ler, H . Teixeira de Mattos, H . W. 
L. Westerbach, M. de Jongh, D i Gazar, J . A . v. d. 
Sluys Veer, Tymon Meyer, Piet Springer, Charles 
Roskam , Prosper Delin , J . B. Springer, J . A . Van Voort-
huijzen en J . Herman, en toog aanstonds met ijver aan 
het werk. Behalve door een zoo fraai mogelijke zaal
decoratie , wilde men verder den talrijken genoodigden 
ook door verscheidenheid van kunstgenot ccn gunstigen 
indruk van het Genootschap geven. 

Door de goede zorgen der heeren Delin en Cuypers 
slaagde men erin, twee der kolossale ruiters, en twee der 
leeuwen , die voor het Tentoonstellingsgebouw van ver
leden jaar geprijkt hadden, kosteloos te verkrijgen, I 
terwijl ook de twee schoone kariatyden van de Fran-
sche afdeeling dier tentoonstelling door den Graaf de I 
St.-Foix welwillend ten geschenke gegeven werden. 
Het Gemeentebestuur verklaarde zich , bij monde van 
het eerelid des Genootschaps, den heer Mr. G. van 
Tienhoven, Burgemeester, bereid tot het in bruikleen 
afstaan van de noodige vlaggen en oude wapenrustin
gen, en spoedig daarop was de voorzitter, de heer 
Jan Springer, met een ontwerp voor de zaaldecoratie 
gereed, dat weder van zijn bekenden goeden smaak 
getuigde. De twee ruiters waren ter wederzijde van 

het orkest geplaatst, de kariatyden en de leeuwen 
naast het tooneel. Het orkest zelf was met keurige 
planten gedecoreerd, waartusschen tal van beelden. 
Cartels, festons, tropeeën versierden de wanden, 
en het buffet was door een kolossaal schilderstuk en 
draperieën gemaskeerd. In één woord, het project was 
verrukkelijk. 

't Kwam er echter op aan, nu dit alles te verwezen
lijken. Men had wel de hoofdelementen voor de ver
siering , doch de beelden, cartels, de tropeeën en 
draperieën ontbraken. Aanstonds echter werd ook hierin 
voorzien, want de beeldhouwers Teixeira de Mattos, 
Van den Bossche en Crevels stelden hunne werken 
welwillend ter beschikking, terwijl de heer Stortenbeker 
te 's-Hage en de heeren Grootveld en Maandag te 
Amsterdam cartels en tropeeën in bruikleen afstonden. 

Ook de heeren Swart en Van Niftrik beloofden 
hunne medewerking. 

Donderdagnacht werd met de decoratie van de zaal 
begonnen. Behalve de Feestcommissie verleenden daarbij 
hunne medewerking de heeren Jan Springer, Posthu
mus Meyjes, Van Haeften, Wi l t ing, Wesser , Ooster-
baan , Jacot, Boerma, Jansen , Löning , Hartkamp, 
Smits, Salm, Oostinjer, Schouwenburg en Cuypers. 
Met lust werd begonnen, en het was een eigenaardig 
schouwspel, de leden van Architectura, in allerlei ge-
improviseerde werkmanspakken gehuld, aan het werk 
te zien. Hier werd een schrank gezet, waaraan met 
tal van handen een kop of romp omhoog werd gehc-
schen; ginds werd groen gebonden, tropeeën in elkan
der gespijkerd of vlaggen geplooid, en menig architect 
van naam of gediplomeerd ingenieur zag men werken 
als een gewoon sjouwerman. Niettegenstaande de dik
wijls zeer vermoeiende werkzaamheden , heerschte de 
meest opgewekte vroolijkheid , en Zaterdagmiddag was 
men ongeveer met de decoratie gereed. 

Het effect, dat de zaal maakte, was betooverend , 
en men had weer gelegenheid het decoratief talent 
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van don Voorzitter op waren prijs te stellen. Voor elk 
der vensters van de zaal werd een chassinet geplaatst, 
waarop een tcekening, hetzij in houtskool, inkt of kleur. 

Vlak over tien ingang zag men de welgelijkende 
portretten van de eereleden , op meesterlijke wijs door 
den heer Teixeira de Mattos geteekend. Daartegenover 
gaf de heer Tymon Meyer een parodie op de dem-
pingszucht, n.l. de Kalverstraat, herschapen in een 
gracht, waardoor een havenbootje vaart. Een lucht-
omnibusdienst is in volle werking, terwijl een gracieuse 
kunstenaresse stoute toeren uitvoert op een koord, 
dat van den haan van den Munttoren naar de daar
tegenover liggende huizen gespannen is. Op den rook 
van het havenbootje zweeft de Stedemaagd. Daarnaast 
zag men van de heeren Wilkens en Van Arkcl een 
aquarel, waarop de oude en de nieuwe beurs, deze 
laatste op het nu voorgesteld terrein. De heer Tei
xeira had ook nog een komische voorstelling van de 
Hoogesluis zonder beelden ingezonden. Boven het 
buffet prijkte een kolossaal doek , waarop de heer Smits 
in levendige verven het beeld der Kunst had gemaald, 
dat aan de Amstclboordeii het opgaan der zon verbeidt. 
De heer Jan Springer had op een groot chassinet de 
voornaamste monumenten van den ouden en nieuwen 
tijd bijeengebracht, en de heer Ch. Roskam zorgde 
voor een groot feestprogramma, en teekende daaren
boven nog twee geniën op wolken gedragen. Verder 
waren nog aanwezig: gezichten uit Egypte door de 
heeren A . Sahn G.B.zn. en Evert Breman , een komische 
voorstelling door de heeren Westerbach en De Jongh, 
de Amsterdamschepoort te Haarlem door den heer 
Th. G. Strengers, een symbolische voorstelling en een 
zeer fraai geteekend landschap door den heer Karei 
Mul ler, een tcekening naar Makart door den heer 
Jonas Ingenöhl en een vrouwcfiguur door den heer 
Weissman. Ook dezen heeren komt hulde toe voor 't 
belangrijk aandeel, dat zij namen in de zaaldecoratie. 

Dat men ook in het samenstellen van het programma 
niet ongelukkig was, bleek uit den bijval, dien men op 
den avond van het feest ermede oogstte. Reeds lang 
had het voornemen bestaan, een bouwkundig blijspel 
op te voeren, en thans besloot men, aan dit voorne
men uitvoering te geven. Een onzer geestigste letter
kundigen nam welwillend het schrijven van het stuk op 
zich, en aanstonds verklaarden zich een zevental leden 
bereid om de verschillende rollen te vervullen, en vond 
men ook een zeer geschiktcn acteur, die, hoewel buiten 
het Genootschap staande, zich met het vervullen der 
damesrol belastte. 

Door bemiddeling der heeren Prosper Delin en 
J . B. Springer was men echter ook in staat, den 
genoodigden kunstgenot van meer ernstigen aard te 
bereiden. Op hun voorstel toch verklaarde de heer 
Henri E. R. Hrandts Buys zich bereid, de leiding van 
het muzikaal gedeelte op zich te nemen. De heeren 
Eugène Baudot, Gerard Völlmar, H . Venverloo, B. 
Schmeink, Paul R. van der Made en Karei Ingerman 
werden genegen gevonden mede te werken en dus was 
de zekerheid van een niet alledaagsch kunstgenot 
verkregen. 

Het programma, dat in een sierlijk, door den heer 
Prosper Delin geteekend, omslag gehuld was, luidde 
in zijn geheel als volgt: 

P R O G R A M M A . 
I. 

1. 7me Concerto C. DE BERIOT. 
a. Allegro .Moderato. 
b. Andante. 
c. Rondo Finale. 

Vioolsolo door den heer Eugène Baudot. 
2. Liederen voor Tenor. 

a. Es blinkt der Thau A . Ruisinstein. 
b. Chanson a"Avril G . BlzKT. 
c. if urmeindes Liiflchen . . . . A . Jensen. 

door den heer Herman Venverloo. 
3. Carnitine de la Juive Hai.évv. 

Bas-solo door den heer Paul B. van der MADE. 
4. Serenade Lindner. 

Violoncel-solo door den heer Gerard Vol.I.mar. 

De Werkstaking 
door den heer IL T. 

F. Coppée. 

2. 

. . Jan Blocx. 

Phtoile du Nord Meverheer. 
lias-solo door den heer Paul R. v. d. Made. 
a. Cavatina J. Rafk. 
b. Chansonnclte B. GoDARD. 
Viool-solo door den heer Eugene Baudot. 

3. Liederen voor Tenor. 
a. Ik ging . 1 
b. Avontgreet. I 

door den heer B. Schmeink. 
4. a Xocturno F. CHOPIN. 

b. Gavotte , Popper. 
Violoncel-solo door den heer Gérard Vöi.i.mar. 

5. Duetto de fofiéra la Favorite . . . . Donizetti. 
voor Tenor en Bas door de heeren H. Venverloo 

en Paul R. van der Made. 
6. Bondslied, opgedragen aan het Genootschap «Architectura 

et Amicitia," door Prof. J. A. Alkerdingk Thijm, Mu
ziek van Henki F. K. Brandts Buijs. 

II. 
I N T R O D U C T I E . 

D E V I L L A S I L B E R S T E I N , 
OF DE NATTE DWEIL DER ONSCHULDIG BELAAGDE KEUKENMEID. 

Blijspel in 3 bedrijven met Zang en Dans. 
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Door Ha-Zee. 
Personen: 

. . j . H. 
De Schermophaler . . K. M. 

. . J. I. 
Mie, zijn Keukenmeid . . . . . . W. v. V. 
Von Silberstein, Bankier . . . . . H. W. C. v. U. 
Palmet, Grieksch Architect . . . W. H. W. 
Spitsboog, Gothisch » . . . . E. C. 
Minaret, Moorsch >< . . . H. T. D. M. 
Rocaille, Renaissance » . . . . A. W. W. 
Tsing-Tsing, Chineesch » . . . . K. M. 

Komisches Intermezzo . 
Die feindlichen Nachbarn 

C. v. U. 
K. M. en J. I. 

S O U P E R . 

Ter wederzijde van den ingang der zaal waren een 
viertal i6"-eeuwsche hellcbardiers als eerewacht ge
posteerd. 

De officieele genoodigden werden door het Bestuur 
gerecipieerd. Onder hen merkte men op de wethou
ders Ankersmit en Van Lennep, den eere-voorzitter des 

Genootschaps den heer J . H . Leliman, de oprichters 
F. W. van Gendt en Mocle Bergveld, voorts de eere
leden Gosschalk, W. Springer, C. Springer, Van Nif-
trik, Alberdingk Thijm en Salm. Ook waren tegen
woordig de heer Huibers, secretaris der Afdeeling 
Amsterdam van de Maatschappij tot Bevordering der 
Botinkunst, afgevaardigden van de St-Lueasvereeniging 
en van Mab, de Schildersvereeniging de Quellinus-
school, de heer Cuneaus, voorzitter van Arti et Ami-
eitae, Generaal Delprat, de heeren Herman J . van 
Lennep, J . C. Greive, Hilverdink en vele andere an-
toriteiten en kunstenaars. 

De uitvoering van het muzikale gedeelte was zoo 
voortreffelijk als men die slechts wenschen kon. Baudot 
en Völlmar speelden schooner dan ooit, de zangers 
waren uitmuntend gedisponeerd, en de heer Brandts 
Buys toonde welk een bekwaam accompagnateur hij 
is , vooral in het zoo moeilijke lied van Jensen. 

De Werkstaking werd met veel smaak voorgedragen, 
en het slot van het eerste gedeelte vormde het Bonds
lied , door Prof. Alberdingk Thijm aan het Genoot
schap gewijd , en door den heer Brandts Buys in muziek 
gebracht. 

Het luidt als volgt: 

B O N D S L I E D . 

Komt broeders! het heerlijk vaandel geheven. 
Dat ruischend zijn banen ontplooit, 

't Omwuift ons de slapen, het wekt ons ten leven. 
Zijn kleuren verzaken wij nooit: 

Den goudgloed der kunst, en het hcmelsche blaauw 
Van der broedren onbreekbare trouw. 

Een vonk in het oog, en een vonk in den beker, 
Voor Vriendschap en Architectuur. 

De toekomst is onzer, doorluchtig en zeker. 
Bij dien moed, en die kracht, en dat vuur. 

Wij gaan door 't heelal bij de schoonheid ten oogst; 
Maar ons hart klopt voor Holland het hoogst. 

Wij juichen in 't stralen der statige lijnen, 
Die Pallas bezielt met haar geest; 

Maar waar ons, o Holland, uw zomers beschijnen, 
Daar verrukt ons uw kunstschoon het meest. 

Wij smaden geen steen, die het Zuiden ons biedt, 
Maar verscheppen onze aarde in graniet. 

Komt broeders! het heerlijk vaandel geheven. 
Dat ruischend zijn banen ontplooit, 

't Omwuift ons de slapen, het wekt ons ten leven: 
Zijn kleuren verzaken wij .nooit. 

O goudgloed der schoonheid, o Broederschapsblaauw 
Wij blijven U eeuwig getrouw! 

De kernachtige woorden waren door den heer Brandts 
Buys van een sehoone melodie voorzien, en het re
frein, dat tintelt van vuur, was reeds aanstonds zoo 
populair, dat velen der aanwezigen het uit volle borst 
meezongen. Zoowel dichter als componist deelden in 
de ovaties van het publiek. 

Het ernstige gedeelte was nu afgeloopen en een nar 
verscheen ten tooneele, om het komische gedeelte aan 
te kondigen. 

Nu begon de vertooning van het veelbesproken blij
spel „De villa Silberstein, of de natte dweil der on
schuldig belaagde keukenmeid." 

Reeds het voorspel bracht de gasten in een vroolijke 
stemming. Afwijkende toch van alle gewoonten, traden 
zoowel de souffleur als de schermophaler op, terwijl 
het orkest gevormd werd door leden, wier muzikale 
talenten men vroeger nimmer bewonderd had. 

Toen het gelach over het voorspel eenigszins bedaard 
was, kwam de architect Sleur ten tooneele, doch deze 
kon al weer geen woord uitbrengen , daar de eigenaar
dige decoratie het publiek tot uitbundige vroolijkheid 
stemde. 

De eerste monoloog, de geestige coupletten , waarin 
tal van bekende feiten allerkoddigst gehekeld werden, 
het optreden van Mie, van Silberstein, 'twas alles 
wel instaat om het gelach telkens te doen hernieuwen. 

En zoo mogelijk steeg de vroolijkheid nog toen Pal
met, Spitsboog, Minaret, Rocaille en Tsing-Tsing ten 
tooneele verschenen, om Sleur hunne diensten aan te 
bieden. De scène, waar al de architecten onder het 
publiek zijn gaan zitten , en ieder op hun beurt weer 
ten tooneele geroepen worden , was origineel gevonden , 
en het slotkoor van 't tweede bedrijf klonk als een klok. 

't Mooiste was echter voor 't laatst bewaard. Op 
een schot, van 3 bij 5 meter, werd ten aanschouwen 
van het publiek door de vijf architecten gezamenlijk 
de villa Silberstein geschetst. Ieder bleef in zijn stijl, 
zoodat in weinige minuten een ontwerp ontstond, fan
tastischer dan men zich ooit een ontwerp gedacht heeft. 

En toen de keukenmeid zich met het ontwerp ging 
bemoeien en de architecten onderling slaags raakten 
over de vraag , wiens ontwerp het beste was, en het 
ontwerp omviel om allen te bedelven, was de bijval 
zoo groot, dat aan het gejuich schier geen eind scheen 
te komen. De schrijver verscheen ten tooneele, en 
ontving de ovaties van het publiek. Ook de vertoo-
ners werden stormachtig toegejuicht. Ten slotte zag 
men, als apotheose, het beeld van Architectura, door 
de opgaande zon beschenen, waarvoor allen knielden. 

De vertooners van het tooneelstuk waren de heeren 
Jonas Ingenöhl, Van Veen, Westerbach, Croizet van 
Uchelen, Cuypcrs, Teixeira de Mattos, Weissman en 
Karei Muller, terwijl de heer Th. Ingenöhl de zang
stukken op het klavier begeleidde. Den heer Roskam 
komt een bijzonder woord van hulde toe voor de zor
gen , aan de mise-en-scène besteed, terwijl ook den 
heer W. Stumpff, die alle costumes gratis ter leen af
stond , en den heer Grader, die ook zijn diensten ver
leende , hartelijke dank toekomt. 

Doch de held van den avond was Ha-Zee, de schrij-
I ver van het stuk. Het is ons een genoegen te kunnen 

melden, dat het eerstdaags voor de leden in druk ver
schijnen zal. De vele sehoone verzen die, naast veel 
geestigs, in het stuk voorkomen , zullen dan eerst recht 
op prijs gesteld worden. 

Ook het Bondslied, de sehoone compositie van den 
heer Brandts Buys, die thans reeds zoo populair is , 
wordt weldra gedrukt. 

Het souper, dat de avond of liever nacht besloot 
was recht genoeglijk, en menige dronk werd aan het 
heil van gasten en gastheeren gewijd. Een marsch, 
door den heer Westerbach voor deze gelegenheid ver-
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vaardigd op motieven van 't Wicn Necrlandsch bloed 
en de Brabaneonnc , werd gespeeld terwijl de gasten 
aanzaten. Toen liet enthusiasme op zijn hoogst was, 
greep de heer Baudot naar het speeltuig en droeg op 
onvergelijkelijk schoone wijs het beroemde concert van 
Paganini voor, wat een storm van toejuichingen uitlokte. 

Reeds lang was de morgen aangebroken, voor het 
uur van scheiden daar was. 

De goede zorgen van den heer Stroucken, die be
diening en souper leverde, werden algemeen op prijs 
gesteld. 

De invitatiekaart was door den heer E. Cuypers 
vervaardigd, en het artistiek menu door den heer Evert 
Breman. Zij zullen als souvenir zeker door de genoo-
digden bewaard worden. 

Het feest van 19 Januari heeft zeker weer veel bij
gedragen , om het Genootschap en zijn streven in rui
mer kring bekend te maken, en voorzeker zal de ken
nismaking der genoodigden aangenaam geweest zijn. 
Wij eindigen met den wensch, dat het Genootschap, 
onder aanvoering van zijn wakkeren Voorzitter, den 
heer Jan Springer, steeds meer in bloei en kracht moge 
toenemen. 

A R C H I T E C T U R A K T A M I C I T I A . 
Vergadering van 23 Januari 1884. 

De Voorzitter opent de vergadering en neemt, nadat 
de notulen gelezen zijn, het woord om den leden zijn 
dank te betuigen voor hunne medewerking tot het 
welslagen van het feest van Zaterdag 1.1. Hij huldigt 
in 't bijzonder de heeren Roskam en Brandts Buys. 

Een voorstel tot het beschikbaarstellen van een 
voorloopig krediet voor de kosten van het feest wordt 
aangenomen. 

De heeren Leonard A . Springer en Otto Hom 
worden als leden geballoteerd en aangenomen. 

De heer Jan Springer doet nu mededeeling, dat de 
heer K. Damen door ambtbezigheden verhinderd is 
zijne aangekondigde lezing te houden. Verschillende 
plaatwerken uit de Genootschapsbibliotheck worden nu 
als kunstbeschouwing gegeven. 

De heeren A . C. Bleijs en Van Eykelen worden als 
leden voorgesteld. 

Ten slotte wordt besloten, aan het algemeen verlan
gen om een tweede voorstelling van „De Vi l la Si l -
berstein" te voldoen. Deze voorstelling zal plaats 
hebben op Vrijdag 8 Februari e.k. in de groote zaal 
van Maison Stroucken, en voor heeren Leden en 
hunne introducés toegankelijk zijn tegen betaling, tot 
dekking der kosten. 

Niets meer aan de orde zijnde , sluit de Voorzitter 
de vergadering. 

D E M A A T S C H A P P I J 
T O T B E V O R D E R I N G D K R B O U W K U N S T E N 

H A R E W E R K E N . 
Mijnheer de Redacteur, 

Sta mij toe, voldoende aan mijne belofte, over eenige 
ruimte in uw Opmerker te beschikken, en wel ter be
handeling van een ander onderwerp, de Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst betreffende. Wij wen-
schen thans een blik op hare werken te slaan, waar
toe wij aanleiding vinden in den inhoud van het tweede 
en derde stuk van het Tijdschrift. Bij de beschouwing 
daarvan, hebben wij de handen niet vol verbazing in elk
ander geslagen , hoewel daartoe op ons Nederlandsch 

standpunt eenige aanleiding bestond. Wel vroegen wij ons 
af, of bij de hooge vlucht, die, naar men zegt, de Bouw
kunst thans onder ons neemt, het noodzakelijk is , dat 
wij ons met een dagelijks voorkomend bouwproduct 
van Engelschen bodem en in Engelschen trant moeten 
vergenoegen; of er niets Nederlandsch meer wordt ge
produceerd, waardig in het Tijdschrift van de Maat
schappij tot Bevordering der Bouwkunst te worden op
genomen ; of dat wij, na eerst naar baksteenbouw en 
gemengden berg- en baksteenbouw, naar oud-Holland-
sche en middeleeuwsche vormen gedrongen te zi jn, nu 
nog eens, op den koop toe, naar Engeland's vormen 
en taal moeten gestuwd worden. Wij zeggen dit, 
zonder aan de meerdere of mindere waarde der afge
beelde bouwproducten iets te willen toe- of afdoen. 
Wij constateeren slechts de feiten en geven den indruk 
weer, welken die feiten op ons gemaakt hebben. 

Zullen alle leden der Maatschappij instaat zijn te lezen 
wat op een plaat van het derde stuk gedrukt staat? 

Het zal onnoodig zijn te zeggen, dat wij met den 
inhoud van die twee stukken niet dwepen , en in één 
adem voegen wij daaraan toe, dat wij dit ook niet 
doen met veel, wat het Tijdschrift en het Bouivkundig 
Weekblad ons brengt. Naar onze meening zijn deze 
werken der Maatschappij, in vergelijking met de vroe
gere Bomvkitiidigc Bijdragen, in hunne waarde voor de 
leden niet vooruitgegaan. 

Naar aanleiding van een feit, dat zich in den laat-
sten tijd in den boezem der Maatschappij voordoet, 
hebben wij ons de moeite getroost een kleine statistiek 
te maken, waaruit wij later het een en ander wenschen 
mede te deelen. Voor deze statistiek hebben de Bouw
kundige Bijdragen, het Tijdschrift, het Bouwkundig 
Weekblad en de verslagen der algemeene vergaderin
gen en bijeenkomsten ons de bouwstoffen geleverd. 
Wij hebben die meer dan 30 folio boekdeelen van het be
gin tot het einde doorsnuffeld, tengevolge waarvan wij 
meenen tamelijk goed op de hoogte gekomen te zijn van 
hetgeen die werken bevatten. Aan het einde van ons snuf
felen betreurden wij het, dat de nu en dan met een 
zeker air van minachting gesignaleerde Bouwkundige 
Bijdragen in een Tijdschrift en Bouwkundig Weekblad 
zijn gemetamorphoseerd. 

Beschouwen wij het oude en nieuwe van naderbij. 
Hoe hoog wij ook de Bouwkundige Bijdragen 

schatten, zeggen wij met anderen: zij konden beter 
zijn. Reeds in ons vorig opstel hebben wij de reden 
aangegeven waarom zij zijn, zooals zij zijn: deze is geen 
andere dan dat velen van hen, die hadden kunnen 
medewerken door belangrijke bijdragen, dat niet heb
ben gedaan. In dien tijd gestichte belangrijke bouw
werken blijven zelfs geheel onvermeld. Op een enkel 
kort bericht na, hebben wij geen letter of lijn over het 
Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam aangetroffen; een 
gebouw, in den tijd zijner stichting de moeite der 
vermelding waard. 

Maar in weerwil van deze leemten, geven de Bouw
kundige Bijdragen toch zoo veel en zoo velerlei, dat 
zij voor hun tijd een goed werk waren, juist ingericht 
naar de behoefte der verschillende soorten, waarin de 
leden der Maatschappij zich volgens hun verschil
lenden werkkring verdeelden en nog verdeden. In welk 
onderdeel der Bouwkunst werkzaam, of die in haar 
geheel beoefenende, ieder vond daarin iets van zijne 
gading. 

Om dit te bewijzen zouden wij een inhoud dienen te 
geven, wat, behalve een onaangename lectuur, een 
niet weinig tijdroovend werk zou zijn. Wij verheugen 
ons daarom, iets van dien aard in het 16e deel 
gevonden te hebben in een opstel van den heer W . 
C. van Goor, getiteld: „Een blik op dc Maatschappij 
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tot Bevordering der Bouwkunst en hare werkzaamhe
den enz." Wij zullen ons veroorloven uit dat stuk, een 
tijdvak van 25 jaren behandelende, het volgende over 
te nemen. 

„Bi j een vluchtige rangschikking der bijdragen, welke 
ons nu in vijf-en-twintig jaren ter overdenking zijn 
aangeboden, ontmoeten wij 75 artikelen, handelende 
over de geschiedenis, theorie, esthetica en archeolo
gie der Bouwkunst; 65-maal worden wij in kennis ge
bracht met openbare gebouwen, gedenkteekenen , enz.; 
34 artikelen zijn gewijd aan particuliere gebouwen of 
ontwerpen daarvan; over bruggen, waterleidingen, 
droogmakerijen en dergelijke onderwerpen vinden wij 
39 opstellen; in 78 stukken worden ons beschrijvingen 
en theoretische beschouwingen geleverd over verschil
lende constructiün en onderdeelen van bouwkundige 
samenstellingen; 101 mededeelingen heb ik geteld, 
welke de beschrijving, sterkte, conserveering en bear
beiding van bouwstoffen en proeven, daarmede geno
men, ten onderwerp hebben; over ventilatie, verwar
ming , verlichting en geluid handelen 23 artikelen; in 
18 vinden wij het een en ander over gebreken in bouw
kundige samenstellingen en middelen tot herstel daar
van; 24-maal zijn wij in kennis gebracht met werktuigen 
tot het uitvoeren van bouwwerken of met de beschrijving 
van uitvoeringen ; 12 artikelen handelen over versierin
gen, welke op onze bouwwerken zijn toe te passen en 
over de beeldende kunsten , met de Bouwkunst in be
trekking staande; in 9 artikelen wordt ons een blik 
vergund op het leven en de werken van overleden 
bouwmeesters; terwijl ten slotte nog zeer vele stukken 
voorkomen, waarin onderwerpen behandeld worden, 
wel niet rechtstreeks onder bovengenoemde rubrieken 
te brengen, maar toch met de Bouwkunst in betrek
king staande." 

Wij zien hieruit, welk eene massa onderwerpen in 
de meest mogelijke verscheidenheid destijds den leden 
der Maatschappij zijn aangeboden, wat daarna op de
zelfde wijze is voortgezet en wel tot het 2y deel. 

Met het laatste nommcr van het 25'deel treedt eene 
verandering in het leven, reeds uitwendig merkbaar 
aan een steviger omslag der stukken en photolitho-
grafische- inplaats van steendruk-platen, hetwelk wij 
eene verbetering achten, mits goed uitgevoerd, zoo
als b. v. die in het bovengenoemde stuk en het mee-
rendeel in het 26* deel, dat wel van grandioser op
vatting getuigt, doch niet iets meer algemeen nuttigs 
geeft. 

Bij dit deel hebben wij eene opmerking : er ontbreekt 
titel en inhoud aan, tenminste, wij bezitten die niet 
en meenen ook van andere leden vernomen te hebben, 
dat zij in hetzelfde geval verkceren. Zijn die beide 
stukken niet aanwezig, dan is dit deel niet compleet 
en wij zouden het Bestuur in bedenking willen ge
ven , dit ontbrekende aan te vullen. Het schijnt 
ons toe, dat er dan tegelijk een goede gelegenheid 
bestaat, bij titel en inhoud nog een vierde stuk te 
voegen. Wij gelooven niet, dat dit een toegift aan de 
leden zou zijn, dewijl over de drie verschenen stukken 
van het 2& deel gewerkt is van December 1879 tot 
Juli 1881. Ons dunkt, dat de leden gedurende dat 
tijdsverloop op meer recht hadden. 

Aan het slot van het verslag der 41'' Algemeene 
Vergadering, gehouden te 's-Gravenhage, in welke 
het nieuwe Bestuur gekozen is, lezen wij, dat de Voor
zitter het voorstel heeft gedaan, de algemeene bijeen
komst uit te stellen en de antwoorden op de uitge
schreven vragen bij den Secretaris in te leveren, opdat 
het Bestuur deze kunne doen drukken, wanneer het dit 
wenschelijk acht. Uit hetgeen dan volgt zien wij, dat 
3 ï schrifturen zijn overgelegd, allen afkomstig van Af

deelingen en bevattende antwoorden op 8 vragen. Het 
treft ons, dat hier geen enkel antwoord van een op zich 
zelf staand lid kon vermeld worden. Had geen hunner 
iets, of hebben zij het maar en portefeuille gehouden ? 

Aangezien al deze schrifturen nog niet in druk zijn 
verschenen, moeten wij tot het besluit komen, dat het 
Bestuur 't niet 'wenschelijk heeft geacht. Waarom 
weten wij niet, maar wél, dat het niet zeer vleiend 
voor de Afdeelingen is. 

Wij meenen dat hier een schoone gelegenheid be
staat een, zeker onwillekeurig begaan, verzuim te her
stellen, door van die 31 antwoorden een 4de stuk 
van het 26ste deel te vormen , en dat, met titel en 
inhoud, aan al len, die in 1881 lid waren, te doen 
toekomen. 

Gaan wij over tot het Bouwkundig Weekblad en het 
Tijdschrift. 

In het eerste nommer van het Weekblad vinden wij 
het programma van de onderdeelen , waaruit het zal 
samengesteld zijn. Een goed programma voorzeker. 
Slechts over één onderdeel een enkel woord. 

X V . Aanbestedingen en hun afloop. De wijze , waarop 
dit onderdeel in het Weekblad vertegenwoordigd wordt, 
gelooven wij niet met lof te kunnen vermelden. Aan
kondigingen van aanbestedingen hebben wij niet kun
nen vinden, slechts de afloop van eenigen wordt aan
getroffen. Dit onderdeel is dus verre van volledig en 
heeft daarom voor niemand eenig nut. Voor aannemers 
te weinig, voor niet-aanncmers, misschien op enkele 
uitzonderingen na, overbodig, komen wij tot de con
clusie, dat het Weekblad niet in waarde zou verminderen, 
wanneer dit onderdeel geheel verviel. De daardoor 
openvallende ruimte kon voor algemeen nuttiger on
derwerpen gebruikt worden. 

Over de meerdere of mindere intrinsieke waarde der 
artikelen en platen gelooven wij het stilzwijgen te 
moeten bewaren , aangezien, volgens onze meening, 
van het Weekblad niet alles kan gevergd worden, 
omdat de Maatschappij, behalve dit, nog een ander 
orgaan heeft; terwijl bovendien datgene, wat deze goed 
en schoon vindt, van gene een tegenovergestelden naam 
ontvangt. Wel kunnen wij de opmerking niet terughou
den , dat het Weekblad, als een der organen van een Maat
schappij, die zich op onpartijdig standpunt moet stel
len , bij voorkeur veel schijnt te willen geven, dat tot 
de oude doos behoort. Doch vergeten wij niet, dat het 
oude weer nieuw is geworden. In weerwil daarvan 
meenen wij toch te mogen zeggen, dat wij dikwijls op 
afbeeldingen worden vergast, die beter in een Oud
heidkundige, dan in een bijna 20-eeuwsche Bouwkun
dige Maatschappij behandeld en gereproduceerd konden 
worden. Voegen wij daarbij eenige platen, die wij 
gaarne willen missen — in elk geval geen / 20 waard 
zi jn—, en dat zij vrij algemeen slecht uitgevoerd genoemd 
mogen worden, dat blijkt hieruit dat wij, over het 
geheel, niet zijn ingenomen met de wijze, waarop het 
Weekblad wordt geredigeerd. 

In verband met het Tijdschrift hebben wij een be
denking , hierin bestaande, dat wij eenige stukken heb
ben aangetroffen, buiten het cadre, dat de Redactie 
van het Weekblad zich zelve heeft gesteld, die naar 
onze mecning, beter in het Tijdschrift een plaats kon
den vinden, omdat dit als het kunst- en wetenschap
pelijk orgaan der Maatschappij zal beschouwd mogen 
worden. Wij bedoelen de hoofdartikelen in de nos. 
2, 13 en 19 van 1881 en dergelijken. 

Het Weekblad moge nu eenigermate als gedeelte
lijke plaatsvervanger van de Bouwkundige Bijdragen 
aangemerkt kunnen worden, en boven deze vóór heb
ben, dat het beter geschikt is om de zaken van den 
dag te behandelen en te bespreken, waardoor het in 
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een lang bestaan hebbende leemte kon voorzien , — met 
den inhoud van het Tijdsein ijt, kunnen wij totnogtoe 
niet zeggen ingenomen te zijn. Hiertoe draagt zeker 
veel bij, dat wij niet kunnen inzien dat het goede, 
sehoone en ware, al hebben die woorden ook een 
plaats gevonden op plaat XII en XIII van het eerste 
deel, alleen spreekt uit al hetgeen het 'lijdschrift ons 
geeft. Wij zijn nog niet overtuigd, dat het alleen 
die vormen zijn, welke den naam verdienen, als 
tot ons volk en onzen bodem te behooren; dat cr niet 
nog andere zijn, waarin ook iets goeds, schoons en 
•waars is te scheppen, en bovendien meer in harmo
nie met ons tegenwoordig leven en zijn, beter dan 
die, welke thans zoo hoog in eere staan. Wij zien 
het nut er niet van in, onze steden hetzelfde aanzien 
te geven als zij voor twee, drie en meer eeuwen 
hadden, of ze met bouwwerken te versieren (?), die 
na eenige jaren van bestaan een uiterlijk te aanschou
wen geven, als b. v. een bierbrouwerij op de Stad
houderskade te Amsterdam, of het gebouw der 
Nederlandsche Bank te Rotterdam. Wij kunnen de 
atmosfeer der 52ste noorderbreedte-graad toch niet 
veranderen of alle fabrieken en stookhaarden afbreken. 

Maar misschien zijn wij al zoo ver vooruit (?), dat 
er niets meer in anderen geest wordt geproduceerd, 
waardig in het lijdschrift een plaatsje te vinden. Mocht 
dat werkelijk zoo zijn, dan heeft de in 1863 of 1864 
verliezende partij na dat tijdstip ontzaglijke verove
ringen gemaakt, welke ook den nog niet geheel ver
blinde tot nadenken mogen stemmen; want de kun
sten in het algemeen, en de Bouwkunst in het bij
zonder, zijn geen op zich zelf staande zaken : zij grijpen 
diep in het leven der menschelijke maatschappij. Spreekt 
de kunst uitsluitend tot ons in een geest, die in 
overeenstemming was met den menschelijken geest 
der middeleeuwen, dan kan men zeker zijn, dat wij 
vatbaar zullen worden voor het smaken der genietingen, 
aan middeleeuwsche toestanden verbonden. Het is 
vooral de Bouwkunst, die ten dezen een grooten in
vloed uitoefent. Zij, die nog met den milden geest 
van nog niet zoo heel lang vervlogen dagen bezield 
zijn en van het tegenwoordig exclusivisme gruwen, zien 
de bedoelde producten aanvankelijk met wrevel, later 
met onverschilligheid, en eindigen met door de ge
woonte het kwaad minder op te merken; langzamer
hand slijten ook bij hen de scherpe kanten af. En 
hoeveel te meer zal dit het geval zijn bij het groote 
publiek, dat mede hosanna juicht, zonder te weten 
waarom en omdat het de wet niet kent. 

De Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst en 
hare leiders gunnen steeds allen geesten zich te open
baren ; in elk geval, zij leiden niet in een eenzijdig 
spoor, maar houden ook rekening met datgene, wat 
niet zoo heel gemakkelijk een ieder in het oog valt, 
doch dat zij, als ontwikkelde menschen, kunnen — 
en als Nederlanders moeten zien en behandelen. 

Naast het Weekblad, laat de homogeniteit van het 
Tijdschrift als kunstblad iets te wenschen over. Het 
bevreemdt ons daarin artikelen over stuc-marmer, mor-
tels , bestratingen enz. te vinden, die, onzes inziens, als 
technische onderwerpen van den dag, beter in het 
Weekblad op hunne plaats zijn. En hoe schoon ook de 

ontwerpen van twee lampen en eene kan, en wat dies 
meer zij, mogen wezen, is het nog zeer de vraag, of 
die op nijverheidsgebicd behoorende zaken wel in een 
bouwkunstig tijdschrift op hare plaats zijn. Misschien 
zouden er ook wel gevonden worden, die dat veel
vuldig opnemen van liet werk van dezelfde personen, 
hoe bekwaam zij ook mogen zijn, als;eene reclame 
beschouwden. 

Nog een vraag. 

In den eersten jaargang, bi. 4 , vinden wij het eerste 
gedeelte van een opstel van den heer A. van Delden, 
ten opschrift voerende „Onderzoek naar de oorzaken 
van den strijd op het gebied der Bouwkunst in Neder
land"'. Nu, twee en een half jaar later, wachten wij 
nog tevergeefs op het vervolg. Wat is daarvan de 
oorzaak ? Heeft de heer Van Delden het vervolg 
nog niet geleverd; of is de strijd volstreden, zoodat 
het niet meer noodig is, daarover nog iets te zeggen; 
of valt de wijze, waarop het onderwerp behandeld is, 
niet in den geest? 

Als zich aansluitende aan de Boinukundigc Bijdragen 
kunnen de enkele afleveringen met afbeeldingen en 
beschrijvingen van belangrijke Nederlandsche bouw
werken beschouwd worden. Daarvan zijn een viertal 
verschenen, namelijk het Ziekenhuis te Rotterdam; de 
Onze-I.ieve-Vrouwekerk te Amsterdam; het kasteel 
Stoutenburg en de Terminus van den Rijnspoorweg te 
Rotterdam. 

Het bevreemdt ons, dat vroeger, bij de niet ruime 
geldmiddelen waarover beschikt kon worden, die uit
gaaf, in het belang der Maatschappij, niet met meer 
ijver is ter harte genomen. Schadelijk voor de finan
ciën kon zij niet zijn, omdat zij , die deze stukken 
wenschten te bezitten, ze afzonderlijk moesten beta
len. Was in die richting meer energiek gewerkt, dan 
zouden wij langzamerhand in het bezit zijn gekomen 
van een album onzer toenmalige belangrijke bouw-
voortbrengselen. Een dergelijke uitgaaf lacht ons meer 
toe, dan dat al die gebouwen in de Bouwkundige Bij
dragen waren opgenomen geworden; zij gingen dan 
onder de uitgebreidheid van het overige verloren. Bij 
een afzonderlijke uitgaaf blijft de verzameling bij elkander 
en zij komt beter tot haar recht. 

De uitgaaf der afbeeldingen van oude bestaande 
gebouwen gaat geregeld op de eenmaal aangenomen 
wijze voort, terwijl over het geheel thans aan de platen, 
als artistieke producten, meer aandacht wordt geschonken 
dan vroeger. Men kan het in den tegenwoordigen tijd ook 
niet anders verwachten, nu het oude zoo smakelijk 
en verleidelijk mogelijk moet voorgesteld worden. 

Ten slotte een woord over de uitgaaf der bekroonde 
prijsantwoorden. Wij hebben daaromtrent groote grieven. 

Tot 1878 is deze uitgaaf, en terecht, beschouwd 
als eene die op zich zelve moest staan en ook als zoo
danig behandeld. Daardoor is het voor hen, die de 
geheele verzameling bezitten, mogelijk geworden, ze, 
als waarborg tegen verspreiding of verlies, in ccn of 
meer banden te doen binden, onder welke liefhebbers 
schrijver dezer regelen kan gerangschikt worden. 

In 1880 wordt dat anders. Toen is bekroond een 
ontwerp van zes woonhuizen , waarvan de afbeeldingen 
en de memorie van toelichting ons bij en in het verslag 
zijn aangeboden. De platen zijn los, zoodat zij des-
verkiezende bij de vroegere verzameling gevoegd kunnen 
worden, maar zij zijn van andere afmetingen, op ander 
papier gedrukt en voorzien van een vouw. De memorie 
van toelichting mogen wij zoeken en kunnen die vinden 
in het verslag der Algemeene Vergadering van Mei 
1880, kolom 29 tot 32 ; dat gedeelte eruit te scheu
ren is aan bedenking onderhevig; en het programma, 
waarnaar het ontwerp is vervaardigd? Ja, wij weten 
op het oogenblik niet precies waar dit te vinden is. 

Evenzoo is het gesteld met het in 1881 bekroonde 
ontwerp van een Hotel voor een badplaats. Die platen 
zijn gelukkig niet van een vouw voorzien, doch de 
toelichtende memorie en het programma als boven. 

Hetzelfde, en in nog hoogere mate wat het formaat 
betreft, ontmoeten wij bij de ons het laatst toegezon
den, ten volle bekroonde prijsantwoorden. Wij be
treuren den in dezen door het Bestuur genomen maat-
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regel ten zeerste en vinden niet ééne reden ter verdediging 
van de gemaakte verandering dan deze: dat het nieuwe 
Bestuur ook dat anders wilde doen dan de vroegere 
Besturen. Ja, wij vinden er zelfs iets minachtends in, die 
stukken als bijvoegsels van de verslagen te behandelen. 
Dat den met accessits bekroonden prijsantwoorden inder
tijd die plaats was aangewezen, is begrijpelijk en goed 
gezien. Wij meenen daarvan nog enkele tegoed te 
hebben , namelijk de op die wijze bekroonde antwoorden 
op de eerste prijsuitschrijving voor een titelblad voor 
het Tijdschrift. Er bestond toen een reden om de uit
gaaf aan te houden, doch die reden bestaat thans niet 
meer , zoodat wij ze zeker weldra in afbeelding zullen 
ontvangen. 

Maar waar blijven de in 1882 bekroonde ontwerpen 
van eene monumentale brug en een buitendeur van 
blank eikenhout? Er is toch geen anderhalf jaar 
noodig om de teekeningen daarvan te doen photo-
lithographieeren. De memorie van toelichting kunnen 
wij in elk geval reeds vinden in het verslag der Alge
meene Vergadering van Mei 1882. Ook verdient het ver
melding, dat wij nog niet in het bezit zijn der afbeelding 
van den stempel voor de medailles der Maatschappij. 

Vatten wij al het voorgaande te zamen , dan is, 
dunkt ons, de vraag geoorloofd, of wij, voor de thans 
te offeren f 15 (gedurende twee jaren zelfs / 20) meer 
en beter ontvangen, dan toen het maximum der contri
butie / i o was. De nieuwe regeling of wet, welke ons 
deze, voor velen niet onbelangrijke, contributie bracht, 
moest ook daardoor nieuw leven aan de Maatschappij 
geven. Waar is dat nieuwe leven te vinden? In het
geen de leden genieten, kunnen wij het niet ontdekken. 
Moet dat nieuwe leven gezocht worden in krachtige 
hulp bij het oprakelen van het oude? Wij weten het 
wel, het nieuwe Bestuur heeft zich, en daardoor de 
Maatschappij, krachtiger doen gelden dan de vroegere 
Besturen; men denke slechts aan het huis van Maarten 
van Rossem, aan den toren „Zwicht Utrecht" , het dem
pen van den N -Z. Voorburgwal te Amsterdam en 
dergelijken, en bovenal aan het plechtanker der Maat
schappij , het gebouw. 

Die verhoogde contributie moest ook dienen, de 
Maatschappij aan een vasten en goed gesalarieerden 
Secretaris te helpen, die zeer noodig is om de zaken 
der Maatschappij geregeld te doen loopen, waartoe 
ook behoort dat er geen achterstand is. Treffen wij 
dien thans echter hier en daar wèl aan, dan moeten 
toch voor den titularis verzachtende omstandigheden 
gepleit worden, omdat hem nog andere tijdroovende 
werkzaamheden op den hals geschoven worden, zoo
als: zijne bemoeiingen ten opzichte van het gebouw; 
zijn medewerken aan het verslag der te Amsterdam 
gehouden algemeene tentoonstelling; zijn lidmaatschap 
der commissie voor de samenstelling van regelen 
voor- en bij het bouwen inacht te nemen. Wij ge-
looven dat zulke werkzaamheden niet aan dien van het 
secretariaat moeten toegevoegd worden, maar de negen 
Bestuursleden ze onder elkaar behoorden te verdeelen. 
Hoewel geen ledenbrekend werk, meenen wij toch dat, 
om de zaken der Maatschappij goed te doen marcheeren, 
de Secretaris daaraan genoeg te doen heeft Gaan de 
zaken niet geregeld, dat wil tevens zeggen, is er achter
stand , in welk opzicht ook, dan is het de schuld van 
het Bestuur en laadt het, door den Secretaris met werk 
buiten zijn betrekking te overladen, diens verantwoor
delijkheid op zich zelf, aangenomen dat deze overigens 
de vereischte capaciteiten en hoedanigheden bezit. 

Een paar jeugdige leden hebben voor enkele weken 
gesproken, om mannen van naam in het Bestuur te 
brengen. Maar, zouden wij willen vragen, bezitten 
wij dan nu geen mannen van naam, en hebben wij in 

den laatsten tijd ook niet meerderen gehad, doch die 
zich vrij spoedig hebben teruggetrokken ? Zouden zij 
mannen verlangen, die nog meer geadoreerd worden 
en waardoor de bekendheid en goede naam der Maat
schappij bevorderd wordt? Naar wij meenen is het 
uitmuntend, dat mannen van naam aan het hoofd der 
Maatschappij staan, onder voorwaarde, dat zij zich 
niet aan één idéé vastklampen en daardoor eenzijdig 
werkzaam zijn , maar in milden geest, veelzijdig voor 
het wezenlijk belang der Maatschappij en hare leden 
werken. Hierdoor zullen zij toonen op de hoogte te 
zijn der taak, die zij hebben aanvaard en zelfs den 
schijn ontgaan, dat zij om-, door- of voor hun naam 
tot de Bestuurstafel geroepen zijn. P. 

D E GOLVING V A N 'T WATER. 
Onder den titel „olie op zee" bevat de Nieuwe Rot-

terdamsche Courant van 6 Januari jongstleden het be
richt, dat men in de haven van Folckestone ('), die 
bijzonder openligt voor de zee, de golfbeweging van 
het water deed bedaren, door er olie op te werpen. 

Van dergelijke ervaringen heeft de geschiedenis reeds 
meermalen melding gemaakt. Eenige weken geleden 
werd door mij in een concaaf scherpe bocht van den 
dijk langs de Zuiderzee opgemerkt, dat over ongeveer 
20 M. lengte langs den oever, en ter breedte van 4 M . , 
de zeevlakte bijzonder rustig was en glad. De zee droeg 
te dier plaatse een blanke vetlaag (waarschijnlijk af
komstig van een school zeevisch), die bij het omrin
gende , doffe zeewater eenigszins glinsterend afstak. 

De wind woei op den wal, met fiksche bries en 
maakte in de zeevlakte golfdalen van 20 a 30 c.M. 
diepte. Tot nabij de grens van deze vetlaag liepen de 
golven in regelmatige tijdmaat op ongehinderde wijze 
aan, doch vlak bij de grens hield die regelmatige ver
ticale beweging van het zeewater op, en was van hare 
uitwerking niets meer te bespeuren dan een sterkere 
woeling aan de grens en eene lichte deining in de 
vlakte der vetlaag. Het dal dezer deining bereikte geen 
meerdere hoogte dan een drietal c.M., terwijl zijne lengte 
opmerkelijk grooter was, dan die der golfdalen van het 
water. De deiningen volgden elkander ook niet zoo 
regelmatig op als de watergolven, en blijkbaar waren 
de eersten slechts de vrije uitdrukking van de aan den 
rand der vetlaag opgehoopte kracht van de aanloopende 
golven, welke aan dien rand eene nieuwe beweging be
gonnen aan te nemen van een, door de aanwezigheid 
der vetdeelen gewijzigden, aard. 

„Het water slaakt van de visch", zeggen de vis-
schers, wanneer cr zich op verschillende plaatsen in 
het water afzonderlijke vlakten vertoonen, die , zelfs bij 
zware golfbeweging in den omtrek, opmerkelijk rusti
ger zijn. Deze gladdere spiegels, die soms wel eene 
lengte van 500 M. bij eene breedte van 100 M. berei
ken , verraden de aanwezigheid van de vischscholcn; 
deze verschijnselen doen zich op de Zuiderzee voor
namelijk voor in den haringtijd, omstreeks de laatste 
maanden van het voorjaar. 

Noordzeevisschers vertellen, dat ook zij weieens 
vloeibare vetstofTen overboord wierpen bij wilde zee, 
en de zware golving dan door dit hulpmiddel onmid
dellijk ophield , over eene zich langzamerhand vergroo-
tende vlakte, naarmate de vetdeelen zich ruimer ver
spreidden. Zij voegen daarbij nog de belangrijke op
merking , dat aan de grenzen der vetvlakten , waar de 
golven aanloopen , deze echter nog wilder werden, dan 
oorspronkelijk ter plaatse was waar te nemen, en wel 

(*) Folckcttonc is ccn stadje van i 9000 Inwoners aan het Nauw 
van Calais, in liet Engtlsche graafschap Ken!, even zuidwest van Do
ver, met drukke handelsvaart op het buitenland en eene tweemaal da-
gelijksehe stoombootdienst op de Fransehe seeplaats Boulogne. 
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in zulk eene hooge mate, dat het voor de komende 
vaartuigen er nog gevaarlijker door werd. 

In het „hoe" van den invloed, die door de aanwe
zigheid van vctdeelen op de watergolving wordt uitge
oefend, ligt voor mij, en mogelijk ook wel voor ande
ren, het elliptische deel van een juist begrip der feitelijke 
ervaring. Steeds dacht ik, dit ontbrekende te zullen 
kunnen aanvullen door oplossing van de meening: „dat 
dc wind doorgaans onder richtingen van afwisselende 
schuinte de watervlakte bereikt, en bij ontmoeting van 
een vetlaag, onder denzelfden hoek van aanval wordt 
«/gekaatst, zonder daarop dien merkbaar schommelen-
den invloed uit te oefenen , als geschiedt op het wa
ter." Ik deed daartoe soms in gedachten de moeilijkste 
reizen naar de poolstreken en de gematigde en tropi
sche gewesten, vicc-versa, rechts en links dc meridia
nen en parallellen kruisende, tot opsporing van den 
oorsprong en de gangen der verschillende luchtstroo-
men; maar totnutoe wel tot leering van anderen na-
tuurarbeid, maar niet om aan de eigenlijke reden be
vrediging te kunnen schenken. 

Na de kennisneming en de persoonlijke ervaring 
echter van het medegedeelde, voegt zich bij die eerste 
mecning nu nog een andere, en wel deze: „de oplos
sing geheel of ten deele te moeten zoeken in de sterke 
cohesie der vetdeelen." 

Ik zeg „ten deele", want cr bestaat voor mij, on
danks de ondervonden teleurstellingen, nog volstrekt 
geen besliste reden om de eerste meening op te geven. 

Bij storm kan men opmerken, dat een deel der golf-
massa's wordt losgerukt van den overigen inhoud der 
zee. In kleine volumen worden dan de watermolecu
len verspreid in de lucht, of, zooals men zegt: ,,'t wa
ter waait het water uit", „de zee waait glad van de 
struiving." Bij dergelijke gevallen van stormweer kun
nen de visschersschuiten geen zeil voeren, maar drijven 
voor top en takel. De golving van het water is dan 
niet evenredig zwaar aan het woeden van den storm; de 
gelegenheid tot golfvorming wordt verhinderd , doordat 
de waterdeelen worden verspreid in de lucht, even 
schielijk als zij trachten te rijzen. Vermindert echter 
de kracht van den wind, dan beginnen de golven zich 
te vormen en de zee hol te staan ; terwijl de mogelijk
heid tot zeilvoeren wel bestaat. 

Een dergelijke storm zou echter op een vloeibare 
vetlaag niet dezelfde uitwerking hebben, wijl de vet-
moleculen, door hare bijzonder sterke cohesie, niet zoo 
innig aaneengesloten blijven, dat geen deel daarvan 
kan worden losgerukt. En deze hoogere mate van co
hesie der vetdeelen boven die van de waterdeelen, 
kan ook wel oorzaak zijn, dat zij bij dezelfde wind
kracht niet denzelfden golfvorm kunnen aannemen, als 
bij de veel minder cohesie bezittende waterdeelen het 
geval is. Deze mindere cohesie is duidelijk waar te ne
men aan den schuimachtigen vorm der toppen van de 
watergolven. De bijzondere beweeglijkheid der water
deelen verleent hun tevens de bijzondere geschiktheid, 
om zich onmiddellijk door dc drukking van den wind 
in den evenwicht-makenden golfvorm te stellen, terwijl 
de vetdeelen door hun moleculairen grooten samenhang 
aan die kracht niet zoo onmiddellijk en gemakkelijk 
kunnen gehoorzamen, en daarom een eigen vrije en 
zachtere deining, als de uitdrukking der windkracht, 
op het massale vlak vertoonen. 

Dat langs den wand der vetlaag, aan de windzijde 
de golfbeweging van het water ruwer is, dan meer 
achterwaarts, laat zich begrijpen, daar dit wordt ver
oorzaakt door de rest der opgehoopte golfkracht, die 
niet geheel door de vetlaag kan worden opgenomen, 
omdat hare eigenaardige stoffelijke samenstelling daar
toe niet geschikt is. 

Naschrift. In de Niewwe Ruttcrdamschc Courant van 
19 Januari jl. komt een feuilleton voor, getiteld „de 
witte wind", geschreven door iemand uit Middelharnis, 
waarin men o. a. het volgende kan lezen: 

„Als het water uit de zee waait, als het in fijn ver
deelden staat opgenomen water als een mist vele voeten 
hoog het uitzicht belemmert, zóó dat zelfs op deze 
betrekkelijk korte schepen ') de man aan 't roer den 
boegspriet niet zien kan; als de ontzettende vijanden 
„storm en mist" zich vereenigen tot den aanval, dan 
spreekt de zeeman vol ontzetting van den witten wind. 

„Misschien wilt ge wel eens weten hoe ik dit eigen
aardig verschijnsel tracht te verklaren. Er is eene 
theorie, naar ik meen aan een onzer zeeofficieren te 
danken, (Bn. v. H. geloof ik), die gij misschien vol
doende oordeelen zult. 

„De cyclonen, die in het tropisch gebied ontstaan, 
leggen soms, in voortdurende werveling, ongehoorde 
banen af. Meestal verdwijnen zij, bij het doorsnellen 
van een achtste gedeelte des aardbols, in de boven
lucht. Komen zij na dergelijken tocht op onze breedte; 
beroeren zij, al is het maar gedeeltelijk, onze vlakten, 
dan is de richting der luchtdeeltjes met meer horizon
taal. Want de wentel-as van den cycloon heeft haren 
stand behouden; zij is nog evenwijdig aan de oor
spronkelijke richting, die zoowat loodrecht stond op de 
tropische vlakte en dus een vrij belangrijken hoek maakt 
met onzen verticaal. De wind waat dus nergens langs, 
maar overal op of uit het water. Langs de oppervlakte 
is daarvan niets waarneembaar door de algemeene 
kaatsing op het watervlak, maar in beide gevallen 
moet eene opzuiging van het water volgen; het moet 
in onberekenbare hoeveelheden als schuim worden 
medegevoerd." 

Het hier medegedeelde uit bedoeld feuilleton raakt 
zoo innig het onderwerp, door mij in het voorgaande 
artikel behandeld, dat ik meende dit als naschrift 
daaraan te moeten toevoegen ; te meer daar het een 
natuurverschijnsel betreft, dat in verband met het water
staatsvak , mijns inziens, veel leerzaams bevat, en 
waarvan de positieve kennis niet zonder nuttigen invloed 
kan zijn bij het oplossen van hydrostatische vraag
stukken, waarbij voorname belangen betrokken zijn. 

Enkhuizen, Januari 1884. J. G. Lugten. 

T O E S T E L VOOR VEILIGHEIDSVERLICHTING 
IN SCHOUWBURGEN. 

Voor de veiligheidsverlichting van het nieuwge
bouwde Theatre des Arts te Rouaan wordt gebruikge
maakt van een toestel, zóó eenvoudig, en zóó goed
koop van aankoop en in het gebruik, dat het wel verdient 
om onder de aandacht van heeren architecten en schouw-
burgdirectiën gebracht te worden. 

Dit toestel, het resultaat der proefnemingen van den 
heer Marie, hoofdinspecteur der Gemeente-verlichting, 
bestaat uit drie stukken: 

i e . Een wit glazen bol met cilindervormig en mede 
hol gedeelte; 

2 e. Een roodkoperen, met gaatjes doorboord en 
met schoorsteentje voorzien bovenstuk; 

3°. Een oplegsel van gegoten metaal met ringen. 
De verlichting geschiedt door middel van een bougie 

die zeven uren duurt, 30 gram weegt en 8 cents kost. 
Om het toestel te gebruiken behoeft men slechts in het 

holle cilindervormig gedeelte van den glazen bol wa
ter te gieten en wel zooveel, dat hij iets meer dan vol 
is; daarna steekt men de bougie aan en plaatst haar 
in den met water gevulden cilinder, waarna men het bo
venstuk of deksel van den bol weer op zijn plaats zet. 

(tic dc Noordzee bevisschen. 
J. G . L . 
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*) De schrijver bedoelt de sloepen, 

Het water in den cilinder, als zijnde specifiek zwaar
der dan de bougie, daalt nu, naarmate de kaars ver
der afbrandt, en zich dus meer en meer verheft; het 
dient dus als 'tware voor een veer tot op de geheele 
verbranding. 

Uit bovenstaande beschrijving zal men hebben op
gemerkt, dat het veiligheidstoestel, niet alleen eenvou
dig en economisch, maar ook in den hoogsten graad 
ongevaarlijk is. Het voldoet aan de politie-voorschrif-
ten betreffende brandgevaar in schouwburgen, en ont
heft van het aanschaffen van olielampen, die niet alleen 
duurder van aankoop maar ook veel kostbaarder en 
omslachtiger van onderhoud zijn. 

Portefeuille iconomique des machines. 

D E NIEUWE TOREN T E L E E U W A R D E N . 
Het lot van den nieuwen, wegens zijn schuinen stand 

meer bekend onder den naam van scheeeen toren, te 
Leeuwarden, is beslist. De Gemeenteraad heeft in den loop 
dezer week, met algemeene stemmen het voorstel van 
Burgemeester en Wethouders aangenomen en besloten 
om hem met vereischten spoed te amoveeren. 

Wanneer deze toren gebouwd werd is onzeker, doch 
zeker is het dat tot de stichting werd besloten, nadat 
in 1532 de bouw van de Oldchovc, tengevolge van ver
zakking , geldgebrek, enz. moest worden gestaakt. Deze 
in Friesland's hoofdstad nog aanwezige zware stompe 
toren, onvoltooid meesterstuk van Oudfriesche bouw
kunde , moest strekken tot luister van „Stadt en Land"; 
de benoodigde gelden werden door tusschenkomst van 
de Geestelijkheid uit alle deelen der provincie bijeen
gebracht en aan den bouw werden dan ook geen kosten 
gespaard. 

De stedelijke Overheid, ontevreden over de misluk
king van dien torenbouw, van welken zij zich zooveel 
tot versiering der stad had voorgesteld, kwam op het 
denkbeeld om, onafhankelijk van de Geestelijkheid, 
zich daarvoor eene vergoeding te verschaffen. Bij den 
voortdurenden bloei der stad bezat zij nog krachten 
genoeg om eene dergelijke onderneming, op kleine 
schaal, te volbrengen, om namelijk op eene andere 
plaats in de stad, geheel op eigen kosten, een nieuwen, 
kleineren doch volkomen toren te stichten. De plaats 
daartoe werd aangewezen in de Groote Hoogstraat aan 
de oostzijde der kapel van het St. Jacobus-Gasthuis. 

De bouw van dien toren, in tegenstelling van de 
Oldenhovc, den Nieuwe Toren genoemd, is vermoedelijk 
in 1 540 aangevangen. Het benedengedeelte of de romp 
werd tot eene hoogte van 23 M . , of 100 treden opge
metseld en aan de oostzijke met een poort of hoofd
ingang naar de kapel, aan de noordzijde met een 
kleinen ingang naar de trap en verder aan elke zijde 
met nissen en bogen voorzien. Boven dit metselwerk, 
waarop de eerste trans of omgang met een houten 
heining omgeven werd, verrees een allengs versmal
lende spits van houtwerk, deels met leien deels met 
lood bedekt, met nog een tweeden trans of omgang, 
waarboven zich als top een doorgewerkte koopellan-
taarn of halve appel met makelaar en windvaan verhief, 
waardoor het geheel een hoogte van 43 M. verkreeg. 

Van de klokken, welke in den toren aanwezig zijn, 
is de voornaamste de slagklok, genaamd de Leeuw, 
die een middellijn heeft van 1.74 M. en een hoogte 
van 1.37 M. Aan de bovenzijde draagt zij tot rand
schrift in Gothische letters, drie Latijnsche versregels, j 
waarvan de vertaling is: 

Met recht wordt ik de Leeuw genoemd ; 
Ik brul rondom de spitsen der Leeuwarder daken, de 

vren aftellende ; 
Door mijn vervaarlijk gebtul worden de burgers van 

alle kanten tot den brand en onder dc wapens geroepen. 

Cornells H'agheneus heeft mij gegoten in den jare 
1541. 

Daarenboven is een rand met arabesken die , even
als de figuren, welke in tempeltjes of in cirkels ge
plaatst zijn, sierlijk bewerkt is. Die figuren zijn: het 

i wapen van Antwerpen en dat van Leeuwarden (een 
! springende leeuw), een klagende vrouw, Maria met 
J het kind, een biddend persoon, de apostel Petrus met 

den sleutel en het gietteeken C/W. van den klokgieter. 
De luiklok heeft in Gothische letters een Latijnsch 

opschrift, waarvan de vertaling luidt: 
Heilige Petrus is mijn naam. Ik geloof in God den 

almachtigcn Vader, den Schepper van hemel en aarde. 
In het jaat 1544 heeft Johannes ter Steghe mij gegoten. 

De 13 klokken, waaruit het klokkenspel in 1679 
nog bestond, schenen echter niet te bevallen en 
een voorstel van den stadsorganist en klokkenist Eg-
bert Haverkamp om ze te verruilen, vond veel bijval 
bij het stadsbestuur. De Magistraat en Vroedschap 
besloten den 11 den Mei 1686 dan ook „dat totluijster, 
reputatie en cieraat van dese Provinciale Hooftstadt 
een nieuw klockspel van 28 metale kloeken (door Claude 
Fremi, Canon en Klockgieter tot Amsterdam te gie
ten en bequaem te maacken) in St.-Jacobs Thoorn sal 
worden aengestelt, en de olde kloeken tot besten meeste 
mesnage van de stadt aen de nieuwe verreuijlt." Voor 
de 32 klokken, wegende te samen 4691 ponden, werd 
betaald 6432 gulden. Zij dragen bijna allen het jaartal 
1686, benevens enkele Latijnsche opschriften, meest 
psalmregels. 

In 1832 ontving het Bestuur verontrustende rappor
ten aangaande den zwakken staat van den toren. Bij 
een gehouden onderzoek had men bevonden, dat het 
23 M. hooge gemetselde gedeelte, 85 c.M. van het 
westen naar het oosten overhing, vele scheuren en 
gebreken vertoonde en bijgevolg in een gevaarlijken 
toestand verkeerde. De muurvakken werden daarop 
onderling met balken verbonden; de nissen, zeer ten 
nadeele van het uiterlijk, dichtgemetseld en het muur
werk zoodanig hersteld, dat de toren als geheel ver
nieuwd scheen. 

In het jaar 1877 wezen eenige ingezetenen bij deur-
waarders-exploit den burgemeester op het gevaar, 
waarin de omliggende perceelen verkeerden en stelden 
de gemeente aansprakelijk voor alle kosten en schade. 
Volgens een onderzoek dat daarop plaatshad, kon de 
toenmalige schuine stand geen oorzaak zijn van om
storten en leverde dus geen dadelijk gevaar op. Van 
dien tijd af tot 14 December j . 1. hadden geene af
wijkingen meer plaats. 

Na den hevigen storm op dien dag, had weder een 
nauwgezet onderzoek van den stand van den toren plaats 
en werd een afwijking van 21 a 25 millimeter gecon
stateerd , zoodat Burgemeesier en Wethouders het noo
dig achten een voorstel tot amotie te doen, welk voor
stel door den Raad is aangenomen. 

De toren is niet fraai; hij leverde voortdurend ge
vaar op en zijne verdwijning zal door niemand worden 
betreurd, hoe arm Frieslands hoofdstad ook aan mo
numenten zij. (De Amsterdammer.) 

MAATSCHAPPIJ TOT B E V O R D E R I N G DER BOUWKUNST. 
Afdeeling 's-Gravenhage. 

Vergadering van 25 Januari 1884 
In de Afdeeling der Maatschappij van Bouwkunst, werd 

heden avond voor het eerst uitvoering gegeven aan het besluit, 
om, naar aanleiding van een voorstel onlangs door den heer 
Looisen gedaan, één avond per maand speciaal te wijden aan 
kunstbeschouwingen. 

Wien misschien de vrees mocht bekropen hebben, dat zulk 
een avond niet belangrijk en nuttig genoeg zou zijn, om op 
recht van bestaan aanspraak te maken, zal door bijwoning er
van wel van die vrees ontheven zijn geworden. 
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De opening althans van die avonden 
op heden, gaf zooveel te genieten, dat de 
kunstenaarsmagen voor eene behoorlijke 
vertering op een zware proef werden ge
steld. Mogen volgende avonden evenveel 
te genieten geven, dan is de levensvatbaar
heid ervan verzekerd en zal tevens blijken, 
dat onze gemeente op bouwkundig gebied 
bibliotheken van meer dan gewone betee-
kenis rijk is. 

Zij, die op heden zooveel schoons ter 
bezichtiging gaven, waren dc heeren Van 
Lith met: 

Documents classes van IJsendijcke,jaarg. 
1880—1881. 

Dc heer Wesstra, met het prachtwerk: 
Le nouvel Opera de Paris met chromoli-
thographién van Gamier. Recueil de mc-
nuiserie pratique van Gateuil. Matériaux 
et documents d'architecture et de Sculp
ture van Raguenet. L'architecture In-
dienne. l'ractische Wohnhauser und Vil
len van llethke. Das neue Opernhaus 
in Wien van Gugitz L'art pour tons. 

De heer llauer: 
Paris lllustré van Lahure. Livre d'archi

tecture van Francine. Marmor-arten van 
Wirsing. 

Het mag vermeld worden, dat de rege
ling, de bezichtiging van zooveel schoons 
op de meest gewenschte wijze tot zijn 
recht deed komen, en dat de aangename 
toon, die onder de leden heerschtc, den 
avond zeer veraangenaamde. 

De leden, die de bijwoning verzuimd heb
ben , of daarin verhinderd werden, heb
ben inderdaad veel schoons en nuttigs 
gemist. 

B1NNENLANDSCHE BERICHTEN. 
'S-GRAVENHAGE. Het Uitvoerend Comité 

voor oprichting van een gedenkteeken voor 
Hugo de Groot maakt bekend, dat het, 
overeenkomstig het eenparig advies van de 
Commissie der door verschillende genoot
schappen benoemde deskundigen, van de 
zeventien ingezonden ontwerpen den eer
sten prijs heeft toegekend aan het ontwerp, 
ingezonden onder het motto Floreblt, 
waarvan, bij opening van het biljet, de 
vervaardiger bleek te zijn de heer F. L . 
Stracké Janszoon, te Haarlem, — enden 
tweeden aan het ontwerp onder het motto 
Wijsheid, waarvan-, bij opening van het 
biljet, de vervaardigers bleken te zijn de 
heeren H. Pickery, te Brugge en J. Naert, 
te Brussel. 

Dc beoordeelings-commissie bestond uit 
de heeren J. Th. Koelman, Ph. Sadée, 
Ferdinand Lcenhoff, Bart van Hove en 
C. Muysken, daartoe benoemd door de 
Haagsche Academie van Beeldende Kun
sten, het Schildersgenootschap Pulchri 
Studio, de Polytechnische School, de Maat
schappij Arti et Amicitiae en de Maat
schappij tot Bevordering der Bouwkunst. 

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

Aanbesteding. 
Op Donderdag den 7 Februari 1884, des na

middags ten 2 uur. zal door den Heer S. M. DE 
VRIES, in het Café «Panorama", Plantage 
Middellaan te A'mslerdum, bjj enkele inschrij
ving worden aanbesteed: 

Het bouwen van een Fabriek-
gebouw met Stoomschoorsteen 
en Machinekamer ten behoeve 
eener Stoomdiamantslijperij op 
een terrein.gelegen aan de Fokke 
Simonsz. straat If". 26 te Am
sterdam. 

Bestek en teekeningen zjjn tegen betaling 
van ƒ ij.no verkrijgbaar aan de Boek- en 
Handelsdrukkerij van de Wed. TAK f.nZOON, | 
Spuistraat b. tl. I'alcisstruut te Amsterdam. 

Inlichtingen worden gegeven door den Ar
chitect-Werktuigkundige .1. W. MEIJER. 

Aanwyzing Maandag 1 Februari 1884, 
's middags ten 1 uur 1)0 min. 

Het Bestuur van den Polder * DE NESSE" 
onder Ouderkerk ad IJsel, bjjgestaan door 
eene Commissie uit Gecommitteerde Ingelan
den van dien Polder, is voornemens op Woens
dag den 20" Februari a. s. des voormiddags 
ten 11 ure in het Koffiehuis van A. BROERF, 
aldaar bjj enkele inschrijving in het openbaar 
aan te besteden: 

Het maken van een gebouw, be
staande in machine- en ketel
huis, met schoorsteen, eene 
steen kolenbergplaats, benevens 
eene machinistwoning en de be-
noodigde aardewerken, — alles 
ten dienste van het te stichten 
STOOMGEMAAL voor dien Pol
der. 

In één perceel. 
Het bestek is van '.I Februari a. s. af te

gen betaling van f 0,50 en de teekeningen 
(2) tegen betaling van /'l..">0 op franco aan-
vraatr verkrijgbaar bij de Boekhandelaars .1. 
VAN BENTUM kn ZOON te (Jouda 

Aanwijzing en inlichtingen volgens den 
voet van het bestek. 

Sleepboot. 
TE KOOP GEVRAAGD : een nieuwe of 

goed geconserveerde SCHROEFSLEEP-
300T. niet ouder dan S jaren, met INVEN
TARIS en van ongeveer de volgende afme
tingen : 

Lengte 14 a 16 Meter. 
Breedte 3.25 a 3.75 Meter. 
Holte 1.60 a 1.90 Meter. 

Dubbele Machine van 10 a 12 P. K. 
Nominaal, Horizontale Vlampijpketel 
met 20 a 25 M- verhittingsoppervlak, 
Snelheid 0 a 11 mijlen. 

Franco brieven met prjjsopgave onder 
motto: SLEEPBOOT bij den Bockhandelaar 
ü. THEOD. BOM, Kalverstraat 17, te Am
sterdam. 

SfOOMWAALSTEENFABRIEK 
te D R U T E N 

H A R T M A N & C O M P ' E . 
KANTOOR te NIJMEGEN, 

VAX WBLDBRKggTBAAT Nu. 14. 
~ï)e Notaris VAN ASPEREN, gevestigd te 
Itreda, zal op den 30 Januari 1884, des avonds 
te 8 uren, in het »Hok van Holland" te 
Brrda, finaal verkoopen: 
Voor de Nederlandsche Maatschappij 
tot exploitatie van Onroerende Goe

deren, gevestigd te Arnhem. 
Een Perceel Ledigen Grond, 

gelegen buiten de voormalige (iinnckeniioort, 
in de nabjjheid van het gebouw der Veree
niging » Concordia", aan de noordzjjde van de 
Lange Markstraat te Breda, ter grootte van 
80 aren 20 centiaren, verdeeld in vjjftien 
koopen. 

Deze vjjftien koopen zjjn ieder afzonderlijk 
ingezet te zamen op ƒ1666.—. 

In het breede bjj biljetten omschreven. 

OPROEPING 
VAX 

JONGELINGEN. 
De aandacht wordt gevestigd op dc voor

waarden tot opleiding van jongelingen 
voor het kader Genietroepen in Nederlandsch-
Indiè, omschreven inde Nederlandsche Staats
courant van den 17 Januari 1S84, waarvan 
afdrukken kosteloos zjjn te bekomen bjj 
het Departement van Koloniën. 

O p e n b a r e A a n b e s t e d i n g . 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der 

Gemeente Amsterdam zullen op Maandag 4 
Februari 1884, opliet Raadhuis, in het open
baar doen aanbesteden: 

Het verbroeden van den Oostelij
ken Wal van de Ge ldersehe kade, 
voor het gedeelte tusschen de 
Nieuwmarkt en het Lolicst raatj e. 

De Voorwaarden dezer Aanbesteding zjjn 
uitsluitend te verkrijgen ter Drukkcrjj der 
Gemeente, tegen betaling van ƒ 1 (met bjj-
behoorende teekening). 

Inlichtingen worden gegeven ten Kantore 
van den Stadsingenieur, op het Raadhuis, 
Kamer 1)3, van des ochtends 10—12 uur des 
middags, gedurende de week, welke der aan
besteding voorafgaat. 

Amsterdam, 24 Januari 1884. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

DRIESSEN, Wethouder. 
De Secretaris, 

LE .I0LLE, 1. S. 

L Ö Ü Ï S ~ Ö O P P I N & C 1 3 3 . 
A V E N U E R O O I E R 27. 

L U I K . 
LA HOCHETTE STEEN, bekroond op 
de Tentoonstelling der Maatschappij ter be
vordering der Bouwkunst in 18S2; verder 
Hardsteen, Kejjen, Kalk, enz. enz. 
Monsters op aanvrage verkrijgbaar. 

ï . F . H E N S E N A Z N . , 
Kolen-Mijn Oost-Zeedijk, 280. 

R O T T E R D A M , 
levert prima kwaliteit grove WESTFAALSCHE 
VLAM- en ENGELSCHE KOLEN, tot concurre
rende prijzen, per waggon en scheepsladingen. 

PRIMA KWALITEIT 
IENGELSCHE PORTLAND-CEMENT, 

bjj groote en kleine partijen. 

J . L . B A C O N & cr~ 
Ingenieurs, aannemers van verwarming en ventilatie. 

Gouden Medaille, 
Tentoonstelling 1883, Amsterdam, 

N i e u w e v a a r t , LO 
A M S T E R D A M . 

Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge
stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 

Projecten en begrootingen worden kosteloos 
geleverd. 

Bjj P. GOUDA QTJTNT, te Arnhem], is verschenen de llende aflevering van: 

Geschiedenis van de Bouwstijlen 
IN Dl 

H o o f d t i j d p e r k e n d e r A r c h i t e c t u u r , 
DOOR 

K l ' G E l ' . C 1 G E L . 
Uoogleeraar voor de Bouwkunst aan de Polytechnische School, te Delft. 

Met omstreeks l O O in den tekst gedrukte figuren en 6 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 . 

De uitgave geschiedt bij inteekening in 12 afleveringen a ƒ 1.75. 

G . V A N L E N T , R o t t e r d a m . 
Vertegenwoordiger der Ceramiek- en 

Cemennegellabriek. 
LÉON DE SMET & ( X , Gent. 

Verdere specialiteit in: 
IJzeren Kerk- en Fabrieksramen. 
IJzeren en Houten Bolblinden. 
Zweedsche Kamerdeuren. 
Italiaansche Mozaïkvloeren. 
Prima Portland-Cement. 
Plafonneerlatten, veel billper en beter 

als Riet. 
Onbrandbare Verf enz. 
Prospectussen en Prijscouranten op aanvraag. 

Losangcs , 
IJzeren Daken, 
en Zijliekl., 

IJzeren (inbouwen, 
liegalv. IJzeren 
Emmers. Tobben, 
(lifters, enz. enz. 

VEKZINKFAMUEK, 

i n d e n & Co. 
Dordrecht. 

Zuinigheids- I Niet tangroeien-
_̂  .. I (le en ntestwe-
RoosteriJ/.ers.| rende Verven. 

Vraaut Calalon. 
NEDEIiL. 

Y a n d e r 
•jilllv. 0|l 

LOONl 

L 

W a t e r l e i d i n g te A r n h e m . 

A A N B E S T E D I N G 
Op Zaterdag den 9'" Februari 1884, des na

middags ten 2 uur door de »Compagnie Géné
rale des Contiuites d'Eau" te Luik aan het 
Bureau der Arnhomsche Waterleiding 
Boulevard 7 te Arnhem van: 

Bestek N". 1. 
Het maken der Gebouwen met 

toebehooren voor de Pomp
werken der Waterleiding te 
Arnhem met de levering der 
benoodigde materialen. 

Bestek en teekeningen zjjn verkrijgbaar 
bjj den heer G. J. THIEME te Arnhem voor 
den prjjs van ƒ 5 per stel. 

Inlichtingen worden verstrekt door den 
Ingenieur H. P. N. HALBEKTSMA Zuid-
blaak 2(i te Rotterdam en aan het Bureau der 
Waterleiding voornoemd des vóónniddags 
van 10—12 uur. 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden 
op Vrjjdag 8 Februari 1884 des vóórmiddags 
ten 11 uur. 

I A, BENDER feta 
Eenig Agent voor geheel Nederland en O.-Indië. 

GEPATENTEERDE & BEKROONDE 
H A R D G L A S 

S C H O O L - , MUZIEK- 4 TEEKENBORDEN. 
FABRIEK VAN 

FRIEDR1CH BENDER te Diisseldorp. 
Wit Crème Schrijf- en Teekenkrijt. 

Geëmailleerd • gekleurd Krijt. 
Inlichtingen en prospectus gratis. 

i n i i m i L m i 
KONINKLIJKE FABRIEK 

VAN 

W A T E R P A S - , 
H O E K M E E T -

en andere 

I N S T R U M E N T E N 
voor TNGENTEims, ARCHITECTEN, 

LANDMETERS . TEEKENAARS enz, 

Geëmai l leerd- i jzeren P E I L S C H A L E N , 
W E E G W E R K T U I G E N . 

Aan de 
D E B I C K S & G E L D E N S to Druten, 
(Zilveren Medaille Amsterdam 1883), 

ZIJN VOORHANDEN: 
Boulct- en lei-dakpannen, vorsten, 

gevelbanden en nok versie ringon; — 
50 000 wrakke pannen a l 15.— per 1000. 

Mosaïk- en andere tegels; — gevel-, 
kiel-, put-, drie- en viergaats holle 
steenen, profiel-blokken en ornamen
ten, alles in rood, blauw en in verschil
lende kleuren verglaasd. 

Bestellingen worden met spoed uit
gevoerd. 

gPlRKmUIEhtVs 
3 VILLEROY & BOCH, IYIETTLACH £ 
S BOCH Frèrcs. MAUBEUGE £ 
3 MINTON, HOLLINS & C», STOKE £ 
o> de Verten nwoortlî ers en Depothouder.: j| 

5 DE LINT «V O . , g 
Oostzeedjjk 248, Rotterdam. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G 
(VERNIEUWINGSFONDS.) 

Op Dinsdag den 5J'n Februari 1884, des namid
dags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen bjj de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek No. 85. 
Het leveren van onwendbare pun t-

stukken van gegoten staal en 
van stalen contrarails met toe
behooren, ten behoeve van de 
Staatsspoorwegen. 

De besteding geschiedt bjj enkele inschrij
ving, volgens art. 19 van het bestek. 

Het bestek ligt van den 17d"1 Januari 1884 
ter lezing aan het Centraalbureau bü de Mo
reelse Laan en aan het bureau van de Sectie-
Ingenieurs W. J. KLERK DE REL'S te Jteppel 
en H. E. BEUXKE te Hreda en is op franco 
aanvraag aan genoemd Centraalbureau (Afd. 
Weg en Werken) te bekomen, tegen betaling 
van ƒ 0.60. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken) en door 
de Sectie-Ingenieurs voornoemd. 

Utrecht, den 18*" Januari 1884. 

H.& J. SU Y VER, 
FABRIKANTEN VAN 

STOOMKETELS d W E R K M E I 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

18SS bekroond met 
EEEE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
Bickers traat 

A M S T E R D A M . 

Neuchatel Asphalte Company L t d . London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VAL DE TRAVERS, 
F A B R I E K 

TE 

A M S T E R D A M 
Beltweg N". 3. 

TRAGE MARK. NATUURL. ASPHALT 
VAN 

VAL DE TRAVERS 
Z W I T S E R L A N D . 

Gecomprimeerde Asplialtwegen en dito Dorsrhvloereii. 
Werken in Asplialt-Mastiek voor Trottoirs, Skating-ltinks, Moutvlöeren, 

Kelders. 

kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazijnvloeren, Gangen, Veranda's, 
Brug- en Dakbedekkingen, Itetoii-Fundeeringen, Stallen enz. enz. enz. 

Z i n d e l i j k , V o c h t w e r e n d , O n d o o r d r i n g b a a r , G e r a a s w e r e n d . 
A s p h a l t speciaal tot w e r i n g v a n vocht ige m u r e n . 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 
te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Damrak 80, Amsterdam, of bjj den Heer 
11. G. KNOOPS C.Ozn., Beekstraat F. «2, te Arnhem. 

De Directeur, W. PATON WALSH. 
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36 D E O P M E R K E R . 26 Jan. 1884. 

J . L . B A C O N & C T . 
Ingenieurs, bouwmeesters van C e n t r a a l v e r w a r m i n g en Ven t 11 at i etof 

A m s t e r d a m , N i e u w e V a a r t 1 0 . 
A n t w e r p e n , M e c h e l s c h e S t e e n w e g 4 3 . 

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: 

Wees-, Arm-en Ziekenhuizen, Kerken, Schouwburgen, Scholen, 
Bibliotheken en Openbare Gebouwen, alsook 

Werkplaatsen, Wintertuinen, enz. 
Heetwater-toestellen met smalle buizen, bijzonder geschikt voor W o o n h u i z e n , 

V i l l a ' s , H o t e l s , K a n t o r e n , enz 

Deze toestellen worden met het grootste gemak toegepast, zoowel in oude als nieuwe 

gebouwen, nemen weinig ruimte in en kunnen zoonoodig geheel verborgen worden. 

Bijzondere toestellen voor: Droogkamers, Broodbakkerijen en andere i n d u s t r i e ë n . 

itoomkook-. Wasch- en Badinrichtingen. 
V e n t i l a t i e - i n r i c h t i n g e n d o o r d r u k k i n g i n u i t v o e r i n g . 

PROJEKTEN en BEGROOTINGEN worden op aanvraag kosteloos geleverd. PH0T0LITHOGRAPH1 E, PHOTOZINCOfiBAPHIE 
en Stéréotype-Inrichting 

van G. J. T H I E M E , te Arnhem. 
De ondergeteeken.de vestigt de aandicht 

op z[jne inrichting voor Pheollthagraphie, 
bjjzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor Phataslnca-
grapiiic voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne fMéréatrpe-lnrlchiInt; voor HH. Druk-1 
kers, alles tot de minste prijzen. 

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

De heer JOH. G. STEMLER Cz., te Am-
sterdam, heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
Bestellingen voor Pli.i.lliii.fr.phle, zonder 
prijsverhooging voor de bestellers. 

O-, J . THIF ,MT! . 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van 

'S ORAVENHAQE zullen op Vrijdag 1 Fe
bruari 1884, des namiddags ten één ure, in het 
Raadhuis aanbesteden: 

Het vervaardigen en leveren van 
Gegoten IJzeren BUIZEN en 
HULPSTUKKEN ten behoeve 
van de Duinwaterleiding. 

De voorwaarden zjjn, tegen betaling van 
ƒ0.15 verkrijgbaar tér Gemeente-Secretarie 
3e Afd. 

RIETSCHEL & HENNEBERG, 
Ingenieurs & Fabriekanten, 

Berlijn. Dresden. Keulen. Weenen. 
Vertegenwoordiger voor Nederland 

J. VAN HOORN Szn., Ingenieur Amsterdam. 
Projecten, Uegrootinaen en Aanleg 

VAN 
Centraalverwarming Sc Ventilatie-

inrichtingen, 
naar de nieuwste en proefondervindelijk beste 

Construe tien voor: 
Woonhuizen, Villa's, Kantoren, Winkels, Ho
tels, Restauraties, Schouwburgen, Museums, 
Kerken , Kiekenhuizen , Scholen , Bibliothe
ken, Krankzinnigengestichten, Gevangenissen, 
Openbare Gebouwen, Werkplaatsen, Fabrie
ken enz. door middel van Stoom-, Water-
of Luehtverwarming of gecombineer
de systemen. 
Installaties van Openbare Zwem- en 

Badin richtingen. 
StoomkooktoesteUen en Wasch-

inriehtingen. 
Drooginrichtingen voor Abattoirs en 

Fabrieken 

J B . H O L S B O E R . - A r i i l K ' m . 
L e v e r a n c i e r v a n Z . M . d e n K o n i n g . 

Fabriek en Magazijn van Instrumenten voor wetenschappelijk gebruik, 

Bekroond voor Waterpas-, Hoekmeet- en andere instrumenten 
met Zilver 1868, 1881, 1883 (Internat. Teutoons!.) 

Hoogste onderscheiding 1879. 
EQUERRES. MEETKETT1NGEN, BRIEF- en PAKKETBALANSKN, enz. enz. 

BAKENS, ROTATIE- en INDUCTIE-TOESTELLEN, TELEGRAAF-APPARATEN, enz. enz. 

Geldersch-Overijselsche 

LOKAALSPOORWEG-IVIAATSCHAPPIJ. 
Lijn Winterswijk—Zevenaar. 

A A N B E S T E D I N G 
op Zaterdag den 16 Februari 1884, des mid
dags ten twaalf ure, in de Sociëteit »Dk Een
dracht" op den Zonnebrink te WINTERS
WIJK, van: 

Bestek N°. 28. 
Grond- en Kunstwerken ten be

hoeve van het gedeelte Lokaal
spoorweg van af Station Win
terswijk tot aan de grens tus
schen de gemeenten Aalten en 
Varsseveld. 

Bestek N". 27. 
Locomotiefloods met waterbezor

ging en eenige andere werken 
op het Station Deutichem. 

Bestek N". 28. 
Gebouwen en Inrichtingen op de 

Stations Aalten en Varsseveld, 
in twee peroeelen. 

De inschrjjviugsbiljetten moeten uiterlijk 
één uur vóór de besteding, vrachtvrij worden 
bezorgd aan het Bureau der Maatschappij te 
Winterswijk. 

Voor elk bestek en voor elk der perceelen van 
Bestek N". 28 kan afzonderlijk worden Inge
schreven en moet een afzonderlijk inschrijvings
biljet worden Ingeleverd. Ook kan bij aftonder
lijk inschrijvingsbiljet voor de massa van Bestek 
N". 28 worden ingeschreven. 

Inlichtingen verstrekt het Bureau der Maat
schappij ' e Winterswijk, alwaar tevens de be
stekken inet bjjbehooren op franco aanvrage 
en tegen betaling van: 

ƒ 2.60 voor bestek N". 26, 
» 1.50 voor elk der bestekken N°. 27 en 28 

verkrijgbaar zjjn. 
Winterswijk, den 22 Januari 1884. 

Gedrukt bjj 6. W. van der Wiel & O., te Arnhem. 

N E G E N T I E N D E J A A R G A N G N". 5. Z A T E R D A G 2 F E B R U A R I 1884. 

R C H I T E C T V R A e t M M I C I T I A 

Redacteur-Uitgever F. \V. VAX GENOT JGz. 
Bureau der Redactie van Architectura ct Amicitia: TAN SPRINGER, 

C. B. POSTHUMUS MEVJES en A. W. WEISSMAN. 
Stukken voor liet Genootschap, de Redactie betreffende, te adresseeren 

aan den Heer C. Iï. POSTHUMUS Mkv.ifs, Prinsengracht 851 te Amster
dam, en die omtrent de Administratie van het Genootschap aan den 

Heer Til. G. Strknckrs, Oosterdoksluis, te Amsterdam. 
Alle andere stukken en advertent itïn aan het Bureau van De Ofmerker, 

Driekoningenstraat N°. 28 te Arnhem. 

ABONNEMENT f 2.25 per 3 maanden of wel zes gulden per jaar bij 
vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag; TOOT Het buitenland 

f 7.50 en Nederlandsch-Indtü ƒ 9.—, bij vooruitbetaling. 
ADVERTENTIES", ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 

cent voor een bewijsnommer, worden tot Vrijdag avond aangenomen. 
Voor veelvuldige plaatsing of een groot aantal regels worden abon

nementen gesloten. 
AFZONDERLIJKE Nummers, uitsluitend hij contante betaling te beko

men, ad 15 cent per stuk en 25 cent per plaat 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T G E N O O T S C H A P . 

Heeren Leden wordt bericht: 

i". dat de 8 igde vergadering zal gehouden worden 
den 6 , l e " Februari e. k., des avonds te 8 uren, in Maison 
Stroucken. 

De agenda voor die vergadering is : 
a. Medededeelingen van het Bestuur. 
b. Ballotage van voorgestelde leden. 
c. Bijdrage van den heer E. Damen. 
d. Idem van den heer L. J . Rijnink over de hy

draulische beweegkracht voor basculebruggen. 
e. Kunstbeschouwing. 

2°. dat als gewone leden zijn aangenomen de heeren 
Leonard A . Springer en Otto H o m , en als buitenleden 
zijn toegetreden de heeren J . C. Winterwerp Czn. te 
Groningen, G. van de Beek te Arnhem, D. Holwerda 
te Houtrijk-en-Polanen en A . Millenaar te Breda. 

3°. dat de wederopvoering van het op den feestavond [ 
van 19 Jan. j . l . opgevoerde blijspel De Villa Silberstein 
zal plaats hebben op 8 Februari e. k., 's avonds te 8 
uren. De regeling omtrent de introductie enz. zal bij 
circulaire den leden worden bekend gemaakt. 

Voorts worden de leden herinnerd aan de inzending 
van de ontwerpen op de 2d e algemeene prijsvraag 
„Een dorpslogement", welke is bepaald op uiterlijk 
den 19 Februari e. k. 

Namens het Bestuur, 

de iste-Secretaris 

Th. G. Strengers. 

(A .e tA . ) D E A M S T E R D A M S C H E B E U R S . 
De Beursquaestie in de hoofdstad is een nieuwe 

phase ingetreden. Nadat zij bijna was beslist, en eene 
prijsvraag reeds genoegzaam gereedlag om te worden 
uitgeschreven, heeft nog te juister tijd het Raadslid 
Prins den gang van zaken gestuit door te wijzen op den 
hoogst onpractischen en onesthetischen vorm, dien het 
nieuwe Beursgebouw zou verkrijgen door zijn ligging 
aan het Damrak tusschen de Oude- en de Papenbrug. 

Een voorstel wordt gedaan , de Beurs te doen ver
rijzen aan het einde van het Damrak nabij de Prins-
Hendrikkade. 

Dit voorstel schudt eindelijk de gemoederen wakker 
uit den gerusten slaap, waarin zij geraakt waren door 
het veelvuldig bespreken en behandelen der Beursvraag. 

De kiesvereeniging Burgerplicht, haar naam getrouw, 
roept thans Amsterdam's burgers op, om een nieuw, 
doch reeds 5 jaren oud plan weder eens met heldere 
blikken te bestudeeren. De heer De Kruyff wordt 
door Burgerplicht uitgenoodigd, in een algemeene 
meeting het Beursplan Muysken-De Kruyff, in 1879 
gepubliceerd, te bespreken en de wenschelijkheid van 
een Beursstichting aan den Dam aan te toonen. 

Voor een talrijke vergadering ontwikkelde de heer 
De Kruyff zijn denkbeelden, toonde de uitvoerbaar
heid van zijn plan duidelijk aan, bewees hoe de Dam 
de aangewezen plaats voor de nieuwe Beurs was en 
hoe alle toegangswegen tot dat plein door deze stich
ting zouden verbeteren. 

Met groote blijken van ingenomenheid werden sprekers 
woorden door de ter vergadering aanwezigen , waaronder 
o. a. de Wethouder van Publieke Werken, verschei
dene Raadsleden en tal van handelsautoriteiten, be
groet en besloten een adres tot den Raad te richten, 
met verzoek geen besluit te nemen in de Beursquaestie, 
alvorens grondig zij onderzocht de technische en finan-
ciëele uitvoerbaarheid van de plaatsing der Beurs op 
den Dam. 
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3» D E O P M E R K E R . 2 Febr. 1884. 
A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 

Dit adres werd in de Raadszitting van heden be
handeld en besloten geen verdere decisie te nemen, 
alvorens zij onderzocht, in hoeverre de vraag: — is de 
stichting der Beurs op den Dam technisch en financieel 
uitvoerbaar? — al of niet bevestigend is te beantwoorden-

Deze week was dus voor ons bouwkunstenaars eene 
van het hoogste gewicht. Nog bestaat de mogelijk
heid , dat wij niet voor het onuitvoerbare vraagstuk 
zullen geplaatst zijn , op een zeer slecht, onregelmatig 
terrein, dat in zijn verhoudingen van lengte tot breedte 
allerongunstigt is, een schoon Beursgebouw te projec
teeren. Nog bestaat de mogelijkheid, dat het een onzer 
zal gegund zijn, de eereplaats in Amsterdam, tegen
over het onvergankelijk sehoone monument, dat Jacob 
van Campen zich in zijn Paleisbouw stichtte, te be
bouwen; nog is het niet beslist of Amsterdam een 
zijner waardige plaats aan zijn grootste bouwwerk zal 
schenken, of het zal terugschuiven tot in een uithoek 
der stad. 

Met groote belangstelling zien wij het onderzoek 
omtrent het Dam-Beursplan tegemoet. Moge het een 
gunstig resultaat opleveren en zi j , wien dit onderzoek 
zal worden opgedragen, denken aan de gulden spreuk 
„time is money" en geen tijd noodeloos laten verloren 
gaan. 

A., 30 Jan. '84. . C. B. P. M. 

BIJ D E P L A A T . 
De op bijgaande plaat voorgestelde perspectievischc 

afbeelding eener kerk, behoort tot den kerkbouw voor 
de R.-K. Parochie St.-Victor te Obdam (Noordhol
land) , waarvoor het volgende moge dienen ter verdui
delijking omtrent indceling, materialen enz. 

Totale lengte der kerk binnenwerks. 36.— M. 
breedte „ „ „ 15.50 „ 

Breedte van het schip 7.50 „ 
„ „ de zijbeuken . . 3.50 „ 
„ „ den toren buitenwerks . 6.— „ 

Hoogte „ de schipmuren . . . 11.70 „ + P. 
„ „ zijbeukmuren . . . 5.75 „ + P. 

„ „ „ torenmuren tot on
derkant balustrade 26.40 „ -f- P., 
zijnde P de bovenkant van den kerkvloer. 

Het geheele gebouw, rustende op een paalfundeering, 
waarvan de palen lang 8 M., zal worden opgetrokken 
in Hollandsche baksteen voor de buitenmuren; voor 
de binnenmuren in gele Friesche klinkers, geschakeerd 
met bestroode Vechtsche steen, alles zoowel binnen 
als buiten gevoegd. 

Daar de ontwerper zich ten doel heeft gesteld in 
hoofdzaak baksteen toe te passen, is het gebruik van 
groefsteen zeer schaars; alleen daar, waar gebruik van 
baksteen als minder soliede moet worden beschouwd, 
o. a. voor onderdorpels, afdekkingen, lijsten enz., is 
groefsteen gerekend. 

De kolonnetten van de zijbeuken, het schip enz. zijn 
bewerkt in kunstzandsteen ; de kapiteelen en basementen 
in dergelijke steen, alles in grijze kleur. 

De bedekking der daken en van den toren geschiedt 
met blauwe Engelsche leien, op de manier van maasdak. 

De plafonneering van het schip, de zijbeuken, het 
priesterkoor en het transept bestaat uit kruisgewelf-
vormen van hout, schoon bewerkt, geolied, gelakt en 
in kleuren afgezet. 

A l de overige houtwerken in de kerk zijn van fijn 
grenenhout, geolied, gelakt en in kleuren afgezet. 

De lichtvensters zullen worden gedicht met in lood 
gezet broeiglas. 

(A. et A.) R E S T A U R E E R E N . 
Een van de merkwaardigste verschijnselen , die wij 

in de tweede helft der X l X e eeuw waarnemen, is de 
groote waardeering, die men overheeft voor alwat 
het voorgeslacht op kunstgebied schiep. Daar , waar 
de X VlIIe-ecuwers de kunst der middeleeuwen gothiseh, 
d. i. barbaarsch noemden, waar het in de X V I e eeuw 
voortgebrachte geen genade vond in de oogen van het 
geslacht der XV I I e eeuw, zien wij thans het oude 
bewonderen, tlikwijls alleen omdat het oud is, en 
trachten wij, in wat wij nieuw scheppen willen , dat 
oude zoo nabij te komen als mogelijk is. Is dit een 
gevolg van onze geestelijke armoede, die ons onbe
kwaam maakt tot het scheppen van een XlXe-eeuwschen 
stijl? Ik waag het niet een antwoord op deze vraag 
te geven, maar constateer alleen onze voorliefde voor 
alles wat „antiquiteiten" zijn, en die dikwijls in een 
ware manie ontaardt. 

Hoewel het zeker verblijdend genoemd mag worden, 
dat ook het groote publiek meer belangstelling begint 
te koesteren voor oude kun^t, moeten wij toch niet 
vergeten, dat die belangstelling dikwijls alleen voort
spruit uit de zucht om de mode te volgen, die thans 
alles wat „antiek" is „pschtt" noemt. 

Als koningin Mode hier weer genoeg van heeft — 
en, wispelturig als zij is, kan dit niet lang uitblij
ven — is het ook met veler oudheidslicfde gedaan. 

Hoewel wij niet meer bij machte zijn, nieuwe stijl
vormen te scheppen, zijn wij daarentegen al bijzonder 
ver gekomen in het bestudeeren van de stijlen van het 
verleden. In een jaar worden tegenwoordig meer boeken 
(en meestal zeer diepzinnige) over kunst gepubliceerd, 
dan vroeger in eeuwen het licht zagen. Wi j maken 
de meest philosofische bespiegelingen bij de eenvou
digste zaken en laten onze geleerdheid luchten, in-
plaats van onze fantaisie te laten werken. 

De studie, die wij van de stijlvormen van voorheen 
gemaakt hebben, noopt ons ook, onze krachten te 
beproeven aan het „restaureeren" van oude bouw
werken. Dit restaureeren was vroeger onbekend. Men 
herstelde toen eenvoudig een gebouw, als het herstel
ling noodig had, maar onderwierp het niet aan het 
tegenwoordig zoo geliefkoosd restauratie-proces. 

Waarde lezer, hebt ge weieens een gerestaureerd 
gebouw gezien ? Deed het u niet weemoedig aan, als 
gij het gebouw met zijn door de eeuwen gebruinde 
baksteenen, met zijn heerlijk getinte bergsteen, soms 
met mos begroeid, zaagt verdwijnen achter zeer moderne 
steigers, waarop tal van met fantastische hoeden ver
sierde en Limburgsch of Luikerwaalsch koeterende wit-
jassen aan het hakken en bikken gingen, zoolang tot
dat het gebouw er erg nieuw en „st i j lvol" , maar 
tegelijkertijd ook akelig koud en naar uitzag? Waar 
bleef de patina der eeuwen, die aan het gebouw zijn 
eerwaardig karakter verleende? Zij is voorgoed ver
dwenen, en eerst ons nakroost van de X X I I e of XX I I I e 
eeuw zal zich weer in haar aanblik kunnen verlustigen. 

Waarom worden tegenwoordig de meeste oude ge
bouwen gerestaureerd ? Omdat ze herstelling noodig heb
ben ? Och neen, eenvoudig om de wetenschap van den Photelitk- v 3J. WIEME, Arnhem Bijmeaeel van IS OPMERKER van 2Februan 
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restaurateur gelegenheid te geven, zich te uiten. Want 
een restaurateur is man van de wetenschap, niet van 
de kunst, en hij wil dit tooncn ook. Zij, die in vroeger 
tijden gebouwen moesten herstellen of compieteeren, 
waren kunstenaars. Moest een XVle-ceuwsche architect 
een portaal zetten voor een XlIIe-eeuwsche kerk, dan 
deed hij dat in zijn eigen stijl, en hij maakte zich niet 
tot slaaf van het voorgeslacht. Ook de XV'IIe- of 
XVIIIe-ceuwschc architecten gingen hun eigen weg, 
en drukten hun stempel op alwat zij aan bestaande 
bouwwerken toevoegden. 

Op deze wijze ontstond een geheel, dat in zijn 
onderdeelen de denkwijze en kunstuitingen der ver
schillende geslachten getrouw weerspiegelde, een geheel, 
dat interessant in de hoogste mate was. Ieder gedeelte 
verhaalde zijn eigen geschiedenis. 

De XlXe-eeuwsche architect kwam eindelijk ook, 
maar hij schaamde zich zijne eigen taal tc spreken, 
daar die wat al te pro/.aisch klinkt, en daarom drukte 
hij zich liever uit in dc taal van een honderd jaar 
geleden of wat vroeger. Evenals men echter Fransch-
man moet wezen om vloeiend Fransch te spreken, en 
Engelschman om geheel in het karakter van de taal 
van Shakespeare door te dringen, moet men ook in 
de XIIIc eeuw geleefd hebben, om in den geest der 
XlIIe-eeuwsche kunst doorgedrongen te zijn. Daar 
dit voorrecht den XlXe-eeuwschen bouwmeester echter 
ten eenemale ontzegd is, mag het vermetelheid heeten 
dat hij zijn eigen taal verloochent, en het ons wil 
doen voorkomen, alsof hij geheel opgaat in de kennis 
van de taal, die de kunst een eeuw-of-wat geleden 
sprak. Ik heb iemand gekend , die zich door boeken
studie de Engelsche taal meende eigen gemaakt te 
hebben, maar die, daar hij natuurlijk de Hollandsche 
uitspraak volgde, vreemd opkeek, toen zijn Engelsch 
te Londen onverstaanbaar bleek. 

Stel, dat het mogelijk was voorden XlXe-eeuwschen 
restaurateur, die zich door eigen studie in den geest 
der XHIe eeuw doorgedrongen waant, ecnigen tijd 
met Robert de Coucy of Erwin von Steinbach samen 
te werken , dan zou het verschil tusschen de denkwijze 
der twee tijden eerst recht in het oog springen. 

Men is nog geen zoon der middeleeuwen, als men 
achter gekleurde vensters gaat zitten of kanteelen en 
torentjes op zijn woning plaatst! 

Een restaurateur wordt met het herstellen van een 
kerk belast. Welnu , hij begint met ons duidelijk te 
maken, hoe alles wel had kunnen geweest zijn. Soms 
vindt hij in archieven het een of ander, wat grond 
geeft tot zijn onderstellingen, doch meestal vindt hij 
dit niet, daar veeltijds de bescheiden óf onduidelijk 
zijn ó f t e loor gingen. Maar geen nood, want zijne 
kennis zal in dit alles voorzien. En hij maakt een 
restauratie-project, breekt alles weg, wat niet stijlge
recht is, laat zooveel mogelijk alles vernieuwen, en 
als de kerk gerestaureerd is, ziet ze er o zoo fraai 
uit. Maar haar belangwekkendheid, haar eerwaardig
heid is zij voorgoed kwijt. De nieuwe kruisbloemen, 
beelden, en andere ornementen zijn zoo getrouw moge
lijk naar de bestaande gevolgd, en toch, welk een 
verschil! 

Wil men een voorbeeld ? Welnu , men bezie den Dom 
te Keulen eens , die ten onrechte steeds zoo hoog ge
roemd wordt. Hoe droog, hoe dor is hetgeen, dat 
onze eeuw aan dit kerkgebouw toevoegde! Al die 
eigenaardige aantrekkelijke bijzonderheden, die ons in 
het werk der middeleeuwen zoo boeien, ontbreken hier. 
Het is 't ware niet, dat ziet men aanstonds. 

Niemand zal het tegenwoordig wagen een schilderij 
van Rembrand of Rubbens, een beeld van de antieken 
of de Renaissance meer te restaureeren, want dat zou 

voor het grofste wandalisme uitgekreten worden. De 
producten der bouwkunst van voorheen worden echter 
gerestaureerd, dat het een aard heeft, en als een vol
gend geslacht het onzinnige van die handelwijs zal 
inzien, zijn alle monumenten voorgoed bedorven. 

Vroeger heeft de restauratie-woede veel kunstwerken 
uit de XVIe, XVIIe en XVIIIe eeuw doen vernietigen 
of verkoopen (men denke aan 't Oxaal van Den Bosch), 
doch dit schijnt thans beter te worden, al wordt in 
naam der „restauratie" nog heelwat onheil gesticht. 
Men ziet op een oud koorhek of kerkmcubel een flauw 
spoor van verf of verguldsel, en aanstonds wordt het 
geheel met de schreeuwendste kleuren bedekt. Men 
ziet ergens een gepleisterden muur, en onmiddellijk wordt 
het pleisterwerk weggebikt, al ware het ook , dat de 
muur er nooit op gebouwd was om zijn onregelmatige 
voegen te doen zien. 

Het is zeker loffelijk, dat men tracht, de schoone 
monumenten van 't verledene voor ondergang te be
hoeden , en dat men met dit doel, b.v. zijn bijzondere 
zorg wijdt aan het herstellen van daken en goten, op
dat geen inwatering plaats hebbe. Maar in het interieur 
make men geen veranderingen, en bepale zich tot het 
verwijderen van de verflagen , die de kunstlooze generatie 
van een vijftig jaar geleden op fraaie kunstwer
ken smeerde, of het doen verdwijnen van witsel, daar 
waar het blijkbaar niet noodig was. Men verwijdere 
echter niets , wat vroegere geslachten hebben gebezigd 
met het doel, het gebouw naar hun smaak te ver
fraaien. Het getuigt van weinig eerbied, als men het
geen door de vaderen werd aangebracht, op arbitraire 
wijze verwijdert. Wie benoemde ons tot rechters over 
hun werk ? Zou het ook ons niet hinderen, als wij 
wisten , dat ons nageslacht onze gedenkteekenen ver
wijderen zal ? 

Daarom nog eens, men conserveere, maar restaureere 
niet! Er is reeds zooveel bedorven, dat wij wel ons 
best mogen doen, om wat er nog is te behouden. 

X. 
I 

BEKNOPT V E R S L A G 
I DER VERGADERING VAN AFGEVAARDIGDEN EN LEDEN VAN 

DE AFDEELINGEN DER MAATSCHAPPIJ TOT 
BEVORDERING DER BOUWKUNST, 

gehouden op Zaterdag 26 Januari 1884, des middags 
te 12 uren, in het Gebouw voor Kunsten en 

Wetenschappen te Utrecht. 
Deze vergadering was belegd op initiatief van de 

Afdeeling Rotterdam, op voorstel van den heer C. M. 
Droogleever Fortuijn , en naar aanleiding van een denk
beeld in dien geest, ter overweging gegeven in het 
Bouwkundig Weekblad door den heer Schill. Aan de 
roepstem der Afdeeling Rotterdam hadden gehoor ge
geven : de Afdeelingen Amsterdam , Arnhem, 's-Hage, 
Utrecht en Rotterdam. Elk dezer was door drie leden 
vertegenwoordigd (behalve Arnhem, waarvan de leden 
op eigen gezag waren gekomen, daar de tijd te kort 
was om een vergadering aldaar te houden). De ver
gadering werd bijgewoond door de heeren Huibers, 
Sanches en Schill uit Amsterdam; Berghuis, Stoeller 
en Van Wadenoijen uit Arnhem; Bauer, Van Malsen 
en Tirion uit 's-Hage; Kok, Van Lunteren en Nieu-
wenhuis uit Utrecht; Cramer, Droogleever Fortuijn 
en Fol uit Rotterdam. 

Op verzoek namen de heeren Cramer en Fol respec
tievelijk het voorzitterschap en het secretariaat waar. 

De Voorzitter deelde mede, dat van de Afdeelingen 
Haarlem en Leiden geen antwoord was ontvangen en 
van Leeuwarden bericht, dat zij geheel instemde met 
het voorstel tot wijziging van art. 52, zooals dit door 
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Rotterdam werd ingediend , weshalve zij het onnoodig 
achtte, deze vergadering bij te wonen. 

De Voorzitter deelde mede, dat vijf voorstellen tot 
wetsverandering waren gepubliceerd, als van de Afdeelin
gen Arnhem en Rotterdam en van de heeren Sanches, 
Huibers, beiden van Amsterdam en Kam uit Amers
foort , en vroeg, welk voorstel het eerst behandeld zou 
worden. Op voorstel van den heer Fol kwam het 
voorstel-Arnhem het eerst in behandeling. De heer 
Sanches en andere sprekers meenden, dat Arnhem te 
ver ging en dat het voorstel van Arnhem de grond
slagen der wet van de Maatschappij aantastte. De 
heer Nieuwenhuis zeide, dat het voorstel-Arnhem ernstig 
de wet bedreigt: ten bewijze kan strekken de begrooting, 
die daarbij overgelegd is, waarbij vijf punten zouden 
vervallen, die nu volgens de wet der Maatschappij 
noodzakelijk zijn, en daarenboven I" de contributie der 
Afdeelingsleden zou vervallen en 2° daardoor de on
kosten der Afdeelingen ten laste der Maatschappij zouden 
komen. De heeren Van Wadenoijen, Droogleever 
Fortuijn, Cramer en Fol geloofden niet, dat er in be
ginsel bezwaar bestaat om ingrijpende veranderingen 
voor te stellen, daar de wet van de Maatschappij hier
omtrent geen grens stelt. De heer Van Malsen zegt, 
dat het hier uitgemaakt moet worden of men het voorstel-
Arnhem behandelen wil. Mag het, of niet? Volgens 
den geest der wet, zeker niet. Om de 10 jaren mag 
de geheele wet herzien worden. En nu gaat 'tniet 
aan / 5 voor contributie en Weekblad te stellen, want 
dan zouden vele leden ervoor bedanken om / 15 
contributie aan de Maatschappij te betalen. Het Week
blad heeft zijn ontstaan te danken aan de Maatschappij, 
men kan dus kwalijk de kosten van het Weekblad 
afzonderlijk ten bate van de Afdeelingen zoo gering 
stellen. De heer Droogleever Fortuijn constateerde, dat 
uit de reeds gesproken woorden opnieuw blijkt, dat 
de verhouding tusschen Maatschappij en Afdeelingen niet 
in het algemeen belang der bouwkunst in Nederland 
is, daar men nu gedwongen is / 1 5 contributie te betalen, 
hetgeen voor zeer velen bezwarend is. De heer Nieu
wenhuis wees op Denemarken, waar de boeren uit
sluitend baas zijn. Deze vragen: wat is ons belang? 
Wil men nu onderscheid maken tusschen privaat-
belangen en hoogere belangen der bouwkunst, dan 
dient men de wet te waarborgen. Op voorstel van 
den heer Bauer ging men niet tot stem mi n% over, maar 
besloot eerst al de voorstellen te behandelen , om te zien 
wat daarvan ter goedkeuring overblijft. De heer Van 
Malsen wilde de voorstellen Rotterdam en Kam vereeni
gen : immers het bezwaar zit in de moeilijkheid om jonge
lui te krijgen. Deze sluiten zich thans afzonderlijk aan, en 
dit is ten nadeele van de Maatschappij. Wij moeten 
hen tot ons trekken, om zoodoende kans te hebben hen 
te behouden. De heer Droogleever wilde, dat ieder lid 
van de Afdeeling, ook lid zij van de Maatschappij en was 
dus tegen het voorstel-Rotterdam. De heer Berghuis 
zeide , dat de kwaal der Afdeelingen het verval der Maat
schappij ten gevolge moet hebben. De heer Schill was 
tegen introductie; men moet iets betalen, want het 
gaat niet aan het genot der vergaderingen gratis te heb
ben. De heer Bauer zeide, dat te 's-Hage de geintro-
duceerden ƒ 4 betalen. De heeren Schill en Cramer be
weerden, dat dit onwettig is, waarop de heer Bauer 
opmerkte dat 't maar voor een jaar is. De heer Van 
Malsen vond 't gemakkelijk om jongelui van 18—23 
jaar door een kleine contributie in de vergaderingen 
te krijgen. De Voorzitter, de heer Cramer, had tegen 
deze beperking van leeftijd bezwaar, daar zoodoende 
personen, die eerst na hun 23e jaar geldelijk in de 
gelegenheid zijn om lid van de Afdeeling te worden, 
de pas wordt afgesneden. De heer Nieuwenhuis zeide, 

dat het beginsel van de wet is, dat Afdeelingsleden, 
ook leden van de Maatschappij zijn. De heer Stoeller 
meende, dat hetgeen Den Haag wil het beginsel der 
wet aantast, waarop de heer Van Malsen erkende dat 
de heer Nieuwenhuis juist oordeelde. 

Thans kwam aan de orde het voorstel-Sanches. 
De heer Sanches wil aanraking en band, maar geen 

strop. De Afdeelingen moeten geen trawanten van de 
Maatschappij zijn, maar behooren te werken in eigen 
kring. Voor zaken van omvang is de Maatschappij. 
Het Weekblad, het Tijdschrift, de groote prijsvragen 
zijn zaken voor de Maatschappij, daar zij te groot zijn 
voor de Afdeelingen. Elke Afdeeling heeft hare locale 
belangen, daarbij moet het blijven. Het hoofdbeginsel 
moet zijn, dat iedereen kunstlievend plaatselijk lid kan 
worden; / 2 contributie aan de Maatschappij is vol
doende. De heer Schill zeide, dat de uitgaven der 
Maatschappij den band vormen , want zonder de groote 
kas kan niets krachtigs georganiseerd worden. Hij 
gelooft ook , dat Afdeelingsleden, voor zoo weinig geld 
mogelijk, lid van de Maatschappij moeten kunnen 
worden. De heer Kok vreesde, dat de oude leden zullen 
bedanken, wanneer de zoons voor ƒ 8 lid zijn, want 
zoodoende dient het Weekblad voor 2 personen. 

De heer Huibers merkte op, dat zijn voorstel met Arn-
I hem weinig verschilt. De andere voorstellen geven een 

andere richting aan. Zeer wenschelijk acht hij 't, dat 
het Weekblad het orgaan is van de Maatschappij. Nu 
reeds wordt het Weekblad voor convocatiebiljet gebruikt. 
Wanneer dit toeneemt, dan moet er een bijvoegsel 
komen; de Afdeelingen zullen daardoor minder druk
kosten hebben. Hierdoor kan de contributie lager en 
het doel bereikt worden. 

De heer Berghuis zeide, dat te Arnhem de Afdeelings
leden / 5 contributie betalen. Komt daar nu / 5 voor 
het Weekblad bi], dan wordt 'tte duur. De heer Hui
bers meende, dat 't niet te goedkoop mag worden. De 
heer Stoeller vroeg of 't niet rëeel zou zijn, dat Am
sterdam meer contributie hief, wegens de voordeden 
aan het gebouw enz. verbonden. De heer Droogleever 
vroeg hoeveel subsidie aan het Weekblad wordt be
taald , daar ƒ 3000 aan Weekblad en Tijdschrift wordt 
afgestaan. De raming was ƒ2000 voor het Tijdschrift 
en ƒ1000 voor het Weekblad. Hij gelooft met Arnhem , 
dat 't zeer goed mogelijk is voor / 1.50 per jaar het 
Weekblad aan de Afdeelingsleden te zenden. De heer 
Sanches zeide, dat ƒ 1 contributie en ƒ 5 voor het 
Weekblad juist is, want alles bij elkander moet duurder 
zijn dan ƒ15. Ook zal de Maatschappij voordeel heb
ben door abonnementen a ƒ 5 op liet Weekblad. 

De heer Schill vroeg stemming over het beginsel vóór 
of tegen verband der Maatschappij met de Afdeelingen. 

Met algemeene stemmen werd „vóór verband" beslo
ten. Opnieuw kwam nu het voorstel-Sanches aan de 
orde. 

De heer Huibers vroeg, of men 't noodzakelijk of 
facultatief moet stellen, dat Afdeelingsleden ook leden 
der Maatschappij zullen zijn. Die vraag toch toont 
aan, dat er nog twee richtingen bestaan. Men is eerst 
werkelijk lid zoodra men het Weekblad ontvangt. 

De heer Sanches zeide, dat zijn voorstel beoogt: vrij
heid om zich al of niet bij de Maatschappij aan te 
sluiten, terwijl dat van Arnhem eerst de leden aan de 
Maatschappij en dan de Maatschappij aan de Af
deelingen terug wil laten betalen. De Zwitsersche 
confederatie werd door hem tot voorbeeld aangehaald. 
Ieder kanton mag in eigen boezem doen wat het wil; 
de Regeering beslist alleen in hoofdzaken. 

De heer Schill formuleerde alsnu het voorstel-Sanches 
als volgt: „Kunstlievende leden betalen een contributie 
van ƒ 2. Op verlangen wordt hun de te verschijnen 

Afbeeldingen van oude gebouwen tegen een jaarlijksche 
vergoeding van ƒ 2 en het Bouwkundig Weekblad'a ƒ 4 
per jaar verstrekt." 

De heer Van Wadenoijen trad in een financieele be
schouwing over het plan-Arnhem, om aan te toonen, 
dat bij hun voorstel de verhouding dezelfde blijft. De 
heer Nieuwenhuis wil aan iedere Afdeeling een vaste 
som, + fl per lid uitkeeren, waardoor de kleine meer 
dan de groote zullen krijgen, hetgeen noodig is, om
dat de kleine Afdeelingen niet over de middelen der 
groote kunnen beschikken. 

De heer Huibers vroeg stemming over de vraag: 
„ Weekblad verplichtend of facultatief." De heer Fol 
beweerde dat er twee categorieën kunnen komen, n.l. 
plaatselijke leden met en zonder Weekblad. Bij stem
ming werd met 10 tegen 5 stemmen besloten, dat het 
nemen van het Weekblad facultatief zal worden gesteld. 

Alsnu werd het voorstel-Sanches aldus geformuleerd: 
„Plaatselijke afdeelingsleden kunnen, tegen betaling van 

ƒ 2 contributie aan de Maatschappij, aangenomen 
worden. Zij hebben daardoor stem op de algemeene 
vergaderingen, en kunnen het Weekblad k f 4 per 
jaar, en de overige uitgaven der Maatschappij tot ver
minderden prijs ontvangen." Den heeren uit Amsterdam 
werd verzocht zich met de definitieve redactie van 
dit voorstel te belasten, terwijl de heeren, die hebben 
voorgestemd, zullen trachten een voldoend aantal hand-
teekeningen tijdig te verzamelen, om nog vóór 1 Fe
bruari gereed te zijn. 

De heer Droogleever Fortuijn had nog een ander 
voorstel tot regeling van het stemrecht. Hij vond de 
gelegenheid te schoon om niet met een enkel woord 
daarvan gewag te maken , ofschoon hij moet erkennen, 
dat de tijd te ver verstreken is, dit alsnog in behan
deling te nemen. Na voorlezing van dat voorstel werd 
besloten, deze zaak tot de September-vergadering aan 
te houden. 

Een woord van dank past aan de Afdeeling Utrecht 
voor de keurige en vriendschappelijke ontvangst, die zij 
den vergaderden belangstellenden in den bloei der Maat
schappij had bereid. 

E d . G . A . F o l . 
Rotterdam, 28 Januari 1884. 

B I N N Ë N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'S-Gravf.nhage. De tentoonstelling van kunstwerken van 

levende meesters zal in de zalen der Teekenacademie gehouden 
worden van Donderdag 15 Mei tot en met Zondag 29 Juni e. k.; 
de inzendingen moeten vóór of op 30 April geschieden. Door 
het Gemeentebestuur is eene som ter beschikking van de Com
missie van Beheer gesteld, teneinde één of meer schilderijen 
aan te koopen en aan het Haagsch Museum van moderne kunst 
af te staan. 

— De Minister van Waterstaat brengt ter kennis van belang
hebbenden, dat op een nader te bepalen dag in de maar.d 
April e.k. een examen zal worden afgenomen van hen, die 
in aanmerking wenschen te komen voor de betrekking van 
adspirant-ingenieur voor het stoomwezen. 

Amsterdam. Het plan bestaat, hierterstede eene nieuwe bad
en zweminrichting te bouwen én er heeft zich reeds eene Com
missie gevormd, om dit denkbeeld te verwezenlijken. Een terrein 
aan de Hobbemastraat, tusschen de Gcrard-Metzustraat en de 
Paulus-I'otterkade, tegenover het nieuwe Rijksmuseum, is een 
vrij goed gelegen punt en voor dit doel gekozen. 

De kosten van aanleg zijn geraamd op / 425,000, terwijl de 
exploitatiekosten worden geschat op / 33,000, met rente en 
aflossing op bijna/ 50,000, zoodat, om bij deze uitgaven een 
dividend van 5 pCt. over het aandeelen-kapitaal te verstrekken, 
een bedrag van ƒ64,000 aan inkomsten noodig zal zijn. 

De Commissie, die zich aan 't hoofd der zaak heeft gesteld, 
wordt gevormd door de heeren: R. W. J. C. van den Wall 
Hake; Jhr. Mr. E. W. Berg, te 's-Hage; Th. Sanders; H. I'. 
Berlage Nzn.; H. L. A. van den Wall Bake; E. Suermondt; 
Dr. Jb. van Geuns; W. A van Dorp. 

Het ontwerp is geschoeid op de leest der badinrichting te 
Bremen, die sedert 1876 in exploitatie is en het bezwaar der 
waterverschaffing wordt uit den weg geruimd, als tot den aan
leg eener Vechtwaterleiding van gemeentewege besloten wordt. 

Amsterdam. Zooals bekend is, werd de Galerij om den tuin 
van het Paleis voor Volksvlijt medio Mei 1883 geopend en was 
het toen, met het oog op de zomerexploitatie van den tuin, 
vooral in verband met de te verwachten drukte der wereld
tentoonstelling in Amsterdam, onmogelijk dezen reeds dadelijk 
in overeenstemming met de Galerij te brengen, zoodat daaraan 
voorloopig niets meer gewijzigd werd, dan volstrekt noodig was. 

Het Bestuur van het l'aleis voor Volksvlijt begreep echter 
terecht, dat er meer moest gedaan worden en de tuin geheel 
andere eisehen had, sedert hij omgeven wordt door de fraaie 
galerij, die dag aan dag meerdere sehoone winkels opent en 
hare levensvatbaarheid reeds lang heeft bewezen. 

Dientengevolge werden eenige specialiteiten in tuinaanleg uit-
genoodigd ter mededinging naar eene prijsvraag voor een ge
heel nieuwen aanleg van den tuin met bepaling, dat daarin 
moeten worden aangetroffen 2 verandah's, elk ruimte aanbieden
de voor 250personen, 2 buffetten, 1 bierbuffet, 2 retirades en 
eene smederij, met plan van waterafvoer van het terrein, enz. 

De eerste prijs werd uitgeloofd tot een bedrag van / 300en 
de tweede prijs ad f 100. 

De Jury was samengesteld uit de heeren: 
Dr. G. A. Westerman, Directeur van Natura Artis Magistra, 

te Amsterdam, 
J. J. Duyvené de Wit, Directeur van den Vogel-en Planten

tuin , te Velp, 
en A. L. van Gendt, Architect van den Galerijbouw te Am

sterdam. 
Overeenkomstig hun eenparig advies werd van de 4 inge

komen plans de prijs van f 300 toegekend aan het ontwerp 
met het motto: Deï'ranselie tuinboiemstijl, waarvan ontwerper 
bleek te zijn de firma H. de Lange te Rotterdam, en de prijs 
van ƒ 100 aan het ontwerp Tuinkunst, van den heer H. Copijn 
te Maartensdijk. 

Volgens het bekroonde plan blijft de muziektent ongeveer 
in het midden van den tuin en worden de verandah's en ver
dere gebouwen allen nabij het hoofdgebouw geplaatst, waar
door de tuin als het ware als een geheel kan worden aange
legd, de gebouwen en zitplaatsen door het hoofdgebouw tegen 
den noordenwind worden beschut en het gezicht vanuit en 
op de galerij van alle zijden genoegzaam vrijblijft. 

Op deze wijze is aan den tuin (met de galerij omgaand als 
achtergrond) eer. monumentaal karakter gegeven, met uit
stekende gelegenheid voor decoration bij groote feesten en voor 
de voorgenomen clectrische verlichting. 

Wij wenschen het wakkere Bestuur van het Paleis voor 
Volksvlijt geluk met het goede voornemen en de aanvankelijke 
réussite om een waardig plan te verkrijgen, en hopen dat dit 
op breede schaal uitgevoerd en door met zorg gekozen bouw
vormen, de galerij met den tuin zullen maken tot een geheel, 
waarop Amsterdam tegenover landgenoot en vreemdeling trotsch 
mag zijn. 

'S-HeRTOGEN BOSCH De gemeente-architect, de heer J. M. 
Nabbe, herdacht d?n 28 Januari den dag, waarop hij vóór 
25 jaren tot die betrekking geroepen werd. Bij de vele geluk-
wenschen, die de verdienstelijke ambtenaar ontving, bood hem 
allereerst de gemeente een persoonlijke verhooging van jaar
wedde aan ten bedrage van f 200; van de opzichters ontving 
hij een sierlijke pendule en van de stadsarbeiders een gouden bril. 

Algemeen is de wensch, dat hij nog vele jaren in 't belang 
der gemeente moge werkzaam zijn! 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 
AFDEELING Amsterdam 

Vergadering van Vrijdag 1 Februari 1883. 
Heden avond hield de Afdeeling Amsterdam der Maat

schappij tot Bevordering der Bouwkunst hare gewone maan-
delijksche wintervergadering. 

Na opening der vergadering door den Voorzitter, werden door 
den Secretaris de notulen der vorige vergadering gelezen en 
goedgekeurd, waarna de Voorzitter eenige huishoudelijke 
mededeelingen deed om vervolgens het woord te geven aan den 
heer Huibers, die mondeling verslag uitbracht over de bespre
kingen en het resultaat van de vergadering van gedelegeerden 
der verschillende Afdeelingen van de Maatschappij, te Utrecht 
gehouden. 

Deze vergadering werd belegd om zooveel mogelijk één te 
zijn in zake het voorstel tot wijziging van art. 52 der maatschap
pelijke wet, en het doel mocht als geslaagd beschouwd wor
den , daar de voorstellen van de heeren Huibers en Sanches 
zijn aangenomen. 

De heer I.climan vraagt of dit voorstel van het Bestuur 
der Afdeeling uitgaat, wat hij zou betreuren, omdat het 
niet tersprake gebracht is in de vergadering, waarom hij vreest 
dat het voorstel wellicht niet uitdrukt of kan uitdrukken de 
meening van de geheele Afdeeling. Eenige leden stellen den 
heer Leliman gerust met de mcdedeeling, dat het voorstel is 
uitgegaan van Leden der Maatschappij. Ieder lid toch heeft 
het recht een voorstel in te dienen, mits voorzien van de ver-
eischte ondersteuning; dit nu is geschied en was er tijd genoeg 
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geweest, dan had men er werkelijk in de vergadering een punt 
van bespreking van gemaakt. 

De heer J. de Haan houdt nu, daartoe door den Voorzitter 
uitgenoodigd, zijne aangekondigde bijdrage *De man met de 
rarekiek of eenige kijkjes in het leven der Bouwkunst" 

Spreker stelt, na een korte inleiding, een man voor met een 
rarekiek op de Botermarkt, thans Rembrandtplein, te Amster
dam en laat dien man aan een paar jongens in dichtmaat eenige 
platen verklaren, in zijne rarekiek opgesteld. De man begint 
met verhalen van het paradijs om te eindigen met een korte 
beschrijving van een reis van spreker. 

Verschillende bouwwerken, uitbreiding van steden, enz. wer
den door spreker beschouwden naar zijne meening gecritiseerd, 
waarbij Amsterdam, en allerminst de uitbreiding daarvan, niet 
vergeten werd. Vergelijkingen werden gemaakt tusschen Parijs, 
Brussel en Amsterdam, waarbij over het algemeen de gemeen
tewerken van laatstgenoemde stad het moesten ontgelden. 

Spreker eindigde zijne bijdrage met een dichterlijke ont
boezeming op den bloei en den vooruitgang der Bouwkunst. 

De Voorzitter dankte den heer J. de Haan voor zijne bijdrage 
en weet niet wat meer te moeten prijzen, sprekers dichterlijk 
dan wel bouwkundig talent. 

De heer Leliman dankt in naam van allen den heer De Haan 
voor zijne populaire causerie en maakt tevens gebruik van het 
woord om te protestecren tegen het schrijven in De Opmerker 
van een zekeren heer, waarin die, over de Maatschappij spre
kende, zegt: dat vroegere besturen aan versteening zouden 
geleden hebben. Wat hem betreft, hij kan de stellige verze
kering geven bij hem daarvan totnogtoe geen sprake is. 

Ook betreurt hij. dat door de heeren Knuttel en Drooglever 
Fortuyn in het geheim is gewerkt 0111 invloed uit te oefenen 
op dc verkiezing van Bestuurders der Maatschappij; gaarne 
had hij gezien dit in het openbaar was geschied. 

Hij doet het voorstel, dat de Afdeeling Amsterdam, als daartoe 
het meest gerechtigd, kandidaten stelle voor Bestuursleden. 

Een zeer geanimeerde discussie volgt over het al of niet aan
nemelijke hiervan. Ook wordt herinnerd, dat reeds vroeger 
daaromtrent voorstellen en pogingen zijn gedaan, doch zonder 
succes. De Voorzitter neemt het voorstel van den heer Leliman 

over om in de Bestuursvergadering te overwegen, hoe hierom
trent te handelen en dan op dc eerstvolgende vergadering zoo 
noodig voorstellen te doen. 

De heer P. Cuypers, lid van de commissie tot het verkrijgen 
van teekeningen en stof voor act Bouwkundig Weekblad, deelt 
mede, dat die commissie in de vergadering is geweest en bevon
den heeft dat er zoowel voor het Tijdschrift als voor het Week
blad van de Maatschappij nog ongeveer voor een jaar stof is; 
hij maakt de Leden opmerkzaam op het opmeten van oude 
bestaande gebouwen en stelt voor, dat men leden uitnoo-
dige tot het inzenden van teekeningen onder een motto, naar 
welke tcekening geoordeeld zal worden of de vervaardiger al 
dan niet het doen van opmetingen en het in teckening brengen 
daarvan zal worden opgedragen. 

Na eenige besprekingen over dit voorstel en hetgeen daar
omtrent vroeger reeds behandeld is, wordt dit tot nader on
derzoek door het Bestuur overgenomen en de vergadering ge
sloten. 

e r r a t u m " 
In het verslag van de Afdeeling Arnhem, voorkomende op 

bladz. 20, is de prijs per hektare kleigrond in Duitschland en 
hiertelande op ± ƒ15000 gesteld. Dit moet zijn f 1500. 

Ook in het artikel: De Golving van 'lwater zijn een paar 
drukfouten ingeslopen. Bladz. 32, i'kolom, regel 25 v. 0. staat: 
niet 200 innig aaneengesloten; dit moet zijn: zoo innig aan
eengesloten. 

Bladz. 32, 2' kolom, regel 23 v. b. staat: met meer horizon
taal ; lees: niet meer horizontaal. 

Bladz. 32, 2' kolom, regel 28 v. b. staat: waal, lees: waait. 

r l I O H T . 

Met 15 Februari e. k. wordt per quitantie be
schikt over het eerste kwartaal bij alle abon-
neiiten, die geen gebruik gemaakt hebben van 
de gunstige bepaling om den abonnementsprijs 
bij vooruitbetaling te voldoen. 

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

IEMAND, oud-leerling der P. S. te Delft, 
thans Leeraar aan een H. B. School, niet 
onbemiddeld, wenscht weder een 

Bouwkundigen of Indust r ieeb Werkkring, 
Onderteekcnde aanbiedingen franco, onder 

letter X E C aan het Alg. Adv. Bureau van 
NIJGH & VAN' DIÏ.MAIl, Botterdam. 

Provincie Zuid-Holland. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Maandag den 18J" Februari 1884, des voor-

middags ten 111, ure. zal, onder nadere goed
keuring , door den Commissaris des Konings 
in de Provincie Zuid-Holland', of bjj zjjne 
afwezigheid door een der Leden van de Ge
deputeerde Staten, en in bjjzjjn van den 
Hoofd Ingenieur van den Provincialen Water
staat in Zitid-Holland, aan het lokaal van 
het Provinciaal Bestuur te 's-Gravenbage, 
worden aanbesteed: 

Het verrichten van eenig Bag-
gerwerk in den Rijn tusschen 
de Spanjaardsbrug (de Zijl) en 
Woerden. 

In drie perceelen en in massa. 
De aanbesteding zal geschieden bjj enkele 

inschrjjving, overeenkomstig de in het bestek 
aangegeven wijze. 

Het bestek ligt ter lezing aan het lokaal 
van het Provinciaal Bestuur van Zuid-Holland 
te 's~Gracenha//e, en is voorts, op franco aan
vrage , tegen betaling der kosten, te be
komen bjj de boekhandelaars Gebroeders 
VAN CLEEF, Bpnin*. 88», te 't-Srtnutktgt 
en door hunne tusschenkoinst in de voor
naamste gemeenten des Rjjks. 

Nadere inlichtingen, ook omtrent de kosten 
der besteding, zjjn te bekomen bjj den Hoofd
ingenieur van den Provincialen Waterstaat 
in Zuid-Ho/land, J. VAN DEK VEGT, te 
's-Grarcnhaije. 

Be Commissaris des Koninas voornoemd, 
FOCK. 

T H E O D . P E R D . B I E R H O R S T , H a a r l e m . 
Representant voor Nederland 

D U 

voorheen DAMMAN & CASSARD 
te BRUSSEL. 

Société a n o n y m e de Déconpage 

mécanique. 
te B R U S S E L . 

Molenbeek. — St. Jean. 

FRANCOIS WAÜTERS-KOECKX, 
B R U S S E L . 

Kunstsmederij en Gieterij 
van jjzer en brons. 

r i c h a r d T i e b i g 
te REUDNITZ-LEIPZIG. 

Fabriek van Hijschtoestellen 
aller systemen. 

OTTO ZIMMERMAN 
GREUSSEN in THURINGEN. 

Eigenaar van Tufsteengroeven. 
c a r T T c k m a n , 

te QrafVersfors in Zweden. 
Eigenaar van Granietgroeven, 

Graniturgerij. 

Specialiteit in 

P A R Q U E T S H Y D R O F U G E S . 
P A R Q U E T S T A P I S . 

Parquets sur fonds essemble's. 

Gekloofde Plafonneerlatten. 
het beste en goedkoopste ma

terieel voor Plafonds. 

Trappen. Trapleuningen, 
Bordessen, Marquisen 

G a n d e l a b r e s , 
uit gesmeed cn gegoten jjzer. 

V E I L I G H Ë I D S L 1 F T S , 
met valzekering 

voon 
Personen, Goederen en Bouwstoffen. 

N A T U U R L I J K E T U F S T E E N , 
versteend riet, 

U i t v o e r i n g v a n R o t s w e r k e n 
in alle genres. 

z w e e d s c h T g r a n i e t , 
in diverse kleuren 

geboessadeerd, gestokt en gepolijst. 

Uitvoeringen van Kletto's waterdichte en vuurvaste Hout-Asphaltvlooron 
op gegolfd of Zores-ijzor. — Houtcement-daken volgens het 

nieuwste systeem. 
Terazzo-Granito Marmer en Glasmozaïk, Stuckmarmer en Cementteton. 

' b I M R K I T Ï L O E R M . s 
VILLEROY & BOCH, METTLACH g 

BOCH Frères, MAUBEUGE £ 
MINTON, HOLLINS & C"., STOKE % 

bij de VerteKinvoordî eri en Depothouders: ^ 
D E L I N T & O . , £ 

Oostzeedjjk 248, Rotterdam, 

PlIflTOLITIIfllillAI'IIIE, PlIOTOZlWMPillE 
en Stéréotype-Inrichting 

van G. J. T H I E M E , te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aand-cht 

op zijne inrichting voor Pliotulltliojri-iiplii,., 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van 1111. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor PtotMlaee-
grnphie voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgeven en op 
zjjne Méféètyye-tarlclittag voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prijzen. 

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

De heer JOH. <i. STEmLEB Ca., te Am
sterdam, heeft zich welwillend belast met liet 

feven van inlichtingen en het aannemen van 
estellingen voor FlioiAlliiiournpliie, zonder 

prijsverhooglng voor de bestellers. 
O . J . T H I ' ' M E . 

RIETSCHEL & HENNEBERG, 
Ingenieurs ie Fabriekanten, 

Berlijn. Oresden. Keulen. Weenen 
Vertegenwoordiger voor Nederland 

J. VAN HOORN Szn„ Ingenieur Amsterdam, 
Projecten, Hcgrnotiniren en Aanleg 

VAN 
Centraalverwarming & Ventilatie-

Inrichtingen, 
naar de nieuwste en proefondervindelijk beste 

Construction voor: 
Woonhuizen, Villa's, Kantoren, Winkels, Ho
tels, Restauraties, Schouwburgen, Museums, 
Kerken , Ziekenhuizen , Scholen . Bibliothe
ken, Krankzinnigengestichten. Gevangenissen, 
Openbare Gebouwen, Werkplaatsen, Fabrie
ken enz. door middel van Stoom-, Water-
of Luchtverwarming of gecombineer
de systemen. 
Installaties van Openbare Zwem- en 

Badinrichtingen. 
Stoomkooktoestellen en Wasch-

in richtingen. 
Drooginrichtingen voor Abattoirs en 

Fabrieken 

J . F . H E N S E N A Z N , 
Kolen-Mijn Oost-Zeedijk, 280. 

R O T T E R D A M , 
levert prima kwaliteit grove WESTFAALSCHE 
VLAM- en ENGELSCHE KOLEN, tot concurre
rende prjjzen, per waggon en scheepsladingen. 

PRIMA KWALITEIT 
ENGELSCHE PORTLAND-CEMENT, 

bij groote en kleine partijen. 

BECKER & BL'DDINGH. - ARNHEM. 
K O N I N K L I J K E F A B R I E K 

E R P A S - , 

B O E K N E E T -
en andere 

I N S T R U M E N T E N 
voor INGENIEURS, ARCHITECTEN, 

LANDMETERS, TEEKENAARS, enz. 

Geëmai l leerd- i jzeren P E I L S C H A L E N , 

WERKTUIGEN. 

KLOOS & M U U U R G H 
R O T T E R D A BI 

EIGENAARS van BAZALTGROEVEN 
in RI.INPRUISSEN. 

Agenten van de Maatschappij van 
Quenast, van de Hardsteengroeven 
der Maatschappij St. Georges en van 
de Bonner Portland-cement Fabriek. 
Handelaars in Bazalt, Hardsteen, Straatkeien, 

Portland-Cement, Bruinsteen, enz. 

Vraaiit CtUltg. 
NEDEUL. 

T a n der 
tinlv. op 

LOONl 

11 W ; | \ V / / j IJzeren Gebouwen, 

IYVÏ t\\ ''''k''1'1- '•' z l" r e i 1 

l&haQ I'vi Emmers. Tobben, 
(üi'lers, 091. enz. 

VERZIN KTABRIBK, 

i n d e n & Co. 
Dordrecht. 

Zuinigheids- I Niet aangrocien-
., . . . | de cu roestwe-
Koostenjzers.| ra,<ie Verven. 

L 

Aanbesteding. 
Op Maandag 11 Februari, des morgens 10 ure, 

zal de architect .7. J. NOTENEOOM te Vlis-
stnaen, namens zjjn principaal, den Heer 
W. P. MEIJER te Antmerpen, in het Kof
fiehuis »de Beurs", trachten aan te besteden: 

Het bouwen van een PANTJ op 
het terrein der voormalige Ma
rinewerf. 

Gedrukte bestekken zjjn tegen betaling 
van ƒ 1.00 te verkrijgen bij genoemden archi
tect, bjj wien verdere inlichtingen te bekomen 
fijn, daar de teekening in het koffiehuis ter 
bezichtiging ligt. 

flissingen. Februari 1884. 

LOUIS GOPFIN & CF. 
A V E N U E R O G I E R 27. 

T . L U I K . 
LA BOCHETTE STEEK, bekroond op 
"e Tentoonstelling der Maatschappij ter be-
ordering der Bouwkunst in 1882; verder 
«tardsteen, Keijen, Kalk, enz. enz. 
Monsters op aanvrage verkrijgbaar. 

H . & J . SU Y VER, 
FABRIKANTEN VAN 

op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 
1883 bekroond met 

ERE-EIPLOMA (hoogste onderscheiding) 
Hollandsche Tuin en Zeepaard, 

Bickerstraat 
A M S T E R D A M . 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A Ï B Ë S T E D I Ï G 
(Voor rekening van den Staat). 

Op Dinsdag den 12J" Februari 1884, des na
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bjj de Moreelse Laan te Utrecht, 
van: 

Bestek No. 392. 
Het maken van twee Abris met 

perrons ten behoeve van eene 
halte aan de kruising van den 
weg van Zetten naar Andelst 
met den spoorweg van Hemmen 
naar Valburg. 

De besteding geschiedt volgens ij 59 van 
het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 20'"» Januari 1884 
ter lezing aan het Centraalbureau bij de Mo
reelse Laan en aan het bureau van den Heer 
Sectie-Ingenieur F. SASSEN te Kijmei/en en 
is op franco aanvraag aan genoemd Centraal
bureau (afd. Weg en VVerken) te bekomen, 
tegen betaling van / 0.50. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (afd. Weg en Werken) en door 
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

De aanwijzing op het terrein zal geschie
den den 7d™ Februari 1SS4 ten 2 ure na
middags. 

Utrecht, den 25"'» Januari 1884. 

FABRIEK DE HOLLAMiSCIIE IJSSEE 
DE JONGH & C . 

C i v i e l - I n g e n i e u r s t e O u d e w a t e r , 
leveren en vervaardigen in den kortst mogelijken tjjd alle soorten van Stoombaggermo-
lens in hout- of ijzerconstructie, volgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte en op
brengst van 150 tot 2000 M3 per werkdag, Stoomgraafmachines (Fxcavateurs), Stoom
werktuigen, Ketels, Drijfwerken, Locomobielen, Heimachines, Steen- en Tegelvorm
machines, IJzeren Kap- cn Brugconstructiën enz. 
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O P R O E P I N G 
VAN 

JONGELINGEN. 
De aandacht wordt gevestigd op de voor

waarden tot opleiding van jongelingen 
voor het kader Genietioepen in Kederlandseh-
Iiidié, omschreven inde SederluiidxcheStaats
courant van den 17 lanuari 1NS1. waarvan 
afdrukken kosteloos zjjn te bekomen bjj 
het Departement van Koloniën. 

Neuchatel Asphalte Company L t d . London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN Vuil VAL OE TRAVERS. 
F A B R I E K TRADE MARK. NATUURL. ASPHALT 

A M S T E R D A M 
Beltweg N". 3. 

VAN 

Gelderscl i -Over i jse lsche 

LOKAALSPOORWEGJflATSCHAPPIJ, 

Lijn Winterswijk—Zevenaar. 

A A N B E 8 T E D I N G 
op Zaterdag den 16 Februari 1884, des mid-
dags ten twaalf ure, in de Sociëteit »De EEN-
draciit" op den Zonnebrink te WINTERS-
WIJK, van: 

Bestek N". 26. 
Grond- en Kunstwerken ten be

hoeve van het gedeelte Lokaal
spoorweg van af Station Win
terswijk tot aan de grens tus
schen do gemeenten Aalten en 
Varsseveld. 

Bestek N". 27. 
Locomotiefioods met waterbezor

ging en eenige andere werken 
op het Station Deutichem. 

Bestek N". 28. 
Gebouwen en Inrichtingen op de 

Stations Aalten en Varsseveld, 
in twee perceelen. 

De inschrijvingsbiljetten moeten uiterlijk 
één uur vóór de besteding, vrachtvrij worden 
bezorgd aan het Bureau der .Maatschappij te 
Winterswijk. 

Voor elk bestek en voor elk der perceelen van 
Bestek N". 28 kan afzonderlijk worden inge
schreven en moet een afzonderlijk inschrijvings
biljet worden ingeleverd. Ook kan bij afzonder
lijk inschrijvingsbiljet voor de massa van Bestek 
N". 28 worden ingeschreven. 

Inlichtingen verstrekt het Bureau der Maat
schappij te Winterswijk, alwaar tevens de be
stekken met bjjbehooren op franco aanvrage 
en tegen betaling van: 

ƒ 2.60 voor bestek N". 26 , 
» 1.60 voor elk der bestekken N°. 27 en 28 

verkrijgbaar zjjn. 
Winterswijk, den 22 Januari 1884 

vil) HF, mm 
Z W I T S E R L A N D . 

Gecomprimeerde AspWtWtgM en dito Dorschvloeren. 

Werken in Aspliali-Masliek voor Trottoirs, Skatiii^-lliiiks, Moiitvlocren, 

Kelders. 
Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazijiivloereii, Gangen, Veranda's, 

Bug- en Dakbedekkingen, lietoii-Fundceringen, Stallen enz. enz. enz. 

Z i n d e l i j k , V o c h t w e r e n d , O n d o o r d r i n g b a a r , G e r a a s w e r e n d . 

A s p h a l t s p e c i a a l t o t w e r i n g v a n v o c h t i g e m u r e n . 
Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 

te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Damrak SO, Amsterdam, ot bij den Heer 
Beekstraat F. 02, te Arnhem. 

II, Directeur. W. PATON WALSH. 
H. G. K N O O P S C.Ozn. 

J . L . B A C O N & C°. 
Ingenieurs, aannemers van verwarming en ventilatie. 

Gouden Medaille, 
Tentoonstelling 1883, Amsterdam, 

N i e u w e v a a r t , LÜ 
A M S T E R D A M . 

Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge
stichten , woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 

Projecten en begrootingen worden kosteloos 
geleverd. 

& J . V I N C E N T & C 0 . , 
K u n s t s m e d e n , 

S C H I E D A M . 
Bekroond op de Internationale Koloniale 

en Uitvoerhandel Tentoonstelling 
te Amsterdam in 1883 met de 

ZILVEREN MEDAILLE. 

Specialiteit in IJzeren Hekken 
F I J N S M E E D W E R K . 

Leveren: Paardenruiven, IJzeren Ke
tels en Reservoirs voor water, olie, enz. 

HOOFD-AGENTSCHAP en DEPöT. 
VAN. 

fijnkleurige, ijzerharde Muur- en vloertegels uit Saint Paul, Parket- en Trottoir
tegels uit Neustadt, fijne Cementen Vloeren en Banden uit Roosendaal (N. Br.), 
Albastine voor Plafonds en Kalkmuren, Platte Kwasten, Verf voor Cementen en 
vochtige Gevels, Witte Pransche Zandsteen uit de groeven van CHAZANNES en 
SAINT SAVINIEN, geladen te Uochefort ii ƒ 17.50 per cub. M. 

Een groote keuze Marmeren Schoorsteenmantels uit de Stoommarmertabnek 
der Heeren OZINGA & VLASKAMP te Dockum, is in onze magazjjnen dageljjks ter be
zichtiging voorhanden. . 

SPECIAAL HANDEL in: Kleurige Groninger-, Bun-, Pnesche- en Kunst-
Zandsteen, Gevel-, Proflei- en Vlechtingsteenen. Alle bekende soorten Dak
pannen met daarbjj passende IJzeren Dakramen, Engelsche, Duitscne en Bel
gische Portland-Cement en Gips, Biool-en Schoorsteenbuizen, Muursteentjes, 
Schelpen, Cementen Putten, Hardsteen-, Marmer- en Kunststeenwerken, 
Marmeren en Bremer Vloeren, Grafzerken en Monumenten, niteret billijk 111 
prijs Marmeren Schoorsteenmantels, Marmeren Waschtafelbladen, gebeeld
houwde Houten Schoorsteenmantels, gedraaide Houtwaren, Houten Trapba-
lusters Deurkrukken, Secreet-Brillen en Deksels, Bouwornementen in Zink, 
Terra Cotta, Consoles en Sluitstukken, Plastische Plafondversieringen, 
Asphaltbuizen welke onverslijtbaar en goedkoop zijn. Asphaltdakpapier, Portland-
Cement om te metselen franco per wagon ƒ 17.50 per 1000 kilo, zjjnde de inhoud van 
6 gewone cementvaten. 

Fabriek van Terra Cotta Bouwornementen in diverse kleuren. Beelden, Vazen, 
enz. Sedert 1S:S5 gevestigd te Zeist, bekroond met diverse Medailjes. 

Magazijnen te AMSTERDAM, Achter Oosteinde, bjj het Paleis voor Volksvlijt. 

M ^ l t ' A M I V e n C o . 
Eerste qualltoit. Fabrieksprijzen. 

J. 4 D . VAN DER P O T , 
ROTTERDAM. 

GEKYANISEERD ROTVRIJ 

RASTER- en ander HOUTWERK, 
in alle op te geven maten, tot 10.25 M'. 

niet vatbaar voor de Champion 
en uitertst langzaam brandend. 

Dennen-, Vuren-, Greenen- en Eiken 
B E S T E K H O U T 

en verder TIMMERHOUT, 
Vlot - e n S l i jpdee len enz. 

Prima P O R T L A N D - C E M E N T , 
merk l»ï< Ki.miori' * sftuxe, 

in wichthondcnde Vaten van 180 Kilo 
en Zakken van 70 Kilo, 

niet vervalscht met hoogovenslakken, kalksteen 
of dergelijke bijmengingen. 

HYDRAULISCHE en andere KALK, 
per Wagon of Scheepslading. 

H A R D S T E E N , 
uit de prachtige groeve te Emptinne, 

van dc Heeren Goossens & Sonnenbebo , 
gezaagd in Platen 

en STEENHOUWWERK op maat klaargemaakt. 

NIEDEEMENDIGER BAZALT LAVA-

uit de groeven van 
Staudernheimer. I Oordeler. 
Breitenheimer. Wexemer. 
Udelfanger 1 Roode Kyllthaler enz. 
Bentheimer. J_La Rochette. 

Ital iaanscli t ' Moza ïkv loeren , 
volgens teekeuing. 

ENGELSCHÊIJW BUIZEN. 
BELGISCHE GIPS. 

Vuurvaste Stomen en Vuurklei enz. 
Gedrukt bjj ö. W. van der Wiel k Cu., te Arnhem. 
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g R C H l T E C T V R A E T ^ B M l C l T I A 

Redacteur-Uitgever F. W. VAN GENDT IGs. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicilia: [AN SPRTXGER, 

C. II. POSTHUMUS MEYJES en A. W. WEISSMAN. 
Stukken voor het Genootschap, de Redactie betreflende, te adresseeren 

aan den Heer C. li. POSTHUMUS Mkvif.s, Prinsengracht 851 te Amster
dam , en die omtrent dc Administratie van hei Genootschap aan den 

Heer Til. G. STREHGBRS, Oosterdokdnil, te Amsterdam. 
Alle andere stukken en advertentien aan het Hurcau van De Opmerker, 

Driekoningenstraat N*. 28 te Arnhem. 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T G E N O O T S C H A P . 

Heeren Leden wordt bericht: 
1". dat als gewone leden zijn aangenomen de heeren 

A . C . Bleys, architect en A . van Eykelen; voorts dat 
als kunstlievende leden zijn toegetreden de heeren L. 
Becht, A . Willet en A . Loeb; en als buitenlid de 
heer F. A . Koch te Middelburg; 

2°. dat als nieuwe leden zijn voorgesteld de heeren 
C . B. W . Laseur, S. J . Meyjes en J . G. Krul . 

Voorts wordt den leden herinnerd aan de inzending 
van de ontwerpen op de 2'1'' algemeene prijsvraag „Een 
dorpslogement", welke is bepaald op uiterlijk den 19" 
Februari e. k. 

Namens het Bestuur, 
de iste-Secretaris 

Th. G. Strengers. 

( A . e t A . ) F E E S T , 
G E G E V E N DOOR 

D E V E R E E N I G I N G S t . - L U C A S . 
Zaterdag 2 Februari j l . gaf de Vereeniging St.-Lucas, 

bestaande uit leerlingen der Rijksacademie van Beel
dende Kunsten te Amsterdam, een feest in Maison 
Stroucken aldaar. 

Het Bestuur van het Genootschap Architectura et 
Amicitia was uitgenoodigd tot bijwoning van de feeste
lijkheid. De Voorzitter en 1'-Secretaris, als daartoe 
aangewezen, namen deel aan het feest, dat zeer schit
terend was. 

De genoodigden werden ontvangen door de leden 
der Commissie van Toezicht over de Academie en 
hunne dames, en te ongeveer 8'/., uren werd het feest 
geopend door eene welkomstspeech van den Voorzit
ter der Vereeniging, waarna, volgens het keurig geïllu
streerd programma, twee tooneelstukken werden opge
voerd: het eerste een pantomime getiteld: „To be or 
not to be", en het tweede een historisch, anachronistisch 
blijspel in drie bedrijven, getiteld: „Frans Hals" , wer
den met aplomb gespeeld. Aan de spelers en aan den 
schrijver van het laatste stuk, den heer Frederik van 
Eeden, werd welverdiende hulde gebracht. 

Een „Refereyn op de blijde Schilder Conste" van 
Joos. Jansz. ges. Alberdingk Thijm, opgesecht door 

AV'.V 
ABONNEMENT ƒ 2.25 per 3 maanden of wel zes gulden per jaar l>ii 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag: voor het buitenland 
ƒ7.50 en Xedeilandsch-Indie ƒ 9.—, hij vooruitbetaling. 

ADVERTKNTIEX, ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een hewijsnonnner, worden tot Vrijdag avond aangenomen. 

Voor veelvuldige plaatsing of een groot aantal regels wonlèn abon-
1 Dementen gesloten, 
I AFZONDERLIJKE nommfrs, uitsluitend bij contante betaling te beko-
I men, ad 15 cent per stuk en 25 cent |>er plaat. 

Wouter de Rose, Hoff-Joncker mijns Genadichs Heren, 
Hertoghen Carel den Stoute, werd in costuum aange
kondigd door een heraut en meesterlijk voorgedragen 
(opgesecht) dOor den heer Gerard Muller. ~ 

De Prince Menuet werd op meesterlijke wijze in 
sierlijke costumes uitgevoerd. Het feest werd besloten 
door een geanimeerd bal , dat tot den morgenstond 
duurde. De Vereeniging en de Feestcommissie zijn 
bij deze gelukgewenscht met het welslagen van hun 
feest, dat der Vereeniging St.-Lucas waardig gevierd 
werd. 

A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 
819" Vergadering gcliouden den 6" Februari 1884. 
Na opening der Vergadering worden de notulen 

gelezen en goedgekeurd, en de heeren Leonard Springer 
en O. Hom als nieuwe leden door den Voorzitter ver
welkomd. 

De le-Secretaris deelt den leden mede, dat tot bui
tenleden zijn toegetreden de heeren A . Millenaar te 
Breda en F . A . Koch te Middelburg, en tot kunstlie
vende leden de heeren A . Wil let, L. Becht en A . Loeb. 

Het Bestuur heeft op het feest, door de Vereeniging 
St.-Lucas alhier Zaterdag II. gegeven, het Genootschap 
vertegenwoordigd, en brengt bij monde van den Voor
zitter het Bestuur van St.-Lucas hulde voor het keurig 
feest, dat het organiseerde. 

Bij ballotage worden tot gewone leden met alge
meene stemmen aangenomen de heeren A . C. Bleys 
en A . van Kykelen. 

Na deze huishoudelijke werkzaamheden verkreeg de 
heer E. Damen het woord en gaf een uitvoerige be
schrijving van de Havenwerken te Batavia. Deze be
langrijke verhandeling, die werd opgehelderd door 
flinke schetsen, is in zijn geheel in dit nommer 
opgenomen. 

De heer L. J . Rijnink betrad thans het spreekge
stoelte , en stelde de leden in kennis met de hydraulische 
inrichting voor bascule-bruggen. Ook deze interessante 
mededeeling werd door gedetailleerde teekeningen op
gehelderd. Deze bijdrage zal eveneens met de daarbij 
behoorende teekeningen in dit blad worden gepubliceerd. 

Tot gewone leden worden voorgesteld de heeren 
C. B. W. Laseur, S. J . Meyjes en J . G. Kru l . 

O 1 
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Met een woord van dank aan de sprekers van den 
avond en een aanbeveling voor den avond van den 
8 e u dezer, wordt de Vergadering door den Voorzitter 
gesloten. 

(A. e tA. ) D E N I E U W E H A V E N T E P A T A V I A 
UIT VERSCHILLENDE BRONNEN. 

Indien men op de wereldkaart de ligging der Ne
derlandsch Oostindische bezittingen uit een commer
cieel oogpunt beschouwt, dan treft ons het gunstige 
van de plaats , door Java op den handelsweg naar het 
Oosten ingenomen. 

De handelsweg van Europa naar China en Japan 
kan óf door het Kanaal van Suez óf bezuiden de Kaap 
de Goede Hoop genomen worden , maar loopt in beide 
gevallen door Straat Soenda en dus langs Batavia; de 
kortste verbinding van Australië met de groote Ooster-
sche rijken voert ingelijks door die Straat. 

Er waren dus in overvloed gegevens aanwezig, om 
Batavia tot een handelscentrum in het Oosten te ma
ken , doch Java heeft van de voordeden, die de natuur 
't aanbood, geen partij weten te trekken. 

De vorige ankerplaats der vloot bij Batavia was een 1 
open reede; de communicatie der schepen met de stad 
was gebrekkig en daardoor de prijs van het goederen
vervoer te duur; middelen tot herstel van schepen 
bestonden te Batavia niet, zoodat jaarlijks aanzienlijke 
geldelijke bedragen aan de eigenaren der dokken te 
Singapore werden betaald voor geleverden arbeid aan 
Nederlandsche oorlogsschepen, die derwaarts ter repe-
ratie werden gezonden. 

Terwijl overal elders, gelijktijdig met de opening 1 
van het Kanaal van Suez en den overgang van de 
zeil- in de stoomvaart, een verbetering van reeden en 
havens plaats had, bleef Batavia op den ouden roem 
teren, zonder eenige poging te doen om met den tijd 
gelijken tred te houden. Zelfs werden er geen maat
regelen genomen om den grootsten vijand van zijne 
reede, de onafgebroken aanslibbing van de Baai van 
Batavia, te overwinnen ; jaarlijks verergerde de toestand 
en werd dc reede ongeveer 20 M. meer zeewaarts 
teruggedrongen. 

De dagbladen wezen herhaaldelijk daarop; van alle 
zijden werd geklaagd, doch door niemand werd ge
handeld. 

Ten laatste nam de Koninklijke Prins, wien Neder
land voor den nationalen handel en de nationale scheep
vaart zoovee! verschuldigd is , ook in deze zaak het 
initiatief. Persoonlijk richtte wijlen Z. K. H . Prins 
Hendrik aan de Regeering van Nederlandsch-Indië 
een schrijven, waarin aan Z. E. den Gouverneur-Ge
neraal in overweging werd gegeven, voorstellen tot 
verbetering van de reede van Batavia in te dienen. 

De Indische Regeering benoemde nu een Commissie, 
met opdracht om den toestand van de reede te onder
zoeken en met last om de vereischte voorstellen ter 
verbetering aan te bieden. 

Spoedig bleek het, dat de gevoelens verdeeld waren 
en traden drie havenplans op den voorgrond. 

Enkele personen waren voorstanders van een haven
kom bij het eiland Onrust met een spoorwegverbinding 
naar Batavia; de handel achtte zich het meest gebaat 
door den bouw van een bassin in het verlengde van 
het bestaande havenkanaal ter reede van Batavia; ter
wijl het meerendeel der Indische ingenieurs de voor
keur gaf aan een ontwerp voor een haven te Tandjong-
Pr iok, zijnde een kaap beoosten de Baai van Batavia. 

Een pennestrijd was een gevolg van de verdeeldheid 
der raadslieden van de Regeering en leidde tot geen 
resultaat; de Gouverneur-Generaal was daarom ver
plicht, de verschillende adviezen naar Nederland te 

zenden, met het voorstel, dat daar door specialiteiten 
op het gebied van havenbouw een beslissing zou wor
den genomen. 

De deskundigen, die in Nederland geraadpleegd 
werden, waren van oordeel, dat Tandjong-Priok de 
meeste gegevens bezat voor den bouw van een zee
haven , en boden met hun advies een uitgewerkt ont
werp aan. 

Daarmede vcreenigde de Regeering zich , zoodat tot 
de uitvoering van het werk overeenkomstig dat ont
werp besloten werd. 

Een der deskundige Nederlandsche adviseurs werd 
naar Java gezonden om plaatselijk zich op de hoogte 
van het werk te stellen. De ingenieur, wien de uit
voering van het werk zou worden opgedragen, verge
zelde de Nederlandsche havenspecialiteit, en aan twee 
andere ingenieurs werd gelast de verschillende groote 
havens in Europa te bezoeken, teneinde met de détails 
van dergelijke zeewcrki'ii bekend te worden. 

In Maart 1876 vertrok de Nederlandsche deskundige 
naar Java; in Augustus van dat jaar keerde hij in 
Nederland terug, en onderweg, op de thuisreis, werd 
een begrooting van de kosten van het werk gemaakt. 
Ze gaf, met inbegrip van de uitgaven voor staatstoezicht, 
een eindcijfer van ƒ20,000,000 aan. 

De bestekken van het werk, in verschillende talen 
overgebracht, werden over Europa, in Engelsch-Indië 
en in Australië verspreid, met de bedoeling om het 
werk a forfait aan te besteden. 

Drie inschrijvers gaven aan de oproeping gehoor: 
de firma Dussaud te Marseille eischte een bedrag, dat 
de begrooting met vele milliocnen overschreed; een 
Nederlandsche combinatie van aannemers wenschte het 
werk niet a forfait aan te nemen , doch stelde voor, 
de haven te bouwen tegen rest :tutie der kosten, ver
hoogd met een percentage; een Engelsche firma schreef 
voor een bedrag in , overeenkomende met de begroo
ting, doch bij onderzoek bleek, dat deze mededinger 
alle soliditeit miste en slechts door speculatiegeest 
gedreven werd. De hooge eischen van de firma 
Dussaud konden niet worden ingewilligd; het voor
stel der Nederlandsche inschrijvers moest verworpen 
worden, daar het der Regeering geen voordeel hoe
genaamd opleverde , terwijl het haar tot groote noode-
looze uitgaven verplichtte, en de Engelsche aanbieding 
bleef door de geringe waarborgen , die de inschrijver 
aanbood, buiten beschouwing. Bijgevolg moest de 
uitbesteding voor mislukt worden verklaard, en was 
de Regeering verplicht het werk in eigen beheer te 
doen uitvoeren. 

Toen zij besloten had daartoe over te gaan, werd 
de begrooting, die voor een uitvoering bij aanneming 
een eindcijfer van / 20,000,000 aangaf, gereduceerd tot 
/17,942,335; hierbij werd gerekend, dat het materi
eel , dat ruim f 7,000,000 bij aanschaffing zou vorde
ren, bij voltooiing van het werk een bate van /1,222,900 
zou afwerpen. 

Den Indischen ingenieur, die den Nederlandschen 
deskundige naar Java vergezeld had, werd opgedragen 
het noodige in Europa voor te bereiden; twee inge
nieurs van den Indischen Waterstaat werden hem toe
gevoegd, en op onbekrompen wijze werden die inge
nieurs door de Regeering gesteund. 

In November 1877 werd met den voorbereidenden 
arbeid een aanvang gemaakt. 

Deze was niet gering. Bestekken en contracten 
moesten worden vervaardigd voor de levering van zeven 
baggermolens, met een kolossaal vermogen en inge
richt volgens de laatste verbeteringen; een twaalftal 
stoomhopperbarges met 600 tons laadvermogen moesten 
worden aangeschaft; al deze groote vaartuigen maak

ten gezamenlijk met de sleepbooten van verschillende 
afmetingen, met de ijzeren laadschouwen van een ca
paciteit van 70 tons, met de stoomsloepen enz. een 
ontzaglijke vloot uit. 

Prijsopgaven en teekeningen werden in Nederland, 
Engeland , Frankrijk en Duitschland van verschillende 
fabrikanten gevraagd; de ontvangen bescheiden be
hoorden te worden vergeleken en beoordeeld , en nadat 
een keuze was gedaan, moesten overeenkomsten wor
den gesloten. 

Een groot aantal aannemerswerktuigen, als stoom-
kranen, heimachines, stoompompen enz. moesten wor
den aangekocht. 

Een volledige fabriek — bestaande uit een smederij, 
bankwerkcrij, draaierij, koper- en ijzergieterij, van 
voldoend vermogen om alle denkbare defecten der 
werktuigen van de vloot te herstellen — moest wor
den ontworpen; vervolgens had men zich van de noo
dige werktuigen te voorzien. 

Een ijzeren drijvend dok met een draagvermogen 
van 900 tons moest worden besteld; daarbij had men 
te letten op de noodzakelijkheid, dat dit dok binnen 
weinige weken na aankomst in deelen te Priok kon 
worden gemonteerd. 

Werktuigen voor een volledige steen-exploitatie, in
staat om dagelijks 2000 tons natuurlijke steen te le
veren , moesten worden aangeschaft; rotsboormachines, 
gedreven door gecomprimeerde lucht, luchtcompres-
sers , spoorwcgmaterieel dat ingericht was voor gebruik 
in de steengroeven, los- en laadkranen , ijzeren laad-
steigers, een atelier tot herstel van de werktuigen 
waren insgelijks noodig. 

Overeenkomsten moesten gesloten worden voor de 
levering van 30,000 M " hout. 

Rollend materieel voor een volledigen spoorweg had 
men te ontbieden. Projecten voor den bovenbouw van 
zeven groote ijzeren bruggen — waaronder een draai
brug en allen ingericht voor dubbel spoor —, benevens 
van 10 ijzeren bruggen voor gewoon verkeer — waar
onder 3 draaibruggen — waren er op te maken. 

Een waterleiding met watertoren moest ontworpen 
en besteld worden. 

Personeel moest men zoeken in Europa, dat dan 
later in Indië aangevuld zou worden, en ten slotte 
had men voor het transport van al die goederen cn 
personen naar Java te zorgen. Al le genoemde arti
kelen werden, hetzij bij publieke, hetzij bij onder-
handsche, mededinging aangeschaft. 

Vier maanden na den aanvang van dezen arbeid was 
hij tot een goed einde gebracht, en den I7en Maart 
1877 vertrok de ingenieur, die als chef der Batavia-
sche havenwerken zou optreden, met zijn personeel en 
met een groot deel der machinerieën, geladen in een 
van de Maatschappij „Nederland" gehuurd stoomschip, 
naar Batavia, op welke plaats hij den 28en Apr i l aan
kwam. Spoedig werd het grootsche werk begonnen. 

Met recht kan men zeggen „het grootsche werk", 
want zelden is in een tropisch klimaat een bouwwerk, 
zoo omvangrijk als de haven voor Batavia, onder 
zulke moeilijke omstandigheden totstandgebracht. 

De landstreek, waar de haven moest gebouwd wor
den , is , zooals ik reeds mededeelde, een kaap, ten 
oosten van Batavia, op een afstand van 10 K M . gele
gen ; het terrein is een hooge zandvlakte, die zich 
ongeveer één K M . bezuiden het strand uitstrekt. Zoo
wel in zee als in de vlakte, die voor de binnenhaven 
en den kaaimuur bestemd is, worden talrijke koraal
banken aangetroffen; de zeebodem bestaat ongeveer 
geheel uit zeer slappen modder, die een laag van ge
middeld 7 M. dikte uitmaakt, 

De terreinen tusschen Priok en Batavia vormen een 

laagland, dat bij vloed overstroomd wordt. Dc ge-
heele oppervlakte is begroeid met moerasplanten. 

Door dit lage land moesten gemaakt worden: 
a. een scheepvaartkanaal, dat een diepgang heeft van 

2.5 M. onder laag water; 
b. een spoorweg, ingericht voor dubbel spoor, waar

van de baan tot 3.6 M. boven peil moest opgehoogd 
worden; 

een rijweg, breed 15 M. en hoog 2.5 M. boven peil; 
M. cn van dezelfde hoogte (/. een jaagpad, breed 6 

als de rijweg; 
e. zeven groote spoorwegbruggen over de rivieren, 

die het kanaal snijden , en elf bruggen voor gewoon 
verkeer bestemd, doch van gelijke afmetingen als de 
spoorwegbruggen. 

Deze werken brengen Batavia en Tandjong-Priok in 
verbinding; voor het grondverzet was alleen de ver
plaatsing van ongeveer 900,000 M \ specie noodig. 

De eigenlijke havenbouw laat zich in drie groote 
onderdeelen splitsen: 

I". de buiten- en binnenhaven; 
2". de zeehoofden; 
3". de kaaimuren. 
De buitenhaven biedt een diepte aan van 8.5 M . 

onder laagwater. Dc binnenhaven loopt landwaarts ruim 
duizend meter in ; ze is 175 M. breed en is gemaakt 
ter plaatse , waar in den aanvang van het werk een 
klapperbosch op den zandigen bodem werd aangetrof
fen ; de diepte der binnenhaven is 7.5 M. onder laagwater. 
Ten behoeve van dit onderdeel van den havenbouw 
zijn 5,321,400 M*. grond te verzetten. 

De zeehoofden bestaan uit ontzaglijke steenstortin-
gen; de lengte van de hoofden is totaal 3728 M . ; ze 
zijn in aanleg gemiddeld 60 M. breed en worden tot 
3.5 M. en 2.5 M. boven laagwater opgetrokken. De 
bouw dezer havendammen vordert 766,436 M' l stort-
steen. 

De kaaimuren hebben een lengte van 1388 M . ; voor 
dit kunstwerk zijn noodig 20,000 heipalen, 10,000 M 3 . 
zand en ruim 60,000 M \ metselwerk. 

Laat ons nu zien, hoe het werk werd aangevangen 
en voortgezet. 

Gedurende den overtocht van Nederland naar Java 
werd een administratief reglement vastgesteld , en werd 
het personeel bekendgemaakt met den arbeid, die hun 
op Java wachtte. Toen men te Batavia aangekomen 
was, werden dc eerste zorgen besteed aan de lossing 
van het materieel; het gemis aan hulpmiddelen deed 
zich vooral daarbij zeer gevoelen. 

De havenbouw werd in 3 afdeelingen gesplitst. De 
eerste afdeeling bestond uit de werken te Tandjong-
Priok; dc tweede uit de communicatie-wegen tusschen 
Priok en Batavia, cn de derde uit de steengroeven te 
Merak. Laatstgenoemde plaats is gelegen in Straat 
Soenda; de trachict-rotsen, die aldaar in groote hoe
veelheid worden aangetroffen, moesten de steenen voor 
den bouw der zeehoofden leveren. 

Het begin van het werk deed de grootste moeilijk
heden ondervinden. Het personeel was meerendeels 
onbekend met de Maleische taal, en dientengevolge 
niet instaat, omeenigen productieven arbeid te leveren. 

Vrees voor de gezondheid te Priok was oorzaak, 
dat het personeel dagelijks over zee naar de plaats 
werd vervoerd. Wegens gebrek aan voldoende trans
portmiddelen werd voor den overtocht gebruikgemaakt 
van stoomsloepen, die dikwijls overladen moesten wor
den , zoodat het transport voor de opvarenden niet 
zonder gevaar was. 

Het moeras tusschen Batavia en Priok moest ge
zuiverd worden van plantengroei; onder een tropische 
zon, tot aan den middel in het water staande, moest 
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het Europeesche personeel den arbeid der koeli's leiden. 
Te Merak, waar geen huisvesting hoegenaamd aan
wezig was, moesten de Europeanen aanvangen met den 
bouw der woningen voor zich zeiven en hun gezinnen. 

Groot waren de eischen, die aan het personeel ge
steld en de opofferingen, die van hen gevorderd wer
den. — Doch spoedig kwam aan veel ellende een 
einde , daar binnen 4 maanden de spoorweg van Batavia 
naar Priok door het moeras werd gelegd. Wél was 
de baan slechts tot de geringst noodige hoogte opge
werkt en werden de rivieren over noodbruggen gepas
seerd, maar de locomotief kon zich veilig daarover 
bewegen, zoodat het transport der werklieden over 
zee onnoodig werd, terwijl door de geregelde aan
komst van de treinen de Europeanen verzekerd wer
den, om op vaste uren en tijdig hun woningen te be
reiken , hetgeen te voren dikwijls eerst laat in den 
avond plaats had. 

Ook te Merak was de toestand verbeterd, daar de 
noodige gebouwen voor de huisvesting van het perso
neel gereed waren; nu kon de arbeid aan het werk 
zelf worden gewijd. 

De arbeid te Priok bestond aanvankelijk in den 
bouw van de fabriek , magazijnen , koeli-loodsen , los-
en laadsteigers en in het leggen van de vereischte wegen. 

Het maken van het kanaal tusschen Batavia en Priok 
werd na den bouw van den spoorweg de taak der 
tweede afdeeling. 

Te Merak werd een atelier opgericht, en werden 
spoorlijnen naar de steengroeven gelegd , alsmede 
ijzeren steigers op schroefpalen gebouwd, bestemd tot 
het laden der steenhoppers. 

Spoedig ontwikkelde het werk zich naar wensch. 
De werktuigen werden achtereenvolgens uit Europa 
ontvangen en gemonteerd; de verschillende hulpmid
delen werden steeds krachtiger en de moeilijkheden 
daardoor minder. 

In de maand October 1877 kwamen de eerste 
schepen der Bataviasche Havenwerken te Priok aan; 
een tweede soort baggermolen en een saddle-back-
hopperbarge maakten het begin van de vloot uit en 
het duurde niet lang , of het getal der vaartuigen nam 
toe. — In den aanvang van 1879 was de vloot geheel 
voltallig. 

De bouw van de zeehoofden was het zwaartepunt 
der begrooting van de havenwerken; geen berekenin
gen , noch vergelijkingen met andere dergelijke werken, 
gaven eenige zekerheid betreffende de vermoedelijke 
inzinkingen van de steenen dammen in den slappen 
bodem. 

De grondboringen en drukproeven, die bij de op
neming verricht waren, leverden wel een verhouding of 
vergelijking tusschen de verschillende waarschijnlijke 
plaatselijke verzakkingen op, doch zekerheid betreffende 
de afmetingen dier inzinkingen gaven zij volstrekt niet. 

In de begrooting werd aangenomen , dat het Ooster
zeehoofd vijf meter en het Wester-zeehoofd vier me
ter in den bodem zou zakken; deze raming was 
echter geheel approximatief. 

De constructie van de zeehoofden, of beter hun 
vorm, was zoodanig gekozen, dat ze de verzakkingen 
zooveel mogelijk beperkte. 

Twee fundeeringsdammen moesten gestort worden 
op een ouderlingen afstand, gelijk aan de basis van 
het zeehoofd ; die dammen zouden door hun gewicht 
tot zekere diepte in den bodem wegzakken. Tusschen 
de fundeeringsdammen zou een dunne laag zand ter 
aanvulling gestort «'orden, om daarop de eigenlijke 
zeehoofden te bouwen. 

De zeehoofden bestaan uit stortsteen, afkomstig 
van de groeven te Merak; de zeezijden zijn beschermd 

door zware betonblokken, terwijl het geheel moet 
worden afgedekt met een beton-muur. 

De vooronderstelling was gemaakt, dat het gewicht 
der zeehoofden gedragen werd door den grond, die 
tusschen de fundeeringsdammen is ingesloten; deze 
grond zou niet kunnen uitwijken, dan door verplaat
sing van de fundeeringsdammen of door oppersing 
onder die dammen door. Voor beide verplaatsingen 
van de slappe specie zijn echter groote krachten noo
dig , die een reactie op de drukking van de zeehoof
den zouden teweegbrengen en dus de verzakking dier 
steenmassa's zouden verminderen. 

De uitvoerende ingenieur heeft evenwel in deze con
structie eenige wijziging gebracht, die met succes be
kroond is. 

Zooals hiervoren is medegedeeld , bestaat het terrein 
te Tandjong-Priok uit een zandvlakte. — Ten behoeve 
van de binnenhaven moesten ongeveer 700,000 M* 
zand verwijderd worden, en deze specie zou met vaar
tuigen tot een afstand van 5000 M. uit de kust wor
den vervoerd. Van dat zand nu is gebruikgemaakt 
ter verbetering van den grondslag der zeehoofden. 
Hoeveelheden van minstens 100 tons werden bij kalm 
weder plotseling gestort op dc plaats, waar men de 
zeehoofden moest bouwen; het zware zand dreef den 
slappen modder zijdelings weg, en stelde zich in diens 
plaats of vermengde er zich mede. De zandstortingen 
werden voortgezet tot zij een rug van ongeveer 2 M. 
hoogte in de as der zeehoofden vormden; daarna wer
den de fundeeringsdammen van steen gestort, en werd 
de bouw der zeehoofden op de hierboven genoemde 
wijze voortgezet. 

De resultaten van die kunstmatige grondverbetering 
waren verrassend. 

Een tweede wijziging, door den uitvoerenden inge
nieur voorgesteld, was het vervangen van het beton, 
dat tot bescherming van de zeehoofden en tot afdekking 
van dat bouwwerk was bevolen, door trachiet-blokken. 
Aanleiding tot dit voorstel gaven de volgende over
wegingen : vooreerst verkeert het Portland-cement op 
Java door de zeereis in een minder goeden toestand 
dan in Europa , zoodat het beton eveneens van mindere 
qualiteit is; vervolgens is het trachiet specifiek zwaar
der dan het beton, en daardoor biedt het meer weer
stand; terwijl ten slotte de rotsblokken onregelmatiger 
van vorm zijn dan de kunstmatig vervaardigde beton-
steenen, en dus bij een storting onderling beter 
ineensluiten. Financieel waren de voordcelen niet min
der groot, daar trachiet slechts een derde van den 
prijs van beton kost. 

Het afdekken van den top der zeehoofden met rots
blokken inplaats van met beton, verdiende, uit een 
geldelijk oogpunt beschouwd, insgelijks de voorkeur; 
de executant achtte die wijziging bovendien hierom 
wenschelijk, daar, indien later, na de voltooiing, de 
top van de zeehoofden eenige duimen mocht zakken — 
hetgeen door verplaatsing van enkele steenen mogelijk 
is — het gemetselde topwerk zou scheuren en herstel 
behoeven, terwijl de los aangesloten trachietblokken 
de zakking zelfs niet zouden doen bemerken. 

Beide voorstellen van den uitvoerenden ingenieur 
werden door de Regeering goedgekeurd, en de zee
hoofden zijn dan ook in dien geest gebouwd. 

Grooten voorspoed heeft men bij dit werk ondervonden, 
wat vooral bij den bouw van deze zeehoofden is te 
waardeeren; een geringe tegenspoed daarbij had tonnen 
gouds kunnen kosten. 

De boven-beschreven grondverbetering, waardoor de 
zakkingen zeer beperkt en grootendeels voorkomen 
zijn, heeft volgens de begrooting reeds een voordeel 
van bijna / 2,000,000 opgeleverd. 

Oppervlakkig beschouwd, is het storten van steen 
een arbeid, die weinig moeilijkheden oplevert, doch 
in de practijk blijkt het, dat dit werk veel zeeman
schap cn oplettendheid vereischt. De stoomhopper-
b.irges toch moeten wiskunstig op de juiste plaats ge
bracht worden, teneinde verzekerd te zijn, dat de steenen 
niet buiten het lichaam van het zeehoofd vallen. On
danks stroomen, zee en wind moet dus het betrekkelijk 
groote vaartuig door trossen in bedwang worden ge
houden en zijn ligging door waarnemingen met optische 
instrumenten worden bepaald; tegelijkertijd moet zorg
gedragen worden, dat de nieuwe storting aan de vorige 
aansluit, zoodat het schip steeds in de nabijheid eener 
klip is, welke door zijn voorganger gevormd werd. 

Het derde onderdeel van de haven, zijnde de kaai
muur, is door zijn groote afmetingen interessant. 

Binnen een drietal jaren zijn 11,176 dampalen, lang 
14 M. en zwaar , 0 / „ ingeheid, benevens 805 I fundee-
ringspalen, lang 16 M. zwaar '•'"/..„; verder zijn95,oooM-\ 
grond tot een diepte van 11 M. onder het maaiveld 
ontgraven en 60,000 M'. metselwerk gedurende dien 
tijd vervaardigd. 

Gaat men na, dat het materiaal voor dit kunstwerk 
van elders moest komen; dat het Portland-cement van 
Europeeschen oorsprong was en dat daarvan maande
lijks ongeveer 3000 vat gebruikt werd; dat de palen 
in het zuiden van Noord-Amerika werden gekapt en 
per scheepsgelegenheid te Priok gebracht, en de 
overige materialen op uren afstand van het werk ver
zameld en per spoor aangevoerd werden, dan kan men 
zich een begrip maken van den grooten arbeid, die 
aan dit onderdeel in 3 jaren tijds verricht is. 

Bij het beginnen van dezen muur was de eerste vraag 
voor den uitvoerder, of hij dat werk in den droge, dan 
wel onderwater zou doen uitvoeren. 

Beide werkwijzen hebben haar voordeden. Bij een 
uitvoering in den droge verkrijgt men beter werk en 
zijn daarenboven de kosten aanzienlijk minder, doch j 
een eerste vereischte bij een dergelijken bouw is, dat 
de dammen sluitend worden gemaakt en dus het 1 
heiwerk met de uiterste zorg geschiedt, terwijl zich I 
het gevaar voordoet, dat het grondwater de krachten 
van de pompwerktuigen zal overtreffen. Wordt de bouw 
echter in het water verricht, dan is een aanzienlijk 
grondverzet ter ontgraving noodig, terwijl dezelfde I 
hoeveelheid later ter aanvulling nogmaals moet worden J 
verzet; ook heeft men bij een dergelijke uitvoering j 
geen gezicht op het werk, zoodat men niet de overtuiging 
kan hebben, dat het inwendig zonder gebreken is. I 

De uitvoerende ingenieur zag evenwel de mogelijk-
heid in, om de damwanden nauwkeurig te maken, | 
en op grond der ondervinding, te Priok en elders ver
kregen, voedde hij de hoop, dat door een voldoend 
aantal stoompompen de fundeeringsput zou kunnen 
worden droog gehouden ; hij besloot daarom tot een 
uitvoering in den droge. 

De uitkomst heeft de gestelde verwachtingen niet 
teleurgesteld; de gedane keuze is weder met succes 
bekroond. Trouwens, evenals bij den geheelen haven
bouw , viel den executant ook bij dit werk in het alge
meen groote voorspoed ten deel; alleen over een lengte 
van 300 meter van den muur ondervond hij tegenspoed: 
een zware koraalbank werd daar aangetroffen. Doch 
pok deze tegenspoed had een lichtzijde: de bank 
bood namelijk een uitmuntenden grondslag voor het 
metselwerk aan. 

De ontgraving van den put, die ruim 12 M. onder 
het maaiveld diep was, geschiedde met handenarbeid; 
de specie werd in kipbakken gestort, die door stoom-
kranen uit den put gelicht en in spoorwagens geledigd 

werden. Maakte gebrek aan werkvolk het noodzakelijk, 
dan werd ter ontgraving gebruikgemaakt van grals 
en excavators, werktuigen, die op ijzeren handen ge
lijken ; ze worden in den put neergelaten, dringen door 
hun gewicht in den grond, sluiten zich bij het lichten 
en brengen daarna een hoeveelheid specie op. 

Zware stempelingen waren noodig tusschen de dam
wanden, om het doorbuigen der palen te beletten. 

Krachtige centrifugaalpompcn , bijgestaan door pulso-
meters van groot vermogen, voerden het grondwater 
uit de diepte op. 

Vervoerbare beton-mengers, die een hoeveelheid van 
0.75 M :'. specie gelijktijdig opnemen, bereidden de 
metselspecie; de stoomkranen, die den beton-menger 
vullen, waren er tevens op ingericht om dit werktuig 
te draaien en het mengen van de specie te verrichten. 
Het bereide beton werd in kipbakken gestort, en deze 
laatsten werden weder door de kranen opgenomen en 
op de plaats gekipt; kokers werden niet gebruikt, daar 
de groote diepte van den put de mogelijkheid zou 
doen ontstaan, dat in de kokers de zware grint sneller 
daalde dan de metselspecie, zoodat de vermenging ge
stoord zou worden. 

Wegens de veelheid der stempels en de groote af
metingen der kokers, die herhaaldelijk verplaatst moeten 
worden , heeft men van die algemeen gevolgde methode 
moeten afwijken. 

De voorkant van den kaaimuur wordt opgetrokken 
met kunststeenen tot de hoogte van laagwater. De 
kunststeenen worden in een afzonderlijke fabriek be
reid; ze wegen een halve ton. Boven laagwater wordt 
de muur van breuksteen vervaardigd; uitgezochte por-
fier-steenen, van Merak afkomstig, worden voor dit 
werk gebruikt; een imitatie van een bazalt-muur is 
daardoor verkregen. Zware dekzerken, meeringen, 
schuurklampen enz. voltooien het kunstwerk. Geen In
dische kalksoorten of cementen heeft men bij den kaai
muur gebezigd: uitsluitend Portland-cement werd voor 
de verbinding aangewend; voor een bedrag van onge
veer ƒ25,000 werd maandelijks van dit materiaal ver
werkt. 

De tweede afdeeling der Bataviasche havenwerken 
was van minder omvang dan de werken te Priok; zij 
bestond , zooals wij reeds zagen, uit: 

een spoorweg met dubbel spoor; 
een scheepvaartkanaal; 
een rijweg en jaagpad , en 

' een groot aantal bruggen. 
Voor deze werken moest 900,000 M \ grond verzet 

en groote koraalbanken weggekapt worden; ook was 
de bouw van de belangrijke spoorwegbruggen in den 
moerasbodem niet zonder bezwaren, en dikwijls had 
men met gebrek aan werkvolk te kampen. Bovendien 
gaf de exploitatie van den spoorweg veel arbeid: er 
moesten maandelijks zestig a zeventig duizend personen 
en jaarlijks ruim veertig duizend tons goederen worden 
vervoerd, welke goederen door het personeel van de 
afdeeling uit de lichters op de wagens werden geladen. 

De steengroeven te Merak maken de derde afdeeling 
uit. Merak ligt in Straat Soenda op de Westkust 
van Java. De inloopende kust vormt daar een baai, 
die door het eiland Merak gedekt wordt tegen de 
westelijke winden. 

De trachiet-rotscn reiken tot aan zee; in dc nabij
heid van die rotsen de ligplaats der schepen te kiezen, 
scheen dus rationeel; maar in aanmerking nemende, 
aan welke gevaren dc schepen bij de rotsen in den 
westmoesson blootgesteld zouden zijn, werd het mid
den der baai voor ankerplaats bestemd. Daarna werden 
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groote los- en laadsteigers gebouwd, die op ijzeren 
schroefpalen steunen , en waarlangs de schepen gemeerd 
lagen, om door middel van krachtige stoomkranen 
hun lading te ontvangen. 

De rotsen werden bewerkt zoowel door boormachines, 
die door gecomprimeerde lucht werden gedreven, als 
door handboren. De ondervinding, bij dit werk ver
kregen , heeft geleerd, dat voor een steen-exploitatie, 
waarbij een groote rotswand aangevallen wordt, het 
boren uit dc hand voordeeliger is , dan het gebruik 
der machinale boorinrichtingen, die bij de herhaalde 
verplaatsing, door haar gewicht kostbaar en langzaam 
werk leveren. 

Dynamiet is het springmiddel, dat bij de exploitatie 
gebruikt wordt. In den aanvang van het werk, toen de 
rotsen nog een onregelmatigen vorm hadden, was het 
dynamiet-verbruik zeer aanzienlijk; thans , nu die steen
gevaarten loodrechte wanden hebben , wordt met 1 KG. 
dynamiet 10 M' . steen verkregen, buiten en behalve 
de groote massa's gruis. 

De voordeeligste exploitatie is bereikt door het doen 
instorten der rotsen. De heuvels zijn ongeveer 50 a 
60 meter hoog en met een aardlaag van gemiddeld 
2 a 3 M. gedekt; nadat deze humus door middel van 
een transportkabel verwijderd was, werden in de rots 
tunnels gemaakt, die slechts door dunne pijlers ge
scheiden waren, en daarna worden deze pijlers gelijk
tijdig weggeschoten, zoodat het gevaarte instort en 
door den val zich zelf in stukken verdeelt. De groote 
rotsblokken werden gebruikt ten behoeve der buiten-
bestorting van de zeehoofden; de kleinere stukken 
werden in kipbakken geladen, die door kranen gelicht 
en op de spoorwagens geplaatst werden. Dc zware 
rotsblokken leverden bij het laden groote moeilijkheden 
op. Geen tangen heeft men kunnen vervaardigen, sterk 
genoeg om die steenmassa's te verplaatsen; het was 
daarom noodig, dat kettingen als stroppen dienst deden. 

De stoomkranen brachten nu de rotsblokken op de 
spoorwagens, om later bij het laden in de stoomhop-
perbarges een gelijke behandeling te ondergaan. 

(A. et A.) PRIJSVRAAG , 
UITGESCHREVEN DOOR DE GEMEENTE 

NIEUWERAMSTEL, 
Bij al het goede en nuttige, onder het bestuur van 

den overleden Burgemeester der gemeente Nieuwer-
amstel totstandgebracht, moet het toch in 't bijzon
der onze aandacht trekken , dat men onder den tegen-
woordigen Burgervader dier steeds in bloei toenemende 
gemeente , bij voortduring meer vooruitgang en daarbij 
een streven in de goede richting mag waarnemen. 

Op verschillend gebied, als: verbetering der inrich
ting van politie en brandweer, het dempen van onwel
riekende slooten, het aanleggen van straten met be
hoorlijke rioleering, het bouwen van eenige noodige, 
goed ingerichte scholen — ziedaar ettelijke hoofdpunten , 
welke ieders aandacht onmiddellijk moeten trekken, 
die in de welvaart dezer gemeente en van hare bewo
ners eenig belang stelt. 

De veiligheid van personen en eigendommen, de 
gezondheidstoestand der gemeentenaren en de verbete
ring en uitbreiding van het onderwijs, worden alzoo 
door de uitvoering van genoemde nuttige werkzaam
heden , door den Gemeenteraad en zijn wakkeren voor
ganger op krachtdadige wijze bevorderd. 

Gaarne waardeeren wij dan ook het ernstig streven 
van het Bestuur dezer gemeente en twijfelen niet, of 
hunne pogingen zullen ook van de zijde der burgerij 
alle mogelijke medewerking genieten. 

Het is nochtans niet onze bedoeling, den lof van 
het tegenwoordige Bestuur te trompetten, om de mensch-

heid daarmede bekend te maken; dit is onnoodig en 
min welvoeglijk; doch wij wenschen voor het oogen-
blik de lezers van De Opmerker, met name de bouw
kunstenaars , enkel opmerkzaam te maken op de prijs
vraag , door de gemeente Nieuweramstel uitgeschre
ven , voor de stichting van twee schoolgebouwen met 
onderwijzerswoningen, en daaromtrent een en ander, 
wat onze bijzondere aandacht trok, ten beste te geven. 

Ieder, die den vooruitgang en den bloei der bouw
kunst ter harte gaat, zal met ons het verschijnsel toe
juichen , dat de Gemeenteraad besloot, voor deze stich
tingen eene prijsvraag uit te schrijven; dit is voorwaar 
eene groote schrede vooruit op den goeden weg. 

De dagbladen maakten ons met deze heuglijke 
voornemens bekend, en noodigden ieder werklustig 
bouwkundige uit, zich, tot het verkrijgen van nadere in
lichtingen , te vervoegen aan het raadhuis der gemeente, 
waar deze zouden verstrekt worden. 

Gelijk te verwachten was, togen vele liefhebbers 
derwaarts, en ook wij, door oprechte belangstelling 
gedreven, richtten onze schreden naar Amstel's boor
den , om van de uitnoodiging gebruik te maken en 
nader kennis te nemen van deze bijzondere manier van 
eene prijsvraag uit te schrijven. 

Bijzondere manier, zeiden wij, en waarlijk, deze 
manier is ook lang niet alledaagsch, 

Wat den Raad der gemeente toch deed besluiten om, 
inplaats van het op aanvrage toezenden van het pro
gramma , enz., alle inlichtingen persoonlijk te doen af
halen , is ons onbekend; het zal aan de deelneming 
toch niet bevorderlijk zijn, daar zeer velen, om ver
schillende reden, niet instaat zijn, deze bouwkunstige 
bcdevaart te ondernemen. Dit betreuren wij en het 
zou, onzes inziens, wenschelijk geweest zijn, den meer 
gebruikelijken weg in te slaan. 

Zooals boven gezegd, maakten wij gebruik van dc 
aangeboden gelegenheid en kwamen na eene frisschc 
ochtendwandeling ter plaatse, waar ons eenige kleine 
verrassingen wachtten. 

Op het raadhuis gekomen, vonden wij op eene der 
bovenzalen reeds vele heeren vergaderd en namen wij, 
achter de balie , op eene bank gezeten, eene afwach
tende houding aan. 

Rondom eene groote tafel waren eenige heeren bezig 
met schrijven ; anderen zaten gezellig te praten, en nog 
meer personen zaten, evenals wij, langs de wanden, 
in afwachting van de dingen die komen zouden. 

Spoedig bleek ons nu , dat er, gemakshalve, slechts 
één programma ter tafel was, 'twelk een der liefheb
bers bezig was, over te schrijven. 

Een troostrijke aanblik voorwaar; wanneer toch 
zouden wij, op die manier, eene beurt krijgen, om ook 
eens daarvan te profiteeren! 

Gelukkig evenwel werd door een der aanwezigen aan 
de tegenwoordig zijnde raadsleden de vraag gedaan, 
of het voor den goeden gang van zaken niet wensche
lijk ware, het programma voor te lezen: dan kon 
ieder daarvan nota nemen en zou het tijdverlies voor 
al de aanwezigen tot een minimum gereduceerd worden. 
Dit voorstel werd door allen met ingenomenheid be
groet, en vond ook bij de achtbare heeren eene goede 
ontvangst. 

Een der raadsleden nam alsnu de lezing op zich, en 
wij waren alzoo spoedig in kennis met de meest be
langrijke punten van het programma; waarbij ons alle 
vragen met de meeste welwillendheid werden beant
woord. 

Allereerst ontving ieder de beide situatieteekeningen 
van de beschikbare terreinen, waarop peil, enz. duide
lijk aangegeven. 

Uit het programma en de inlichtingen bleek ons 

voorts, dat gewenscht worden twee uniforme school
gebouwen met onderwijzerswoningen. 

Op elk terrein worden verlangd : twee schoolloka
len lang 16.50 M ' . en breed 7.00 M ' . , waartusschen 
over de volle lengte een gang van 4.50 M ' . breedte, 
jn te richten voor privaten, overdekte gangen, enz. 

Ieder der lokalen moet ruimte aanbieden voor 200 
kinderen en in vier afdeelingen, elke voor 50 kinderen, 
verdeeld zijn. 

Voor dc onderwijzerswoning is op het eene terrein 
aanwezig eene breedte van 5.50 M' . en eene lengte 
van 12.00 M', en op het andere eene gemiddelde breedte 
van 6.00 M' . en eene lengte van 12.00 M' . 

Alle gebouwen worden twee verdiepingen hoog. 
Van de op elk terrein te projecteeren lokalen wordt 

voorloopig slechts één gebouwd, met de gang, enz., 
benevens de onderwijzerswoning. 

De bouwkosten voor elk der thans te bouwen scholen 
met woning mogen f 27,000 bedragen ; waaronder be
grepen is f 2,000 voor ameublement, / 500 voor extra 
post, onvoorziene uitgaven, benevens het honorarium 
voor architect en opzichter. 

Bovendien moet op het eene terrein een sloot 
gedempt worden, ter lengte van 24.00 M'. en ter breedte 
volgens het situatieplan van 5.50 M'. waarvoor volgens 
mededeeling bcnoodigd 1200 M :'. zandaanvulling. De 
hiervoor benoodigde gelden zijn niet in de bouwsom 
begrepen. 

Boven alles wordt zuinigheid aanbevolen , dewijl ver
langd worden: „eenvoudige, doelmatig ingerichte en so
liede gebouwen", opdat, volgens een der raadsleden, de 
burgerij later aan den Gemeenteraad niet zal kunnen ver
wijten , dat de gelden der gemeentekas verspild zijn 
aan mooie , doch ondoelmatige schoolgebouwen. Men 
bedenke, dat men werkt voor eene plattelands-ge
meente. Eenvoudig en naïef. 

Er wordt verlangd slechts één ontwerp, waarbij: 
I*. fundeeringsplan; 
2". plans van de indeeling; 
3 e. twee gevels; 
4 e. eene langs- en eene dwarsdoorsnede. 
Alles op eene schaal van 1 cM. per meter. 
5e. Eene uitvoerige begrooting van kosten. 
Bijzondere bepalingen: 
Aan het best gekeurde ontwerp, mits voor de be

paalde som uitvoerbaar, wordt voor ieder gebouw uit
geloofd eene som van ƒ150, aldus / 300 voor de twee. 

Deze prijs wordt niet uitbetaald, alvorens zal ge
bleken zijn, dat het werk voor de begrooting uitvoer
baar zal zijn. 

Wanneer de ontwerper met de uitvoering belast wordt, 
waarvoor, tegen overeen te komen voorwaarden met 
den Gemeenteraad, de gelegenheid bestaat, vervalt de 
premie. 

De uitvoering zal slechts dan aan den prijswinner 
worden opgedragen, wanneer deze blijken zal ter 
goeder naam en faam bekend te staan , m. a. w., 
iemand, waarmee Burgemeester en Wethouders der Ge
meente willen te doen hebben. 

Alle bescheiden moeten, van eene spreuk of motto 
voorzien en begeleid door een gesloten naambrief met 
hetzelfde motto, vóór of op 15 Maart e.k. vrachtvrij 
aan de Gemeente-secretarie te Nieuweramstel inge
leverd zijn. 

Het bekroonde ontwerp wordt eigendom der gemeente. 
Nog eene kleine verrassing tot besluit, waarna ieder, 

zeker hoogst voldaan over den ondernomen tocht, 
huiswaarts keerde. 

Een der aanwezigen vroeg in alle bescheidenheid 
eenige inlichtingen, omtrent de wijze van beoordeeling 
°f wel de samenstelling der Jury; doch de Raad 

wenschte deze geheel voor zich te houden; alléén 
kregen wij de geruststellende verzekering, dat alles 
op de meest eerlijke wijze zal geschieden. 

Toen deze verzekering de gemoederen nog niet vol
doende tot rust bleek te brengen, werd daaraan nog 
door een der achtbare heeren toegevoegd, dat de 
Jury zal bestaan uit: „deskundige timmerlieden uit de 
gemeente , al of niet bijgestaan door de Commissie van 
fabrikage." 

Verkwikkelijk denkbeeld! 
Bij al het goede, dat wij alzoo in dit streven zien, 

blijft er nochtans zeer veel te verbeteren over, en was 
het wenschelijk geweest, dat dc Commissie voor de
zen schoolbouw eerst eens de voorlichting van be
kwame vakmannen gevraagd had, waardoor allereerst 
de Gemeente en ook de deelnemers zouden gebaat zijn. 

Amsterdam, 7 Februari 1884. V. v. H. 

D E MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST EN H A R E WET. 

Mijnheer de Redacteur, 
Spoediger dan wij ons hadden voorgesteld, komen 

wij weder tot u met het verzoek, ons nogmaals eenige 
ruimte in De Opmerker te gunnen, teneinde, naar aan
leiding van hetgeen in de Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst voor de deur staat, iets over hare wet 
in het midden te brengen. 

Wie had het van die zóó gewikte en gewogen nieuwe 
wet verwacht, dat zij zoo spoedig zou blijken onvol
ledig te zijn en schadelijk te werken ? Verschillende 
voorstellen tot wijziging zijn reeds gedaan. 

De Afdeeling te Rotterdam komt met het voorstel, 
om tot den toestand van vóór 1881 terug te keeren. 

De heer Daniël J. Sanches doet ook een voorstel 
om uit den benarden toestand te geraken. 

Een derde denkbeeld wordt aangegeven door den heer 
J. B. Kam, en een vierde door den heer C. M. Droog
leever Fortuijn, hoewel geen lid der Maatschappij zijnde. 

Deze voorstellen wenschen wij in het kort te be
spreken , en tegelijk de geheele wet te doorloopen. 
Misschien vinden wij hier en daar iets, waarover wat 
te zeggen is. 

Reeds art. 1 geeft ons stof in de nieuwe woorden: 
„in haar maatschappelijk gebouw." Bij de behandeling 
der wet in 1880 zullen weinigen, buiten de stellers 
van dat artikel, aan iets anders gedacht hebben, dan 
aan het huis in dc Wijde-Kapelsteeg n". 2, te Am
sterdam. Thans denken wij aan iets anders en , wij 
twijfelen niet, aan iets beters, wat huisvesting betreft. 
Wij laten de waarde van het gebouw in spc voor de 
Maatschappij op hare plaats, maar spreken alleen over 
den loop der zaak en het verband tusschen de Maat
schappij en het gebouw, een punt, dat ons op het 
oogenblik nog verre van duidelijk is. 

In de buitengewone algemeene vergadering van 30 Sep
tember 1880 verzoekt en bekomt het Bestuur mach
tiging , als de financiën het sullen toe/aten, den wensch 
te verwezenlijken, om een waardig gebouw voor de 
Maatschappij te verkrijgen. In een dito vergadering , 
op 1 Maart 1881 , stelt het Bestuur voor het Music 
Louis XV aan te koopen; dit duidelijke voorstel wordt 
niet aangenomen. In de algemeene vergadering, op 
28 Mei 1881, wordt lang en breed gediscussieerd over 
het vormen van een fonds voor een maatschappelijk 
gebouw, en dat wel uit de gewone jaarlijksche «ver
schotten. Op 25 Mei 1882 komt hetzelfde punt weder 
ter sprake, maar hoe en in welken zin ook, het is 
steeds te doen om een gebouw, gesticht of gekocht 
door- en voor dc Maatschappij. 

Ter algemeene vergadering op 31 Mei 1883 wordt 
het anders. Daarop komt de permanente tentoonstelling 
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in behandeling. Volgens de toelichting, had de Afdeeling 
te Amsterdam aan het Bestuur verzocht, werk te maken 
van een betere huisvesting der bibliotheek. Het Bestuur 
had dc „opdracht" aanvaard. Het had de voormalige 
Tcntoonstellings-commissic verzocht om een plan te 
ontwerpen (voor een bibliotheek-lokaal ?), dat in de 
Afdeelingen vrij gunstig was ontvangen. Op voorstel 
van den Voorzitter, wordt eene motie aangenomen, 
luidende: „het organiseeren vaneen permanente tentoon' 
stilling ligt op den weg der Maatschappij , en het Bestuur 
wordt gemachtigd het denkbeeld te verwezenlijken." 

In de algemeene vergadering van 29 September 
1883 is het niet organiseeren, maar geldt het de Stich
ting van een gebouw voor permanente tentoonstellingen. 
Uit de toelichting blijkt, dat de vroegere Commissie 
weder is werkzaam geweest en een bepaald voorstel 
had ingezonden, hetwelk door het Bestuur is over
genomen. Na deze inleiding ontvangen de ter ver
gadering aanwezige leden een afdruk van het voorstel: 
„om een gebouw, als boven gezegd, op het gekozen 
terrein te stichten en bevattende vergaderzaal, enz. 
voor de Maatschappij." Met bijna algemeene stemmen 
wordt het Bestuur opgedragen, dc gehoorde plans ten 
uitvoer te brengen. 

Het schijnt ons toe, dat het Bestuur verder is ge
gaan dan in Mei in de bedoeling der Vergadering lag. 
Het organiseeren eener tentoonstelling is iets anders dan 
het stichten van een gebouw daarvoor. 

Bij dc in Mei gevoerde debatten zegt de heer P. J. H . 
Cuypers, dat niet gevraagd -wordt om een gebouw te 
stichten; wel, of het geopperde denkbeeld (het orga
niseeren eener tentoonstelling) in den geest der leden 
valt. Is dit het geval, dan zal het denkbeeld tot 
stichting van een tcntoonstcllingslokaal met zetel voor 
de Maatschappij op den voorgrond treden, niet dat 
van een maatschappelijk gebouw. De Voorzitter wil 
verklaard zien , dat het op den weg der Maatschappij 
ligt, zulk een gebouw te stichten. Wij kunnen in het 
gesprokene niets anders lezen, dan dat de Maatschappij 
een gebouw zal stichten, dat niet het hare zal zijn. 

In September wordt gezegd, dat uit de exploitatie
rekening zal blijken dat de Maatschappij en het gebouw, 
niet als een onafscheidelijk geheel zijn beschouwd. 
Volgens den Voorzitter geven de financiéele plans geen 
risico (voor de Maatschappij), wel voor hen, die de 
leening van / 22,000 zullen bijeenbrengen. De Maat
schappij zal slechts / 210 'sjaars op het spel zetten. 

De heer J. H. Leliman wil, dat het Bestuur de ver
antwoordelijkheid zal dragen, doch die wordt bij monde 
van den Penningmeester niet aanvaard. Dat is ook 
volstrekt niet noodig, want, hoewel de tentoonstelling 
(in 1882 ) / 3000 heeft gekost, sluit de rekening van 
dat jaar toch nog met een saldo. (Wil dat zeggen, 
de kas der Maatschappij kan wel een stootje velen?) 

De heer Van Etteger kan zich, nu het blijkt, dat 
er geen al te groote lasten op de Maatschappij zullen 
drukken, bij een maatschappelijk gebouw neerleggen. I 
Neen, geen maatschappelijk gebouiu, zegt de Voorzit- 1 
ter; het gebouw wordt slechts gesticht voor het hou- ; 
den eener permanente tentoonstelling. Dit leidt tot niets 
anders dan een beter tehuis voor dc Maatschappij; het 
kan niet anders. Wordt het voorstel aangenomen, dan 
zal het gebouw (dat geen gebouw der Maatschappij ' 
zal zijn) een zaak van voortdurende zorg voor het Be-
stuur zijn. 

De heer Cuypers stelt de zaak nog eens in het 
juiste licht; men begrijpt elkander niet goed. Aan de 
tentoonstelling is een practisch denkbeeld vastgeknoopt: 
een betere zetel voor de Maatschappij. Is zij eenmaal 
in het bezit van haar GEBOUW . . . . 

Het zal dus geen gebouw van de Maatschappij zijn, 

hoewel het eenmaal in haar bezit kan komen. De be
grooting van inkomsten bewijst het, want de Maat
schappij ontvangt rente van de ƒ 10,000, welke zij voor 
de stichting bijdraagt. Maar waarom moet dan de 
/ 10,000 zonder eenig hypothecair verband worden bij
gedragen f Wie sticht het gebouw dan; van wien huurt 
de Maatschappij? Als de Maatschappij slechts huurt, 
dan blijft het gereleveerde bezwaar, aan huren verbon
den , bestaan, en kan de Maatschappij op een goeden 
dag genoodzaakt worden te vertrekken; en waarom laat 
het Bestuur zich dan opdragen het plan uit tc voeren ? 
In een woord; wij begrijpen het niet. 

Een enkel woord over de lasten , die berekend wor
den ƒ1210 meer te zullen bedragen dan thans. Maar 
als de Maatschappij slechts huurster is, komen dan 
dc kosten van huisbewaarder tot cn met bode, te zamen 
berekend op ƒ940, voor rekening van den verhuurder? 
Het zal mooi zijn, maar dan is het sterk afwijkend 
van den gewonen loop van zaken. 

Zonder dat wij ons dc gave der profetic wenschen 
toe te kennen, verwachten wij toch binnenkort het 
voorstel, dat de Maatschappij het gebouw, met al 
zijn lasten cn baten, zal overnemen van . . . . 

Tot naderen aandrang van ons betoog omtrent de 
uitgave der bekroonde prijsvragen, in n". 4 van De 
Opmerker, komt ons Art. 5 te stade. Daarin is twee
maal sprake van „de uitgave van bekroonde prijsvra
gen". Was hier niet een op zich zelf staande uitgave 
bedoeld, dan moest achter „de verslagen der Maat
schappij" staan met de bekroonde prijsvragen. 

Art. 29 bepaalt, dat de prijsvragen in Augustus moeten 
uitgeschreven worden; die voor 1883 dragen de dag-
teekening van December. Tegen het inkrimpen van 
den tijd, gedurende welken de prijsvragen loopen , zal 
bij niemand eenig bezwaar bestaan , wel tegen het niet-
nakomen van vastgestelde bepalingen. 

Het schijnt ons toe raadzaam te zijn, uit Art. 42, 
13" de woorden „en die tot geen stemming aanleiding 
geven" te verwijderen, aangezien het dikwijls lastig is, 
daaraan vast te houden. Wij hebben het in September 
j.l. nog gezien, dat een niet op de agenda voorkomend 
voorstel in behandeling komt en daarover gestemd wordt. 

De bepaling der slot-alinea van Art. 42 schijnt ook 
niet streng gehandhaafd tc kunnen worden. Om niet 
op andere afwijkingen hiervan te wijzen, releveeren wij 
het gebeurde met het gebouw. Op de agenda vinden 
wij wel: „Mededeelingen en besprekingen van het voor
stel van het Bestuur, ter stichting van een gebouw 
voor permanente tentoonstellingen" , maar van het voor
stel zelf, evenmin als van een preadvies, vernemen wij 
iets, dan op het eigen oogenblik dat het voorstel in 
behandeling komt, tengevolge waarvan zekerlijk vele 
leden niet waren voorbereid op hetgeen zou moeten 
gebeuren; het was voor dezen een wezenlijke verras
sing. Is de bepaling, dat de ter Algemeene Vergadering 
te behandelen voorstellen, zoo noodig met het pre
advies van het Bestuur , veertien dagen voor de ver
gadering aan de leden worden toegezonden, niet in-
acht te nemen , dan zou het beter zijn haar ook te laten 
vervallen. 

Art. 43. De ter bespreking gestelde vragen worden 
telken jare in November bekendgemaakt. De heer 
Leliman bracht dit onderwerp in de laatste September-
vergadering op het tapijt. De Voorzitter antwoordde, dat 
de reorganisatie dit in de laatste jaren heeft verhinderd 
en oordeelde het nut van die besprekingen twijfelachtig. 
De architecten spreken thans weinig , maar handelen. 
Zij hebben geen tijd tot praten. Dit is zeker gelukkig, 
maar toch zijn wij het niet met den Voorzitter eens. 
Vroeger werd ook door anderen dan architecten het 
woord gevoerd; zij gaven van hunne ervaring ten alge-

meenen beste. Ook willen wij gaarne erkennen, bij onze 
excursie door de verslagen zooveel wetenswaardigs 
te hebben ontmoet, dat bij ons het nut van die be
sprekingen boven allen twijfel verheven is. Vele ant
woorden kunnen gerust kleine belangrijke verhande
lingen genoemd worden. Schrijven kost tijd , en daarom 
meenen wij dat zij, die met de krachten waarover zij 
te beschikken hebben , voor de Maatschappij schrijven, 
minstens even goede en werkzame leden zijn , als zij, 
die haar wat teekeningen ter reproductie afstaan of 
alleen maar handelen. Vergeten wij ook niet , dat de 
vragen in de Afdeelingen werden besproken , waarvan 
de gevolgen ruimschoots in de verslagen te vinden zijn. 

Wij zijn genaderd tot Art. 52. 
Uit onze in n". 47 van den vorigen jaargang gege

ven denkbeelden is op te maken, dat wij, met liet 
voorstel der Afdeeling te Rotterdam , zooals het tiaar 
ligt, niet sympathiseeren. Inplaats van daardoor tot 
eenige verbetering te komen, leidt het weder tot een 
vroegeren, in elk geval afkeurenswaardigen toestand. 
Wij bewaren dus daarover het stilzwijgen. 

Het voorstel van den heer Daniel J. Sanches lacht 
ons ook niet zeer toe. Zonder van ontduiking te 
spreken, gelooven wij toch , dat dc verandering der 
contributie van kunstlievende leden van ƒ 5 in ƒ 2 , 
tegenover ƒ 15 voor de gewone leden, te waterig is. 
Dan schijnt het ons voor de Maatschappij te min, 
voor ƒ 2 in een geheel jaar hare deuren voor een ieder 
open te zetten, terwijl wij betwijfelen, dat dit het juiste 
middel is, om leden voor de Afdeelingen te winnen, 
omdat zij , die zich daarbij willen aansluiten , eerst lid 
der Maatschappij moeten worden en daarvoor jaar
lijks ƒ 2 betalen, waarvoor zij niets genieten, be
halve de te Amsterdam wonenden. Dezen verwerven 
voor die ƒ 2 , zonder het minste bezwaar, toegang tot 
de permanente tentoonstelling, de bibliotheek en de 
Algemeene Mei-vergadering, op welke de toevloed van 
de geen stem hebbende kunstlievende leden zoo groot 
zou kunnen worden, dat daaruit verwarring ontstond. 
Deze practische bezwaren zijn, dunkt ons, groot ge
noeg , om het voorstel niet aanbevelenswaardig te 
achten. 

Het voorstel van den heer J. B. Kam strekt, om als 
buitengewone leden tot de Afdeelingen toe te laten 
personen tot 23Jarigen leeftijd, zonder lid der Maat
schappij tc zijn. Waarom alleen jongelieden en niet ook 
ouderen, die in hetzelfde geval verkeeren als de heer 
Kam stelt ? Het zij zonder minachting van de krach
ten of den goeden wil der jongeren gezegd: door hun 
rijperen leeftijd, mag van ouderen ook iets ten goede 
verwacht worden. 

Hier is iets , dat wij niet begrijpen. In het begin 
van zijn betoog, laat de heer Kam duidelijk uitkomen, 
dat hij ingenomen is met de niet-aanneming van het 
voorstel der Afdeeling te 's-Gravenhage, omdat het een 
inbreuk maakte op Art. 52. Het komt ons voor, dat 
het voorstel van den heer Kam precies hetzelfde is. 

Tusschen den heer C. M. Droogleever Fortuyn en 
ons bestaan punten van aanraking en verschil. Aan
raking in de organisatie der Maatschappij en den in
vloed der Afdeelingen ; verschil ten opzichte der plaat
selijke leden. 

De heer Fortuyn gaat verder dan wij. Hij geeft op 
de Algemeene Vergadering slechts stemrecht aan de 
Afdeelingen; wij wilden de leden niet verkorten in een 
recht, dat zij 42 jaren hebben bezeten, hoewel wij 
toestemmen, dat zeker niet alle stemmingen op de 
Algemeene Vergadering het gevoelen weergeven van 
de meerderheid der, ook daarbuiten hunne stem uit
brengende , leden. Het is reeds meermalen bij de 
verkiezing van leden in het Bestuur gebeurd, dat zij, 

die bij de candidaten-stemming door de (niet alle) 
leden, het vereischte aantal stemmen hadden verkre
gen , door de ter Algemeene Vergadering tegenwoor-
digen eenvoudig opzijde gezet en in de plaats daar
van personen zijn gekozen, op wie geen of slechts 
een enkele stem was uitgebracht. Wij noemen dit een 
te ver gedreven souvereiniteit der Algemeene Verga
dering. Wij vergeten ook niet, dat het bijna tot de 
niet denkbare gebeurtenissen behoort, dat de te Am
sterdam wonende leden, niet de stemmenmeerderheid 
op de Algemeene Vergadering zouden hebben, zoo
dat, indien deze leden ergens hun zin op gezet heb
ben — al zou het ook tegen den zin van de groote 
meerderheid van alle leden zijn — dat met vlag en 
wimpel doorgaat. 

Waar het eene geschied is en het andere kan ge
schieden , wordt het, in het belang der algemeene 
zaak, plicht, het gevoel het zwijgen op te leggen. De 
heer Fortuyn heeft ons bekeerd. Wij zeggen thans 
met hem : alleen de Afdeelingen stemmen, bij monde 
van hare afgevaardigden. 

Wat de toelating van plaatselijke Afdeelingsleden 
betreft, meenen wij den heer Fortuyn , die een dergelijk 
lid te Rotterdam schijnt te zijn, te mogen vragen, of 
hij gelooft, dat een Afdeeling met omstreeks 50 leden 
voor die stad voldoende is? Blijft daar, en overal el
ders, aan vakgenooten, die zich voor dc Maatschappij 
geen opoffering willen getroosten , de weg tot de Af
deelingen versperd, dan zullen dezen de handen in 
elkander slaan en concurreerend optreden; de voorbeel
den daarvan bestaan reeds. Het is niet mogelijk te 
denken, dat dit zonder schade voor de Afdeelingen en 
de Maatschappij kan geschieden. 

Art. 68 zegt: „Het in Art. 47 genoemde Huishou
delijk Reglement (omtrent het beheer der Bibliotheek 
en de Verzamelingen der Maatschappij) wordt aan de 
Wet toegevoegd." 

Het schijnt dat deze bepaling in het vergeetboek is 
geraakt, tenminste aan ons exemplaar der Wet is het 
niet toegevoegd, en wij herinneren ons niet het op 
andere wijze te hebben ontvangen. 

Dan wachten wij steeds op een verbeterblaadje der 
Wet, tengevolge van de in het vorig jaar daarin ge
maakte veranderingen. Wij kunnen die wel in het 
verslag vinden, maar moet dat voldoende geacht worden? 

P. 

I N G E Z O N D E N . 

Aan dc Redactie van De Opmerker. 
In uw laatst verslag der Afdeeling Amsterdam staat te lezen, 

dat ik de heeren Knuttel cn Droogleever Fortuyn eenigszins 
verdacht van invloed te hebben geoefend of te zullen oefenen 
op de verkiezing van Bestuurders voor de Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst. Deze bewering is onjuist. Ik ver
zoek den laatsten naam te willen veranderen in dien des heeren 
J. Verheul Dm., als een der beide onderteekenaars van den 
(geheimen) brief, die door uw blad openbaar is geworden. De 
overdenking" is door uwen verslaggever onjuist opgevat. Het 
zou mij aangenaam geweest zijn, dat het door mij te dier zake 
gesprokene wat meer uitvoerig en volledig ware bekend ge
maakt. Het heeft nu den schijn alsof ik die heeren (ik hoor 
van 19 belangstellenden spreken) hard ben gevallen over hun 
pogen en brief. Het tegendeel is de waarheid. Enkel heb ik 
tegen de geheimhouding gestreden en blijf dat doen. 

Hoogachtend, 
Uw dw. dn. 

J. H. Lei.iman. 
Amsterdam, 5 Februari 1884. 

De heer Leliman heeft wel degelijk de namen Knuttel en 
Droogleever Kortuyn genoemd. ZKd. zal zich nog wel herinne
ren dat hij die namen zoo aardig vond. 

Van verdenking is in het verslag geen sprake; eene juiste 
lezing daarvan, doet dit duidelijk zien; trouwens niemand toch 
zal de goede bedoeling van den heer L . ten kwade willen op
vatten of uitleggen. 

De verslaggever. 
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B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 

's-Gkavf.nhac;e. Blijkens de agenda voor de aanstaande ver
gadering van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, den 
I2den dezer in het lokaal der Sociëteit »De Vereeniging" te 
houden, hebben zich voor medcdeelingen aangemeld: 

het lid A. Huét, over de uitvoerbaarheid en de wenschelijk-
heid eener open doorgraving van Holland op zijn Smalst; 

het lid S. Verburgh, over het alleidingskanaal uit den oos-
tertak der Tjiliwong te Batavia en over het scheepvaartkanaal 
van die hoofdplaats naar Tandjong-I'riok; 

het lid 1'. H. Kemper, over een baggerwerktuig. 
GRONINGEN. Wij vernemen dat onder de ontwerpen van 

boerderijen, die op de Internationale Veetentoonstelling te Ham
burg met de gouden medaille werden bekroond, ook voor
komen de plans van den heer W. van der Heide, architect, 
alhier. 

— Door de technische en administratieve ambtenaren van 
publieke werken is aan den onlangs afgetreden wethouder van 
dien tak van dienst, den heer Bergsma, een keurig souvenir 
aangeboden Het stelt voor Diana, de godin der jacht, dragende 
een grooten, prachtigen drinkhoorn cn omgeven door verschil
lende attributen. Het beeld rust op een fraai voetstuk. 

Vlissingen. De drinkwaterleiding is Zaterdag op eigenaar
dige wij e geopend De concessionaris, de heer Diemont van 
Dathar te Arnhem, hield een speech tot het Dagelijksch Bestuur 
der gemeente, den heer Joh. Gruber, directeur, en verschil
lende andere autoriteiten, die de plechtigheid bijwoonden, om 
daarna onder het spelen der fanfares het eerste glas duinwater 
den Burgemeester en den anderen op het terrein aanwezigen 
aan tc bieden. 

De Burgemeester dankte de oprichters voor hun moeite en 
werk, en wenschte hun geluk met den goeden uitslag. 

B E N O E M I N G E N . 

— Tot directeur der waterleiding tc Delftshaven is benoemd 
de heer T. E. van Erkel, gemeente-architect aldaar. 

— De heer J. Otter, te Koog a'd Zaan, is benoemd tot ge
meente-opzichter aldaar. 

E R R A T U M . 

In het beknopt verslag der vergadering van afgevaardigden 
en leden van de Afdeelingen der Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst is eene zinstorende fout ingeslopen. Op bladz. 
40, 2e kolom, lie regel v. o.. staat: De heer Sanches zeide, 
iiat zijn voorstel beoogt: vrijheid om zich al of niet hij de 
Maatschappij aan te sluiten. Hiervoor moet gelezen worden: 
vrijheid om zich al of niet Al.s gewoon lid hij de Maat
schappij aan Ie sluiten. Bij vergissing zijn de woorden als 
eewoon lid door den verslaggever weggelaten. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 
Afdeeling 's-Gravenhage. 

Vergadering van 8 Februari 1884. 
Op de heden avond gehouden vergadering kwam onder de 

medcdeelingen eene dankbetuiging voor vanwege het Bestuur 
der Maatschappij voor de toezending van twee teekeningen, 
genomen naar de zoogenaamde Vierschaar in de vestibule en 
van den schoorsteen in de Trouwzaal, beiden in het Raadhuis 
alhier, met kennisgeving dat zij opgenomen zullen worden in 
het Tijdschrift voor afbeeldingen van Oude (lebouwen. 

Daarna werden vier voorgestelde heeren als leden der Af
deeling met algemeene stemmen aangenomen. 

Vervolgens stelde de Voorzitter den heer Rieber, daartoe 
van Amsterdam overgekomen, in de gelegenheid, om de Ver
gadering bezig te houden met zijne beschouwingen over dc 
uitbreiding en tooi van groote steden. 

Die beschouwingen in den beknopten vorm van een verslag 
naar eisch weer te geven, daaraan waagt zich uw verslaggever 
niet en hij grijpt met beide handen de redplank, hem aan
geboden door een reeds geleverd verslag in uw blad, toen de 
heer Rieber die beschouwingen te Amsterdam heeft voorge
dragen. Mocht die voordracht voor heden avond omgewerkt 
zijn, de kern, waarop het aankwam, was dezelfde en dc 
Vergadering stemde er van harte mede in, toen de Voorzitter 
den spreker zijn oprechten dank bracht, voor diens doorwrochte 
studie over het bewuste onderwerp. 

De voordracht werd toegelicht met schetsen, die aanschou
welijk maakten wat dienaangaande in het buitenland meer 
of minder navolgenswaardig voorkwam. 

Na de voordracht werd het onderwerp besproken, waarbij 
eene bewering van den heer Rieber werd te berde gebracht, 
n.l. het opmerkelijke, dat de meeste steden zich westelijk cn 
zuidwestelijk uitbreiden. Als vermoedelijke oplossing voor die 

richtingen werd als aannemelijk aangevoerd: 1". dat de uit
breiding in noordelijke en voornamelijk in oostelijke richting 
wel de geliefkoosde zal zijn geweest, doch juist daarom niet 
mogelijk omdat de limieten der gemeenten spoedig bereikt waren 
cn 2" dat daarom van twee kwaden gekozen is, wat het 
minst nadeclig was. 

Door een lid werd ernstig erop gewezen, dat met het dem
pen van grachten toch voorzichtig gehandeld moet worden, 
want dat het middel meermalen erger was dan de kwaal, zoo
wel wat de verfraaiing aangaat, als het belang op hygiënisch 
gebied, niettegenstaande de machthebbenden juist met het oog 
op het laatste dikwerf tot demping besluiten. 

Na al het leerzame en belangrijke, dat verhandeld en bespro
ken was. drukte de Voorzitter den heer Rieber op het hart, 
om toch bij het Hoofdbestuur der Maatschappij, waarmede hij 
zoo nauw in aanraking is, aan tc dringen dat het immer in 
het belang van het behandelde onderwerp met ernst werkzaam 
moge blijven en sloot daarna de Vergadering. 

Afdeeling Leeuwarden. 
Vergadering van Vrijdag S Februari 1883. 

Na goedkeuring der notulen en behandeling van enkele huis
houdelijke zaken werd den heer A. D. G. ten Doesschate gelegen
heid gegeven zijne serie van lezingen over dc Grieksche Bouw
kunst, in eene vorige Vergadering begonnen, te vervolgen. 

Bij de vorige spreekbeurt was in korte trekken eene beschrij
ving van de beide hoofdstaten van Griekenland gegeven en 
spreker ging alsnu over tot de behandeling der bouwstijlenen 
de bouwwijze der Grieken. die, ofschoon volgens ccn eigen
aardig vastgesteld systeem werkende, toch verscheidene afwij
kingen daarin wisten te brengen, naar gelang van den tijdof 
den volksstam, onder welke het gebouw zijn ontstaan te dan
ken had. Evenals de geheele aanleg in verband met tijd en 
plaats eene verscheidenheid aanbood, zoo was dit ook het ge
val met de ontwikkeling der bouwkunstige geleden, uit hun 
aangeboren schoonheidszin voortspruitende. De aanschouwing 
van die bouwwerken geeft nu eens den indruk van het afge
zonderde, strenge eenvoudige, dan weder die van het rijke en 
vrije in de ontwikkeling der hoofdgeleden en onderdeelen. 

Daarop behandelde spreker de eenvoudige, ernstige Dorische 
orde en de orde van de Ioniers, die geheel het meer vrolijke 
en meer beschaafde (volk karakteriseert en de later ontstane 
tusschenvorm door vermenging van deze beiden, de Attische 
zuilenorde genoemd, om vervolgens van ccn vierde Grieksche 
zuilenorde, de Korintische, te spreken. 

Sedert de 16e eeuw had men wederom de bouwwerken der 
Ouden tot voorbeeld gesteld. nadat daarvan een langen tijd te 
voren geen gebruik werd gemaakt, doch eerst in onze eeuw 
had men het voorrecht de overblijfselen van echt Grieksche 
bouwkunst nauwkeurig te kunnen onderzoeken. De Italiaansche 
bouwmeesters, die haar het eerst trachtten na te volgen, 
kenden slechts de kopieën der Grieksche bouwwerken door 
tusschenkomst der Romeinen, en deze laatstcn kwamen met 
de Grieken eerst in aanraking, toen hare bouwkunst het ver
val te gemoet ging. 

Met de belofte. l)ij eene volgende bijeenkomst dit onderwerp 
te zullen vervolgen, eindigde spreker zijne voordracht, die 
door uitvoerige platen werd toegelicht. 

Na de pauze gaf de Voorzitter eene kunstbeschouwing van 
«Het Binnenhof', waarbij hij in de eerste plaats hulde bracht 
aan de pen van Arnold Ising, de studiën van Victor de Stuers 
en de teekeningen van Stortenbeker, Klinkenberg en anderen, 
om vervolgens na eenige historische herinneringen van dit 
monumentaal gebouw te hebben opgesomd, in 't bijzonder de 
Tréveszaal tc ljehandelen, welke zaal aan de buitenzijde niets 
merkwaardigs vertoonende, inwendig prachtig versierd, in den 
stijl van Lodewijk XIV bewerkt en tin 't l'reede jaar 1697" 
voltooid werd. 

Spreker beschreef de ligging dier zaal, haar vorm en grootte 
en meer breedvoerig de wanden met hunne, volgens de mode 
dier dagen, in gewijzigde Ionische orde betimmerde pilasters en 
vensters, allen rijk verguld cn sierlijk geverfd met geënca
dreerde levensgroote portretten en andere versieringen. Even
eens werd het plafond besproken, dat door zijn fraai ver
guld beeldhouwwerk bijzondere aandacht verdient, zoowel als de 
verschillende vrouwelijke en mannelijke karyatiden, deinbruin 
beschilderde bebording cn de in grisaille gemaalde levens
groote vrouwenfiguren, de acht hoofddeugden voorstellende, 
om ten slotte een enkel woord te spreken over het ontstaan 
van den naam dier zaal. 

De verschillende afbeeldingen werden met belangstelling be
zichtigd en den heer Noordendorp, bij monde van den Vice-
voorzittcr, dankgezegd voor zijne belangrijke bijdrage. 

Tijdens de pauze besprak het lid R. L. Faber het door den 
heer Kroon te Buiksloot in den handel gebrachte lattenioeefsel 
voor het aanbrengen van plafond- cn wandbepleistering, van 
welk weefsel een monster ter vergadering aanwezig is cn rele
veerde het lid A. T. van Wijngaarden de voor-en nadoelen van 
de zelfwerkende scharnieren voor opening en sluiting van 
bovenramen, een en ander door schetsen toelichtende. 
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AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der 

Gemeente ARNHEM zullen op Donderdag 21 
Februari 1884, "s voormiddags 11 ure, in het 
openbaar tin Gemeentehuize 

a a 111>«' * i «' «I«' n : 
De leverantie en het plaatsen van 

POT- en SD3RPLANTEN voor 
de Bloemperken binnen de Ge
meente, enz. 

Inlichtingen te bekomen aan het bureau 
der publieke werken ten Gemeentehuize; be
stekken tegen betaling ter Secretarie ver
krijgbaar. 

J . L . B A C O N & C . 
Ingenieurs, aannemers van verwarming en ventilatie. 

Gouden Medaille, 
Tentoonstelling 1883, Amsterdam, 

N i e u w e v a a r t , 10 
A M S T E R D A M . 

Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge
stichten , woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 

Projecten en begrootingen worden kosteloos 
geleverd. 

Van ouds gevestigde Fabrieken 
VAN 

I. II. VAN B E U , 
te Heiligerlee (prov. Groningen). 

Nieuwe Constructie 

BRANDSPUITEN, 
F.I4^i:\i: VINDING. 

llrt mat ««.puit van alle beproefde, 
buiten- cn binnenlandsche Brandspuiten 

0)> UB 
Wereldtentoonstelling te Amsterdam 

in 1 8 8 3 . 
Hiervan reeds 147 stuks afgeleverd. 

B E K R O O N D op Wereldtentoonstellingen 
Amsterdam 1883, 

Weenen, Londen, Parijs, 
Philadelphia. 

SPECIALITEIT IN: 

ITll.ö TOHLIMEN, 
Torenuurwerken, zwaar Gietwerk, 
Koper- en Metaal-Compositiën, Ma
chines- en Grofsmederij. — Echte Hen
nepen en Gomelastieken Brandspuitslan
gen en Emmers, geijkte Koperen Ba
lansen, Schalen, Gewichten, etc. 

AAN DE DRIE STOOM-MACHINALE 

Steen-, Dakpannen-en 
Draineerbuizen-Fabrieken, 
(werkende met zeven ovens), groote voorraad. 

~ h . & j . s u y v e r T 
FABRIKANTEN VAN 

M M M L M EN UMIIUIHII,, , 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
EERE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
Bickerstraat 

A M S T E R D A M . 

G . V A N L E N T , R o t t e r d a m . 
Vertegenwoordig.', der Ceramiek- en 

Cementtegelfabriek 
LÉON DE SMET & Co., Gent. 

Verders specialiteit in: 
IJzeren Kerk- en Fabrieksramen. 
IJzeren en Houten Bolblinden. 
Zweedsche Kamerdeuren. 
Italiaansche Mozaïkvloeren. 
Prima Portland-Cement. 
Plafonneerlatten, veel billijker en beter 

als Riet. 
Onbrandbare Verf enz. 
Prospectussen en Prijscouranten op aanvraag. 

Aanbesteding. 
Op Maandag II Februari, des morgens 10 ure, 

zal de architect .1. .1. N O T E N B O O M te VU>-
sinqen, namens zjjn principaal, den Heer 
W. P. M E I J E R te Antwerpen, in het Kof
fiehuis »dk Beurs", trachten aan te besteden: 

Het bouwen van een PAND op 
het terrein der voormalige Ma
rinewerf. 

Gedrukte bestekken zjjn tegen betaling 
van ƒ1.00 te verkrijgen bij genoemden archi
tect, bjj wien verdere inlicfitingen te bekomen 
zjjn, daar de tcekening in het koffiehuis ter 
bezichtiging ligt. 

Vlissingen, Februari 1884. 
I.nsatiges , 

I.Iziti'ii Daken, 
I'll Zljhekl., 

IJzeren Gehouwen, 
(iegalv. IJzeren 

Emmers. Tolihei'. 
(lieters, enz. enz. 

VERZINKFABRIEK, 

inden & Co. 
Dordrecht. 

Vraaul Catalog. 
NEDEI1L. 

Van der 
(>nl v. o» 

LOONl 

L 
Zuinigheids-

Roosterijzers. 

Niet aangroeien
de eu roestwe-
rende Verven. 

Het Bestuur van den Polder » DE NESSE'' 
onder Ouderkerk a d Use/, bijgestaan door 
eene Commissie uit Gecommitteerde Ingelan
den van dien Polder, is voornemens op Woens
dag den 20" Februari a. s. des voormiddags 
ten 11 ure in het Koffiehuis van A. BROERE 
aldaar bjj enkele inschrijving in het openbaar 
aan te besteden: 

Het maken van een gebouw, be
staande in machine- en ketel
huis, met schoorsteen, eene 
steenkolenbergplaats, benevens 
eene machinistwoning en de be-
noodigde aardewerken, — alles 
ten dienste van het te stichten 
STOOMGEMAAL voor dien Pol
der. 

In één perceel. 
Het bestek is van 0 Februari a. s. af te

gen betaling van f0,50 en de teekeningen 
(2) tegen betaling van ƒ1.50 op franco aan
vraag verkrjjgbaar bjj de Boekhandelaars .1. 
VAN BENT H M en ZOON te (iouda 

Aanwijzing en inlichtingen volgens den 
voet van het bestek. 

Geltlersch-Overijselsche 

LOKAALSPODRWEGJ/ IAATSCHAPPIJ. 
Lijn Winterswijk—Zevenaar. 

r V A N B È W Ê D I N Ö 
op Zaterdag den 16 Februari 1884, des mid
dags ten twaalf ure, in de Sociëteit »De Een
dracht" op den Zonnebrink te WINTERS
WIJK, van: 

Bestek N". 26. 
Grond- en Kunstwerken ten be

hoeve van het gedeelte Lokaal
spoorweg van af Station Win
terswijk tot aan de grens tus
schen de gemeenten Aalten en 
Varsseveld. 

Bestek N". 27. 
Locomotiefloods met waterbezor

ging en eenige andere werken 
op het Station Deutichem. 

Bestek N". 28. 
Gebouwen en Inrichtingen op de 

Stations Aalten en Varsseveld, 
in twee perceelen. 

De inschrjjvingsbiljetten moeten uiterljjk 
één uur vóór de besteding, vrachtvrjj worden 
bezorgd aan het Bureau der .Maatschappij te 
Winterswijk. 

Voor elk bestek en voor elk der perceelen van 
Bestek N". 28 kan afzonderlijk worden Inge
schreven en moet een afzonderlijk inschrijvings
biljet worden ingeleverd. Ook kan bij afzonder
lijk inschrijvingsbiljet voor de massa van Bestek 
N*. 28 worden ingeschreven. 

Inlichtingen verstrekt het Bureau der Maat
schappij te Winterswijk, alwaar tevens de be
stekken met bjjbehooren op franco aanvrage 
en tegen betaling van: 

ƒ 2.BO voor bestek N". 20, 
» 1.50 voor elk der bestekken N°. 27 en28 

verkrijgbaar zjjn. 
Winterswijk, den 22 Januari 1884. 

RIETSCHEL & HENNEBERG, 
Ingenieurs & Fabriekanten, 

Berlijn. Dresden. Keulen. Weenen. 
Vertegenwoordiger voor Nederland 

J, VAN HOORN Szn„ Ingenieur Amsterdam. 
Projecten, lleniroolinieii en Aanleg 

VAN * 
Centraalverwarming & Ventilatie-

inrichtingen, 
naar de nieuwste en proefondervindelijk beste 

Construction voor: 
Woonhuizen, Villa's, Kantoren, Winkels, Ho
tels, Restauraties, Schouwburgen, Museums, 
Kerken , Ziekenhuizen , Scholen . Bibliothe
ken, Krankzinnigengestichten. Gevangenissen, 
Openbare Gebouwen, Werkplaatsen, Fabrie
ken enz. door middel van Stoom-, 'Water-
of Luohtverwarming of gecombineer
de systemen. _ _ _ 
Installaties van Openbare Zwem- en 

Badinrichtingen. 
Stoomkooktoestellen en Wasoh-

inrichtingen. 
Drooginriehtingen voor Abattoirs en 

Fabrieken 

B . H O I i S B O E K . - - A ^ r i i l i o m . 
L e v e r a n c i e r v a n Z . M . d e n K o n i n g . 

Fabriek en Magazijn van Instrumenten voor wetenschappelijk gebruik. 
Bekroond voor Waterpas, Hoekmeet- en andere instrumenten 

met Zilver 1 8 « 8 , 1881, 1883 (Internat. Tentooiist.) 
Hoogste onderscheiding 1879. 

EQUERRES, MEETKETTINOEN, BRIEF- en PAKKKTBALANSEN, enz. enz. 
BAKENS, ROTATIE- en INDUCTIE-TOESTELLEN, TELEGBAAF-APPARATEN, enz. enz. 
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Neuchatel Asphalte Company L t d . London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VAL DE TRAVERS, 
F A B R I E K 

TE 

A M S T E R D A M 
Beltweg N". 3. 

T R A D E M A R K . NATUURL. ASPHALT 

VAL DE TRAVERS 
Z W I T S E R L A N D . 

Gecomprimeerde Asphaltwegen en dito Dorscln loeren. 
Werken in Asphalt-Mastiek voor Trottoirs, Skating-Rinks, Mout vloeren, 

Kelders. 

Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazijn vloeren, Gangen, Veranda's, 
Brug- en Dakbedekkingen, Beton-Fundeeringen, Stallen enz. enz. enz. 

Zindel i jk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend 

A s p h a l t speciaal tot w e r i n g v a n vocht ige m u r e n . 
Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 

te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Damrak SO, Amsterdam, of bij den Heer 
H. G. KNOOPS C.Ozn., Beekstraat F. 62, te Arnhem. 

De Directeur, W. P A T O N W A L S H . 

Aan de Stoomfabriek 
VAN 

D E E I C K S & G E L D E N S to Bruten, 
(Zilveren Medaille Amsterdam 1883), 

ZIJN VOORHANDEN: 
Boulet- en lei-dakpannen, vorsten, 

gevelbanden en nok versieringen; — 
50,000 wrakke pannen a f 15.— per 1000. 

Mosaïk- en andere tegels; — gevel-, 
kiel-, put-, drie- en viergaats hollo 
steenen, profiel-blokken en ornamen
ten, alles in rood, blauw en in verschil
lende kleuren verglaasd. 

Bestellingen worden met spoed uit
gevoerd. 

STOOMWAALSTEENFABRIEK 
te D R U T E N 

VAN 

H A R T M A N & COMPIE. 
KANTOOR te NIJMEGEN, 

V A N W E L D E K K N S T R A A T No. 14. 

LOUIS CfOFFIN & O". 
A V E N U E R O G I E R 27. 

J L T J I K . 
L A HOCHETTB STEEN, bekroond op 
de Tentoonstelling der Maatschappij ter be 
vordering der Bouwkunst in 1882; verder 
Hardsteen, Kerjen, Kalk, enz. enz. 
Monsters op aanvrage verkrijgbaar 

OPROEPING 
VAN 

J O N G E L I N G E N . 
De aandacht wordt gevestigd op de voor

waarden tot opleiding van jongelingen 
voor het kader Genietroepen in Nederlandsch-
Indie, omschreven inde Nederlandsche Staats
courant van den 17 Januari 1881, waarvan 
afdrukken kosteloos zjjn te bekomen bjj 
het Departement van Koloniën. 

gPlRKETVLIIEIIEVs 
3 VILLEROY & BOCH, METTLACH g 
S BOCH Frères. MAUBEUGE tf* 
3 MINTON, HOLLINS & C"., STOKE £ 
cn bij de Verteĝ nwoordî era en Depothouder* 

Oostzeedijk 248, Rotterdam. 

M a g a z i j n v a n Teekenbehoeften voor B o u w k u n d i g e n 

van Th. J. DOBBE en ZOON te Utrecht. 
Papier sans fin, Detailpapier, Papier quadrille au millimetre, 

Papier toile Licht druk papier, Lichtdrukpreparaat, Papier 
toile, Calqueerpapier, Calqueerlinnen, ens. enz. 

De verschillende teekenpapieren van de Heeren CARL SCHLEICHER & SCHüLL te 
Duren zijn voor dezelfde prjjzen bij ons te vcrkrjjgen. 

BECKER & BUDDINGH. - ARNHEM. 
K O N I N K L I J K E F A B R I E K 

E R P A S-, 
H O E K M E E T -

en andere 

INSTRUMENTEN 
voor INGENIEURS|, ARCHITECTEN 

LANDMETERS;, TEEKENAARS, enz. 

Geëmailleerd-ijzeren PEILSCHALEN, 
W E E .WERKTUIGEN. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS der 
Gemeente AMSTERDAM zullen op Maandag 
den 18 Februari 1884, op het Raadhuis, inliet 
openbaar doen aanbesteden: 

a. Het verbouwen van de Open
bare Lagere School der 1 Klasse, 
N". 2, in de Valkenburgerstraat. 

b. Het verbouwen van de Open
bare Lagere School der 1 Klasse, 
N". 6, in de Kerkstraat bdWccs-
perstraat. 

c. Het verbreeden en gedeeltelijk 
verhoogen van de bruggen in 
do TJtrechtschestraat over de 
Heeren- en Prinsengrachten, en 
bijbohoorendo werken. 

De Voorwaarden dezer Aanbesteding zijn 
uitsluitend te verkrjjgen ter Drukkerjj der 
Gemeente, tegen betaling van ƒ 1 voor de 
sub a (met één teekening), van ƒ1 voor de 
sub b (metéén teekening) en van ƒ 1.50 voor 
de sub c (met twee teekeningen). 

Inlichtingen worden gegeven ten Kantore 
van den Stadsarchitect, op het Raadhuis, 
Kamer N°. 101, des ochtends van 10—12 
uur voor de sub a en b genoemde en voor 
de eub c genoemde, Kamer N°. !)7, van 11 
uur 'sochtends tot 1 uur des namiddags, 
gedurende de week welke der aanbesteding 
voorafgaat. 

Burgemeester en Wethouders voorn.: 
Amsterdam, VAN TIENHOVEN. 

4 Februari 1884. De Secretaris: 
LE JOLLE, s. 

PIIOTOLITHÖGRAPniE, PHOTOHRAPHIE 
en Stéréolype-lnriehting 

van G. J. T H I E M E , te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aanducht 

op zjjne inrichting voor Ph*t*lithegraphle, 
brjzouder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor Pheieilnio-
(raphiv voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne Mi-ri-iiiMM-iiirirhiiiii; voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

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

De heer JOH. G. STE.MLER Cz., te Am
sterdam , heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
bestellingen voor Pliatelllliagrapliir, zonder 
prijsverhooging voor de bestellers. 

Or. J . T H I E M E . 
Gedrukt bij 6. W. van der Wiel & O., te Arnhem. 
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M E D E D E E L I N G E N V A N H E T G E N O O T S C H A P . 

Heeren Leden wordt bericht: 
dat de foz?^ vergadering zal gehouden worden den 

2QfXm Februari a. s. in Maison Stroucken. 
De agenda voor die vergadering is: 
l e Mededeelingen van het Bestuur. 
2° Installatie van nieuwe leden. 
3* Ballotage van voorgestelde leden. 
4 e Bijdrage van den heer J . H . T. 

hygiène in toepassing op gebouwen. 
5« Kunstbeschouwing te geven door 

Walle. 
6 e Tentoonstelling van de ingekomen ontwerpen op 

de prijsvraag „Een dorpslogement!' 
7 e Benoemen van correspondeerende leden. 

Namens het Bestuur, 
de iste-Secretaris 

Th. G. Strengers. 

Löning over 

den heer J. 

M r . A . D. D E V R I E S A z . (A.et A . 

Onze vaderlandsche kunst is door een zwaar verlies 
getroffen. Mr. A . D. de Vries A z . , die, hoewel nog 
jong in jaren, reeds zooveel voor de Nederlandsche 
kunst gedaan heeft, is niet meer. Een korte doch 
hevige ziekte sleepte hem op 33Jarigen leeftijd ten grave. 

Ik kan het mij bijna niet begrijpen, dat hij nu voor-
altijd op het kerkhof te Naarden rust. Nog geen drie 
weken geleden bezocht ik hem nog in de gezellige 
tuinkamer van het Trippenhuis, waar hij de schoone 
prentverzamelingen, aan zijn hoede toevertrouwd, be
waarde. Naar aanleiding van een vraag, die ik hem 
te doen had, en die hij met de meeste hulpvaardig
heid beantwoordde, liet hij mij een portefeuille met 
zestiende-eeuwsche houtsneden zien, waarbij hij telkens 
gelegenheid vond, de eene of andere merkwaardige bij
zonderheid mede te deelen, voornamelijk over de A m 
sterdamsche houtsnijders van omstreeks 1500. Ons 
gesprek kwam van het eene onderwerp op het andere, 
en weldra raakte hij in vuur, toen het kwam tot de 

bespreking van de wijze, waarop tegenwoordig, onder 
den dekmantel van kunstliefde, veel kwaads bedreven 
werd. Hi j verhaalde van zijn vele plannen voor de 
toekomst, en het was met bewondering dat ik vernam, 
hoeveel hij nog wenschte te ondernemen. 

En thans zijn al die plannen verijdeld. Het scherp
zinnig brein denkt niet meer, de rappe hand zal geen 
pen meer voeren. 

Het was zeker verwonderlijk, voor hoeveel takken 
I van kunst De Vries zich al niet interesseerde; zoowel 
! kunstnijverheid , schilderkunst, graveerkunst, oudheid

kunde en letterkunde, hij maakte het alles tot een 
onderwerp zijner studie. 

De vrucht van die studiën waren de vele belang
wekkende opstellen, in onderscheidene buiten- en bin-
nenlandsche tijdschriften geplaatst. Ondanks zijn jeug
digen leeftijd, werd De Vries dan ook zoowel hier 
als in den vreemde als autoriteit erkend. 

De kennis van De Vries rustte op een degelijken 
grondslag, en eerlijk als hij was, kon hij nimmer 
schijngeleerdheid of gelooven op gezag dulden. Met al 
het vuur, dat in hem was, trok hij daartegen ten strijde, 
en hij heeft menigeen het masker afgerukt. Het spreekt 
wel vanzelf, dat dergelijke naturen, die zich door niets 
laten weerhouden, de waarheid te zeggen , vooral door 
hun tegenstanders niet op den waren prijs geschat 
worden, en dat het hun aan vijanden niet ontbreekt. 
Doch De Vries was wel tegen zijn vijanden opgewassen 
en zijn fijn vernuft was hem daarbij het scherpste wapen. 

Wie De Vries persoonlijk gekend heeft , zal vooral 
in hem gewaardeerd hebben den man van karakter, 
die van geen buigen of transigeeren wist, den hulp
vaardigen vriend, wien het steeds een genoegen was, 
anderen een dienst te bewijzen. 

Vooral het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap 
verliest in De Vries ontzaglijk veel. Hij was daar de 
ziel en de rechterhand, en aan zijn onverflauwden ijver 
heeft het Genootschap veel van zijn succes te danken. 

(8 cF 
b k 
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Lang zal hij nog bij de leden van dat Genootschap 
in herinnering blijven, zooals hij daar op de vergade
ringen zat onder de groote schouw, en met al het 
vuur der jeugd over allerlei onderwerpen zijn oordeel 
in snel daarheen geworpen woorden uitsprak. En 
hoeveel moeite hij zich in het belang der kunst ge
troostte , bleek o. a. op den avond, toen hij met het 
zonneklaar bewijs voor den dag kwam, dat de veel
besproken beker van Nicolaas van Campen nage
maakt was. 

Ontegenzeglijk is er door den dood van De Vries 
een leemte ontstaan , die niet gemakkelijk weer aan
gevuld kan worden. Mogen er velen gevonden worden , 
die trachten, de baan, door De Vries met roem betre
den , ook te bewandelen! 

A., 10 Feb. '83. A . W. W. 

(A. et A.) IN D E R E C H T Z A A L . 
Wie op den ochtend van den 8<tc" dezer toevallig 

het gebouw, dat den officieelen naam van Paleis van 
Justitie van Amsterdam draagt, passeerde, zal dat 
weidsch gebouw een aantal architecten, ongeveer ten 
getale van 20 man, hebben zien binnengaan. 

Van welk misdrijf werden zij verdacht ? vraagt zeker 
menigeen. Ik kan deze nieuwsgierigen geruststellen, 
door te verklaren, dat geen beschuldiging op hen rustte, 
maar dat ze gedagvaard waren om te verschijnen ter 
terechtzitting van het Hof, kamer van burgerlijke zaken, 
om als getuigen te worden gehoord. 

Het ging niet gemakkelijk, de getuigenkamer te 
vinden, en sommigen kwamen zelfs bij ongeluk terecht 
in een vertrek, waar leden van de balie bezig waren 
hun officieel toilet te maken. Eindelijk waren echter 
al de gedagvaarden in de getuigenkamer bijeen, die 
zeker nog nooit zooveel beoefenaars der edele bouw
kunst binnen haar muren gehad heeft. Wat bonte ver
scheidenheid ! Daar zag men mannen, vergrijsd in de 
kunst, en jongelingen, die pas sinds kort op het ge
bied der architectuur werkzaam waren; mannen van 
klassieke, van romantische, misschien wel van in ' tge
heel geen richting, en allen gekomen met een doel — 
om te getuigen. 

Wat moesten zij getuigen? Wel eenvoudig dit: 
„Of het bij aanbestedingen, die onder toezicht van 

eenen architect worden voorbereid en uitgevoerd, steeds 
gebruikelijk is , tenzij het tegendeel mocht bedongen 
zijn, den architect een termijn van zijn loon te betalen 
(indien hij dit verlangt) zoo dikwijls er een termijn der 
aannemingssom is verschuldigd, en zulks in gelijke 
verhouding." 

Hoedanig de getuigenissen, in deze zaak afgelegd, 
luidden, is ons natuurlijk onbekend, daar het getuigen
verhoor afzonderlijk plaats had. 

Wij kunnen ons echter begrijpen, dat de getuige
nissen nogal verschild hebben, want noch wat hono
rarium, noch wat wijze van betaling daarvan betreft, 
bestaat er een vast gebruik. Ieder doet, wat hem 
goeddunkt, en reeds in een artikel in den vorigen 
jaargang hebben wij erop gewezen, hoe onhoudbaar 
een dergelijke toestand is. Dat de talrijke getuigen 
thans een groot gedeelte van een misschien kostbaren 
dag hebben moeten opofferen, en zich eenige ver
velende uren hebben moeten getroosten, is alleen een 
gevolg daarvan, dat men nooit de handen ineengeslagen 
heeft , om de honorariumquaestie afdoende te regelen. 

Het is zeker, dat het zeer billijk te achten is , dat 
een architect in termijnen betaald wordt. Zoogoed 
als de aannemer, heeft ook hij recht op betaling, tel

kens wanneer een gedeelte van zijn taak volbracht is. 
De architect toch heeft bij den aanvang van den bouw, 
als de aannemer pas begint, reeds een groot deel van 
zijn werk verricht en ook verschillende uitschotten ge
daan , die hij behoort terug te ontvangen. 

De billijkheid pleit dus voor de, in dit geval door 
den architect-appellant opgeworpen, stelling, doch of 
het Steeds gebruikelijk is, daaromtrent kunnen de meenin-
gen niet dan zeer uiteenloopen. 

De scherpe concurrentie, tegenwoordig door de ar-
I chitecten onderling gevoerd , is oorzaak, dat velen, 

behalve door ccn laag tarief, ook door groote betalings
faciliteiten klanten trachten te lokken, en daarom nim
mer van betaling in termijnen spreken. Anderen zijn 
er weer, die de termijnsgewijze betaling vantevoren 
bedingen, maar een vast gebruik bestaat er eenvou
dig niet. 

De positie van den fatsoenlijken architect (met de 
beunhazen is toch nooit iets te beginnen) zou echter 
aanmerkelijk sterker worden, indien hij zich kon be
roepen op regelen, die door een of meer lichamen 
waren vastgesteld, en voor hunne leden verbindend 
verklaard. 

Het komt mij daarom voor, dat het Genootschap 
Architectura et Amicitia en de Maatschappij tot Be
vordering der Bouwkunst de quaestie van het hono
rarium hoe eer hoe liever in behandeling moeten nemen, 
en , onderling samenwerkende, zullen zij er zeker in 
slagen, een „Norm" vast te stellen, zooals die in 
Duitschland, Frankrijk en Engeland reeds lang bestaat, 
en waarbij dan tevens bepalingen omtrent de wijze, 
waarop het honorarium aan den architect zal uitbetaald 
worden, kunnen gemaakt worden. 

Het geldt hier een levensquaestie voor ons archi
tecten, een quaestie van werkelijk practisch nut. Welnu, 
men zette de theoretische bespiegelingen voor een 
oogenblik terzijde, en brenge een zaak totstand , die 
van het grootste nut zal zijn ! W . 

A L W E E R E E N B E U R S P L A N . 
Nauwlijks is , door den Amsterdamschen Gemeen

teraad , nadat in Burgerplicht het Beursproject-Muys-
ken—De Kruijff besproken was, besloten te trachten 
de Beurs aan den Dam te plaatsen, of reeds verschijnt 
een brochure van de hand des heeren A . L. van Gendt, 
getiteld „de Beurs op den Dam". 

De daarin voorgestelde plaats voor de nieuwe Beurs 
is gelegen op het Damrak, ongeveer ter hoogte van 
de bestaande Beurs, doch in afwijking met vroeger op 
die plaats gemaakte ontwerpen, niet alleen met het 
front aan den Dam zeiven, maar met eene verbreeding 
van de Warmoesstraat op zoodanige schaal, dat de 
Beurs als het ware middenop het vergroote Damplein 
zou komen te staan. 

Het denkbeeld is niet nieuw, want reeds in I $$.0 
werd het door de heeren N. Vos , E. Hoeufft en, naar 
wij vernemen, ook door den heer A . J . van Beek , allen 
onafhankelijk van elkander, geopperd, bijgelegenheid 
dat de Gemeenteraad besloten had, een ieder tot het 
inleveren van projecten uit te noodigen. 

Het komt ons echter voor, dat, wil men eenmaal 
de Beurs aan den Dam, het thans voorgestelde plan 
practischer en goedkooper wezen zal dan het project-
Muysken—De Kruijff, dat met opoffering van zeer veel 
geld niets geeft, dan een gebouw met zeer onregel-
matigen plattegrond, dat daarenboven moeilijk kan 
gezegd worden, een geheel uit te maken. 

Een goed gezicht op het te stichten monumentale 
gebouw zal echter ook bij het volgen van het nieuwste 
project niet verkregen worden. Wi l men eenmaal de 
Beurs op den Dam, een plein dat zoo onregelma

tig van grondvorm is , dan zal men zijn eisehen, wat 
het gezicht op het bouwwerk betreft, ook niet te hoog 
mogen stellen, en iets ten offer moeten brengen voor 
het gemak (?), dat het bouwen van de Beurs aan den 
Dam oplevert. 

Ook het gezicht op het monument van de zijde van 
het Centraal-station af, is niet zeer fraai, als de Beurs 
op dc door den heer Van Gendt voorgestelde plaats 
gebouwd wordt. Een groot gedeelte van den achterge
vel, die daarenboven geheel uit de as van het Damrak-
staat, wordt door de huizen van de Warmoesstraat 
bedekt. De straten ter wederzijde van de nieuw gepro
jecteerde Beurs zijn daarenboven te nauw om de zij
gevels tot hun recht te doen komen. 

Wat ons betreft, zagen wij het liefst, dat de Beurs op 
de door den heer A . Prins voorgestelde plaats gebouwd 
werd. Daar toch heeft men, zoo van de zijde van het 
Centraal-station als van de Damzijde, een goed gezicht 
op voor- en achtergevel, zonder dat dit door iets be
lemmerd wordt, of het moest zijn, dat men op het 
gedeelte tusschen de Oude Brug en den Dam een 
Postkantoor ging bouwen, wat evenwel niet te hopen is. 

Blijft men echter van meening, dat de Beurs op den 
Dam thuisbehoort, dan gelooven wij, dat het plan-Van 
Gendt c. s. de meest practische oplossing aan de hand 
geeft. Het is dan echter nog altijd de vraag, of de uit
voerbaarheid niet zal afstuiten op de buitensporige 
eisehen van de bewoners van Dam en Warmoesstraat, 
die niet door onteigening tot afstand hunner perceelen 
voor een behoorlijken prijs zullen kunnen gedwongen 
worden. 

Hoe dc Beursquaestie nog opgelost zal worden, 
wordt meer en meer raadselachtig. I lopen wij echter, 
dat de Gemeenteraad een besluit zal nemen, waarover 
het nageslacht zich niet te schamen heeft! 

A L W E D E R D E S P O O R W E G E N OP J A V A . 
De heer De Bordes heeft alweder in De Economist 

(van Februari jl.) gepleit voor aanleg van particuliere 
spoorwegen op Java. Hij zegt, geen stelselloosheid 
te willen, maar zelf is hij zoo stelselloos mogelijk. Hij 
is slechts stelselmatig in het doodzwijgen van wat bij 
herhaling tegen zijn pleidooien werd aangevoerd. 

Het is stelselloos , een hulpwetenschap te beoefenen , 
in strijd met de wetten en beginselen der hoofdweten
schap , waarvan zij afstamt. Het ware stelselloos, lan
den op te meten in strijd met de wiskunde. Zoo is 
het ook stelselloos, staatshuishoudkunde te verkon
digen in strijd met de sociologie. Deze leert, gelijk 
ik reeds in Dc Opmerker en De Nederlandsche Spectator 
herinnerde, dat er verschillende typen van maatschap
pijen zijn : militaire, gelijk Duitschland, Java en andere , 
en nijvere, gelijk België, de Vereenigde-Staten, enz. 
Elke type heeft zijn eigenaardige instellingen. 

Niettemin maakt de heer De Bordes geen onder
scheid tusschen het militaire Java en het nijvere Frank
rijk. Dit doodzwijgen bewijst, om het zachtste woord 
te bezigen, weinig vertrouwen op de kracht van zijn 
zaak. Even diplomatisch zwijgt de heer De Bordes 
over de voordeelen van den aankoop der spoorwegen 
door den Staat in het militaire Duitschland. Hij ver-
Wijgt, dat juist De Economist vroeger wees op de 
spaarzaamheid, waarmede de Pruisische Regeering hare 
banen exploiteerde. Hij verzwijgt, dat zelfs de wetge
vers van het industrieele Frankrijk de spoorwegen 
wenschten af te koopen , maar van hun plan moesten 
afzien, wegens den toestand der schatkist. Hi j zwijgt 
over het millioen francs, gegeven aan den Minister, 
de sedert Vénal heet in de wandeling, over de zes
honderd duizend francs, aan een lid der Commissie 
v an Rapporteurs verstrekt, over de dertien millioen 

I francs, betaald aan veile dagbladschrijvers. Hij zwijgt 
1 over de ergerlijke heerschappij der particuliere spoor-
: wegmaatschappijen in de Vereenigde-Staten. De heer 
j Henry George, de bekende schrijver van Vooruitgang 
1 en Armoede, heeft daarover onlangs iets medegedeeld 

in zijn Social Problems. Volgens dc leerboeken voor 
aardrijkskunde is de groote Noordamerikaansche Re
publiek verdeeld in Staten , maar in werkelijkheid is zij 
verdeeld in domeinen (dominions) van spoorwegkonin-
gen, zooals Van der Bi l t , Jay Gould, Vi l lard, Dun-
nington enz., en spoorwegmaatschappijen , zooals de 
Pennsylvania Central, Baltimore-Ohio, enz. In naam 
zijn de Staten vertegenwoordigd in het Congres, in 
de werkelijkheid zijn het die spoorwegmachten. „De 
rechtbanken en de Senaat zijn gevuld met bedienden der 
spoomrgbcstiiurdcrs." Het recht is er te koop. Van 
der Bilt zeide eens zoo onbeschaamd mogelijk: „De 
spoorwegen zijn niet voor het publiek, maar voor de 
spoorweg-directeuren" , en bij een andere gelegenheid : 
„Het volk zij verdoemd!" A ls zulke potentaten zoo 
weinig rechtvaardigheid en welwillendheid gevoelen 
voor den „adel der blanke huid" , wat hebben dan 
koffiekleurige Javanen wel te wachten? Op Java mag 
nog minder dan elders een Staat in den Staat worden 
geduld. 

De heer De Bordes verzwijgt, dat een fabrikant in 
Jogjakarta jaarlijks dertig duizend gulden bespaart door 
zijn oogst te vervoeren, niet met het „geperfectioneerde" 
middel der Maatschappij Scmarang- Vorstenlanden, maar 
met aartsvaderlijke karren of pedatties, zooals Sarah 
er misschien ccn gebruikt heeft, toen haar man zijn 
„haardstede" te U r , in Chaldea, verliet, om naar the 

far West te tijgen. In strijd met den heer De Bordes 
geloof ik dus, dat de ontwikkeling der suikernijver-
heid in Jogjakarta ontstaan is, niet dank zij den spoor
weg, maar ondanks den spoorweg. Hij verzwijgt ook 
dat de Britsch-Indische tarieven lager zijn dan de Neder
landsen-Indische. 

De heer De Bordes redeneert niet als een socioloog, 
als een wetenschappelijk man , als een staatsman , maar 
als een verboekt staatshuishoudkundige of spoorweg-aan
nemer. Zijn eenige vraag is: „wat geeft het meest?" Reeds 
Alfred Russel Wallace deed terecht uitkomen in zijn 
Land Nationalisation, dat men nog meer moet letten 
op het belang van den Staat dan op dat van dc geld
mannen. Het is waar, deze hebben een lijfdeuntje: 
„De winnende hand is mi ld" , maar 't is ook slechts 
een deun. Wallace herinnert, dat in 1873, toen de 
Britsche handel het toppunt van bloei bereikte en den 
trots der wetgevers opwekte, het getal officieele en 
niet-officicele armen in Groot-Britannic en Ierland 
grooter dan ooit was. Van der Bilt gaf onlangs een 
gecostumeerd bal tot inwijding van een huis, dat mil-
liocnen gekost had. Zijne dochter, die den Rijkdom 
moest voorstellen, droeg een danskleed, beplakt met 
bankbriefjes van duizend dollars. Denzelfden nacht 
stierf op eenige passen afstand een buurvrouw met 
haar kinderen van honger. Nog scherper was en is 
deze tegenstelling onder dc geldzieke Nederlanders. 
Zoo was het reeds in den aanvang der zeventiende 
eeuw. De heer Richard Heath zegt daarvan in The 
rise and fall of Amsterdam ('1he Contemporary Review, 
October jl.): „temidden van al dezen voorspoed, van 
al deze beschaving, van al dit africhten in de regelen 
der matigheid, was het treffendste feit in deze groote 
handeldrijvende maatschappij het steeds aangroeiende 
pauperisme." De schilders en godgeleerden stijfden 
de rijken in hun hardvochtigheid. Alleen Rembrand 
had hart. Maar Ostadc, Teniers en Jan Steen stelden 
de armen steeds in kroegen, als zeiven de schuld 
dragende van hunne ellende door vicious and disgus-
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ting bestiality. Gerard Dou schilderde bij voorkeur de 
welvaart van den gegoeden burgerstand. Men neemt 
hetzelfde verschil in gevoel en gezindheid waar bij de 
kunstenaars van onze dagen: bij den gloeienden Mul-
tatuli cn den voornamen Huet. De dominé's preek
ten van rijk-gebeeldhouwde kansels, dat God slechts 
weinigen tot eeuwig geluk had uitverkoren, terwijl de 
meerderheid van het menschdom onder het vonnis van 
eeuwige verdoemenis lag. Deze leer was geheel in 
overstemming met den stoffelijken toestand van Amster
dam : de eene verklaarde en rechtvaardigde de andere. 

Nooit kwam dat gemis van gemoedsbezwaren duide
lijker uit, dan toen de heerschende klassen van Am
sterdam in het Oosten een sfeer hadden, die zelfs 
Alexander de Groote haar zou hebben benijd. Zij 
zochten slechts schatten voor haar eigen voordeel. Zij 
deden tal van kruidnagelboomen uitroeien om de prijzen 
hoog te houden. Zij waren kruimelig. Inplaats van 
door den handel haar eigen land en de Aziatische 
wereld te verrijken, dachten zij slechts aan uitsluiting 
van mededinging. Het gevolg van zulk een staat van 
zaken is duidelijk: „de handel, die weinigen verrijkte, 
bracht de menigte ten ondergang!' 

Zoo is het nog. Nederland ziet zijn middelen toe
nemen door zware belasting der mingegoeden; de 
aandeelen der Nederlandsch-Indische Spoorwegmaat
schappij, der Java-Bank, der Indische verzekering
maatschappijen enz. staan zeer hoog, maar de handel 
en het verbruiksvermogen der Javanen gaan steeds 
achteruit. Nederland gaat den weg op van het gevallen 
Amsterdam. 

De heer De Bordes beroept zich op Léon Say, een 
spoorwegbestuurder, het mondstuk van Rothschild, 
die de Fransche Noorderlijn bezit. Hij had onpartij
diger kunnen zijn. Daarna deelt hij ons vrij naief 
mede, dat de Belgische Staatsspoorwegen van 1835— 
1872 een tegoed van 102 millioen hebben gegeven. 
Wel gaven zij sedert een tekort, maar hij verzwijgt 
weder de reden, en deze is zeer eenvoudig. Het be
kwame Ministerie van Frère-Orban en Bara was gevallen. 
De opvolgers meenden iets nieuws te moeten leveren. 
De tarieven voor groote afstanden werden dus ver
laagd , die voor kleine afstanden verhoogd. Men zou 
voortaan meer dan vroeger betalen voor Brussel— 
Vilvoorde, maar minder voor Brussel—Luxemburg. 
Ieder weet, dat de schatkist van een spoorwegmaat
schappij , gelijk die van een Staat, vooral gevuld wordt 
door de mingegoede bevolking, door de vele kleine 
opbrengsten, niet door de weinige groote. Ieder weet, 
dat slechts zeer weinig menschen een rit met een 
wagen der derde klasse doen van Brussel naar Luxem
burg, en ieder begrijpt nu, waarom de Belgische spoor
wegen sinds elf jaren verlies geven. Juist de winst 
der zeven-en-dertig voorafgaande jaren bewijst, dunkt 
mij, dat dit verlies niet te wijten is aan het stelsel, 
maar aan een kortzichtig bewind. 

De heer De Bordes noemt het een voordeel der 
maatschappijen, dat zij beter dan een Regeering ver
mogen weerstand te bieden aan drang tot tariefsver
laging. Het ware voor Java te wenschen geweest, 
dat de Maatschappij, die den spoorweg van den heer 
De Bordes beheert, minder macht had bezeten cn de 
Regeering meer moed en besef van het staatsbelang 
had getoond. 

Er is, naar mijn inzien, slechts ééne rechtvaardige, 
wetenschappelijke, stelselmatige oplossing van het vraag
stuk. Nederland sluite een leening voor Staatsspoor
wegen op Java. Men doe ze ontwerpen, bouwen en 
beheeren, maar volgens lager tarieven dan de nu nog 
van kracht zijnde, door Nederlandsche Rijksingenieurs, 
gelijk Maarschalk en Derx, die, volgens het getui-

I genis van den heer De Bordes zeiven, zuinig hebben 
i gebouwd en geëxploiteerd. Nederland heeft meer dan 

duizend kilometer spoorweg voor zich zelf genomen 
van het geld der Javanen; het behoeft geen enkelen cent 
ten geschenke te geven, maar betale doodeenvoudig 
de achthonderd vier-en-veertig millioen gulden terug, 
die het wederrechtelijk, door schennis van belofte en 
door valsche boekhouding, aan de Javanen heeft ont
nomen (zie De Waal, Onze Indische financiert). Dat 
het ruim in alle behoeften van Indië voorzien heeft 
is de onbeschaamdste „onjuistheid", die ooit werd 
uitgesproken. Zelfs in de eerste levensbehoeften werd 
niet voorzien. Twintig millioen Javanen hebben gemid
deld (N. B. in een eiland!) geen vier kilogram zout 
's jaars, terwijl zeven kilo noodig is om gezond te leven. (') 

Men verklare niet eensklaps het militaire Java voor 
industrieel, omdat het pondje koffie nu minder dan 
acht stuiver kost. 

Men brenge „het snoeimes der besparingen" niet aan 
in het verwaarloosde Indië, maar in het, volgens de 
Arnhemschc Courant, weelderig beheerde stiefmoeder-
land , waar men o. a. de , volgens den heer De Bordes 
zeiven, dwaze Staatsspoorwegen Groningen—Delfzijl, 
Staveren—Leeuwarden, Zwaluwe—'s-Hertogenbosch en 
Amersfoort—Nijmegen heeft aangelegd van het geld 
der Javanen. 

Geen vreemdelingen, zelfs geen onbegrensde toela
ting van Nederlandsche particulieren! Men herinnere 
zich Gibson's kuiperijen op Soematra, den inlijvingslust 
der Australiërs en Multatuli's beschrijving van den 
laatsten dag der Hollanders op Java in zijn Nog eens 
vrije arbeid in Indië. 

Clarcns, Villa Sloct's Lust, 
"/II '84. 

S. E. W. Roorda van Eysinga. 
(') Dit is ook het geval met de raillioenen bewoners van Batavia, 

Buitenzorg, Semarang, Soerakarta en Jogjakarta, die de zegeningen 
der twee spoorwegen van den heer De Bordes deelachtig zijn geworden. 

_ I N G E Z O N D E N . 
Aan dc Redactie van „Dc Opmerker". 

In uw blad van heden vond ik vermeld het verkort pro
gramma en uitslag van de prijsvraag „Paleis voor Volks
vlijt" alhier. Er is evenwel vergeten daarbij te vermel
den, dat al het verlangde den prijs van ƒ10000? niet 
mocht te boven gaan. 

Twee der 6 uitgenoodigde heeren hadden voor de 
mededinging bedankt, omdat volgens hun oordeel voor 
dien prijs niet aan alle eischen kon voldaan worden. 

Amsterdam, 3. 2. '84. Een opmerker. 
trW Dit schrijven moest verleden week wegens ge
brek aan plaats worden terzijde gelegd. 

KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS. 
's-Gravenhage, 14 Februari 1884 

Amice, 
De geschiedenis van Frankrijk kent een joiirnée des dupes; 

de geschiedenis van het Instituut kent thans een dag der 
persoonlijkheden. Denk niet dat ik daarmede personaliteiten 
bedoel, in geenen deele: ik bedoel, dat op 12 dezer in de ver
gadering van het Instituut, die door een honderd-twintigtal 
leden werd bijgewoond, bij de bespreking van zaken de per
soonlijkheden sterk op den voorgrond zijn getreden, zooals uit 
het hier volgend verslag blijken zal. 

Terstond, nadat de President, J. F. W. Conrad, dc verga
dering had geopend, nam hij het woord cn zeide het volgende: 

«Sedert onze laatste bijeenkomst heeft het Koninklijk Insti
tuut van Ingenieurs een gevoelig en treffend verlies geleden; 
U allen, mijne heeren, zal de treurmare bereikt hebben, dat 
ons medelid Jhr. G. J. G. Klerck den 17'° Januari 1884 over
leden is. 

•De Raad van Bestuur is tegenwoordig geweest en stemde 
geheel in met de warme woorden van hulde, die bij het geopende 
graf gesproken werden door hen, die Klerck in zijn werkkring 
als staatsburger en staatsman hadden leeren hoogachten of 
hem als trouw vriend liefhadden. 

«Ook in onze vergadering, door Klerck zoo dikwijls als Voor

zitter geleid en waarin zoovele vereerders cn vrienden van hem 
tegenwoordig zijn, mag dat woord van hulde niet ontbreken. 

»Ik zal aan anderen overlaten om zijne volledige biographic t; 
schrijven en mij bepalen tot het vermelden van enkele feiten 
uit zijn werkzaam leven. 

«Den 13™ Februari 1823 te Luik geboren en op betrekkelijk 
jeugdigen leeftijd reeds voor dc militaire loopbaan bestemd, 
ontving Klerck zijn opleiding aan de Koninklijke Militaire 
Academie te Breda, en werd in 1842 d»or Z M. onzen geeer-
biedigden Koning benoemd tot 2'-Luitenant bij de genie. Hij 
verkreeg achtereenvolgens den rang van i'-Luitenant en dien 
van kapitein 3' klasse, doch werd bij koninklijk besluit van 
1 October 1861 benoemd tot Secretaris bij de Commissie voor 
de Staatsspoorwegen en bij koninklijk besluit van 3oJuli 1863 
onder den Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast 
met de leiding van de aan te leggen Staatsspoorwegen. 

«Klerck trad van 1 Februari tot 30 September 1876 op als 
Minister van Oorlog en van 19 Augustus 1879 tot 22 April 
1883 als Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid. 

«Hoewel de verdiensten van Klerck in zijne militaire loop
baan niet onopgemerkt bleven, zijn die echter overtroffen door 
hetgeen hij in zijne burgerlijke betrekkingen ten nutte van het 
Vaderland totstandbracht. 

«Reeds toen hem de leiding van de werkzaamheden tot aan
leg der Staatsspoorwegen was toevertrouwd, had Klerck door 
zijne bezielende kracht en door zijn degelijk karakter grooten 
invloed op de uitvoering van dit belangrijke werk, doch het 
glanspunt van zijn loopbaan was het tijdperk, waarin hij ge
durende ruim drie en een half jaar als Minister aan het hoofd 
stond van het Departement van Waterstaat, Handel en Nij
verheid. 

«Wij allen hebben hem in die hooge betrekking werkzaam 
gezien; de een meer van verre, de ander in zijne onmiddellijke 
omgeving, en wij allen kunnen van hem getuigen, dat hij daar 
was de rechte man op de rechte plaats. 

«Toegankelijk voor een ieder, die zich bij hem aanmeldde, 
had hij een open oor niet alleen voor alles wat de Staatsbe
langen betrof, maar ook zij, die hunne bijzondere belangen 
voordroegen, vonden in hem den belangstellenden vriend, die 
hielp waar hij kon en mocht. 

«Hij deed zich de zaken, waarover hij moest beslissen, door 
de daarbij betrokken personen en door hen, die hij met zijn 
vertrouwen vereerde, volkomen uitleggen, sprak dan weinig, 
wikte en woog zelfstandig hetgeen hij vernomen had en, wan
neer zijne overtuiging eenmaal gevestigd was, voerde hij het 
door hem genomen besluit uit met eene geestkracht, die hem 
nagenoeg altijd zijn doel deed bereiken. 

«Klerck was een ernstig man, wars van onedele handelingen 
en kleingeestigheden, die de groote zaak zoo dikwerf schaden, 
met een volhardend en doortastend karakter, die met vuur 
streed voor hetgeen hij goed achtte en niet terugdeinsde voor 
de heftigste aanvallen. 

«Hij was niettemin voor overtuiging vatbaar en kwam, 
wanneer hem op deugdelijke gronden betoogd werd dat hij mis
getast had, op zijn genomen besluit terug. 

«Wanneer men dc Staatsbladen openslaat, zal men verbaasd 
zijn over de werkkracht, die Klerck heeft ontwikkeld, en over 1 
de talrijke besluiten en wetten, door den Koning genomen of 
bekrachtigd gedurende het tijdvak, waarin hij Zijne Majesteit 
als Minister van Waterstaat, Handelen Nijverheid terzijde stond. 

«Aan onderscheidingen heeft het Klerck dan ook niet ont
broken; niet het minst ontving hij die van Zijne Majesteit den 
Koning, die hem reeds in 1868 benoemde tot Ridder en in 
1882 bevorderde tot Commandeur in de Orde van den Neder-
landschen Leeuw. 

«Maar ook zijne medeburgers volgden het voorbeeld van den 
Koning, cn toen hem het, door bewoners van het zoo dikwerf 
door watervloed geteisterde Noordbrabant, toegedachte hulde-
bewijs, door zijn onverwachten dood, niet meer kon worden 
aangeboden, waren afgevaardigden van dat gewest tegenwoordig 
bij zijne geopende groeve en hechtten een welsprekcnden lauwer
krans meer aan de kist, die het stoffelijk overschot van Klerck 
omsloot. t 

»In de werken van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 
wordt weinig van de hand van Klerck aangetroffen, doch de 
belangstelling in alles wat onze Vereeniging betreft, blijkt uit 
de notulen onzer vergaderingen en vooral uit die van den Raad 
van Bestuur gedurende de vier driejaarlijksche tijdperken na 
•868, toen hij die als Vice-president of als President leidde. 

»A1 gedenken wij met weemoed het verlies, dat het Vader
land en wij door het heengaan van Klerck hebben geleden, 
vooral omdat nog veel van hem werd verwacht, dan mogen 
WÜ met een gevoel van genoegdoening terugzien op hetgeen 
een van onze medeleden gedurende zijn betrekkelijk kort levens
tijdperk heeft totstandgebracht. 

"Daarom zal dan ook de herinnering aan Jhr. G. J. G. Klerck 
Dij ons levendig blijven en zullen wij hem eene eervolle plaats 
aanwijzen in de rij der mannen van beteekenis in Nederland." 
. Deze toespraak werd met talrijke bewijzen van sympathie en 
'"stemming begroet evenals de volgende, die straks daarop 
door den President tot de leden werd gericht: 

«Ik heb nog eene tweede droevige taak te vervullen. Weinige 
dagen vóór deze vergadering ontving dc Raad van Bestuur het 
bericht, dat ons honorair lid Dr. Gotthilf Hagen, wirklich Ge-
heimrath und Obcrlandesbaudirector a. D. te Berlijn, den 
3d'» Februari 1884 is overleden. 

«Deze bekwame waterbouwkundige is aan velen uwer per
soonlijk en aan ons allen door zijn geschriften bekend, en de 
Nederlandsche ingenieurs danken aan hem, dat vele hunner 
groote werken ook aan onze oostelijke naburen meer bekend zijn. 

«Toen in 1866 de quaestie met België over de gevolgen eener 
afdamming in de Oosterschelde en het Sloe was ontstaan, werd 
Hagen door de Pruisische Regeering belast met het instellen 
van een onderzoek van dit vraagstuk en het uitbrengen van 
een verslag daaromtrent. 

•Hij stond d̂estijds in zijn rapport van 29 Maart 1867 de 
Nederlandsche ingenieurs krachtig terzijde. 

«Ook zijne nagedachtenis zullen wij in eere houden." 
De notulen der vergadering van 13 November 1883 werden 

goedgekeurd. 
Talrijke geschenken waren wederom ontvangen; daaronder 

het rapport der Commissie voor graadmeting en waterpassing, 
waaromtrent het raadslid G. van üiesen eenige bijzonderheden 
mededeelde, en de nieuwe uitgave der geschriften van den 
Antidienstvervangingsbond, door het lid M. D. Graaf van Lim
burg Stirum aangeboden met eene circulaire, waarin hij de 
medewerking der leden voor zijn doel inriep. 

Het zooeven genoemde raadslid bracht voorts rapport uit 
I omtrent verschillende bemoeiingen in zake het bekomen van 

een eigen lokaal voor het Instituut, die echter geen afdoende 
uitkomst hadden opgeleverd. 

Een voorstel van den Raad van Bestuur, om de bij het In
stituut aanwezige monsters cn modellen in bruikleen af te staan 
aan de Polytechnische School te Delft, werd zonder hoofdelijke 
stemming aangenomen. 

Bij monde van den Secretaris werd mededeeling gedaan om
trent hetgeen is verricht en voorbereid voor de reorganisatie 
van het Jaarboekje, te beginnen met den jaargang 1885. 

Verschillende stukken waren ingekomen, die ten deele in 
handen van Commission zijn gesteld om advies, gedeeltelijk 
op de gewone wijze ter kennis van de leden zullen worden ge
bracht. 

Het woord werd verleend aan het lid J. van der Toorn, die 
thans zijne reeds vroeger aangekondigde voordracht hield om
trent de uitgevoerde en in uitvoer zijnde werken ter verbetering 
van de Seine, meer bijzonder tusschen Havre en Rouaan. Deze 
voordracht, die door tal van kaarten en afbeeldingen werd 
toegelicht, was het gevolg van een bezoek, dat de spreker aan 
die streken had gebracht toen hij het in Augustus 1883 te 
Rouaan gehouden Congres van ie Association franfaise pour 
Vavancement des sciences bijwoonde. Spreker roemde zeer de 
ontvangst aldaar genoten en de uitstekende bereidvaardigheid 
der Fransche ingenieurs, waardoor hij met andere leden van het 
Congres instaat was gesteld verschillende werken op zeer vol
doende wijze in oogenschouw te nemen. Eene korte wisseling 
van gedachten met het raadslid G. van Diesen cn het lid 
E. H. Stieltjes was het gevolg van het gesprokene. 

Vervolgens deed het lid Jhr. H. T. Hora Siccama eene me
dedeeling, insgelijks door kaarten toegelicht, over de verbete
ring van den Zuidpas van dc Mississippi, volgens het stelsel 
van den Amerikaanschen ingenieur James Eads, die daarmede 
grooten roem behaalde. 

Het lid J. A. de Gelder had zich voorgesteld, overeenkomstig 
zijn in de vorige vergadering gedane toezegging, een mededee
ling te doen over den aanleg van een haven voor Batavia (Tan
djong-Priok) ; hij was daarin echter door treurige omstandighe
den verhinderd. De President bracht in herinnering dat twee 
hoofdzaken hierbij op den voorgrond treden, de quaestie van 
den eigenlijken havenbouw en het verbindingskanaal tusschen 
Tandjong-Priok en Batavia. Om de leden nu niet geheel te
leur te stellen, had het raadslid De Bordes op zich genomen 
eenige feiten en cijfers te vermelden, met het laatstgemelde 
onderdeel in verband staande. Deze mededeeling, die zich 
geheel van de critiek onthield, gaf het lid C. F. G. Post aan
leiding tot het doen van eenige opmerkingen met het kanaal 
in-verband-staande, en na eene korte wisseling van gedachten 
tusschen den heer De Bordes en het lid N. H. Henket, ver
kreeg alsnu het lid S. Verburgh het woord, die in zeer uitvoe
rige beschouwingen trad ter bestrijding van hetgeen door het 
lid De Gelder in deze quaestie was gedaan en geschreven. Deze 
uitvoerige mededeeling, insgelijks door kaarten toegelicht, 
moest wegens het vergevorderde uur, op uitnoodiging van den 
President, worden afgebroken, om in de volgende vergadering 
te worden voortgezet. 

Het lid Ph. W. van der Sleyden, die in den loop van deze 
mededeeling door het lid Verburgh in het debat was gebracht 
ter zake van hetgeen door hem in eene Vergadering van de 
Tweede Kamer was gesproken, verkreeg echter nog het woord 
om op hetgeen door het lid Verburgh te zijnen aanzien was 
gezegd, te antwoorden. 

Nadat eenige gewone en buitengewone leden waren aange
nomen, sloot de President te ruim halfvier uren de vergadering. 
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B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 

— In April zal te Barbizon (dep. Seine-et-Marne) het monu
ment worden onthuld, dat de kunstenaars van die stad voor 
J. F. Millet en Th. Rousseau hebben opgericht. 

— De Commissie voor een gedenkteeken van Gambetta heeft 
een prijsvraag uitgeschreven, waaraan alle Kransche artistcn 
kunnen deelnemen. De ontwerpen worden van 15 Mei tot 1 
Juni aan de EcOle des Beaux-Arts ingewacht. De eenige con
ditie, door de Commissie gesteld, is , dat de kosten ongeveer 
350,000 frs. zullen bedragen. 

— Ken werk van hooge waarde, de restauratie van het kas
teel l'ierrefonds, nu vijftien jaar geleden door Viollet-le-Duc 
begonnen, zal binnen korten tijd voltooid zijn. 

— In antwoord op de Belgische prijsvraag voor een ont
werp van ccn marine-etablissement te Brussel, is maar t'én 
werk ingekomen, nl.: van den heer Dansaert, voorzitter der 
Union Syndicale. De premie was 5000 francs. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 

'S-GRAVENHAGE, Bij beschikking van den Minister van Wa
terstaat, zijn: 

1°. met 1 Juli a. s., ƒ. Verdoom Hz.. J. C. J. Huysers, J. 
Gorter en J. Zemel Jr. eervol ontslagen als opzichter van den 
Waterstaat I" klasse; 

2°. met 15 dezer bevorderd: tot opzichter van den Waterstaat 
\' klasse A. G, .1 Ileukelman en I'. J. Ncyt, thans opzichter 
2' klasse: tot opzichter van den Waterstaat 2' klasse L. Koot 
en H. J. Weehuizen, thans opzichter 3' klasse; tot opzichter 
van den Waterstaat 3' klasse C. Postma en O. I.ijsen l'z., 
thans opzichter 4" klasse; en benoemd tot opzichter van den 
Waterstaat 4 klasse S. S. Hoogterp, te Leeuwarden en J. G. 
Thamcr, te Vlieland; 

3". met ingang van 1 Juli a. s. bevorderd: tot opzichter van 
den Waterstaat I" klasse W. A. Baumcr, D. Van der Werf, 
F. J. H. Pommée en S. M. C. 1'. Breukel, thans opzichter 2' 
klasse; tot opzichter van den Waterstaat 2' klasse C. J. K. 
la Kontijn, J. li. Groenen, J. B. J. Loeff en G Brauns, thans 
opzichter 3' klasse; tot opzichter van den Waterstaat 3' klasse 
A. I). G. ten Doesschate, J. K. Messer, W. H. Steenaart en 
A. Oddens, thans opzichter 4R klasse; en benoemd tot opzich
ter van den Waterstaat 4' klasse I. Schol, te Helder; J. J. 
Bulkens, te Maastricht; W. van Langeveld, te Hellevoetsluis 
en W. ten Bosch, te Schokland. 

— In de maand April zal een examen worden afgenomen 
van sollicitanten naar de betrekking van adspirant-ingenieur 
voor het stoomwezen. Men adresseere zich vóór den I April 
aan het Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid. 

DORDRECHT. In de Vrijdagavond alhier gehouden ver
gadering van de Afdeeling Dordrecht der Vereeniging tot Be
vordering van Fabriek- en Ilandwerksnijverheid. was aan de 
orde het Ontwerp-programma voor den Wedstrijd voor werk
lieden, tot wier samenstelling de permanente Commissie voor 
wedstrijden in de vorige vergadering was uitgenoodigd. 

Genoemde Commissie stelt voor, den wedstrijd te houden in 
Mei 1S85, en geeft verder een beschrijving van de verschillende 
prijzen, die zij wenscht uit te looven voor bepaalde werkstukken, 
gemaakt door smeden, timmerlieden, huisschilders, steen
houwers enz. Ook wenscht zij een ouderlingen wedstrijd voor 
de leerlingen der huisvlijtschool, der ambachtsschool en der 
burgeravondschool (van laatstgenoemde inrichtingalleen teeken
en boetseerwerk) aan den algemeenen wedstrijd te verbinden. 

Verder zullen ook aanmoedigingsprijzen worden uitgeloofd 
voor voorwerpen, die tot opluistering worden ingezonden, en 
zal eene verloting gehouden worden, waarvan dc prijzen zullen 
bestaan uit ingezonden voorwerpen, daartoe van de eigenaars 
aangekocht. 

Na eenige discussie werd het voorstel der Commissie, ook het 
financieele gedeelte, bij meerderheid van stemmen aangenomen. 

— Als bewijs van den invloed van het woelen der zware 
golven op den bodem der Zuiderzee, bij den storm van midden 
December jl., mogen de bij die gelegenheid aan de noordzijde 
van het eiland Marken, op den vlakken oever, aangespoelde 
vijftig kolossale vcenbanken gelden. Zij bestonden uit dezelfde 
zeer fijne, zwarte stof, klaarblijkelijk afkomstig uit een zeer 
oud bodemterrein der zee. De dikte van de banken was tamelijk 
gelijk en bedroeg ruim 1 M.; ook waren er stukken bij van 
20 SP. oppervlakte. Latere stormgolven hebben deze verzameling 
verspreid en kleingcmaakt, en de overblijfselen zijn met de 
eb noordwaarts gedreven. 

Het vormingsproces der Zuiderzee laat zich, door die storm
vloeden van eeuwen herwaarts, gemakkelijk begrijpen. 

Zieriksf.k. F.en jaar geleden deden wij de mededceling. dat 
met de restauratie van den grootcn St.-Lieven Monstertoren 
alhier zou begonnen worden; iatcr berichtten wij, dat de ruim 
50 meter hooge steiger (verplaatsbare) rondom het Noord
westgedeelte voltooid was, en thans kunnen wij daaraan toe
voegen, dat de restauratie van dit Noordwestgedcclte voltooid 
is en de steiger uiteengenomen en geborgen werd, om later 
aan het Zuidwestgcdeclte tc worden opgericht. 

Het voltooide deel ziet er schoon en krachtig uit; men kan 
zich nu zoojuist den indruk voorstellen, dien het grootsche 
monument, in de 15c eeuw, kort na zijne voltooiing, op den 
beschouwer moet gemaakt hebben. Men is zeer gelukkig ge
weest in de keuze der groefsteen voor de vlakke bekleedingen, 
de traceeringen, de profileeringen enz. Kwaliteit zoowel als 
kleur voldoen in hooge mate, cn komen uitstekend met het 
oude werk overeen. 

De Noordwestzijde van den toren kan nu door het publiek 
en zonder levensgevaar gepasseerd worden — iets wat in 
geen jaren heeft kunnen plaats hebben. Jammer dat de her
stelling van het Zuidwestgedeelte, dat ook in zeer hulpbehoe
venden toestand verkeert, om financieele redenen moet wach
ten; kon de nu afgebroken steiger dadelijk om dit gevaar 
opleverende gedeelte gesteld en met het steenhouwerswerk 
geregeld voortgegaan worden, dan zou daardoor in het winter-
getijde aan vele handen werk en brood verschaft worden. 

— Naar wij vernemen, is de commissie benoemd tot voor
lichting van de Kegeering over de naastingswaarde van den 
Nederlandschen Centraalspoorweg. Zij bestaat uit dc heeren 
J. G. W. Fijnjc, raad-adviseur aan het Departement van Water
staat, Mr. II. M. A. Baron van der Goes, directeur der Stoom
tram Seniarang—Joana. Mr. J. Ph. van Bosse, administrateur 
van 's Rijks schatkist, en N. T. Michaelis, directeur der afdee
ling Spoorwegen. 

— De heer L. J. Du Celliee Muller, hoofdingenieur van den 
waterstaat, ie klasse te Haarlem, is door Z. M. den Koning 
der Belgen benoemd tot ridder der Leopoldsorde. 

— Aflevering 1 van den jaargang 1884 van De Natuur, uit
gave van J. G. Broese te Utrecht, bevat: 

Het Nederlandsch zoölogisch station (met fig.). — Het inter
nationaal poolonderzoek (met fig.). — Een electrische klok (met 
fig). — De stuurmiddelen van het luchtschip der gebroeders 
Tissandier (met fig.). — Het winterkoninkje (met fig.). — Inkt 
om glas te etsen. — Het nieuwe koperoxyd-elcment van F. de 
Lalande en G. Chaperon (met fig.). — Iets over telefonie (met 
fig.). — Een nieuwe olielamp voor het seintocstel Vreede, — 
Korte berichten. — Honigmann's locomotief zonder vuur. — 
De verbreiding van het telefoonnet over de beschaafde wereld. — 
De vulkanische uitbarsting op het eiland Krakatau (met fig.).— 
Recepten en korte technische medcdeelingen. — Waterlak. — 
Het witklcuren van been en ivoor. — Om etiquettcn op blik 
te bevestigen. — Correspondentie. 

B E N O E M I N G E N . 

Dc Raad tc Amersfoort bono-jmtlc tot directeur-boekhouder 
der gemeentereinigillg den heer (i. R. de Rooy tc Utrecht. 

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

H.& J. SU Y VER, 
F A B R I K A N T E N V A N 

STILS 0 1 'ir v. 
oivvmnntiia m vs i i i iu i iiir,\ 

op ile Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 
1S83 bekroond met 

EERE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 
Hollandsche Tuin en Zeepaard, 

Bickerstraat 
A M S T E R D A M . 

Ambachtsschool. 
Aan de Ambachtsschool te Rotterdam 

I wordt gevraagd een BOUWKUNDIGE 
' I voor het geven van Onderwijs in het 
I Bouwkundigteekenen. Kern is van Werk
tuigkundig teekenen strekt tot aanbeveling. 
Zij die voor deze betrekking in aanmerking 
wenschen te komen, vervoegen zich bjj den 
Directeur voor '20 Februari a. s. 

HET BESTUUR. 
Rotterdam, 9 Februari. 

Maatschappij tot Exploitatie 
VAN 

Staatsspoorwegen. 

BALLAST en G R I M . 
Aannemers geneigd mede te dingen naar 

de levering van den ballast en de grint, 
belioodigd voor het onderhoud der door bo
vengenoemde Maatschappij geëxploiteerde 
spoorwegen gedurende 1SS4, kunnen zich 
gedurende deze maand opgeven aan de Af
deeling Weg en Werken. 

De totale hoeveelheid bedraagt globaal 
70000 M'. 

Utrecht, 9 Februari 1884. 

16 Febr. 1884. 

DE S T 0 0 M S C H 0 0 R S T E E N , 
door mjj opgetrokken uit vormsteen, welke 
gevonden wordt op de Internationale Ten
toonstelling te Amsterdam, is TE KOOP. 

Hjj is Si 1 meter hoog, breed aan den top 
1,00 meter. Deze afmetingen kunnen even
wel, op verlangen, gewjjzigd worden, Het 
afbreken en wuderopbouwen neem ik, onder 
garantie, op mij. 

ALPHONS CUSTODIS, 
Dasseldorf aj/thein. 

D E O P M E R K E R . 63 

^ P A R K E T V L O E R E N , * 
3 VILLER0Y & BOCH, METTL4CH £ 
S BOCH Frères, MAUBEUGE K 
5 MINTGN, H0LLINS & C".. ST0KE £ 
a» lijj de V.Tif.' im D'i-'iiicn Depothouders: » 
5 D E J L . I N T & C X , g 

Oostzeedijk 248, Rotterdam. 

G . J . V I N C E N T & C 0 . , 
K u n s t s m e d e n , 

S C H I E D A M . 
Bekroond op de Internationale Koloniale 

en Uitvoerhandel Tentoonstelling 
te Amsterdam in 1883 met de 

ZILVEREN MEDAILLE. 

Specialiteit in IJzeren Hekken 
I ' EN 

F I J N S M K E h W E R K . 
Leveren. Paardenruiven, IJzeren Ke
tels en Reservoirs voor water, olie, enz. 

PIII)TOLI1IIOr.K.\FIIIE, PIIOTPZIMWLPIIIE 
rii Slércolype-liiricliliii": 

van G. J. T H I E M E , te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de lumd 'cht 

op zjjne inrichting voor riiot„liilit>e,»|ihit', 
bjjzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l'lioio/.lni»-
graplile voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zijne MrréoOpc-inrlrlitltiy voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prijzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op/r"»rt> aanvrage gra.tistoegezonden. 

De heer ,I0H. G. STEM LEK Cz., te Am
sterdam, heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
bestellingen voor Piiofolltlutgrtiplilt*, zonder 
prijsverhooging voor de bestellers. 

O . J . T H I E M E . 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G 
VF.IlMF.UWIVbSI'OMlS fLtiik-LiiiibtiK). 
Op Dinsdag den 19' • Februari 18B4, des na

middags ten 2 ure, aan het C-ntraalbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bjj de Moreelse Laan te Utrecht, 
van : 

Bestek N°. S2. 
Het leveren van eiken wisselhout 

in twee perceelen. 
De besteding geschiedt bjj enkele inschrij

ving, volgens Art. 9 van het Bestek. 
liet Besti'k ligt ran den i*— Februari 

18S4 ter lezing aan liet Centraalbureau bij 
de Moreels».1 Laan cn aan het bureau van den 
Heer Sectie-Ingenieur Ch. RENSON te Luik 
en is o)> /rn/iet aan Traag aan genoemd Cen-
traalbureau (afd. Weg en Werken) te beko
men, tegen betaling van / 0.50. 

Inlichtingen weiden gegeven aan het Cen-
traalburcau (afd. Weg en Werken) cn door 
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

Utrecht, den 2J'° Februari 1834. 

WA 

m N U m 

FABRIEK IM', IIOLLAMNSCHE IJSSEL 
DE JONGH & C . 

C i v i e l - I n g e n i e u r s t e O u d e w a t e r , 
leveren cn vervaardigen in den kortst mogeljjken tjjd alle soorten van Stoombaggermo-
lens in hont- of ijzerconstructie, volgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte en op
brengst van 150 'tot 2000 M3 pél werkdag, Stoomgraafraachines (Fxcavateurs), Stoom
werktuigen, Ketels, Drijfwerken, Locomobielen, Heimachines, Steen- en Tegelvorm
machines, IJzeren Hap- en Brugconstructiên enz. 

J. & D. VAN DER POT, 
ROTTERDAM. 

GEKYANISEiiRD ROTVRIJ 

RASTER- en ander HOUTWERK, 
in alle op te geven maten, tot 10.25 M'. 

niet vatbaar voor de Champion 
en uit erts t langzaam brandend. 

Dennen-, Vuren-, Greenen- en Eiken 
B E S T E K H O U T 

en verder TIMMERHOUT, 
Vlot- en •SlijpdeelHii enz. 

Prima P O R T L A N D - C E M E N T , 
merk 101 HI.KMOI i et SÜIIM:, 

in wichthoudende Vaten van 180 Kilo 
en Zakken van 70 Kilo, 

niet vervalsctit met hoogovcnslakken, kalksteen 
of dergelijke bjjmengingen. 

HYDRAULISCHE en amtm KALK, 
per Wagon of Scheepslading. 

H A R U S T K E N , 
uil de prachtige groeve te Emptinne, 

van de Heeren Goossens & Sosnenuerg , 
gezaagd in Platen 

en STEENHOUWWERK op maat klaargemaakt. 

NIEDERMENDIGER BAZALT LAVA. 
Z - A . I S T I D S T E E T S T . 

uit de groeven van 
Staudernheimer. Oordeler. 
Breitenheimer. Wexemer. 
Udelianger Roode Kyllthaler enz. 
Bentheimer I La Rochette. 

Italiaansche Moza ïkv loeren , 
volgens teckening. 

ENGELSCHE AARDEN BUIZEN, 
BELGISCHE GIPS. 

Vuurvaste Stomen en Vunrklei enz. 

Wordt te koop aangeboden 
Een horizontale STOOMKETEL of LO

COMOBILE van 14 paardenkracht voor
zien van vaste machine van 2 a 3 paarden
kracht. 

Een EXELSIOR STOOMPOMP (Zuig
en Pers) op wagen. 

Een verticaal STOOMKETELTJE van 
ongeveer één paardenkracht met Stoom-
Pompje. 

Een ijzeren dubbele LIER. 
Alles gediend hebbende tot het boren van 

waterputten cn te bezichtigen aan het Stads-
magazjjn Achter Klarenburg. 

Gegadigden worden uitgenoodigd hunne 
prjjsopgaven in gesloten enveloppe tranco aan 
het adres van H.H. Burgemeester cn Wet
houders ter Stedelijke Secretarie te Utrecht 
w te zenden vóór of op den 15 April 1884. 

LOUIS GOFPIN & C f f i. 
Avenue Rogier 27 Luik. 

LA ROCHETTE STEEN, bekroond op 
de Tentoonstelling der Maatschappij ter be 
vordering der Houwkunst in 1S82; verder 
Hardsteen, Keijcn, Kalk, enz. enz. 
Monsters op aanvrage verkrijgbaar. 

IIOOFD-AGENTSCHAP en DEPÓT. 
VAN. 

fijnkleurige, ijzerharde Muur- en Vloertegels uit Saint Paul, Parket- en Trottoir-
tegels uit Neustadt, fijne Cementen Vloeren en Randen uit Roosendaal (X. Br.), 
Albastine voor Plafonds en Kalkmuren. Platte Kwasten, Verf voor Cementen 'en 
vochtige Gevels, Witte Fransche Zandsteen uit de groeven van L'KAZANNES en 
SAINT SAVINIEN, geladen te Rochefort a ƒ17.50 per cub. M. 

Een groote keuze Marmeren Schoorsteenmantels uit de Stoommarmerfabriek 
der Heeren OZ1NGA & VLASKAMP te Doekum, is in onze magazijnen dageljjks ter be
zichtiging voorhanden. 

SPECIAAL HANDEL in: Kleurige Groninger-, Rijn-, Friesche- en Kunst-
Zandsteen, Gevel-, Profiel- en Vlechtingsteenen. Alle bekende soorten Dak
pannen niet daarbij passende IJzeren Dakramen, Engelsche, Duitsche en Bel
gische Portland-Cement en Gips, Riool- en Sohoorsteenbuizon, Muursteentjes, 
Schelpen, Cementen Putten, Hardsteen-, Marmer- en Kunststeenwerken, 
Marmeren en Bremer Vloeren, Grafzerken en Monumenten, uiterst billjjk in 
prijs Marmeren Schoorsteenmantels, Marmeren Waschtafelbladen, gebeeld
houwde Houten Schoorsteenmantels, gedraaide Houtwaren, Houten Trapba-
lusters, Deurkrukken, Secreet-Brillen en Deksels, Bouwornementen in Zink, 
Terra Cotta, Consoles en Sluitstukken, Plastische Plafondversieringen, 
Asphaltbuizen welke onverslijtbaar en goedkoop z|jn. Asphaltdakpapier, Portland-
Cement om te metselen franco per wagon / 17.50 per 1000 kilo, zjjiide de inhoud vau 
(J gewone cementvaten. 

Fabriek van Terra Cotta Bouwornementen in diverse kl'uren, Boelden, Vazen, 
enz. Sedert 1835 gevestiud te Zeist, bekroond met diverse Medailjes. 

Magazijnen te AMSTERDAM, Achter Oosteinde, bjj het Paleis voor Volksvljjt. 
M A K T I N e n C o . 

Eerste qualitcit. Fabrieksprijzen. 
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BECKER & B1IDDINGH. -
K O N I N K L I J K E F A B R I E K va» 

W A T E R P A S - , 
HOEKMEET-

en andere 

INSTRUMENTEN 
voor INGENIEURS, ARCHITECTEN, 

LANDMETERS', TEEKENAARS, enz. 

Geëmailleerd-ijzeren PEILSCHALEN, 

Vraajil Catalog. 
N E D E R L. 

Yan der 
Kalt . op 

LOONl 

l.nsanges , 
IJzeren Daken, 

en Zijlii'kl., 
IJzeren (iehouwen, 
fiVgalv. IJzeren 

Eniiiit'rs. Tohhen, 
Gieters, enz. enz. 

VERZINKFABRIEK, 

linden & Co. 
Dordrecht. 

Zuinigheids- I Niet aangrueien-
.. I de en roestwe-

Eoosterij7.ers.| rende Verven. 

L 

1 

WEEGWERKTUIGEN. 
RLOOS & VAN U l l l i H 

B O T T E R D A M 
EIGENAARS van BAZALTGROEVEN 

in RIJNPRUISSEN 
Agenten van de Maatschappij van 

Quenast, van de Hardsteengroeven 
der Maatschappij St. Georges en van 
de Bonner Portland-cement Fabriek. 
Handelaars In Bazalt, Hardsteen, Straatkeien, 

Portland-Cement, Bruinsteen, enz. 

RIETSCHEL & HENNEBERG, 
Ingenieurs & Fabriekanten, 

B e r l i j n . Dregden. K e u l e n . Weenen. 
Vertegenwoordiger voor Nederland 

J, VAN HOORN Szn., Ingenieur Amsterdam. 
Projecten, Begrootingen en Aanleg 

VAN 
Centraalverwarming & Ventilatie-

Inrichtingen, 
naar de nieuwste en proefondervindelijk beste 

Construction voor: 
Woonhuizen, Villa's, Kantoren, Winkels, Ho
tels, Restauratics, Schouwburgen, Museums, 
Kerken, Ziekenhuizen , Scholen , Bibliothe
ken, Krankzinnigengestichten, Gevangenissen, 
Openbare Gebouwen, Werkplaatsen, Fabrie
ken enz. door middel van Stoom-, Water-
of Luehtverwarming of gecombineer
de systemen. 
Installaties van Openbare Zwem- en 

Badinrichtingen. 
StoomkooktoesteUen en Waseh-

inrichtingen. 
Drooginriehtingen voor Abattoirs en 

Fabrieken 

AAKBESTEDING. 
BURGEMEESTER cn WETHOUDERS der 

Gemeente ARNHEM zullen op Donderdag 21 
Februari 1884, 's voormiddags 11 ure, in het 
openbaar ten Gemeentchuize 

a a n b e s t e d e n : 
De leverantie en het plaatsen van 

POT- en SIERPLANTEN voor 
de Bloemperken binnen de Ge
meente, enz. 

Inlichtingen te bekomen aan het bureau 
der publieke werken ten Gemeentehuize; be
stekken tegen betaling ter Secretarie ver
krijgbaar, 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G 
I VERNIEUWINGSFONDS (Almeloo-Salzbergen). 

Op Dinsdag den 19'" Februari 1884, des na-
! middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
! der Maatschappij tot Exploitatie van Staats-
l spoorwegen by de Moreelse Laan te Utrecht, 
: van: 

Bestek No. 8*. 
Het leveren en inkepen van ei

kenhouten dwarsliggers in vijf 
perceelen. 

De besteding geschiedt bjj enkele inschrij
ving, volgens Art. 18 van het Bestek. 

Het Bestek ligt van den V* Februari 
1S81 ter lezing uan het Centraalbureau bjj 
de Moreelse Laan en aan het bureau van den 
Heer Sectie-Ingenieur M. J. VAN DUIJL te 

I /.ellen en is op franco aanvraag aan genoemd 
' Centraalbureau tafd. Weg en Werken) te be
komen, tegen betaling van /0.50. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (afd. Weg en Werken) en door 
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

Utrecht, den 8*" Februari 1884. 

Neuchatel Asphalte Company L t d . London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VAL OE TRAVERS. 
F A B R I E K 

TE 

A M S T E R D A M 
Beltweg N". 3. 

TRADE MAR.K. NATUURL. ASPHALT 
VAN 

VAL DE TRUEIIS 
Z W I T S E R L A N D . 

Gecomprimeerde Asphaltwegen en dito Dorschvloercn. 
Werken in Asphalt-Mastiek voor Trottoirs, Skating-Rinks, Mout vloeren, 

Kelders. 

Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en \faga74jnvloeren, Gangen, Veranda's, 
Brug- en Dakbedekkingen, Beton-Pundeeringen, Stallen enz. enz. enz. 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend. 

A s p h a l t speciaal tot w e r i n g v a n vocht ige m u r e n . 
Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 

te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Damrak 80, Amsterdam, of bjj den Heer 
H. G. KNOOPS C.OZN., Beekstraat F. 62, te Arnhem. 

De Directeur, W. PATON WALSH. 

Hij P. GOUDA QUINT, te Arnhem, is verschenen de vierde aflevering van; 
B e k n o p t P r a c t i s c h L e e r b o e k 

MB 

Burgerlijke en Water-Bouwkunde, 
door 

» . F . P L A Ü C I I A E H T . 
Leeraar aan de Burgeravondschool en de Hooger e Burgerschool, te Delft. 

Met omstreeks 600 in den tekst gedrukte, uitgewerkte Constructie-figuren. 
De uitgave geschiedt bij inteekening in ongeveer 10 afleveringen a /1.20. 

J . L. BACON & C°. 
Ingenieurs, aannemers van verwarming en ventilatie. 

Gouden Medaille, 
Tentoonstelling 1883, Amsterdam, 

N i e u w e v a a r t , 1 0 
AMSTERDAM. 

Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge
stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 

Projecten cn begrootingen worden kosteloos 
geleverd. 
Gedrukt by ö. W. van der Wiel & O., te Arnhem! 

Redacteur-Uitgever E. W. VAN fJEXDT ](iy. 
Bureau der Redactie van Architect ara et Amicitia: JAN' SPRINGER 

C. B. POSTHUMUS MEVJES en A. W. WEISSMAX. 
Stukken voor het GenootKcbap, de Redactie betreffende, tc adresseeren 

aan den Heer C. B. Postiiimcs NfxyjES, Prinsen gracht S51 te A m ster 
dam, en die omtrent de Administratie van hei Genootschap aan den 

Heer Tn. (.. Strknckrs, Oosterdoksluis, te Amsterdam. 
Alle andere stukken en advertent iün aan het Bureau van Dt Opmerker 

Driekoningenstraat X°. 28 te Arnhem. 

ABOXNEMKNT /'2.2$ per 3 maanden of wel zes gulden per jaar lui 
vooruitbetalingen franco toezending van dit bedrag; voor hetbuitenland 

f 7-5Ö en Nederlandseh-Indië f 9.—, bij vooruitbetaling. 
j ADVERTENTIES, ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
I eent voor een bewiJMiommcr, worden tot Vrijdag avond aangenomen. 
[ Voor veelvuldige plaatsing of een groot aantal regels worden abon-
! Dementen gesloten. 
! Afzonderlijke nummers, uitsluitend bij contante betaling te beko-
|men, ad 15 cent per stuk en 25 cent per plaat. 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T G E N O O T S C H A P . 

Heeren Leden wordt bericht: 

1". dat als gewone leden zijn aangenomen de hee
ren J . G. Kru is , S. J . Meyjes en C. B. W. Laseur , 
en dat als buitenlid is toegetreden de heer J . Edema 
te Hoorn; 

2". dat op de 2"algemeene Prijsvraag: „Een dorps
logement", zijn ingekomen 8 ontwerpen, onder de na
volgende motto's: B D , Schets, Eikenhorst, En for- I 
geant on devient forgeron, 't Huis den Bosch, L a 
Brique, Fortuna X , Primrose ; 

3°. dat als 2' gewone Prijsvraag is uitgeschreven j 
„eene kerkorgelbetimmering", waarvan het programma i 
in dit nommer is opgenomen. De mededinging is uit
sluitend voor gewone leden. 

Namens liet Bestuur, 
de I ste-Secretaris 

Th. G. Strengers. 

(A. e tA.) B U I T E N D E R E C H T Z A A L . 
In het weekblad van j.I. 16 Februari schrijft de heer ; 

W(clkom) een stukje AD rem en getiteld In de Rechtzaal. I 
Menig woord heeft zeker velen vakgenooten het harte ! 

week en hunne belangstelling in zake het honorecren j 
van den architect opnieuw gaande gemaakt. Waarlijk ! 
is het hoog tijd, dat deze quaestieusc zaak — buiten \ 
alle gerechtshoven — tot klaarheid kome, opdat den | 
geëerden bouwheeren het kleinachten , afdingen en niet | 
betalen voorgoed worde afgeleerd. 

Te recht oppert de schrijver W. het plan, deze loon-
historie of geldquaestie door bevoegde autoriteit-kunst-
verecnigingen te doen beslechten, en daarom zijn daar 
inleiders van het debat in de eerste plaats noodig. 

En attendant, de vreugdmare, dat alle bouwmeesters 
het eindelijk eens zijn geworden omtrent norm en vorm 
van betaling, heeft de ondergeteekende reeds Vrijdag 

1 5 Februari zich bereid verklaard, op het tot hem ge

richt verzoek, eene spreekbeurt te vervullen in de Af
deeling Amsterdam (lokaal Eensgezindheid) en tot 
titels gekoz-n voor de eerste vergadering in Maart: 

I. Ons vak, 
II. Ons loon, en 
III. Ons lot. 
Dat woordje ons zal betrekking hebben op de bouw

meesters en allen, die zich met het bouwen inlaten en 
daarvoor betaling vragen. 

Ongaarne loop ik datgene vooruit, wat op dien avond 
ter tafel zal komen , maar ik wensch , dat vele vakge
nooten (allen hebben bij introductie vrijen toegang) bij
een zullen zijn, om gezamenlijk spijkers met koppen 
in te slaan. Natuurlijk liefst zonder hulp en de steeds 
vriendelijke (altijd dure) raad en uitspraken van deur
waarders , procureurs, advocaten en hooge gerechts
hoven voor burgerlijke zaakjes. 

Inmiddels verzoekt de ondergeteekende beleefd, dat 
zi j , die zich de loonquacstic willen aantrekken, vooraf 
de 18 jaargangen des Opmerken en de 31 boekdeelen 
gevuld met menige Bijdrage der Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst, op dat terrein doorbladeren 
en hunne aandacht vestigen op de vele en belangrijke 
artikelen , die daarin als studies voorkomen, in zake de 
drie voornoemde titels. Die lecture zal twee goede 
gevolgen hebben. Zij zal het geheugen opfrisschen en 
den ondergeteekende het genoegen sparen, droge voor
lezingen te doen of daaruit brokstukken mede te deelen. 

Gij ziet, geachte redactie cn lezer, dat de ondertee
kenaar niets liever wenscht, dan dat de koe ditmaal 
flink bij hare horens zal worden vastgehouden. 

Onze stal edel rasvee moet vet en behouden blijven. 
Nooit mag ze vermageren en allerminst verkocht wor
den tot dekking der onkosten, altijd voortvloeiend en 
tegenvallend uit en door het PROCÉS I 

Amsterdam J . H . Leliman. 
17 Februari 1884. 
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(A. et A.) W . W I E K E N S . 

Toen in het begin van December des vorigen jaars 
een aantal leden van Architectura et Amicitia zich aan 
het Rijnspoorwegstation te Amsterdam vereenigd had
den, om den pas afgetreden Bibliothecaris Wilkens, 
die tot herstel van zijn geschokte gezondheid een reis 
naar Indië ging ondernemen, uitgeleide te doen, ver
moedde zeker niemand van hen, dat zij hun vriend 
nooit zouden wederzien. Vol hoop en opgewektheid 
ging hij heen en aanvankelijk luidden de berichten dan 
ook niet ongunstig, totdat in den aanvang dezer week 
onverwachts het treurig bericht uit Indië kwam, dat 
Wilkens te Djoeana op 16 dezer, in den ouderdom 
van negen-en-twintig jaren, overleden was. 

Het Genootschap verliest in Wilkens een trouw lid 
en ijverig Bestuurder; de leden verliezen in hem een 
hartelijk vriend, d :e steeds bescheidenheid aan dege
lijkheid paarde. Bijna zes jaar lang was Wilkens als 
Biblothecaris werkzaam en alle leden kunnen getuigen, 
met hoeveel nauwgezetheid hij die dikwijls ondankbare 
en steeds tijuroovende taak vervulde. Menigmaal trad 
Wilkens als spreker in het Genootschap op, of ver
gastte hij de leden op belangwekkende kunstbeschou
wingen. 

Vroeger als chcf-de-bureau bij den heer G. B. Salm 
te Amsterdam werkzaam , trad Wilkens in de laatste 
jaren , in verbinding met den heer G. van Arkel , met 
veel succes als zelfstandig architect op. Xiet alleen 
toonde hij bij eenige door hem uitgevoerde fabrieks
gebouwen zijn practische kennis , doch ook de schoone 
bouwkunst vond in hem een ijverig beoefenaar. De 
fraaie gevels aan de De-Ruijterkade, waarvan wij er 
een in onze vorigen jaargang hebben opgenomen, mo
gen hiervoor ten bewijze strekken. 

Veel had de overledene nog kunnen zijn, zoo voor 
de maatschappij in het algemeen als voor de bouwkunst 
in 't bijzonder. Het was echter anders beschikt, en bij 
de droefenis over dit verlies kunnen wij alleen daarin 
eenigen troost vinden, dat de vruchten van zijn arbeid 
blijven zullen. 

In vrede ruste zijne asschel 

( A . e t A . ) H O E M E N B E S T E K K E N M A A K T . 

In den laatsten tijd wordt in de weekbladen de Bouw
kunst meest van hare esthetische zijde beschouwd, 
doch het is wel wenschelijk nu en dan ook den meer 
practischen kant eens te bekijken. 

De meeste bouwmeesters , vooral onder de jongeren , 
hebben een hekel aan bestekken en het maken daar
van , en beschouwen dit als een noodzakelijk kwaad, 
waaraan ze zich liefst, zoo mogelijk, onttrekken. De 
oudere bouwmeesters, in de practijk vergrijsd, weten 
in den regel een vrij goed bestek te maken, en doen 
het dan ook bij voorkeur zelf. De jongere en meer 
esthetische generatie maakt er zich óf met den Franschen 
slag af, óf wel laat door dezen of genen factotum het 
werk verrichten. 

Zonder een goed bestek is een behoorlijke inschrijving 
niet denkbaar, en eigenlijk moest geen aannemer, die 
zich zelf respecteert, een bod doen daar, waar het 
bestek niet naar behooren is opgemaakt, want hij is 
bij slot van rekening toch dc lijdende partij. Dat 
echter zoo dikwerf op slechte bestekken wordt inge
schreven is alleen daardoor te verklaren, dat men thans 
een zoo scherpe concurrentie voert, waardoor zelfs bij 
de slechtste bestekken toch nog inschrijvers te vin
den zijn. 

Wat zijn de eischen, die aan een goed bestek te 
stellen zijn? 

In dc eerste plaats, dat alles duidelijk, cn zoo uit
voerig mogelijk beschreven zij. Algemeenheden dienen 
zooveel 't kan vermeden te worden, daar zij den 
aannemer toch niet van dienst zijn. Al le afmetingen 
behooren nauwkeurig bepaald te worden , de soort van 
materialen ten duidelijkste omschreven, en de wijze 
van bewerking dient in heldere bewoordingen te wor
den aangetoond. 

Voldoet een bestek aan deze eischen, dan kan het 
nooit tot verschil van belang aanleiding geven, en 
de meeste onzer oudere bouwmeesters hebben dan ook 
geene moeite ontzien om hun bestekken zoo volledig 
mogelijk te maken. 

In den laatsten tijd is echter een andere wijze van 
bestekmaken uitgevonden. Waarom al dien omhaal 
te maken , meent men thans, waar men het met zooveel 
minder moeite afkan ? En op die wijze maakt men 
dan bestekken voor werken, die tonnen gouds kosten, 
op een bladzijde of wat. Reeds bij het Rijksmuseum 
werd hiermede een begin gemaakt, en thans zien wij 
dit systeem opnieuw toegepast bij het bestek voor 
den Rotterdamschen schouwburg. 

Dit bestek is opgemaakt op een wijze, die ons de 
vraag op de lippen doet komen: Is er één aannemer, 
die naar zulk een bestek werken wil? Afmetingen zijn 
bijna nergens opgegeven, doch wel volgt op het einde 
van iedere §: „naar schatting" zooveel M . of M J . of 
M*. Zelfs bij balklagen of bekapping zijn geen hout-
zwaarten voorgeschreven, zoodat men niet weet of 
courante dan wel incourante maten gevergd zullen 
worden. 

A l die „geschatte" cijfers zouden nu wel zooveel 
niet te beduiden hebben, indien hetgeen , dat méér dan 
de „schatting" verwerkt werd, volgens tarief verrekend 
werd. De afmetingen en hoeveelheden zijn echter, vol
gens §106, „zonder verbintenis, daar de aannemer voor 
de besteding alles heeft kunnen (wij cursiveeren) ver
gelijken, zoodat de aanbesteder zich voor geene abuizen 
of misrekeningen aansprakelijk stelt." 

Maar nu vraag ik in gemoede, hoe het voor een 
aannemer mogelijk zal zijn, zooveel inlichting te krij
gen als noodig zal zijn, om voor dit weinig-zeggend 
bestek een behoorlijke begrooting temaken? Waarom 
niet liever alles ten duidelijkste omschreven ? Dat ware 
toch veel eenvoudiger. Maar het is waar, dan moet 
het project eerst goed voorbereid wezen, cn de detail-
teckeningen een heel eind op streek. Dit schijnt echter 
voor den Rotterdamschen schouwburg niet het geval 
geweest te zijn, en ondanks alle inlichtingen, die 
een aannemer vraagt, komt het mij voor, dat hij 
toch steeds de dupe zal wezen van § 114: „De opge
geven en te verwerken hoeveelheden dienen in het al
gemeen alleen tot inlichting en worden niet verrekend. 
Uitsluitend de in dit bestek genoemde hoeveelheden 
in de §§ 58 en 69 (smeedijzer en lood) en die posten, 
welke in geldsommen zijn uitgedrukt, zullen met den 
aannemer worden verrekend." 

De eenheidsprijzen zijn bovendien niet van dien aard, 
dat het bijwerk den aannemer veel winst zal opleveren. 
Ik noem alleen de prijzen voor fijn werk in vuren- of 
grenenhout, om erop te wijzen, hoe weinig rekening 
de aannemer met zijn bijwerk zal maken. 

In het algemeen is de aannemer een vrij weerloos 
persoon, gebonden als hij is door alle bepalingen, die 
de architect naar willekeur gelieft te maken. Al le pro
cessen , door aannemers gevoerd over onbetaald ge
bleven rekeningen van bijwerk, zijn door hen verloren, 
daar er steeds in het bestek de eene of andere bepaling 
voorkwam om hen in het ongelijk te stellen. Zij heb
ben er dus het uiterste belang b i j , dat de archi
tecten hun bestekken zoo duidelijk mogelijk maken. 

Het is voorzeker geen onbillijke eisch, en het kan, 
dunkt mij, niet anders dan onkunde zijn , die een archi
tect ertoe brengt, een bestek tc maken, waar hij 
wel alle macht in handen houdt, doch in zulke alge
meene bewoordingen spreekt, dat zijn bedoeling duister 
blijft. 

De architect moet nooit vergeten, dat de aanne
mer geen gedweeë slaaf, maar een contractcerende 
partij is, die evengoed rechten heeft, als de besteder. 
Het getuigt van geringschatting, wanneer de architect 
zich niet veel moeite voor zijn bestek geeft, en het 
kost den aannemer geld. 

Ik hoop, dat dit laatste steeds door de architecten 
in het oog moge gehouden worden, en dat meer en 
meer gestreefd worde om de bestekken te maken tot 
een hulpboek en niet tot een schrikbeeld voor 

A'. E E N A A N N K M E K . 

NI E U W E T O E P A S S I N G E N 

A S P H A L T . 

Sedert overoude tijden heeft men , om vocht uit lo
kalen of voorwerpen tc weien, asphalt aangewend, daar 
dit materiaal zeer gemakkelijk in vloeibaren toestand 
gebracht en voor verschillende doeleinden gebruikt kan 
worden. Het asphalt is verkieslijk boven andere ma
terialen , waarmede hetzelfde doel bereikt wordt, om
dat het een verbindingsmateriaal is, «aarmede vaste 
lichamen gemakkelijk cn duurzaam aan elkander ver
bonden kunnen worden. Daarbij staat echter op den 
voorgrond, dat de aan elkander te hechten voorwer
pen niet vochtig en hunne oppervlakten min of meer 
ruw zijn. Eene geringe mate vocht geeft echter geen 
bezwaar, daar dit euvel door het asphalt, dat in 
vloeibaren staat een temperatuur van 200" Celsius 
heeft, gemakkelijk uit den weg geruimd wordt. 

Met het oog op de omstandigheid , dat hout met 
asphalt zich zeer goed verbindt, heeft men een middel 
bedacht, om dit onontbeerlijk bouwmateriaal voor na-
deelige invloeden te beschermen en het een sterk weer
standsvermogen te verleenen. 

Het hout moet, wil het aan zijn doel beantwoorden, 
niet alleen zonder gebreken en goed droog zijn, maar 
ook in dien toestand behouden blijven. Om dit te 
bereiken , moet het niet al te groote afmetingen hebben, 
daar het anders maar zeer zelden zonder gebreken of 
voldoende droog te bekomen is. Slechts bij kleine 
afmetingen kan men met zekerheid de bruikbaarheid 
van het hout beoordeelen, en dan alleen kan men het 
in den gewenschten drogen toestand brengen, terwijl 
in het vermijden van groote afmetingen een waarborg 
voor solieden bouw ligt. Een andere waarborg voor 
de duurzaamheid van het werk bestaat hierin, dat het 
hout zoodanig moet aangebracht worden, dat het overal 
zichtbaar en een scherp toezicht daarop mogelijk is. 
In zulke gevallen kan men gebrekkige deelen bijtijds 
verwijderen cn door nieuwe vervangen. 

Deze voorwaarden zijn echter dikwerf moeilijk te 
vervullen, maar het gevaar voor het gebruik van 
groote afmetingen vervalt, als men kleinere stukken 
te zamenvoegt, die nauwkeurig onderzocht kunnen 
worden. 

Zooals hierboven reeds gezegd is, kunnen kleine 
stukken hout, door middel van asphalt, tot groote 
afmetingen worden gebracht en met dit materiaal kan 
'iet hout tegen den verderflijken invloed van de bui
tenlucht beschermd worden. Op deze omstandigheid 
1 3 het procédé van den ingenieur Hermann Klette, te 

Zwickau, gegrond, dat ten doel heeft, aan het hout eene 
grootere duurzaamheid te verleenen en als volgt om
schreven kan worden. 

Het hout wordt in stukken verdeeld en zorgvuldig 
gedroogd, waarna de twijfelachtige stukken verwijderd 
en door nieuwe vervangen «orden ; deze stukken worden 
door vloeibaar asphalt weder tot een geheel vereenigd 
en vervolgens met dezelfde stof bedekt, om den invloed 

! van de lucht cn het vocht te «eren. Bederf en ver
rotting is daardoor op mechanische wijze buitengesloten, 
want de in het hout aanwezige sporen en kiemen worden 
reeds bij een temperatuur van 80 1 Celsius onschadelijk 
gemaakt. Bij het aaneenhechten van dc onderscheidene 
stukken moet vooral in het oog gehouden «'orden, dat 
dit in verband geschiede en de naden steeds ver
springen. 

De wijze van verdeeling in stukken is natuurlijk 
verschillend. Hij stukken, die op zich zelf reeds kleine 
afmetingen hebben, is het voldoende ze ten deele te 
openen, waardoor men ze inwendig beoordeelen kan 
en het drogen bevorderd wordt. Op deze wijze «orden 
alle houtwaren behandeld, waarbij het slechts om ge
deeltelijke bescherming te doen is, zooals die, «elke 
met het eind in den grond staan , daardoor zeer vat
baar voor rotting zijn en dit bederf ook mededeelen 
aan het boven den grond aanwezige hout. Die voor
werpen , zooals afslüitingspalen, grensteekens, gymnas-
tiektoestellen, telegraaf-, lanticr-, schutting- en lanta
renpalen , wegwijzers enz., worden gewoonlijk aan het 
ondereind door twee gekruiste zaagsneden in vieren 
gedeeld. Deze vier stukken worden door «iggen zoover 
mogelijk uit elkander gedreven, zoodat de lucht ge
makkelijk en ongehinderd kan binnendringen. Nadat 
het hout goed is uitgedroogd, «orden deze openingen 
met asphalt gevuld en het geheele ondereinde met eene 
laag van ongeveer I c M . dikte bedekt; de op deze 
wijze ontstane socket, die 20 a 30 c M . boven den 
grond moet uitsteken, verkrijgt aan den bovenkant eene 
afwatering, zoodat het water daarop niet kan blijven 
staan. 

Behalve op bovengenoemde, kan het hout nog op 
andere wijze bereid worden. Men kan namelijk zeer 
fijne houtdeeltjes, zelfs zaagsel, weder met asphalt aan 
elkander verbinden. De daardoor ontstane massa munt 
uit door lichtheid, ondoordringbaarheid en vastheid. 
Zij leent zich bijzonder voor het maken van vloeren 
op plaatsen , waar geen verkeer van rijtuigen is , als 
veranda's, corridors enz., daar zij op de voeten niet 
verkoelend werkt, zooals bij met zand gemengd asphalt 
het geval is. 

Delen, door het walzen dezer brijachtige massa 
verkregen, geven een voortreffelijk materiaal voor het 
bekleedcn van voorwerpen , die tengevolge der vezel
richting zeer gevoelig zijn voor regen en zonneschijn, 
en daardoor spoedig uitzetten en gebreken krijgen, 
zooals gevelversieringen, lijsten enz. Ook kan men 
uit dezen brij massieve stukken maken, bijzonder ge
schikt voor afdekking der kophouten van schutting- en 
lantarenpalen, en ook voor architectonische bekronin
gen en versieringen. 

Het ligt voor de hand, dat op gelijke wijze ook uit 
delen balken gemaakt kunnen worden, wat vooral van 
belang is voor de binten , die vloeren ondersteunen en 
juist door de wijze van constructie in meer of minder 
mate van de toetreding van lucht zijn afgesneden; «'ijl 
zij niet aan den invloed der lucht zijn blootgesteld, 
kunnen zij nimmer in den toestand van volkomen 
droogheid geraken en voor bederf bewaard blijven, en 
hierop dient gelet te worden, omreden het vernieuwen 
der binten in eenig gebouw steeds met grooten om
slag, kosten en moeilijkheden gepaard gaat. 
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De reden, dat het maken en in-toepassing-brcngcn 
van dergelijke kunstmatige balken slechts bij uitzon
dering geschiedt, ligt hierin, dat hetzelfde doel op 
meer eenvoudige en goedkooper wijze bereikt kan 

Het voordeel, dat het gegolfd ijzer schijnt aan te 
bieden , daar het eene doorgaande en volmaakt afge
sloten afdekking geeft, wordt eveneens bij het Zoresijzer 
waargenomen, aangezien de losliggende stukken door de 

worden door ijzer te gebruiken voor de dragende dce-
len. Overigens blijft de wijze van werken dezelfde; 
houtstukken van kleine afmetingen en uitmuntende 
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Fig. 2. 
hoedanigheid worden met de meeste zorg op elkander 
gelegd en daarna met vloeibaar asphalt vereenigd en 
omkleed. De draag
kracht van het hout, die 
door de verdeeling in 
stukken minder wordt, 
kan door dc verbinding 
met asphalt niet hersteld 
worden, maar de onder
laag van gegolfd of U-
ijzer (Zoresijzer) komt 
daaraan tegemoet. 

Zoowel gegolfd als 
U-ijzer is voor het af
dekken van gesloten 
ruimten zeer geschikt. 
Het eerste munt uit door 
geringe zwaarte, en de li 
draagkracht van den ge-
welfden vorm is het drie 
of viervoud van het platte j 
ijzer. Daarentegen .kan \jM11 
het tot geene grootere j||li|H 
lengte dan 4.5 M. ge-
walst worden , de kos- tójjjijij;;] 
ten van aankoop zijn ta
melijk hoog en bedra
gen ongeveer ƒ 2 4 per 
100 kilo. Het U-ijzer 
evenwel, dat in alle 
afmetingen zwaarder is, 
heeft het voordeel, dat 
het tot 12a 14 M. lengte 
geleverd kan worden tot 
een prijs van ongeveer 

ƒ 1 2 per 100 kilo. Het 
aanbrengen der opvulling en beplanking vordert wei- ! 
nig moeite, en het maken van openingen of luiken geeft 
geen bezwaar. I 

hout-asphaltmassa tot een geheel gebracht worden. 
De wijze , waarop het hout bij de twee genoemde 

wijze van samenstelling gelegd en de afmetingen, die 
aan het hout gegeven dienen te worden, zijn in de bij— 

] gaande figuren duidelijk aangetoond, 
j De constructie van een vloer, om het even of hij 
! door gegolfd of Zoresijzer ondersteund wordt, is in 
j fig. 1 aangegeven. Tot de samenstelling daarvan wordt, 
1 behalve ijzer, slechts hout en asphalt gebezigd ; het hout, 
i tot kleine afmetingen gebracht, wordt op de bovenbe

schreven wijze in kokend 
asphalt gelegd en daar
mede overtrokken. 

In de afbeelding stelt 
a het ijzer voor, b de 
houten die het ijzer vul
len en e de bevloering, 
die enkel of dubbel ge
legd en zoo noodig ook 
door tusschenvoeging 
van vloersteenen ver
sterkt kan worden; ter
wijl d de asphaltlaag 
aangeeft, die door een 
bevloering met schroo-
ten, een parketvloer of 
wel tegels (zie fig. 2) 
vervangen kan worden. 

De samenstelling, in 
de figuren 3 en 4 door 
doorsnede en platte-

j grond verduidelijkt, is 
bijzonder geschikt voor 
bruggen, waarbij gegolfd 

111 of Zoresijzer gebruikt 
kan worden. Hierbij ver
dient een tusschenlaag 
van straatsteenen, waar
voor ook eene dubbele 
bekleedingmet delen van 
hout en asphalt kan wor
den toegepast, aanbeve-
ing en wordt de zwaarte 

Fig. 4. van het dek, waarover 
het verkeer plaats vindt, van 2 op 5 cM. dikte ge
bracht. Het laatste kan ook uit een minder goed en 
daardoor goedkooper materiaal bestaan, bv. bestrating; 
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in dat geval wordt de onderlaag van hout en asphalt 
iets lager gelegd en met afwatering voorzien. 

In de figuren 3 en 4 stellen a de ijzeren bevloering, 
b dc vulstukken, e de dekdeleti, C de bestrating en D 
de bedekking met asphalt voor. 

In woonvertrekken en lokaliteiten van openbare ge
bouwen wordt de asphaltbedekking vervangen door 
een parketvloer, die op gelijke wijze in warm asphalt 
gelegd wordt. Het maken eener vlakke betimmering 
aan de onderzijde of een plafond kan daarbij zonder 
bezwaar geschieden op de wijze, in fig. 5 aangegeven. 

De uitvoering der werken in hout-asphalt is door 
den uitvinder opgedragen aan den heer T. F. Bierhorst 
te Haarlem, door wien op aanvrage prospectussen en 
tabellen van de sterkten der ijzeren onderlaag cn van 
de prijzen der geheele samenstelling gezonden worden. 

Fig- 5-

Reeds vroegerjjwerd erop gewezen, dat gegolfd ijzer 
door zijnen vorm groote draagkracht heeft , en tenge
volge daarvan worden in gewone omstandigheden dik
wijls gegolfd-ijzeren bedekkingen van 1 mM. dikte 
toegepast. In de practijk levert dit hetzelfde gevaar als 
de balken, die aan een nauwkeurig onderzoek onttrok
ken zijn, vooral wanneer beton , metselwerk en der-
gelijken tot aanvulling gebezigd worden. Deze vulling, 
die tegen en tusschen het ijzer vast wordt aangestampt, 
heeft harde en scherphoekige kanten, die het ijzer 
beschadigen en aan het water, dat in de mortel voor
handen is, gelegenheid geven om het ijzer aan te tasten 
en roest te vormen. 

De vereeniging van asphalt met hout geeft een uit
muntend cn zeker middel aan de hand om dergelijke 
beschadiging te voorkomen, daar zij volstrekt dichte 
lagen tot bescherming van het ijzer vormen. 

De verbinding van asphalt met ijzer is volkomen en 
de veerkracht dezer materialen verhindert het ontstaan 
van scheuren, waardoor lucht en water tot de onder
laag zouden kunnen doordringen. Voor de bovenste 
deklaag kunnen scherphoekige en natte materialen zon
der gevaar gebruikt worden, daar het ijzer door de 
hout-asphaltmassa zoowel mechanisch als chemisch ont
trokken is aan den invloed der bovenlaag. 

Behalve de voordeden , die eene dergelijke constructie 
uit een technisch oogpunt aanbiedt, kunnen ook an
deren op het gebied der openbare gezondheid worden 
opgenoemd. Zij bestaan daarin, dat het doordringen 
en de ontwikkeling van stoffen, die schadelijk voor de 
gezondheid zijn en door ziekten veroorzaakt worden, 
belet wordt door de dichtheid en ondoordringbaarheid 
der massa, waaruit de bevloering bestaat. 

Hij het gebruik van vloeren uit hout-asphalt wordt 
weinig stof ontwikkeld en het afkoelen der voeten, 
dat bij dichte vloeren voorkomt, wordt door de keuze 
der materialen vermeden. 

Uit een technisch oogpunt geven deze vloeren de 
volgende voordeden: 

weinig zwaarte en daardoor lichtere samenstelling bij 
mindere hoogte van constructie ('/.. minder dan de 
gewone bevloering), voorts grooteren afstand der steun
punten (ongeveer »/, meer dan bij de gebruikelijke 
bevloeringen), onbrandbaarheid en volkomen dichtheid, 
gepaard aan ondoordringbaarheid en bijna onbegrensde 
duurzaamheid. 

Deze voordeden wegen tegen de eenigszins hoogere 
Kosten van aanleg op en de vloeren van hout-asphalt 
zijn voor gebouwen van alle soorten, zoowel particu
liere huizen als fabrieken , ververijen , pakhuizen , was-
scherijen, gevangenissen, ziekenhuizen, schouwburgen, 
concertzalen, enz., zeer aan te bevelen. 

A R C H ITECTURA E T AMICITIA. 
Vergadering van 20 Januari 1884. 

De Voorzitter doet mcdedeeling dat van mevrouw de 
Wed. Wilkens het treurig bericht is ontvangen, dat de 
heer W. Wilkens, oud-Bestuurder en lid van het Ge
nootschap , die voor korten tijd naar Indië vertrok tot 
herstel van zijn geschokte gezondheid, 16 dezer te 
Djoeana in den ouderdom van 29 jaar is overleden. 
In schoon gekozen bewoordingen herdenkt hij de vele 
verdiensten van den overledene, die als Bestuurder 
vijf jaar lang met den meesten ijver werkzaam was, 
totdat de staat zijner gezondheid hem drong, in het 
laatst van het afgeloopen jaar zijne functien neder te 
leggen, cn die steeds een hartelijke vriend voor zijn 

i medeleden was. 
Blijkbaar stemden alle aanwezigen, die staande des 

Voorzitters rede aanhoorden, in met de hulde, aan 
de nagedachtenis van den overledene gebracht. 

Aan het Bestuur wordt opgedragen, aan de familie 
namens het Genootschap een brief van rouwbeklag te 
richten. 

De notulen worden nu gelezen en goedgekeurd, en 
daarna mededeeling gedaan, dat op de uitgeschreven 
prijsvraag voor een Dorpslogement acht antwoorden 
zijn ingekomen. 

De heeren Laseur, S. J. Meyjes en Kruis worden 
geballoteerd en aangenomen. 

De heer J. H . T. Löning houdt nu zijne aange
kondigde bijdrage over hygiene, toegepast op gebouwen, 
en behandelt nu speciaal de verwarming. Deze belang
rijke en zeer toegejuichte lezing zal weldra in ons 
Orgaan opgenomen worden. 

De heer Walle geeft eene kunstbeschouwing , be
staande in het prachtwerk „Allegories et Emblèmes", 
terwijl de heer Hinse, die onlangs een reis naar Nizza 
ondernam, vele sehoone photographieën, zoo van de 
tentoonstelling als de sehoone natuur aldaar, doet cir-
culeeren. 

De heer Weissman verkrijgt nu het woord, en be
tuigt zijn instemming met het artikel „In de Recht
zaal", voorkomende in het laatste nommer van De 
Opmerker. Hij zet het onhoudbare van den toestand 
uiteen, en stelt voor, dat eene Commissie benoemd 
worde, om in overleg met de Maatschappij tot Be
vordering der Bouwkunst, de honorariumquaestie af
doende tc regelen. 

Dit voorstel wordt aangenomen, en aan het Bestuur 
opgedragen om deze Commissie te benoemen. 

Als prijsvraag wordt uitgeschreven, „een Orgelbe
timmering" , en nadat in de vraagbus ccn vraag ge
vonden is, wordt de vergadering gesloten, onder dank
zegging aan dc leden voor hunne talrijke opkomst. 

A R C H I T E C T U R A E T AMICITIA. 
2C G E W O N E P R I J S V R A A G . 

1883—1884. 
Het Bestuur van het Genootschap heeft de eer ter 

kennis te brengen aan heeren gewone leden , dat als 
2 e gewone prijsvraag voor het seizoen 1883—1884 wordt 
uitgeschreven: 

Een orgelkast 
tegen een wand van een kerkgebouw, hoog van den 
bcgancn grond tot in de kruin van liet gewelf 12 me
ter en breed 8 meter. 



7o D E O P M E R K E R . 23 Febr. 1884. 

Het orgel wordt voorondersteld geplaatst te zijn op 
een galerij, waarvan de vloer 5 meter boven den be-
ganen grond ligt. 

De teekeningen worden verlangd op de schaal van 
3 centimeter per meter, waarbij, zoo noodig, een me
morie van toelichting. 

De behandeling der teekeningen cn de stijl wordt 
geheel vrijgelaten. Aan den vervaardiger van het der j 
bekroning waardig gekeurd ontwerp zal worden uitge- I 
reikt eene premie van dertig gulden. 

Dc mededinging is uitsluitend voor gewone leden 
(art. 60 der wet). 

De inlevering der ontwerpen , met stipte inachtneming 
van art. 67 der wet, moet geschieden vóór of op den 
17<lcu Maart 18S4, ten huize van den 1 ste-Secretaris, 
Oosterdoksluis No. 29, te Amsterdam. 

Namens het Bestuur, 
de 1 ste-Secretaris 

Th. G. Strengers. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DEK HOUWKUNST. 
A F D E K T . I N G R O T T E R D A M . 

Vergadering van Vrijdag 15 Februari 1884. 
De vergadering werd bezocht door 18 personen. 
De notulen der vorige vergadering werden onveranderd 

goedgekeurd en de Secretaris, de heer Van der Goes, dank
gezegd. 

De Voorzitter gaf verslag der vergadering van gedelegeerden 
der Afdeelingen te Utrecht gehouden, en deed uitkomen, dat 
de Afdeclingsleden nu, behalve hun contributie aan de Afdee- j 
ling, f,i aan de Maatschappij zouden moeten betalen (waar-
van echter ƒ 1 zou worden gerestitueerd), tenminste als het | 
voorstel-S.inches werd aangenomen. 

In dc bus werden twee vragen gevonden: 
1». »Welk is het oordeel der Vergadering over de Neder- 1 

landsche Pensioen vereeniging voor werklieden?" 
2°. »Hoe kan zink op een dak vastgelegd worden, om tegen 

»klappcren" door den wind beveiligd te zijn?" 
De Voorzitter stelde voor, deze vragen tot een volgende ver

gadering aan te houden. Hiertegen werd aangevoerd. dat 't 
voor de vragers wellicht van belang kon zijn een spoedig ant
woord te ontvangen, en dat anders iemand werd afgeschrikt 
om een vraag in de bus te doen. Enkele voorloopige bespre
kingen achtte men in elk geval goed, waarom werd besloten, 
de Ie vraag zoo mogelijk nog hedenavond te behandelen. Ook 
de vraag van de vorige vergadering zal worden aangehouden, 
daar 't nog niet bekend is of de vochtige muur. die in de vraag 
werd bedoeld, een binnen- of buitenmuur is. De heer Hercken-
rath had twee monstertleschjes, gevuld met vloeistof, om het 
vocht te bestrijden, ingezonden. 

Daar de vergadering van Maart gewijd is aan kunstbe
schouwing, zullen dc vragen in de April-vergadering worden 
behandeld. 

Alsnu werd overgegaan tot de verkiezing van een Bestuurs
lid in de plaats van den heer Droogleever Fortuijn, die be
dankt had. Gekozen werd de heer Van l'rooijen. Op de heeren 
Heijderwellen, Kol en De Vries waren respectievelijk 3, 3 en 
2 stemmen uitgebracht. 

De Voorzitter noodigde alsnu den heer Wolter, van Amster
dam, uit, de op het convocatiebiljet vermelde voordracht over 
Centraalvertvarmine te houden. 

Deze, hieraan voldoende, sprak als volgt: 
De verwarmingstoestellen zijn te onderscheiden in locale en 

centrale, al naardat de brandstof verbrand wordt in het 
lokaal zelf ol daarbuiten. 

Tot de locale verwarmingstoestellen behooren dc kachels en 
haarden. 

Een scherpe grenslijn bestaat echter tusschen die twee 
rubrieken niet. Bijv. men kan met eene kachel wel 3 ver
trekker, verwarmen. (Deze stelling werd bewezen door een 
teekening, waarin een kachel, in een der vertrekken ge
plaatst , een daarneven en een daarboven gelegen vertrek ver
warmt door middel van openingen in muur cn plafond.) Een 
overgang tusschen de twee rubrieken is de Xvi«<rn/verwarming, 
die toegepast wordt in plantenkassen en hooge zalen, zooals 
kerken. Oorspronkelijk werden de verbrandingsproducten, van 
een vuur, buiten het lokaal aangebracht, geleid door een ge
sloten gemetseld kanaal, dat onderden vloer doorliep; de vloer 
boven het kanaal was weggenomen en een rooster ervoor in 
de plaats gesteld De lucht uit het lokaal moest dus, om zich 
aan het kanaal te kunnen verwarmen, door het rooster dalen, 
en na verwarming weder door het rooster opstijgen. Die dub
bele strooming door de openingen van het rooster verminderde 
de werking in hooge mate, en dientengevolge geraakte die 
wijze van verwarming in discrediet. 

In den laatsten tijd is zij weder meer in gebruik gekomen. 
nu men dc kanalen maakte van platte gegoten buizen, met 
ruggen van buiten voorzien. Deze buizen liggen dan geheel 
vrij in een gemetseld kanaal, dat van boven door een rooster 
gedekt is De te verwarmen lucht uit het lokaal behoeft niet 
door het rooster te vallen om zich aan de buizen te verwarmen, 
doch wordt door bijzondere kanalen in het gemetselde kanaal 
onder de buizen verwarmd, cn treedt, in dien staat, doorliet 
rooster weder in het kanaal. Ook dit systeem werd door 
spreker, met behulp van duidelijke teekeningen, verklaard. 

Heeft men vele lokalen tegelijk te verwarmen, dan plaatst 
men het vuur ergens in een ruimte van weinig waarde, en 
leidt de aldaar ontwikkelde warmte naar de verschillende lokalen. 

Hierdoor zijn dc volgende voordeden verkregen: 1". geen 
transport van brandstof door het huis; 2". geen last in de ver
trekken veroorzaakt door het onderhouden der vuren; 3". geen 
last van stof en asch bij het schoonmaken; 40. gangen cn por
talen kunnen mede verwarmd worden; 5". geen ruimte, of 
althans geringe ruimte, wordt door water- en stoomvcrwar-
ming ingenomen; 6". besparing van brandstof, daar een groot 
verwarmingstoestel beter ingericht kan zijn, om een nuttig 
gebruik van de ontwikkelde warmte temaken, dan een klein. 

De lichamen, die men gebruikt om de warmte, door het vuur 
ontwikkeld, over te brengen naar de vertrekken, zijn: lucht 
en water. Dientengevolge kan men de centraalver»armingen 
verdeden in: l". luchtverwarming, 2". waterverwarming en 
3". stoomverwarming, of beter, verwarming door middel van 
lucht, water en stoom 

Ofschoon bij alle drie systemen dc lucht verwarmd wordt, 
noemt men ///i7//verwarming die verwarming, waarbij de lucht 
huilen hel verleek verwarmd, en daarna heengeleid wordt. 

Men kan nu óf de lucht uit de vertrekken langs het ver
warmingstoestel (calorifère, een groote kachel) leiden en weder, 
verwarmd, naar de vertrekken terugvoeren, iif lucht van buiten 
zich aan den calorifère laten warmen en die verwarmde buiten
lucht naar de vertrekken voeren. In het laatste geval moet 
dan een hoeveelheid lucht, gelijk aan de binnengevoerde, ge
lijktijdig het vertrek verlaten kunnen. 

De eerste methode heet circulatieverwarming, de tweede 
ventilalievcrwarming. (Ook deze beide systemen werden door 
duidelijke teekeningen aangetoond). 

De toepassing van de circulatieverwarming tot verwarming 
van verscheidene vertrekken gelijktijdig, heeft eigenaardige be
zwaren . voornamelijk tengevolge van het binnendringen van 
buitenlucht door reten van deuren en vensters in eenige der 
vertrekken. Zij wordt dan ook alleen toegepast bij de ver
warming van groote zalen, zoolang daarin geene ventilatie 
vercischt wordt. 

Het nadeel der luchtverwarming. dat zij als circulatiever-
warming (verwarming van steeds dezelfde reeds matig verwarmde 
lucht) slechts in weinige gevallen kan toegepast worden, is 
geringer dan het bij den eersten aanblik wel schijnt. In de-
eerste plaats toch zal, hoe goed een gebouw ook moge gemaakt 
zijn, warme lucht door sommige reten van ramen en deuren 
naar buiten stroomen en koude buitenlucht door andere toe
vallige openingen naar binnen dringen, en in de tweede plaats 
dient het grootste gedeelte der uit de brandstof ontwikkelde 
warmte niet tot verwarming der lucht, maar tot bestrijding 
van de warmteverliezen door muren en vensters. Daaren
boven is de aanleg van circulatiekanalen van invloed op den 
prijs van aanleg, het aanbrengen van een dubbel stel kanalen 
van elk vertrek naar het souterrain meestal zeer bezwaarlijk, 
en bij de andere methode der luchtverwarming, dc ventilatie-
verwarming. heeft ventilatie gelijktijdig met de verwarming 
plaats. Circulatieverwarming wordt dan ook zoo weinig toe
gepast dat, wanneer men spreekt van luchtverwarming, men 
bedoelt ventilatieverwarming. 

Luchtverwarming is het eenvoudigste en minstkostbarc (zoo
wel in aanleg als in onderhoud) systeem van centraalverwar-
ming. Daarenboven is zij het meest rationeelc onder die sys
temen, daar de Warmte direct aan de lucht, die de vertrekken 
verwarmen moet, wordt afgegeven. En toch hoort men dik
wijls over geen systeem van centraal verwarming zoo klagen 
als over de luchtverwarming. Men verwijt dit systeem: buiten
gewone uitdroging der lucht, aanleiding tot brandgevaar, allicht 
vermenging van verbrandingsproducten met de verwarmde lucht 
en ongelijke temperatuur in het vertrek. Valt hierover bij 
een luchtverwarming werkelijk te klagen, dan is de gebrek
kige inrichting van het toestel alleen de schuld ervan. De ge
breken kunnen bestaan in: 1". slechte aaneensluiting van de 
deelen waaruit dc calorifère bestaat, zoodat de verbrandings
producten zich vermengen kunnen met de warme lucht; 2°. te 
kleine luchtkamer; de snelheid van de doorstroomende lucht 
wordt dan groot cn geeft dus aanleiding, dat het ongemak 
onder 1 genoemd zich doet gevoelen; 30. het aanvoerkanaal der 
versche lucht is te nauw; de snelheid der doorstroomende lucht 
wordt dan groot, en onreinheden uit de buitenlucht worden 
meegesleept en tegen den warmen calorifère geworpen, waar 
zij verbranden; 4". de warmeluchtkanalen zijn te nauw; ten
einde den vertrekken voldoende warmte te kunnen toevoeren, 
moet de lucht dan sterk verhit worden cn zal de temperatuur 
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in de vertrekken in de nabijheid van het rooster veel ver
schillen bij die in andere gedeelten van het vertrek. Daaren
boven kan de hoogverwarmde lucht, wanneer zij op haren weg 
naar dc vertrekken niet hout in aanraking komt, brand doen 
ontstaan. 

Wat sub 1 betreft, men kan dit waarnemen aan de roosters, 
die zwart worden, cn aan den rook in de vertrekken; en wat 
sub 3 aangaat, zullen de zwarte fijne deeltjes, zwevende inde 
lucht, prikkeling der slijmvliezen veroorzaken. 

Het is dus aan deze gebreken in de constructie te wijten, 
dat de bewoners over droogte in den mond, benauwde lucht, 
moeilijke ademhaling en hoofdpijn klagen. 

Rij een luchtverwarming, waarvan de onderdeelen van den 
calorifère rookdicht aan elkander sluiten, waarvan de schoor
steen bij alle winden trekt en de calorifère, de warmelucht-
kamer en de kanalen niet te klein zijn genomen, komen die 
bezwaren niet voor. Wel kan bij een luchtverwarming de lucht 
in de vertrekken droger zijn dan zij gelijktijdig buiten is, doch 
dat verschil zal nooit buitengewoon zijn. Het kan voorkomen, 
doch dit is geen gevolg van de verwarming (want dan zou 
dit geschieden bij alle systemen, die de lucht in de vertrekken 
op dezelfde temperatuur brengen), maar van de ventilatie, die 
met de luchtverwarming verbonden is. Het vocht, dat in een 
vertrek ontstaat door transpiratie, respiratie en verbranding 
van kunstlicht, wordt bij afwezigheid van ventilatie niet. of 
in geringe mate, door de toevallige openingen weggevoerd; bij 
ventilatie (en dus bij de luchtverwarming) wordt het vocht 
met de lucht, die door de ventilatiekanalen ontwijkt, mede
gevoerd. Dit is dus juist een voordeel van de luchtverwarming, 
want die producten der respiratie, transpiratie en verbranding 
bestaat:, behalve uit waterdamp, uit stoffen, schadelijk voor 
de gezondheid. 

Het bevochtigen van dc lucht, die het vertrek verwarmt en 
ventileert, kan echter op eenvoudige wijze geschieden door in 
de warmeluchtkamcr water te verdampen. 

U'atcrvcrwarining. 
Hij dit systeem wordt de lucht in de vertrekken verwarmd 

door buizen, waardoor warm water stroomt. De strooming door 
die buizen wordt verkregen op dezelfde wijze, als bij circulatie
verwarming de lucht in beweging gebracht wordt. 

Wanneer men eene in zich zelf keerende buis. met water 
gevuld, op eenige plaats verwarmt, zal de vloeistof in beweging 
geraken. Die beweging zal steeds in ëène richting en met groote 
snelheid geschieden, als men het verticale gedeelte van dc 
buis verwarmt. 

Daar, waar dc buis dient om de lucht in de vertrekken tc 
verwarmen, kan men haar in windingen leggen of verwijden 
tot rechthoekige of cilindrische lichamen (kachels). Dit is in 
het algemeen de vorm, aan alle 7i'<i/<vverwarmingen eigen. De 
waterverwarmingen staan dus tusschen de lucht-en de lokaal-
verwarming. De eerste heeft slechts c;én verwarmend lichaam 
in de warnieluchtkamer, terwijl bij de waterverwarming, be
halve den ketel, nog verwarmende lichamen in elk vertrek 
opgesteld worden. 

De volume-vergrooting van het water tengevolge van ver
warming zou, indien de buizen geheel met water gevuld en 
hermetisch gesloten waren, ongetwijfeld de sterkste buisleiding 
doen bersten. 

Om dat springen of bersten te voorkomen, gebruikt men ex
pansie-inrichtingen. Deze zijn óf geheel open óf gesloten met 
een klep, die zich zelve opent, wanneer een zekere druk be
reikt, of geheel sluit, wanneer zij gedeeltelijk met lucht gevuld 
is. Wanneer de expansie-inrichting geheel open is, dan moet 
zij boven het hoogste punt der leiding zijn aangebracht. Even
zoo kan de spanning in de expansie-inrichting nooit grooter 
worden dan die der atmosfeer en zal dus de grootste span
ning in de geheele leiding niet grooter kunnen zijn dan die, 
welke teweeggebracht wordt door den druk van de waterkolom 
van een hoogte, gerekend van het niveau in de expansie
inrichting tot aan het laagste punt der buisleiding. Zulk een 
systeem noemt men warmwaterverwarming of verwarming 
'nel water onder lagen druk. 1 

Deze expansie-inrichting of dit reservoir wordt door een buis 
met de leiding in verbinding gebracht, gewoonlijk met het 
koudste punt der leiding, d. i. daar, waar het afgekoelde water 
in den ketel vloeit. Men doet dit om het water in het reservoir, 
d a l .gewoonlijk op den zolder staat cn dus niet tot verwarming 
medewerkt, zoo koud mogelijk te houden. Rrengt men echter 
die buis in aanraking met het hoogste punt der leiding (zooals 
<"t veelal in het buitenland geschiedt), dan stijgt in het reser
voir veel warm water op: men heeft dan echter het voordeel 
flat de lucht, die uit het water vrijkomt, ongehinderd ontsnappen 
Kai>, zonder de circulatie van het water in de buizen te storen. 

Volgens spreker is de beste inrichting om het reservoir te 
verbinden met het laagste punt der leiding, en de buis, waar
door dc lucht ontsnappen kan, tc leiden tot in het reservoir 
Doven het niveau van het water, omdat met de ontsnappende 
'uent soms water medegevoerd wordt. 

Bréngt men tusschen de leiding cn het reservoir een klep 
*Tn': "au moet de verbindingsbuis loopen van het hoogste punt 

leiding af. Op de verbindingsbuis in het reservoir onder 

1 het niveau van het water zit dan een klep, belast met een 
gewicht van zoodanige grootte, dat de druk in het hoogste 
punt der leiding niet hooger dan 6 atmosfeer overdruk wor
den kan, of de klep opent en laat water uit de leiding vloeien 
in het reservoir. Een tweede klep. die van buiten naar binnen 
opent, laat, bij afkoeling van het water in de leiding, weder 
water uit het reservoir naar de leiding toe. Dit is de inrich
ting van de middcldruk-watcrvcrwarmine;. Men kan echter 
de geheele leiding ook sluiten. Vult men' nu de expansie-in
richting slechts gedeeltelijk met water en laat men haar verder 
met lucht gevuld, dan zal bij volume-vergrooting van het water 
de lucht samengeperst worden. 

Teneinde te verhinderen, dat de lucht door het water heen-
geperst wordt, waardoor de circulatie kan verbroken worden, 
brengt men de expansie-inrichting ook hoven het hoogste punt 
der leiding aan. Deze inrichting is het eerst in toepassing 
gebracht door l'erkins, en draagt diens naam, of ook wel 
heelwaterverwarming of waterverwarmini; onder hoogen 
druk. l'erkins liet in zijn toestellen van 16 tot 20 atmosfeer 
spanning toe. en moest dus zeer sterke buizen, liefst van kleinen 
diameter, gebruiken. De buizen werden zoo lang mogelijk ge
nomen, gebogen waar dit noodig was en alleen op de rechte 
lijn vereenigd door sockets met rechtschen cn linkschen draad. 
De genoemde spanning is reeds zeer hoog en kan spoedig door 
eenigszins hard stoken buitengewoon veel hooger worden. 
(Een tabel toont dit laatste aan, die de heer Wolter. evenals 
een aantal duidelijke teekeningen. in het lokaal had opgehangen.) 

De expansie-inrichting van l'erkins wordt echter nog wel 
gebruikt bij de middeldrukverwarming. De luchtkamer is 
naar verhouding dan grooter genomen. 

De ketel, bij de lagedruki'erwarining in gebruik, is bij de 
middeldrukverwarming soms, doch ' bij de hoo^edrukver-
warming altijd vervangen door een spiraal van dezelfde soort 
buizen, die de geleiding door het gebouw vormen. 

In Duitschland verdeelt men de middeldrukverwarming tegen
woordig in: verwarming met warm water onder middelbaren 
druk en verwarming met heet water onder middelbaren druk. 

Hij de eerste onderafdeeling is de hoogste spanning in de 
expansie-inrichting max. 2 atm. overdruk (135" C), en bij de 
tweede max. 4 atm. overdruk (I53°C). De maximum-spanning 
bij de hoogedrukverwarming is 14 atm. overdruk (temp. 2000 C). 

De lichamen, die dienen 0111 de lucht in de vertrekken te ver
warmen, zijn. bij de lagedrukverwarming, gegoten kasten of 
plaatijzeren cilinders; bij de middeldrukverwarming, al naar 
de spanning, plaatijzeren cilinders of getrokken buizen; bij de 
hoogedrukverwarming altijd getrokken buizen. 

Stoomverwarming veroorlooft de uitgestrektste buisleiding te 
gebruiken, wegens de groote snelheid, waarmede de stoom door 
de buizen stroomt. 

De lagcdrukvcrwarming is de veiligste. 
Nadat nog eenige inlichtingen door den heer Wolter waren 

verstrekt op hem gedane vragen, bracht hij een hvgro-
meter ter sprake, die voor de leden ter bezichtiging werd ge
steld. Dit toestel geeft de hoeveelheid water aan,'die zich in 
de lucht bevindt. Nog een ander toestel om de qualiteit der 
lucht, of wel het koolzuurgehalte. te bepalen (beiden van Wol-
pert). werd beproefd en aangetoond, dat de lucht in de ver
gaderzaal 1.5 op 1000 koolzuur bevatte, hetgeen niet ongunstig 
was. Voorts bracht spreker nog een luchtvoortstuwer ter tafel, 
die door den druk der waterleiding in beweging gesteld, zeer 
geschikt is om de lucht in kamers of privaten te zuiveren. 
Hij bevat een rad met 3 vleugels. De buitenrand is voorzien 
met radiale borsteltjes, waarop dc waterstralen werken en 
waardoor het rad in beweging wordt gebracht. Er kan 300 M*. 
lucht mede verplaatst worden cn het toestel gebruikt daartoe 
70 liter water of a 33 cents per M*. (den prijs te Amsterdam) 
2 cents, dus per 1000 kub. meter lucht 7 cents. 

De Voorzitter dankte den heer Wolter voor zijn belangrijke 
en leerrijke voordracht, en wenschte hem veel succes met alles, 
wat op dit gebied tot zijn werkkring behoort. 

De Voorzitter herinnerde aan de gelegenheid tot kostelooze 
plaatsing van leerlingen op de ambachtsschool tengevolge van 
de bijdrage der Afdeeling aan die inrichting, en spoorde aan 
tot belangstelling in deze. Ook werd een opwekkend woord 
gericht tot de aanwezigen, om vooral te zorgen, dat de kunst
beschouwing in Maart vruchtdragend zij. 

Ten slotte kwam nog de vraag aan de orde over de l'ensioen-
vcreeniging. De heer Droogleever Fortuijn sprak een warm 
woord van instemming met het beginsel en hoopte, dat ieder 
zal meewerken om dc toekomst en den ouden dag van den werk
man zooveel mogelijk te verzekeren. Op een aanmerking van 
den heer Voorhoeve, dat self-help en philanthropic niet konden 
samengaan, beriep de heer Droogleever zich op de Rotter-
damsche spaar- en hulpkas, teneinde te bewijzen, dat de werk
man moet geholpen worden, daar hij anders de kracht mist 
om te doen, wat met algemeene medewerking kan totstand
komen. Men besloot, daar het uur reeds lang verstreken was, 
deze vraag, evenals de anderen, tot nader aan tc houden. 
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A D E B L I M G A R N H E M . 

Vergadering van 20 Februari 1884. 
N a voorlezing en g o e d k e u r i n g v a n de n o t u l e n d e r voorgaande 

v e r g a d e r i n g , geeft de Voorz i t ter het woord aan het l i d A . R . 
F r e e m , die eene bijdrage levert over de i n r i c h t i n g van woon
huizen , wat betreft de vent i lat ie . 

S p r e k e r zegt als i n l e i d i n g , dat er een streven is onder het 
p u b l i e k . o m zich te verzetten tegen verander ingen en i n r i c h 
t i n g e n v a n g r o n d p l a n s v a n een gebouw in het belang v a n 
de hyg iene; en dat toch ontegenzeglijk de i n r i c h t i n g van het 
woonhuis van den grootsten invloed is op de l i c h a m e l i j k e en 
intel lectueele o n t w i k k e l i n g v a n den mensch. . 

D o o r groote m a n n e n , zoowel doctoren als t e c h n i c i , is veel 
over dit onderwerp g e s p r o k e n , en toch wordt het w e i n i g toe
gepast en door weinigen onder het p u b l i e k als een hoofdfactor 
beschouwd. 

D o o r u i t a d e m i n g van den bewoner wordt de l u c h t i n het 
v e r t r e k b e d o r v e n ; ook vochtige wanden en m u r e n vermengen 
de l u c h t met voor de gezondheid nadeelige stoffen. 

O v e r het algemeen is bi jna als een fait a c c o m p l i beschouwd 
dat n a c h t l u c h t vergi f i s , hoewel i e m a n d , d i e ' s morgens n a het 
opstaan o n m i d d e l l i j k de longen met versche b u i t e n l u c h t vulde 
en d a a r n a weer de s laapkamer b e t r a d , v a n het tegendeel over
t u i g d zou worden en eerder met D r . P a u l N'iemeijer te Herl i jn 
zou beweren , dat de niet te definieeren »Athem-excremente" 
j u i s t voor den mensch v a n het grootste nadeel zijn. 

D e gevolgen bl i jven d a n ook niet uit. Benauwde d r o o m e n , 
g e d r u k t h e i d bij het o n t w a k e n , en een gevoel van m a t h e i d zijn 
i n de meeste geval len de gevolgen v a n te w e i n i g aanvoer van 
versche l u c h t . H e t grootste bewijsj, dat m e n zonder dezen niet 
k a n b e s t a a n , i s , dat bij het totaal ontbreken e r v a n b i n n e n 
weinige m i n u t e n de dood intreedt. 

D e atmosferische l u c h t die den a a r d b o l omgeeft is de beste. 
Deze bestaat uit 79 deelen st ikstof , 21 deelen zuurstof cn 
een g e r i n g percent koolzuur (naar het v o l u m e genomen). 

D e d a a r i n voorkomende waterdamp schijnt voor velen n o o d i g , 
voor anderen onnoodig. D e voor- en tegenbewijzen l iggen 
voor de h a n d . Zeel ieden brengen h u n leven gewoonli jk door 
i n l u c h t met overmaat v a n waterdamp bezwangerd , en onte
genzeglijk v i n d t men daar de k r a c h t i g s t e menschen o n d e r , 
terwi j l E g y p t e , een l a n d waar de l u c h t b i j n a geen waterdamp 
bevat, als zeer gezond b e k e n d staat. D e meerdere of mindere 
g e s c h i k t h e i d tot w a t e r o p n e m i n g neemt toe met de warmte . 

H e t grootste vocht igheidsgehalte is bij + 2 0 0 C. per M 3 1.57 G. 
» + o° 4.80 » 
» -I- io° 9.38 » 
» -\- 2 0 ' 17.53 8 

1) 4 - 3 0 0 30.23 » 
» -1-80" 295.83 « 

Bi j een normale w a r m t e v a n de k a m e r l u c h t v a n 19* Cels ius 
bedraagt het maximum-gehal te v a n de l u c h t v o c h t i g h e i d 16.26 
gr. per M*. 

M e n heeft verschi l lende i n s t r u m e n t e n o m de v o c h t i g h e i d te 
meten, waaronder dc P r o c e n t - H y g r o m e t e r v a n D r . W o l p e r t over
b e k e n d is. 

H e t grootste bederf i n de l u c h t ontstaat door het koolzuur . 
E e n volwassen m e n s c h produceert per u u r 20 l i ter . 

K i n d e r e n 10—15 l i ter koolzuur per uur. 
T u r n e r s ± 3 6 0 » » » 

P e t r o l e u m l a m p e n en voora l g a s v l a m m e n dragen het hare 
bij o m de l u c h t i n een k a m e r i n korten ti jd geheel te bederven. 

O m t r e n t het gehalte aan k o o l z u u r , dat de l u c h t m a g be
vatten, spreekt m e n v a n 0.07 tot 0.15 pCt . 't Is echter het best 
o m dat cijfer zelfs niet te bereiken. 

V o o r a l is 't met het oog op s laapkamers een behoefte bij 
het bouwen v a n h u u r h u i z e n , w a a r i n toch het grootste deel der 
m e n s c h h e i d woont , te letten op vent i lat ie . D a a r toch brengt 
de m e n s c h dageli jks 8 a 9 uur d o o r , en hoewel velen z i c h 
troosten met de gedachte, dat het vroeger ook zoo w a s , is het 
t o c h meer d a n tijd, op dat gebied de oude s leur te laten varen. 
Over het algemeen is men v a n oordeel, dat tocht schadel i jk is, 
en bij velen beteekent vent i lat ie en tocht hetzelfde. Dat tocht op 
enkele l i chaamsdeelcn nadeeligen invloed heeft is niet te looche
nen , m a a r een l u c h t s t r o o m , waaraan alle deelen van het l i c h a a m 
b l o o t s t a a n , is onschadel i jk en niet zoo n a d e e l i g a l s het i n p a k 
k e n en vertroetelen daarvan. N e m e n we slechts als voorbeeld 
onze ambachts l ieden, die op de steigers geregeld aan meer d a n 
verfrisschende luchtstroomen b l o o t s t a a n , en wie durft d a n be
w e r e n , dat onder hen de lijdende m e n s c h h e i d is te v inden? 

D o o r vele geleerden en doctoren is geconstateerd, dat de sterfte 
onder k i n d e r e n hoofdzakelijk h a a r oorzaak heeft i n gebrek aan 
versche lucht . E e n o p p e r v l a k k i g beschouwer behoeft slechts 
onze a c h t e r b u u r t e n te bewandelen, o m herhaalde malen i n een 
v e r t r e k v a n 3 X 3 x 3 M . 8 a q personen aan tc treffen. 

H e t is d a a r o m , dat men bij de i n r i c h t i n g van woonhuizen 
zoowel als bij de keuze v a n de mater ia len steeds bedacht is 
op den hoofdfactor voor dc gezondheid: frissche lucht . Niet 
a l leen dat door ramen en deuren de l u c h t i n onze v e r t r e k k e n 
v e r f r i s c h t , ook door de m u r e n heeft eene toestrooming plaats 
v a n versche lucht . B i j inwaterende of ins laande m u r e n bestaat 

de gewoonte die te o l i c n o f t e c e m e n t e n ; m a a r door beide 
middelen ontneemt men den n i u u r zijne poreusheid. 

V e e l beter is het door andere middelen het k w a a d te ver
h e l p e n , daar poreuse m u r e n , bij gemakkel i jke wateropneming, 
ook even gemakkel i jk na het intreden van droogte dit water 
weder u i tdampen De l u c h t , die door poreuse m u r e n in het 
gebouw komt. is geheel gefiltreerd. D a a r o m is uit een hygiënisch 
oogpunt de baksteen het beste mater iaal voor m u r e n . N a t u u r 
lijke steen en kunststeen laten bi jna geen l u c h t door. Het is 
echter zaak om te zorgen dat het vocht , dat een m u u r ti jdeli jk 
opneemt , niet aan de binnenzijde k o m t . en daarvoor is het 
m a k e n van s p o u w m u r e n het beste voorbehoedmiddel . 

B i j oude gebouwen is dit al leen te verkri jgen door het met
selen v a n een nieuwen beklecdingsinut ir aan de buitenzijde, wat 
n a t u u r l i j k tot groote kosten a a n l e i d i n g geeft; beter is het aan 
de binnenzijde van een doorwaterenden m u u r l a t t e n m u r e n aan 
te brengen met een spouw tusschen beiden. 

Stijgt het vocht uit het fundament of de k e l d e r m u r e n o p , 
dan worden daarvoor verschi l lende middelen aangewend, waar
onder het volgende met goed gevolg is toegepast. M e n graaft 
r o n d o m het gebouw eene sloot van -f 0.80 M . breedte tot de 
fundeering, en v u l t die afwisselend niet lagen van 0.30 M . on-
gebluschte k a l k en 10 c M . koolasch . De k a l k bluscht door 
het aanwezige water en er vormt z ich een betonschacht , die 
het o p t r e k k e n van het vocht belet. Hij niet-vrijstaande ge
bouwen k a n men dit evenwel niet toepassen. 

O m echter op de zooeven vermelde s p o u w m u r e n terug te 
k o m e n , is het zaak o m te z o r g e n , dat de spouwen tusschen de 
binten doorgaan en ook dat de verbindingssteenen niet k u n n e n 
dienen als geleiders van het vocht naar den al leenstaanden 
'/ -steens b i n n e n m u u r . Daarvoor is het noodig die v e r b i n 
dingssteenen met teer te d r e n k e n . 

Ook de i n r i c h t i n g van het woonhuis ten opzichte v a n de 
l i g g i n g der l o k a l e n is van zeer veel inv loed op de gezondheid. 

Zeer zeker heeft niet alleen de quaestie van i n w a t e r i n g onze 
voorouders ertoe gebracht o m de huizen met t u s s c h e n r u i m t e n 
te b o u w e n , m a a r ook het bewustzijn, dat daardoor meer gelegen
heid was o m door de zijmuren versche l u c h t te ontvangen. 

Heeft men een vri jstaand gebouw, d a n is het hoofdzaak al le 
woon- en s laapkamers zoo te p l a a t s e n , dat zij het zonl icht ont
vangen. D e w o o n k a m e r moet l iggen op het z u i d e n , zuidoosten of 
zuidwesten en de s laapkamers op het noordoosten, oosten of zuid
oosten, daar het westen te w a r m en het noorden te k o u d is. 

W a t de k e u k e n betreft, deze heeft een betere plaats op het 
noorden d a n op den z o n k a n t , daar dc zonnehitte i n dit l o k a a l 
zeer last ig is. 

V o o r n a m e l i j k wenscht spreker echter dr ie p u n t e n te behan
delen v a n het woonhuis en w e l : 

1. den keukenschoorsteen, 
2. de schoorstccnen in k a m e r s , en 
3. dc i n r i c h t i n g der pr ivaten. 
De keukenschoorsteen bestaat gewoonli jk uit een gemetselden 

boezem, rustende op zijmuurtjes of gedragen door ijzeren k o l o m 
m e n , w a a r i n tegen het onderslagbint een tong is geslagen v a n 
'/, s teen, w a a r i n een rook- en waassemgat of soms al leen het 
eerste. D e waassem slaat tegen di t gewelf en zal voor een 
k l e i n deel a fge le id , voor het grootste deel teruggeslagen worden 
i n de k e u k e n , waarvan de natte wanden meestal het bewijs 
leveren. 

Beter en doelmatiger is het dezen boezem geheel als waassem-
k o k e r te behandelen en d a a r i n een afzonderli jken s c h o o r s t e e n , 
rustende op ijzeren kardoezen, te metselen tot geheel b u i t e n de 
kap. D c v e r w a r m i n g i n den waassemkoker geeft een opstijgenden 
l u c h t s t r o o m , die l u c h t en d a m p onmiddel l i jk afvoert. De l u c h t 
k o k e r , b u i t e n d a k s met een W o l p e r t s c h e n luchtzuiger gedekt , 
belet het i n v a l l e n v a n w i n d . 

B i j het bouwen v a n een heerenhuis te G r o n i n g e n , heeft 
s p r e k e r , n a bestudecring van het stelsel-Levoir c n V a n B e m -
melen en na besprekingen met den heer Jeen, die door zijne 
brochure over vent i lat ie en k a c h e l - i n r i c h t i n g welbekend is , 
het volgende systeem toegepast, dat bij proefneming voldoende 
resul taten heeft gegeven. 

D e spiegel i s , van het gewelf af, i n den boezem geheel h o l 
gemetseld tot bui ten de k a p ; h i e r i n zijn door m i d d e l v a n 
ijzeren beugels aangebracht gegalvaniseerde ijzeren buizen voor 
de r o o k l e i d i n g v a n 0.20 M . b innenw. d i a m e t e r , zoodanig , dat 
op d e l e etage twee dezer buizen in hetzelfde l u c h t k a n a a l loo-
p e n , w e l k laatste bui ten het dak gedekt is met een W o l p e r t -

1 schen l u c h t z u i g e r , en de rookbuizen met kapjes. Terzi jde v a n 
I den schoorsteen heeft men boven het b l a d v a n den m a n t e l 
I en onder het plafond twee ijzeren deurtjes, het onderste voor 

winter- en het bovenste voor zomerventi latie. 
In den tegenovergestelden hoek der k a m e r staat een z i n k e n 

buis v a n + 0.22 M . diameter met d e k s e l , die door een h o u 
ten k o k e r tusschen de b inten in verband staat met de bui ten
l u c h t en in het p l i n t afgesloten is met een rooster. Deze 
z i n k e n k o k e r k a n door een pedestal met vaas passend gedeco
reerd worden. 

Zoodra nu de temperatuur der k a m e r op 14—160 R. of 
! 17—20" Cels ius is gestookt , opent men den l u c h t a a n v o e r , 

en tegeli jkerti jd dc onderste opening i n het a f v o e r k a n a a l , 

w a a r i n door de v e r w a r m i n g een a a n m e r k e l i j k e l u c h t v e r d u n n i n g 
heeft plaatsgegrepen D e koude b u i t e n l u c h t stijgt o m h o o g , 
k o m t bij het p lafond i n a a n r a k i n g met bedorven en verwarmde 
k a m e r l u c h t en drijft deze voor z i c h uit n a a r het a f v o e r k a n a a l , 
terwi j l zij z ich zelf v e r w a r m t cn o p n i e u w , n a v e r b r u i k t te z i j n , 
afgevoerd wordt. M e n kri jgt daardoor eene permanente c i r c u 
l a t i e , die niet h i n d e r l i j k is. 

D o o r teekeningen w e r d een en ander toegelicht. 
O m t r e n t het derde punt: de i n r i c h t i n g der p r i v a t e n , v o n d 

spreker het wenschel i jk , daarvoor geen poreus m a t e r i a a l te 
g e b r u i k e n , tenzij aan dea b u i t e n m u u r , cn l i cht te hij d o o r e e n 
teekening een i n r i c h t i n g voor ingebouwde p r i v a t e n tot v e r k r i j 
g i n g v a n de gewenschte l u c h t v e r v e r s c h i n g nader toe. 

A f k e u r e n s w a a r d i g zijn de tegenwoordig veel voorkomende 
i n r i c h t i n g e n van p r i v a t e n , d ie men zelfs i n woonhuizen van 

ƒ 5 0 0 a /'600 h u u r aantreft , en waarbi j de l u c h t v e r v e r s c h i n g 
al leen plaats heeft door een 0.18 M . aarden buis , d ie tot b u i 
ten de k a p loopt , of in enkele geval len door een nieuw gemet
seld k a n a a l . 

N a eenige inededeelingen over de bestaande vent i la t ie sys
temen voor grootere g e b o u w e n , die echter voor het burger
woonhuis te kostbaar z i j n , wijst spreker nog op het bestaande 
misverstand, waardoor zoogenaamde l u c h t v e r w a r m i n g als onge
zond bet i te ld w o r d t , omdat zij de k a m e r l u c h t te d r o o g m a a k t ; 
a lsof bij water- of s t o o m v e r w a r m i n g het water of de stoom 
i n contact k o m e n met de b u i t e n l u c h t . Het zijn i n beide ge
v a l l e n de zoogenaamde I leizkörper, d ie de l u c h t van de k a m e r 
v e r w a r m e n . 

Spreker deponeert bij de A f d e e l i n g de brochures v a n het 
«Eisenwerk K a i s e r s l a u t c r n " en eene portefeui l le met teekenin
gen v a n uitgevoerde c e n t r a a l - e n andere verwarmingstoeste l len. 

N a d a t de Voorz i t ter den spreker h a d dankgezegd voor zijne 
voordracht , ontspon z ich eene levendige discussie omtrent het i n 
de vorige vergadering behandelde over metselsteen, w a a r v a n 
een der leden eene keur ige verzamel ing monsters ter tafel bracht . 

O p de uitgeschreven vragen betreffende het in leveren v a n 
teekeningen naar opgegeven o n d e r w e r p e n , was één project 
i n g e k o m e n van een houten plafond onder het m o t t o «Argus", 
waarover geen der leden zijn oordeel wenschte te zeggen, 
zoodat voor het vervolg eene permanente commiss ie v a n bc-
oordeel ing werd benoemd, bestaande uit de heeren Boerbooms, 
V a n W a d e n o i j e n en K r e c m . 

V o o r de volgende inzending werden weder drie vragen ges te ld : 
1. E e n openbare d r i n k f o n t e i n v a n gesmeed ijzer op een 

s t a d s p l e i n , 2 a 2.50 M . hoog. S c h a a l 1 a 10. 
2. E e n winkelmagazi jn voor k u n s t a r t i k c l e n , breed 8 meter, 

hoog 5 meter. S c h a a l 1 a 20. 
3. E e n b i b l i o t h e e k - k a s t , 1.80 x 2.45 M . S c h a a l 1 A 10. 
Wegens het vergevorderde u u r . sloot dc Voorz i t ter d a a r n a 

de vergadering. 

B O E K B E S C H O U W I N G . 

B e k n o p t p r a c t i s c h l e e r b o e k d e r B u r g e r l i j k e 

e n W a t e r b o u w k u n d e , d o o r B . J . P l a s s c h a e r t , 

l e e r a a r a a n d e B u r g e r a v o n d s c h o o l e n d e 

H o o g e r e B u r g e r s c h o o l te D e l f t . 

O n g e t w i j f e l d z u l l e n d e a m b a c h t s s c h o l e n l a n g z a m e r 

h a n d i n e e n e b e s t a a n d e b e h o e f t e v o o r z i e n , n a m e l i j k 

h e t v o r m e n v a n p r a c t i s c h c n t h e o r e t i s c h o n t w i k k e l d e 

a m b a c h t s l i e d e n , w e r k b a z e n , o p z i c h t e r s e n z . N a h e t 

v e r l a t e n v a n d e a m b a c h t s s c h o o l , h e t w e l k g e w o o n l i j k o p 

n o g j e u g d i g e n l e e f t i j d p l a a t s h e e f t , e n d e e i g e n l i j k e 

p r a c t i j k n o g te l e e r e n v a l t , heef t d e a a n s t a a n d e v a k 

m a n b e h o e f t e a a n e e n e h a n d l e i d i n g , o m d e e e n m a a l 

v e r k r e g e n k e n n i s n i e t a l l e e n te o n d e r h o u d e n , m a a r z i c h 

v e r d e r te o n t w i k k e l e n e n b i j v o o r k o m e n d e g e v a l l e n a l s 

v r a a g b a a k t e g e b r u i k e n . 

H i e r i n v o o r z i e t h e t p a s v e r s c h e n e n w e r k v a n d e n 

h e e r B . J . P l a s s c h a e r t , u i t g e g e v e n bi j P . G o u d a Q u i n t 

te A r n h e m , w a a r v a n d e v i e r e e r s t e a f l e v e r i n g e n r e e d s 

h e t l i c h t z a g e n , o n z e s i n z i e n s i n a l l e n d e e l e . 

E e n v o u d i g , d o c h d u i d e l i j k i s h i e r , z o n d e r te v e e l af

s c h r i k k e n d e w i s k u n s t i g e t e e k e n i n g e n , e e n e o p v o l g e n d e 

o m s c h r i j v i n g g e g e v e n v a n h e t m a k e n v a n v e r s c h i l l e n d e 

u i t s l a g e n , k e n n i s d e r b o u w m a t e r i a l e n , p r i j z e n v a n b o u w 

s t o f f e n , s a m e n s t e l l i n g v a n m e t s e l s p e c i ë n , m e t s c l v e r b a n -

d e n , c o n s t r u c t i o n v a n n a t u u r l i j k e s t e e n , h o u t e n i j z e r , 

m e t d u i d e l i j k e b e k n o p t e b e r e k e n i n g e n v o o r d r a a g v e r 

m o g e n s ; v o l g e n s d e n i n d e x z a l i n d e v o l g e n d e af

l e v e r i n g e n g e l e i d e l i j k h e t b u r g e r l i j k w o o n h u i s i n a l 

z i j n e d e e l e n w o r d e n b e h a n d e l d , t e r w i j l d e 2 d e A f d e e l i n g 

a a n d e w a t e r b o u w k u n d e g e w i j d z a l w o r d e n . D c p r i j s 

o p g a v e n v a n v e r s c h i l l e n d e m a t e r i a l e n e n a r b e i d s l o o n e n 

g e v e n , a l h o e w e l v o o r h e t m e e r e n d e e l a f h a n k e l i j k v a n 

h o e v e e l h e i d , t i j d e n p l a a t s , e e n z e e r d u i d e l i j k e b a s i s 

v o o r h e t m a k e n v a n b e r e k e n i n g e n . 

O o k v o o r a m b a c h t s l i e d e n , w e r k b a z e n e n z . , d i e d e 

l u s t to t o n d e r z o e k n a a r m e e r d a n d e g e w o n e o p p e r 

v l a k k i g e v a k k e n n i s i n z i c h v o e l e n , v o l d o e t d i t w e r k 

a a n e e n e b e s t a a n d e b e h o e f t e . D e t u s s c h e n d e n t e k s t 

g e p l a a t s t e figuren g e v e n e e n n o g d u i d e l i j k e r v o o r s t e l 

l i n g d e r v e r s c h i l l e n d e b e s c h r i j v i n g e n . 

H e t m e e r e n d e e l d e r o p d i t g e b i e d u i t g e g e v e n w e r k e n 

z i j n j u i s t v o o r h e n , w a a r v o o r ze g e s c h r e v e n w e r d e n 

n i e t te b e r e i k e n o m d e n h o o g e n p r i j s . 

H i e r i n l i g t v o o r d i t w e r k des te g r o o t e r a a n t r e k k e 

l i j k h e i d , d a a r b i j e e n e k e u r i g e u i t g a v e d e t o t a a l p r i j s 

z o o is g e s t e l d d a t h e t b e r e i k b a a r is v o o r h e m , d i e b e 

z i e l t m e t l u s t t o t m e e r d e r e o n t w i k k e l i n g , m e e s t a l n i e t 

d o o r m o e d e r f o r t u n a i s b e g u n s t i g d . H e t c o m p l e e t e 

w e r k i n 10 a f l e l e v e r i n g e n z a l , v o l g e n s m e d e d e e l i n g v a n 

d e n u i t g e v e r , d e n p r i j s v a n ƒ 12 n i e t o v e r s c h r i j d e n . 

M e t v e r t r o u w e n b e v e l e n w i j d i t w e r k a a n D i r e c t e u r e n 

e n l e e r a r e n v a n a m b a c h t s s c h o l e n e n a a n a l l e n , d i e b e 

l a s t z i j n m e t d e v o r m i n g v a n a m b a c h t s l i e d e n ; w i j t w i j 

f e l e n n i e t o f h e t z a l b i j d r a g e n t o t v e l e r o n t w i k k e l i n g . 

B i j e e n g r o n d i g e s t u d i e v a n d i t w e r k z a l b i j v e l e n 

d e p r i k k e l s t e r k e r w o r d e n o m o o k o p h e t g e b i e d v a n 

d e s e h o o n e b o u w k u n d e e e n b l i k te w e r p e n e n h e t 

i n n i g v e r b a n d te l e e r e n t u s s c h e n K u n s t e n N i j v e r h e i d . 

I N G E Z O N D E N . " 

Mijnheer de Rcancrrttt , 
N a a r a a n l e i d i n g v a n e e n a r t i k e l i n De Opmerker vzn 

2 6 J a n u a r i j l . m e t h e t o p s c h r i f t : „ D e g o l v i n g v a n 't 

w a t e r " , w a a r i n d e r e d e n w o r d t t e r s p r a k e g e b r a c h t , 

w a a r o m d e a a n w e z i g h e i d v a n v e t d e e l e n d e g o l v i n g 

v a n h e t w a t e r d o e t v e r m i n d e r e n , b e n i k z o o v r i j h e t 

v o l g e n d e o n d e r d e a a n d a c h t te b r e n g e n . 

D r . T . C . W i n k l e r , c o n s e r v a t o r v a n T e i j l e r ' s M u s e u m 

te H a a r l e m , z e g t i n z i j n w e r k : „ I n Z e e e n L u c h t " , 

o p b l . 2 7 , n a d e o o r z a k e n b e s p r o k e n t e h e b b e n d i e 

d e g o l v i n g e n e n w o e l i n g e n v a n h e t w a t e r v e r m e e r d e r e n , 

h e t v o l g e n d e : 

„ E n i n t e g e n d e e l , d o o r a l l e s w a t d e w r i j v i n g e n d r u k 

k i n g v a n d e n w i n d o p d e o p p e r v l a k t e v e r m i n d e r t , i j s -

s c h o t s e n , d r i j v e n d z e e w i e r , o l i e e n d e r g e l i j k e n , v e r m i n 

d e r t o o k h e t i n g o l v e n w o e l e n v a n h e t w a t e r , e n z e l f s b i j 

m i s t e n r e g e n i s d e z e e n i e t z o o r u w a l s b i j h e l d e r e n 

d r o o g w e e r , a l s e e n g e v o l g v a n d e v e r m i n d e r d e n e i g i n g 

d e r l u c h t o m w a t e r t o t z i c h t e n e m e n , e n d e t e v e n s 

n o o d z a k e l i j k v e r m i n d e r d e w r i j v i n g o p d e o p p e r v l a k t e " . 

D e r h a l v e w o r d t d o o r d e a a n w e z i g h e i d v a n v e t d e e l e n 

o p h e t w a t e r , d e w r i j v i n g o p d e o p p e r v l a k t e v e r m i n 

d e r d , g e l i j k d i t g e s c h i e d t d o o r z e e w i e r , r e g e n e n m i s t . 

H e t k o m t m i j d a n o o k v o o r , d a t w a n n e e r h e t z o o 

h e v i g s t o r m t , d a t , , ' t w a t e r u i t h e t w a t e r w a a i t " , t e r w i j l 

d e g o l v i n g n i e t e v e n r e d i g z w a a r i s a a n h e t w o e d e n 

v a n d e n s t o r m , d e o o r z a a k d a a r i n m o e t g e z o c h t w o r 

d e n , d a t d e g e l e g e n h e i d t o t g o l f v o r m i n g w o r d t v e r 

h i n d e r d , n i e t d o o r d a t d e w a t e r d e e l e n w o r d e n v e r 

s p r e i d i n d e l u c h t e v e n s c h i e l i j k a l s z i j t r a c h t e n t e 

r i j z e n , m a a r d o o r d a t d e fijne, o m h o o g g e s t o o t e n w a t e r 

d e e l t j e s d o o r d e n a a n h o u d e n d e n t o e v o e r z i c h v e r e e n i g e n , 

b i j g e n o e g z a m e z w a a r t e w e e r o p h e t w a t e r n e e r v a l l e n 

e n i n h e t a l g e m e e n d a a r d o o r d e z e l f d e w e r k i n g u i t 

o e f e n e n a l s r e g e n o f m i s t , d a t i s : d e w r i j v i n g v a n d e n 

w i n d o p d e o p p e r v l a k t e v e r m i n d e r e n . 

Uw dw. dn. 
Vlieland, 3 0 J a n u a r i 1 8 8 4 . J . G . T H S M K R . 

flnT* D e p l a a t s i n g v a n d i t s t u k m o e s t t o t h e d e n d o o r 

g e b r e k a a n p l a a t s r u i m t e w o r d e n u i t g e s t e l d . 
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B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
AMSTERDAM. De Gemeenteraad behandelde in zijne 

zitting van Woensdag j l . de belangrijke voordracht tot 
vorming van een gasbureau, waarbij Burgemeester en 
Wethouders machtiging vroegen tot het indienststellen 
bij dc Afdeeling „Publieke Werken" van een adsistent-
ingenieur op een salaris van / 3000 t o t / 5000, cn van 
een adjunct-ingenieur op een salaris van ƒ2500 tot 

f 4000. Verder zullen in dienst worden gesteld: een 
hoofdopzichter, opzichters-teekenair, opzichters voor 
het toezicht op de openbare verlichting en den buiten
dienst ; een boekhouder en twee klerken. Deze ambte
naren zullen een bureau vormen, waaraan uitsluitend 
de technische en administratieve bemoeiingen zullen 
opgedragen worden, die een gevolg zijn van de gas-
concessie. 

Door het raadslid Tromp werd het voorstel ge
daan om: 

1". te bepalen dat er zal zijn een gasbureau, onaf
hankelijk werkzaam van Burgemeester en Wethouders 
en belast met het toezicht op de richtige uitvoering 
der gasconccssie; 

2". Burgemeester en Wethouders uit te noodigen 
voordrachten te doen , tot het aanstellen van een des
kundig hoofd, die den titel zal hebben van gasinspecteur 
met een traktement van ƒ 10.000, cn voorts de ver-
eischte voorstellen te doen omtrent de samenstelling 
van een gasbureau en een instructie voor dit bureau. 

De heer Tromp ondersteunde dit voorstel met erop 
te wijzen, dat men te doen heeft met een maatschappij, 
die getoond heeft niet alleen zeer bekwaam , maar ook 
zeer handig te zijn. 

Men moet voor de controle een man hebben, die 
kennis heeft van zaken en menschen, en die later, als 
de concessie eens een einde neemt, van zelf is aange
wezen om Gasdirecteur der gemeente te worden. Zulk 
een man moet betaald worden — ƒ 10.000 is daarvoor 
niet te veel; en zulk een taak moet onafhankelijk van 
de andere bureau's kunnen vervuld worden. 

Uit de verdere discussien bleek, dat men nog geen 
besluit wilde nemen omtrent een voortdurend gasbureau 
en dat men zich nu slechts wilde beperken tot het 
aanstellen van een paar ambtenaren bij Publieke Werken. 

De heer Tromp handhaafde zijne meening en deelde 
mede, dat hij deskundigen over de quaestie gesproken 
heeft; hij was bereid de adviezen bij te brengen, en 
daaruit spak vrij algemeen en duidelijk de meening, dat 
het wenschelijk is dadelijk te beginnen met de oprich
ting van het bureau, zooals het op den duur zal mot
ten worden en zooals het nu reeds teer nuttig zal we
zen , want ook nu valt er reeds zeer veel te doen. 
Anders is er maar al te veel kans, dat de deskundige 
op den duur veel zal veroordeelen, als misschien inge
richt in het belang der fabriek, maar zeker niet in 
het belang der gemeente. 

Deze ambtenaar zal nog meer moeten wezen dan de 
Directeur eener eventueele eigen fabriek; hij zal over 
alles controle moeten kunnen houden. 

De Voorzitter verklaarde zich bereid in geheime 
zitting eenige medcdeelingen te doen over de aanstel
ling van zulk een hoofd; die zitting met gesloten deuren 
had Woensdagavond plaats en duurde vrij lang, waarna 
het voorstel tot benoeming van een gasinspecteur met 
21 tegen I stem verworpen en de oorspronkelijke voor
dracht van Burgemeester en Wethouders aangenomen 
werd. 

Boscii. In de Maandag j l . gehouden vergadering 
der Vereeniging van Locaalspoorwegen en Tramwegen 
werd, na behandeling van eenige huishoudelijke bezig
heden, bestuursverkiezing, rekening en begrootingen 

enz. de vraag besproken, gesteld cn verdedigd door 
den directeur der IJsel-stoomtramweg-maatschappij , 
Baron Van Hogendorp, en luidende, of deze Vereeni
ging stappen zou doen om meer centralisatie van gezag 
en eenheid van reglementeering en wetgeving op het 
gebied der tramwegen te verkrijgen, — zoo noodig 
door het provoceeren eener wet op dat gebied. De 
meerderheid der Vereeniging verklaarde zich echter, 
ondanks alle inconveniënten verbonden aan den tegen-
woordigen toestand, sterk daartegen. 

Daarentegen vereenigde zich de groote meerderheid 
der Vereeniging met een ander voorstel van dien heer, 
dat het Bestuur stappen zou doen om door tusschen-
komst van het hooger gezag te verkrijgen, dat voor
taan noch particulieren , noch corporatiën of gemeenten 
in het verleenen eener tramweg-concessie winstbejag 
zouden kunnen zoeken, cn het voortaan alleen geoor
loofd zou zijn zoodanige voordcelen daarbij te be
dingen , als noodig waren om geleden schade te ver
goeden. De toelichting dezer quaestie werd met hoogst 
eigenaardige staaltjes van zonderlinge opvatting opge
luisterd ; zoo b. v. van eene gemeente, die aan het 
verleenen eener concessie de conditie verbond, dat 
eene hoogere burgerschool gebouwd zou worden; 
andere die van de gelegenheid gebruik maakten om 
straten en wegen te vernieuwen enz. 

Daarna hield de heer Chabot eene voordracht over 
eene nieuwe tramrail , die per meter compleet spoor 
niet meer dan / 2.50 zou kosten. 

Na afloop der vergadering maakte het gezelschap 
een rit per extra tram naar Vechel; de verschillende 
autoriteiten in het vak lieten niet na alles met nauw
gezetheid te bezien, — cn de lof, dien de directie 
mocht vernemen over haren economischen aanleg en 
over den goeden staat en het uitmuntend onderhoud 
van haar materieel en van de baan , over haar practisch 
ingerichte werkplaats, is voor haar zeker een streelende 
voldoening geweest; zulk bezoek heeft inderdaad wel 
iets van eene vuurproef. 

— Uit Amersfoort wordt bericht, dat de heer De 
Rooy, ambtenaar bij den reinigingsdienst te Utrecht, 
bedankt heeft voor zijn benoeming tot directeur van 
den reinigingsdienst aldaar. De gemeente Utrecht heeft 
zijn salaris verhoogd en hij heeft daarop besloten te blijven. 

— In plaats van den heer Henri Boers , secretaris
penningmeester van de Nederlandsche Vereeniging voor 
Locaalspoorwegen en Tramwegen, die als zoodanig 
zijn ontslag heeft genomen, is in de 9de algemeene 
vergadering, Maandag te 's Bosch gehouden, gekozen 
de heer H . A . Perk, secretaris der Permanente M i l i 
taire Spoorwegcommissie. 

W I N S C H O T E N . De heer Dr. S. E . Oudschans Dentz, 
vroeger te Leeuwarden woonachtig, heeft zich dezer 
dagen opnieuw tot den Gemeenteraad gewend met ver
zoek o m , voor zooveel die gemeente aangaat, terug
gave van het waarborgkapitaal, ad ƒ5000, door den 
adressant gestort bij het aanvaarden van de hem ver
leende concessie voor een paardenspoor Winschoten— 
Pekela—Stadskanaal. 

De voordracht van het dagelijksch bestuur, die in 
de jongst gehouden zitting den Raad bereikte, strekte 
om vooralsnog in dat verzoek niet te treden en het 
evenmin onvoorwaardelijk af te wijzen. 

Het slot daarvan gaf aanleiding tot het besluit, dat 
de vraag: of er aan den adressant eenige teruggaaf zal 
worden verleend van het der gemeente toekomend ge
deelte in gemeld kapitaal, niet in behandeling zal wor
den genomen, zoolang niet blijkt, dat de gemeente, 
naar aanleiding der verleende rente-garantie voor den 
aanleg en de exploitatie van eene stoomtram over de 
Pekela's, geene uitgaven zal behoeven te doen. 

H, JL BENDER te Deventer 
Eenig Agent voor geheel Nederland en O.-Indië. 

GEPATENTEERDE & BEKROONDE 

H A R D G L A S 

4 TEEKENBORDEN 

E N K H U I Z E N . In dc laatste vergadering ] 
van den Gemeenteraad werd met algemee- j 
ne stemmen besloten, aan den Minister] 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid bij 
adres het verzoek te richten, om de Bui
ten- of Rommelhavcn te verbeteren en te 
vergrooten; haar als Rijksvluchthaven, ter ! 
grootte van ongeveer twee hektare, in te ppiinni 
richten en voortaan in beheer en onder- j uLllUUL" 
houd overte nemen. De gemeente zou dan] FABRIEK V A N 
de terreinen, voor de vergrooting benoo- j P R I E D R I f 'II R R N T t R P ta It 
digd, gratis afstaan, en eene subsidie van j U K H / t l M M I U ' ( ' '» 

ƒ 25000 verstrekken. 
— Aflevering 2 van De Natuur (uit

gave van J. G. Broese te Utrecht) bevat: 
Het Helenafazantje (Acgintha astrila) 

(met fig.). — De accumulatoren Faure-
Sellon-Volkmar (met fig.). — Het vernik
kelen van zink. — De reuzenboomen van 
Californië (met tig.). — De vulkanische 
uitbarsting op het eiland Krakatau. — 
Waterdichte stoffen. — Klectrisch-lichten-
de juwcelen (met fig.). — Het internatio
naal I'oolonderzoek (met fig.). — IJzeren 
spoorweg met enkele rails van Lartigue 
(met fig.). — Dubbelmonsters (met fig.). — 
De electrische stroom als wekker (met 
fig.). — Korte berichten. — Mikro-orga-
nismen in water. — Mclkvervalsching. — 
Een negatieve thermometer. — Recepten 
en korte technische medcdeelingen. — Een 
bronskleurige oxyd-laag op ij/er voort te 
brengen. — Een nieuw bleekmiddel. — 
Correspondentie. 

O N D E R S C H E I D I N G E N . 
De heer J. F . Metzelaar, ingenieur-ar

chitect voor de gevangenissen en rechts-
gebouwen, is door Z. M. den Koning be
noemd tot ridder der orde van den Ne-
derlandschen Leeuw. 

E R R A T U M . 
In het artikel: Alweder de spoorwe-

f en op Java is eene drukfout ingeslopen, 
len verandere den aanhef der zinsnede, 

voorkomende op pag. 59, regel 5, v. o., 
Hij zwijgt over enz. i n : Ik zwijg over 
het millioen francs, enz. 

usseldorp. 

Wit ('rème Schrijf- en Teekenkrijt. 

Geëmailleerd, gekleurd Krijt. 

Inlichtingen en prospectus gratis. 

_AAIBESTEDIIG._ 

B U R G E M E E S T E R en WETHOUDERS van 
's-llEttiOCEKllOSCII rallen op Zaterdag 1 
Maart 1884, voorin. 10 ure, ten Eaadlmize 
aldaar, bij enkele inschrijving 

1" 

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

aanbesteden: 
H e t b o u w e n eener B r u g w a c h 
terswoning nabij den H a v e n 
m o n d . 

2° . H e t vern ieuwen v a n het d a k 
b o v e n twee leszalen, het uit
breken , verplaatsen en vern ieu
w e n v a n l iehtkozijnen met r a 
m e n , schoorstoenen enz. bohoo-
rende tot de Teekenschool . 

De bestekken en teekeningen liggen ter 
inzage op het Raadhuis te 's-llertogenbosch 
en zjjn deze te verkrijgen bij den Gemeente-
Architect J . M. NABBE aldaar, die van de 
werken onder 1°. vermeld tegen betaling van 

ƒ 1 . 5 0 en het bestek van de werken onder 
2". omschreven tegen betaling van /0.50. 

Aanwjjzing in loco op Donderdag 28 Fe
bruari 1884, van de werken sub 1". voorm. 
10 ure en van die sub 2". voorm. 11 ure. 

Inlichtingen worden gegeven door den Ge
meente-Architect voornoemd. 

's-Hertogeuboseh, 21 Febr. 1884. 
Burgemeester en Wethouders voornd., 

F . J . P O M P E , L.-B. 
.1. N. G. SASSEN, Seeretaris. 

D E S T 0 0 M S C H 0 0 R S T E E N , 
door mjj opgetrokken uit vormsteen, welke 
gevonden wordt op de Internationale Ten
toonstelling te Amsterdam, is T E K O O P , 

Hjj is SU meter hoog, bred aan den top 
1.00 meter. Deze afmetingen kunnen even
wel, op verlangen, gewjjzigd worden. Het 
afbreken en wederopbouwen neem ik, onder 
garantie, op rnjj. 

A L P I I O N S C U S T O M S , 
Diisseldorf ajRhein. 

PIIOTOLITIIOGKAPIIIE, PIIOTOZIMiOCRAPIliE 

en Slérénljjie-lnrichting 

v a n G . J . T H I E M E , t e A r n h e m . 
De ondergeteekende vestigt de aandicht 

op zijne inrichting voor Pholallthegnaphle, 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van H H . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor riiot.zlnc*-
(raphiv voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
z-jjnc MfTeotHH'-iiirli'lidittf voor H H . Druk
kers, alles tot de minste prijzen. 

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

De heer JOH. 9. S T E M L E R Cz., te Am
sterdam, heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
bestellingen voor Ph«t*lltli*graphle, zonder 
prijsverhooging voor de bestellers. 

O-. J . ' 

DIJKGRAAF E N H O O G H E E M R A D E N 
van den Hondsbossche en Duinen tot Petten 
zijn voornemens op Maandag den 10 Maart 
«• k-, des middags ten 12 uren, in het hotel 
DE '1 GELAST te Alkmaar, aan te besteden: 

H e t eenjarig o n d e r h o u d v a n de 
Hondsbossche Zeewer ing en 
eenige b i n n e n w e r k e n ; 

waarvan het bestek, 14 dagen te voren, 
ter lezing zal liggen in het gemeene-
Jandshuis in den Hazepolder, in de Sociëteit 
k' f'ea'recht, in de Drie Snoeten te Hardinx-
*eU, in het Poolsehe Koffiehuis te Amsterdam 
en in de Toelast en de Uur,/ te Alkmaar; 
terwijl het alsdan tevens ii 60 cents verkrjjg-

zal zjjn ter Secretarie van denHonds-
ïhe te Alkmaar. 

Alkmaar, den 2» Februari 1884. 
Dijkgraaf en Hoogheemraden voornoemd, 

D. F . V A N L E E U W E N ' , Dijkgraaf. 
A. P. B U R G E E , Secretaris. 

T E KOOP voor ƒ 125 a contant een nieuw 
Ex. van de Dic t ionnaire r a i s o n n é de 
1'Architecture Franca i se du He au lile 
siècle par 

E. Violet-le-Duc. 
in halfrood marokko, verguld op 10 dln. 

snede. 
Te bevragen onder lett. W D bjj den 

boekhandelaar B. V A N D E R L A N D , Kalver-
st raat 121, Amsterdam. 

O p e n b a r e A a n b e s t e d i n g . 
B U R G E M E E S T E R E N WETHOUDERS der 

Gemeente Amsterdam zullen op Maandag den 
3*» Maart 1884, op het Raadhuis, in het open
baar doen aanbesteden: 

D E N A A N L E G V A N E E N 

P n e u m a t i s c h B u i z e n n e t , 
volgens het tweeledig rioolstelsel van LIER-
M I . ' , in de nieuwe wjjk tusschen de Ruys-
daelkade en den Arastel. 

De voorwaarden dezer aanbesteding zjjn 
uitsluitend te verkrjjgen ter Drukkerjj der 
Gemeente, tegen betaling van ƒ 0 . 8 6 . 

Inlichtingen worden gegeven ten Kantore 
van de firma L1ERNUR & D E BRUIJN 
KOPS, Nassaukade 117, des voormiddags van 
10-12 uur. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
V A N T I E N H O V E N . 

De Secretaris, 
L E J O L L E , 1. S. 

Amsterdam, 21 Februari 1S84. 

baar 

S T 0 0 M W A A L S T E E N F A B R I E K 
te D R U T E M 

VAN 

HARTMAN & COMPIE 
K A N T O O R te N I J M E G E N , 

V A N W E L D E U E N S T K A A T No. 14. 

Tuiles Metallises. Menant a Paris. 
M E T A L E N D A K P A N N E N , dekken in elke helling, zjjn door hunne ook eleganten 

vorm ondoordringbaar voor toebt of' stof', duurzaam, waajjen niet op, niet duur, wegen 
van af 5 kilo per • M. Ook zeer geschikt voor de Indien. 

Agenten voor N e d e r l a n d en K o l o n i ë n , 

MARTIN & O". Achter Oosteinde. Amsterdam. 
liij P. G O U D A Q U I N T , te Arnhem] , is verschenen de tirnrfr aflevering van: 

Geschiedenis van de Bouwstijlen 
W Dl 

H o o f d t i j d p e r k e n d e r A r c h i t e c t u u r , 
nooit 

Iloogleeraar voor du Bouwkunst aan dc Polytechnische School, te Delft. 
Met omstreeks 7 0 0 i n 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 . 

D e u i tgave geschiedt bij in teeken ing i n 12 a f lever ingen a ƒ 1.75. 
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G. VAN LENT, Rotterdam. 
Vcrtegenwoordigei der Ceramiek- en 

Ccmenttcgcl fabriek 

L É O N D E S M E T & O . , Gent. 
Verdere specialiteit in-

IJzeren K e r k - en F a b r i e k s r a m e n . 
IJzeren en H o u t e n R o l b l i n d e n . 
Zweedsche K a m e r d e u r e n . 
Ital iaanscho M o z a ï k v l o e r o n . 
P r i m a Port land-Cement . 
P la fonneer la t t en , reel billjjker en beter 

als Riet. 
O n b r a n d b a r e V e r f enz. 
Prospectussen en Prijscouranten op aanvraag. 

m 
/ h \ \/// 

vu « i m 
/ h \ \/// 

H 
\ ; ff 

J/irV alt t r a I 
Vraaul Calalog. 

N E D E K L . 
Tan der 

U n i v . o p 

LOONl 

l.osari(i«»s , 
IJzeren Haken, 

en Zijliekl., 
IJzeren (iehounen, 
liegalv. IJzeren 

Emmers. Tnhlien. 
Gieters, enz. enz 

VERZIN K FA IS RIK K. 

inden & Co. 
J)n rdrech t. 

Zuinigheids- I Niet aangroeica-
I de ni ruestwe-

KousteriJ/ers.| remk Verven. 

L 

ABMIKJI. BECkFiK & BLIWIKGH. -
K O N I N K L I J K E F A B R I E K V A » 

W A T E R P A S - , 

H O E K M E E T -
en andere 

I N S T R U M E N T E N 
voor I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

LANDMETERS, TEEKENAARS, enz. 

R I E T S C H E L & H E N N E B E R G , 
Ingenieurs & F a b r i e k a n t e n , 

B e r l i j n . " r c s d c n . K n l e n . V . ' e c n e n . 
Vertegenwoordiger voor Nederiand 

J, VAN HOORN Szn., Ingenieur Amsterdam, 
Projecten, Hegrootin^en en Aanleg 

VAN 
Centraa lverwarming & V e n t i l a t i e » 

I n r i c h t i n g e n , 
naar de nieuwste en proefondervindelijk beste 

Construction voor: 
Woonhuizen, Villa's. Kantoren, Winkels, Ho
tels, Restauraties, Schouwburgen, Museums, 
Kerken , Ziekenhuizen , Scholen , Bibliothe
ken, Krankzinnigengestichten. Gevangenissen, 
Openbare Gebouwen, Werkplaatsen, Fabrie
ken enz. door middel van Stoom-, W a t e r -
of L u c h t v e i r w a r m i n g of gecombineer
de systemen. _ _ _ 

Installaties v a n Openbare Z w e m - en 
Bad inr i ch t ingen . 

Stoomkooktoostol len en W a s e h -
in r icht ingen. 

Droog inr i ch t ingen voor Abat to ir s en 
F a b r i e k e n 

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

n op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 
1883 bekroond met 

Geê'mail leerd-i jzeren P E I L S C H A L E N , | EEBE-LIPLOMA (hoogste onderscheiding). 
Hollandsche Tuin en Zeepaard, 

W E E G W E R K T U I G E N . B i c k e r s t r a a t 

A M S T E R D A M . 

J. L. BACON & C°. 
Ingenieurs, aannemers van verwarming en ventilatie. 

G o u d e n M e d a i l l e , 
Tentoons te l l ing 1883, A m s t e r d a m , 

N i e u w e v a a r t , I Ü 

A M S T E R D A M . 
Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge

stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 
Projecten en begrootingen worden kosteloos 

geleverd. 

D E R I C K S & G E L DEN S to Druten, 
(Z i lveren Medai l l e Amsterdam 1883), 

ZIJN V O O R H A N D E N : 
Boule t - en l e i -dakpannen , v o r s t e n , 

geve lbanden en nokvers i er ingen; — 
60000 wrakke pannen a / 16.— per 1000. 

M o s a ï k - en andere tegels; — gevel-, 
k i e l - , pu t - , dr ie - en viergaats hol le 
steenen, prof ie l -b lokken en ornamen
t e n , alles in rood, blauw en in verschil
lende kleuren verglaasd. 

Beste l l ingen w o r d e n met spoed uit 
gevoerd . 

Neuchatel Asphal te Company L t d . London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VAL DE TRAVERS, 
F A B R I E K TRADE: M A R K . 

A M S T E R D A M 
B e l t w e g N " . 3 . 

NATUURL. ASPHALT 
VAN 

VAL DE TRAVERS 
Z W I T S E R L A N D . 

Gecomprimeerde Asphalt wegen en dito Dorscli vloeren. 
Werken in Asphalt-Mastiek voor Trottoirs, Skaling-Hïnks, Moutvloeren, 

Kelders. 

Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazijnvloeren, Gangen, Veranda's, 
llrng- en Dakbedekkingen, Heloii-lïindeeringen, Stallen enz. enz. enz. 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend. 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Bedekkingen enz. gelieve men zich 
of bjj den Heer 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, 
te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Damrak SO, Amsterdam 
H. G. KNOOPS C.OZN.. ~ Beekstraat F . 62, te Arnhem 

De Directe» W . P A T O N W A L S H . 

1 * . U O L 8 B O E R . - A r n h e m . 
I . l e v e r a n c i e r v a n Z . M . d e n K o n i n g . 

Fabriek en Magazijn van Instrumenten voor wetenschappelijk gebruik. 
Bekroond voor Waterpas, Hoekmeet- en andere instrumenten 

met Z i l v e r 1808, 1881, 1883 (Internat. Teutoonst.) 
H o o g s t e o n d e r s c h e i d i n g 1879. 

E Q Ü E R R E S , M E E T K E T T I N t t E N , BRIEF- en P A K K E T B A L A N S E N , enz. enz. 
BAKENS, ROTATIE- en INDUCTIE-TOESTELLEN, TELEGRAAF-APPARATEN, enz. enz. Gedrukt bij G. W. van der Wiel & O . , te Arnhem. 

g P A R K E T V L O E R E N , g 
rj VILLEROY & BOCH, METTLACH « 
S BOCH Frères. MAUBEUGE 
3 MINTON, HOLLINS 6 C», STOKE 
o» bij de Vertegenwoordigen en Depot bonden: 
g r > K L I J N T Sc O . , 

Oostzeedp 248, Rotterdam. 



ARCHITECT* AMICITIA. 

HOOdLUIS 
H Y D R A U L I S C H E 1 | N C D E R B A S C U L E . 

^ ^ : > X X X 4 • ' - , \ ? , ^ V - - - ' - - | 

Fhotetitk. v 8 J THIEME, Arnhem 
Bijvoegsel van IE OPMERKER van / Maart 188k. 



NEGENTIENDE J A A R G A N G N°. 9. Z A T E R D A G 1 M A A R T 1884. 

RCHITECTVRAET ï l MICITIA 

Redacteur-Uitgever K. W . V A X G E N D T TtÏ7. 
Bureau d n Redactie van Archii iciura et Amicit ia: J A N S I ' R I M J K R 

C. l i . P O S T H U M U S M E Y J E S en A . \V. W E I S S M A N . 
Stukken voor liet (ïenootschap, de Redactie betreffende, te adresseeren 

aan den Heer C. B. PosTiH'Mrs MEYJES , Prinsengracht 851 ie Am ster 
dam, en die omtrent de Administratie van het (ïenootschap aan den 

Heer T H . (\. STRENGERS, Oosterdoksluis, te Amsterdam. 
Alle andere stukken en advertentie!! aan het Rurean van De Opmerker. 

Driekoningenstraat N». 28 te Amhem. 

den per jaar hij 
.-nor het buitenland 

A B O N N E M E N T per 3 maanden of wel se 
vooruitbetaling en tranen toezending ran dit bedrag; 
/' 7.50 en Nederlandseh-Indië f 9.—, bij vooruitbetaling. 

A H V K R T K N T I K N , ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een bewijsnoinmer. worden tot Vrijdag avond aangenomen. 

Voor veelvuldige plaatsing of een groot aantal regels worden abon
nementen gesloten. 

AFZONDERLIJKE NUMMERS, uitsluitend bij contante betaling te beko-
, men, ad 15 cent per stuk en 25 cent per plaat. 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T GENOOTSCHAP. 

Heeren Leden wordt bericht: 

1" dat de 821*"' vergadering zal gehouden worden 
den 5 , l r " Maart e. k. in Maison Stroucken. 

De agenda voor die vergadering is: 
a. Mededeelingen van het Bestuur. 
b. Installatie van nieuwe leden. 
c. Bijdrage van den heer Jonas Ingenöhl. 
d. Idem van den heer G. Vuyk. 
e. Kunstbeschouwing; 

2" dat de ingekomen antwoorden op de prijsvraag 
„Een Dorpslogement" en de bestekteekeningen van 
den nieuw te bouwen schouwburg te Rotterdam in de 
Sociëteitszaal zijn geëxposeerd. 

Namens het Bestuur, 
de 1 ste-Secretaris 

Th. G. Strengers. 

(A.et A.) D E H Y D R A U L I S C H E BEWEGING 
V A N D E 

BASCULE D E R HOOGESLUIS T E A M S T E R D A M . 
(Met eene plaat) 

Medegedeeld door den heer I.. J. RIJNINK 

op de Vergadering van den 6 J n n Februari. 
Iedere klap van de basculebrug bestaat uit tien 

hoofdliggers, die onderling worden verbonden door 
een voor- en achterhar, de houtbedekking, en de 
benoodigde kruizen met dwarsverband. 

De as is 15 c.M. dik, en ligt op 4.75 meter afstand 
van de voorhar, terwijl de lengte van iederen ligger 
8.25 meter bedraagt; wat de hoogte betreft, ligt de 
as ± in het midden van de liggers. 

De beweegbare liggers zijn geplaatst op een onder
lagen afstand van 1.50 meter; de geheele breedte van 
de klappen bedraagt dus 14 meter. 

De ballast wordt door middel van moerbouten op de 
beweegbare liggers bevestigd, en komt dus, als de 
brug in gesloten toestand verkeert, tusschen de vaste 
%gers of kelderbalken te liggen. 

Tusschen de beweegbare liggers zijn de kelderbalken 
aangebracht, waar de stoelen van de assen op rusten; 

deze kelderbalken bestaan uit aaneengeklonken balk-
ijzers 0.40 meter hoog en zijn door middel van lange 
ankers aan het metselwerk verbonden. 

Bij alle basculebruggen in deze gemeente, rusten 
de voorharren tegen elkander , waardoor op de stoelen, 
waarin de assen rusten, een zijdelingsche drukking 
wordt uitgeoefend. Aan de Hoogesluis is dit evenwel 
niet het geval; hier liggen de voorharren geheel vrij 
van elkander, het achter- of broekeind vindt hier steun 
tegen de besproken kelderbalken. 

Bij de beproeving van de klappen in gesloten stand 
(toen de voorharren nog tegen elkander rustten), had
den wij een doorbuiging bij eene belasting van 400 
K.G. per M'J van 23 m.M.; bij ontlasting was de 
blijvende doorbuiging 4 m.M. 

Bij de belasting van een enkele klap (hier moesten 
dus de kelderbalken dienst doen), bedroeg de door
buiging, mede bij een belasting van 400 K.G. per M 1 , 
slechts 3 m.M., terwijl de blijvende doorbuiging 1 
m M. was. 

Op ongeveer 0.80 meter afstand van elk einde der 
as bevindt zich een hefboomsarm of kruk van flinke 
afmeting; aan de einden van deze krukken zijn de 
zuigerstangen van de cilinders bevestigd , waarmede de 
brug bewogen moet worden. 

Tot dusverre de omschrijving van de bascule; nu 
is de vraag: dc beweging. 

Deze beweging geschiedt door de drukking van 
onze duinwaterleiding. Tot dit doel zijn onder de vaste 
gedeelten buizen aangelegd, die elk een diameter 
van 15 c.M. hebben; van de brug af tot de hoofd
buis zijn de diameters der buizen niet gelijk; nu heeft 
de buis, die het verst van de hoofdbuis is verwijderd, 
een diameter van 20 c.M. De andere, welke dichterbij 
de hoofdhuis ligt, heeft denzelfden diameter behouden. 
Dit verschil in diameter van de twee toevoerbuizen , 
die beiden moeten dienen om dezelfde hoeveelheid water 
in gelijken tijd te verplaatsen, heeft tot grond, dat de 
hoofdbuis voor de eene zijde dichterbij de brug ligt, 
dan aan de andere zijde; waren de buizen van gelijken 
diameter, dan zouden de cilinders, van de buis die 
het dichtst bij de hoofdbuis lag, spoediger gevuld worden, 
en zou de eene klap sneller dan de andere werken. 

Het allereerst, wat de toevoerbuis ontmoet, is de 
afsluitkraan; deze kraan dient voor het al of niet toe 
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laten van het water in de cilinders. Als deze kraan 
dus afgesloten is kan , met welk deel er ook gehandeld 
wordt, de brug niet bewogen worden. Deze ontsluiting 
geschiedt bovenop de brug door het verplaatsen van een 
kruk. De verplaatsing van open naar dicht moet 
bij iedere opening en sluiting geschieden; dit is dus 
de eerste werkzaamheid , die tot opening moet plaats 
hebben. 

Zooals gezegd, is aan elk einde van dc klap een 
cilinder verbonden. 

Voor den toevoer van het water tot iederen cilinder 
zijn twee buizen noodig. Het water voor den cilinder, 
die het dichtstbij den hoofdafsluiter ligt, heeft dus een 
korteren weg dan het water voor den anderen cilinder. 

In de buizen, die zich naar den verst verwijderden 
cilinder begeven, zijn wederom kranen aangebracht. 
Deze kranen dienen om den tweeden cilinder geheel 
buiten werking te laten; er kan dus naar willekeur 
met één of twee cilinders gewerkt worden. 

Deze opening van de kranen geschiedt, evenals dc 
vorige, op de brug en wel door den zwengel a een 
halven slag te verplaatsen; aan dezen zwengel is een 
asje verbonden met conische raderen, welke dc hori
zontaal-liggende raderen van de stangen der afsluit-
kranen grijpen. 

Op deze raderen zijn verder plaatjes aangebracht, 
waarop halve of volle kracht is gegraveerd. Wil men 
dus met halve of volle kracht werken, dan heeft men 
slechts te zorgen , dat het verlangde plaatje juist onder 
het asje konic te liggen. Zoo hiermede niet juist ge
handeld wordt, ontstaat er eene ongelijke werking, die 
natuurlijk van nadeeligen invloed op de bascule is. 

De verplaatsing van volle of halve kracht is even
wel bij iedere opening niet noodig; wil men geregeld 
met twee cilinders werken, dan heeft men de kranen 
slechts in dezen stand te laten staan. 

Alléén bij storm en sneeuw wordt aan de Hoogesluis 
met twee cilinders gewerkt; in gewone omstandigheden 
slechts met 1'1'n cilinder. Het minder waterverbruik is 
hiervan de reden. 

Wij zullen nu in gedachte den verderen loop van het 
water van af den hoofdafsluiter volgen en de brug 
met één cilinder laten werken. De hoofdafsluiter is dus 
open; nu volge men de gestippelde pijltjes voor den 
loop van het water. 

Het allereerste, wat het water ontmoet, is de wa-
terschuif kast; deze is bijna geheel samengesteld als de 
stoomschuifkasten bij de stoommachines. 

Een korte omschrijving, om de waterverdeeling goed 
te begrijpen , is echter niet overbodig. 

De verplaatsing in de waterschuifkast geschiedt 
weder bovenop de brug en wel door middel van een 
zoogenaamd handel. Zooals het handel nu op teekening 
geplaatst is, staat het op stop, wat met een koperen 
plaatje op het boogvormig gedeelte is aangegeven. Is 
dus de hoofdafsluiter geopend en het handel niet ver
plaatst, dan kan de klap niet geopend of gesloten 
worden. 

Om de brug te doen opengaan , wordt het handel 
langzaam van b naar e bewogen. Het water vindt nu 
zijn weg achter de schuif. Het pijltje duidt aan, welke 
richting het water volgt. 

Uit de waterschuifkast komt het water in de gear
ceerde buizen en vindt direct een zijtak voor den ande
ren cilinder, die, zooals werd besproken, afgesloten 
is. Verder naar omlaag gaande, zijn er weder twee te 
volgen buizen: de eene voert naar den windketel, de 
anderenaarden cilinder. Deze cilinders zijn zoogenaamd 
oscilcerend; de assen, waarin zij bewegen, zijn hol 
en dienen tevens voor den toevoer van het water achter 
of voor den zuiger. Links en rechts van eiken cilinder 

zijn verdikkingen aangebracht, welke beiden hol zijn; 
deze kanalen zijn aan de eene zijde verbonden met de 
toevoerbuis 'en komen, bij de deksels van de cilinders, 
voor en achter den zuiger uit. Na de verrichte opening 
komt dus het water achter den cilinder door de as 
en vervolgens door het kanaal aan den cilinder achter 
den zuiger. De zuiger ondervindt nu een drukking 
van fc 3 atmosferen en wordt vooruitgestuwd, waar
door de brug omhoog wordt gebracht. Stellen wij 
ons nu voor, dat dc brug in geregeld gebruik is, dan 
is de cilinder vóór den zuiger (afkomstig van de vo
rige sluiting) nog gevuld met water; dit water wordt 
weer door het kanaal, waarvan de verdikking nu te 
zien is, door dc andere buis weggedrukt, gaat door 
de waterschuifkast en vindt verder zijn weg door de 
afvoerbuis, welke door het metselwerk tot den Amstel 
reikt. Zoodra de brug genoeg geopend is, verplaatst 
zich het handel vanzelf tot stop. (Hoe deze werking 
ontstaat, zullen wij later bespreken.) Het water wordt 
dus afgesloten; hierdoor wordt voorkomen, dat de bas
cule tegen den muur slaat, wat natuurlijk nadcelig op 
de geheele brug moet werken. 

Om de brug van den geopenden tot den gesloten 
stand terug te brengen, wordt het handel (b) van stop 
naar neerwaarts overgeplaatst. De hoofdafsluiter is in 
dien tijd opengelaten geworden. Voor den loop van 
het water volge men dan de gelijnde pijltjes; het is 
weder de waterschuifkast, die het eerst ontmoet wordt. 
Van de waterschuifkast wordt eerst het zijkanaal voor 
den anderen cilinder ontmoet; dit hebben wij even
wel gesloten gehouden. Daarna gaat cr weder een 
buis naar den luchtketel en de andere naar den cilinder. 
Nu komt het water weder door de as, vervolgens door 
het kanaal van den cilinder, waarna het vóór den zuiger 
komt. De volle drukking van het duinwater komt 
dus voor den zuiger, waardoor de brug gesloten 
wordt. Het water, dat zich achter den zuiger bevond, 
wordt weer door dezelfde buizen, waardoor het gekomen 
is, naar buiten gestuwd. Evenals te voren plaatst zich 
het handel, voordat het tegen de kelderbalken slaat, 
op stop, zoodat de slag tegen de kelderbalken hier
door wordt vermeden. 

Nu behoeft niets meer gedaan te worden , dan den 
hoofdafsluiter te sluiten cn de brug is geopend en 
gesloten. 

In korte woorden is de geheele behandeling dus deze: 
Om te openen zet men den hoofdafsluiter van dicht 

naar open, neemt vervolgens den zwengel a en plaatst 
dezen op heele of volle kracht; neemt daarna het handel 
b en schuift dit van stop naar opwaarts. Om te sluiten 
verplaatst men het handel van stop naar neerwaarts 
en sluit (nadat de brug horizontaal ligt) den hoofdaf
sluiter. 

Beschouwen wij thans nog enkele onderdeden en 
wel voornamelijk eenige gegevens voor de waterdruk
berekening, den z. g. uitrukker, de windketels, de 
voorzorgen voor vorst cn den tijd, die noodig is voor 
de opening en sluiting. 

Voor de ruwe berekening van de cilinders zijn de 
volgende gegevens noodig: 

Gewicht v. d. voorarm der beweegbare ligg. 1700 K.G. 
Gewicht broekeind 500 „ 
Ballast per ligger 1000 „ 

Totaal . . 3200 K.G. 
Daar elke klap uit 10 liggers bestaat, is dus het ge

wicht van iedere klap — 32000 K.G. 
Dc omstandigheid dat de waterdruk van de bascule-as 

een grooter hefboomsarm heeft en de wrijvingsweerstand 
van de halzen der basculc-as betrekkelijk klein is, laten, 
wij buiten beschouwing. 

Voor de wrijving, die de assen in dc stoelen onder
vinden, nemen wij 10"/,, van het gewicht der klappen 
aan, wat dus met 3200 K.G. gelijkstaat. 

Verscheidene waarnemingen hebben uitgemaakt, dat 
Zaterdag de dag is, dat de waterleiding de minste 
drukking heeft. Allen , die op een tweede of derde 
etage wonen, weten daarvan mede te spreken. De 
minste drukking, die waargenomen is, bedroeg 31 En-
gelsche voet, wat nog minder is dan één atmosfeer. 
Op gewone dagen bedraagt de drukking t drie 
atmosferen ; 31 Engelsche voet druk , beteekent een 
kolom water van 31 voet hoog, die op een zeker 
vlak drukt, en daar 3 1 Engelsche voet _fc gelijk is aan 
900 c.M. cn 1 d.M 3 . een K.G. weegt, wordt door een 
kolom water van 9 M. hoog, op eiken vierkanten cM. 
een drukking van 0.9 K.G. uitgeoefend. 

Het punt van waarneming lag op 9 Eng. voet + AI'. 
Wil men dus dien extra lagen stand van 31 Engelsche 
voet aannemen, dan krijgt men een druk van: 

(31 +• 9) X 0.305 — 12.20 -f- AP. 
hoogte van de as des cilinders — 3.20 -I AP. 
dus werkende druk van 9.00 M. hoogte of 0.9 K.G. 

per cM'. 
De volgende vergelijking volgt dus hieruit: 

2 x (0.7854 ,V J ) x 0.9 — 3200 K.G. 
of 1.5708 x 0.9 '<>• — 3200 „ 
of 1.41408 ~>- — 3200 „ 
dus is S'1 — 2263 „ 

Uit dit getal den wortel, dan heeft men 48 c.M. als 
den gezochten diameter; 50 cM. is evenwel als diameter 
van de zuigers aangenomen. 

De zoogenaamde uitrukker is een toestel, dat dienstig 
is, om het aanslaan van de beweegbare liggers tegen 
de kelderbalken of frontmuren te voorkomen. Aan het 
metselwerk zijn hiertoe oogen bevestigd , waarin zich 
een ronde staaf gemakkelijk beweegt: het eene einde 
van de staaf is aan een hefboomsarm (die aan het 
asje d is verbonden) bevestigd. 

Aan het andere einde van de staaf zijn twee klossen 
verbonden; deze klossen staan op een onderlingen 
afstand, iets minder dan de lengte van den zuigerslag. 

Aan de kruk is op de hoogte van de ronde staaf 
en tusschen de beide klossen een knop geschroefd. 

Nadert dus de brug den gesloten stand, dan slaat 
de knop van de kruk tegen de besproken klossen van 
de ronde staaf. De staaf wordt nu langzaam voortge-
schoven en werkt zoodanig op het asje (</), dat het 
handel (gelijktijdig met de gesloten brug) op stop 
komt te staan. De stoot tegen de kelderbalken en 
tegen de deksels van de cilinders wordt dus voorko
men, doordat het water zich zelf tijdig afsluit. 

Evenzoo werkt deze uitrukker bij het omlaaggaan 
van de klap; de knop van de kruk stoot nu tegen het 
tweede klosje van de stang en brengt het handel van 
neerwaarts naar stop. 

De beide klossen aan de ronde stang zijn verplaats
baar , zoodat het verstellen teti allen tijde gemakkelijk 
kan geschieden. De windketels dienen , om een ge-
lijkmatigcn druk in de cilinders te verkrijgen. Zooals 
is omschreven, doen voor den aan- en afvoer (voor en 
achter den zuiger) twee windketels dienst. De wind
ketels dragen hun naam niet ten onrechte ; zij behoo-
ren gevuld te zijn met lucht. Als het toevloeiende 
water tot de cilinders plotseling een hevigen druk 
mocht ontvangen, zijn er de windketels, die een weinig 
van den druk der zuigers overnemen; dit geschiedt 
door de lucht, die dan meer samengedrukt wordt. 
^ 0 0 er in de ketels niet genoegzaam lucht aanwezig 
l s , zijn er kraantjes aangebracht, die wel lucht toe
laten , maar niet laten ontsnappen. Deze toevoer van 
lucht regelt zich zelf. 

Bij vriezend weder is het noodzakelijk dat het wa
ter (na gebruik) uit de cilinders en buizen verwijderd 
wordt. Hiertoe moeten in eiken kelder 9 kranen geopend 
worden , als: onderaan iederen cilinder twee kranen; 
aan de langs den muur loopende buizen ieder één 
kraan; één kraan aan de lossings- of afvoerbuis en 
aan de twee buizen, die naar de windketels voeren, 
ieder een kraan. Hierbij mag niet verzuimd worden , 
dat men de luchtkranen, die boven de cilinders ge
plaatst zijn, opent. Zooals men kan nagaan, zou zon
der toevoer van lucht het water niet geheel wegvloeien. 

Bij het weder ingebruiknemen, worden alle kranen 
(uitgenomen de luchtkranen) gesloten. Men opent den 
hoofdafsluiter, verplaatst daarna het handel van stop 
naar opwaarts en sluit niet eerder de luchtkranen 
voordat het water er met kracht uitspuit; vervolgens 
handelt men als voren. 

Aan de Hoogesluis zijn deze voorzorgen tegenwoor
dig overbodig geworden ; bij eiken cilinder is namelijk 
een gaskachel geplaatst, die, zoodra het ernstig gaat 
vriezen, ontstoken wordt. 

Ingeval er door een of ander toeval schade aan de 
machine wordt toegebracht, zoodat er met de hydrau
lische beweging niet gewerkt kan worden , is dc hand
beweging daar ; deze is geheel als bij de meeste bascule-
bruggen in deze gemeente, namelijk door een ketting 
met schijven en rondsels. 

Voor den tijd, die noodig is voor opening of sluiting, 
was het volgende in het contract bepaald: 

„De hydraulische-beweging-inrichtingen moeten zoo
danig zijn samengesteld, dat telkens twee gekoppelde 
cilinders instaat zijn, elke klap, hebbende een ge
wicht van 32000 KG., in 30 seconden regelmatig op 
te zetten in verticalen of nagenoeg verticalen stand, 
waarbij een normale winddruk wordt voorondersteld van 
15 KG. per M-. Klimt die winddruk tot 50 KG. per 
M-., dan mag de tijd van opening niet meer bedragen 
dan 60 seconden. 

„Contractant ter eenre waarborgt daarbij aan con
tractante ter andere, een minimum druk van één KG. 
per F 1 centimeter in den perscilinder." 

Bij de beproeving heeft de hydraulische beweging 
volkomen aan bovenomschreven voorwaarden beant
woord ; er was zelfs minder tijd noodig voor de ope
ning en sluiting. De invloed van den wind op den 
duur van openen of sluiten was bijna niet merkbaar. 

Het verschil van den manometer tijdens en vóór de 
beweging was tamelijk groot. Was de stand vóór de 
opening bijvoorbeeld op 1.1 atmosfeer, dan was hij 
tijdens de werking slechts 0.9 atmosfeer. 

Daar de kelders 0.90 meter -j- A.P. liggen en al 
het hemelwater, dat op de klappen valt, in de kelders 
terechtkomt, is het noodzakelijk, dat deze kelders 
nu-en-dan leeggepompt worden. Dit leegpompen ge
schiedt door een vernuftig toestelletje, dat verleden 
jaar op de tentoonstelling te zien was. Dit toestelletje 
werkt evenals de bascule door de drukking van de 
duinwaterleiding. 

H A A G S C H E BOUWKUNST EN NOG WAT. 
Toen ik , geachte Redactie , mij voor een paar dagen 

onledig hield met het doorbladeren van afleveringen 
van den Nederlandsche Spectator, vond ik onder de 
Vlugmaren, van het N". van 9 Februari 11., het een 
en ander over Bouwkunst, dat, dunkt mij, wel de 
moeite waard is , ook in ruimer kring bekend te worden. 

Van het gerestaureerde Haagsche stadhuis heet het: 
„Ik geloof, mijn waarde, dat ik u , en gij mij, kunt 

gel uk wenschen met het behoud van ons „aeloud steè-
huis", althans voor zoover de ten halve ontbloote ge
deelten een oordeel toelaten. Ik beken, een beetje 
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ongerust te zijn geweest over hetgeen er wel achter 
de planken schermen kon geschieden, maar nu mogen 
wij, dunkt mij, den gemeentearchitect er dank voor 
zeggen, dat hij vooreerst reeds den ouden gevel van 
1564 in zijne eigene vormen heeft hersteld. Die weste
lijke geveltop was zoo merkwaardig als een staal onzer 
vroege renaissance vlak naast den voorgevel, in welken , 
bij enkele deelen met ouder ornement, zich de nieuwere 
vormen reeds toonden, die alras naar den heerschen-
den stijl van 1590, 1600, 1609 zouden voeren. Wij 
hopen en mogen nu vertrouwen, dat ook die voor
gevel even nauwgezet worde hersteld." 

De moderne architectuur blijft niet onbesproken en 
aan haar adres zijn de navolgende , zeer ware opmer
kingen gericht: 

„In andere opzichten zijn wij in Den Haag in de 
bouwkunst niet zeer gelukkig. Wat al huizen, op 
enkele uitzonderingen na, waarin men, wat den smaak 
en de taal der bouwvormen aangaat, de klus heel en 
al kwijt is! Zoozeer als wij de oorspronkelijke voort
brengselen onzer renaissance liefhebben, zoozeer hebben 
wij ons steeds afkeerig betoond van den hybridischen 
bastaardstijl, die van overheidswege alom het land over
dekt. En de kwade gevolgen van dien bastaardstijl 
waren aanstekelijk en doen zich allerwegen opmerken 
in bijzondere woningen. Huizenbouwers zonder weten
schappelijke studie hebben gemeend, dat het hem zat 
in rechte en dwarse, roode en gele, gebakken en ge
houwen steentjes, in beeldwerk van .Sinterklaasdeeg, 
in boogjes en krulletjes, in boogveldjes met vlecht
werk, in gasthuispoortjes als deur eener heerenhuizing, 
in erkers, torentjes en windvanen. Dat alles hutsen 
zij door elkaar, plakken van alles uit allerlei periode 
en stijl op en naast elkaar en het geheel wordt een 
lappendeken. Hoe het nog mogelijk is, dat er men-
schen zijn, die 20, 30 duizend gulden, of een paar 
duizend gulden huur, voor zulk een wangedrocht geven, 
was onverklaarbaar, zoo het helaas niet al te duidelijk 
ware, hoe laag in Nederland het kunstbegrip over het 
algemeen staat." 

Ook over den nieuwstcn speculatiebouw, de overdekte 
markt, wordt een lang niet malsch, maar zeer juist 
oordeel geveld: 

„Een staaltje van verwarden bouw levert de over
dekte markt te 's-Gravenhage, die door de dagbladen 
zoo geroemd werd. Beneden een houtbouwstijl met 
gekleurd glas; daarboven eenige onbeduidende vensters, 
en als slot van deze twee verdiepingen, een breede, 
hardsteenen kroonlijst met consoles, in zwaren, on-
behagelijken renaissancestijl, en dan daarop weer een 
heele bouwerij, die aan den Franschen dakvensterstijl 
is ontleend, maar daarentegen ook obelisken en andere 
oud-Hollandsche motieven vertoont. Middenin die ver
warring , een groote boog met rood granieten en grijze 
muurzuilen, aan welke men in dit gezelschap wel 
vragen mag: 

Care colonne, che fate qua. 
Non sapiamo in verit;i '). 

In top een allerleelijkste juffrouw. 
De groote fouten zijn: 1" geen eenheid in de gedachte 

en vormenspraak, 2 geen rythme, geen proportie 
in de deelen ; want het zware bovenstuk staat in geen 
verhouding met de twee onderste verdiepingen, cn de 
tweede niet tot de eerste. Wat daarentegen, op zich 
zelf beschouwd , een aangenamen indruk maakt, is de 
geheele houtbouw en vooral het gedeelte in den door
gang. De galerijen en het inwendige zijn, de moeilijk-

1) Lieve kolom, wat doet gij daar? 
Och mijnheer, wist ik 't zelf maar! 

(Vrij verdietscht). 

heden van het terrein ia aanmerking genomen, bevre
digend". 

De beursquaestie te Amsterdam wordt ook nog even 
aangeroerd, en wel in de navolgende bewoordingen : 

„Ik zal wel een storm van spot en lachlust opwek
ken , als ik nog iets anders ga uitkramen. Men tobt 
steeds door over de Amstcrdamsehe beurs; nu moet 
zij hier, dan daar komen , nu zus , dan zoo worden; 
een water wordt er voor gedempt, en nu is dat weer 
niet noodig. Ik wil wedden , en de nakomeling deele 
aan onze schimmen den prijs uit, dat, als er een ge
bouw onder de huidige bouwbeginselen verrijst, het 
later zal blijken, dat de oude beurs nog beter was. 
Ja, die oude beurs, die „deur zonder huis" (de ver
dere aardigheden kennen wij al lang), wij zijn er aan 
gewend, dat zij al sinds dertig jaren en meer is be
rispt en bespot, en toch is het waar, dat de bestaande 
beurs niet zoo slecht is als bouwwerk. Er ligt in, wat 
men tegenwoordig niet meer heeft, eenheid van ge
dachte , een streven naar iets als grootheid en monu
mentaal aanzien , afwezigheid van al die kleine onrustige 
vormpjes cn sieraadjes. Ik beweer niet, dat het een 
meesterstuk is, zooals b. v. het oud-stadhuis op den 
Dam, maar van al die lieden, die elkander nabouwen, 
dat zij zoo afschuwelijk is, is er geen een die weet, 
waarop hij dat oordeel zou doen rusten. Beter ten 
halve gekeerd , dan ten heele gedwaald; Amstelheeren , 
laat uw beurs gerust staan, zij is voor geen tiende 
part zoo onzinnig en leelijk als uw kostbaar museum 
en uw aanstaande stationI" 

Bravo, Flanor, al kan ik uw bewondering voor den 
pseudo-Griekschcn tempel op den Dam , althans zooals 
die later veranderd is, niet ten volle deelen, het ver
heugt me, dat gij ruiterlijk uwe afkeuring voor 't 
museum en 't station durft uitspreken. 

Ge staat in die meening gelukkig niet alleen. Er 
zijn er genoeg in den lande, die 't met u eens zijn, 
maar er zijn zoo weinigen die dat kunnen of willen 
zeggen. Och of toch velen de oogen eindelijk eens 
opengingen, opdat zij konden zien hoe ons kostbaar 
rijksmuseum slechts het product is van stijlverwarring, 
kleingeestigheid en domperzucht, hoe ons aanstaand 
station een lcelijke , lange , roode steenklomp wordt, 
zonder gedachte of aantrekkelijkheid! 

Wat zal de nakomeling zich verbazen over onzen 
ofncieelen bouwstijl! Bij het beschouwen der monu
menten (?) door dien stijl gewrocht, zal hij zich beur
telings afvragen in welke eeuw hij toch verkeert, daar 
van de twaalfde tot de zestiende eeuw elk tijdperk zijn 
motieven moest bijdragen. Alleen de onartistieke wijze, 
waarop die motieven zijn saamgeflanst, zal hem het 
onfeilbaar teeken zijn, dat hij met een negentiende-
eeuwsch bouwwerk te doen heeft. V. 

OLIE OP 'T W A T E R . 
(Naar het artikel: Oiling the Ocean, voorkomende in 

Daily News van 30 Jan. jl.) 
Er is niets nieuws onder de zon. Langen tijd, vóór

dat Mr. Shields van Perthshire gevolgtrekkingen maakte 
uit het feit, dat eenige druppels olie, in zijn molen
vliet uitgestort, zich onmiddellijk en snel verspreidden, 
en een lichte golving van het water daardoor bedaard 
werd, had reeds de uitdrukking „olie gieten in roerig 
water" , dc figuurlijke beteckenis gekregen van 't op
roer bedaren door zachte middelen. 

Naar aanleiding van een reeks proeven, door ge
noemden Schot genomen, werd de door den wind sterk 
bewogen watervlakte boven de zandbank bij Peterhead 
door slechts enkele flesschen olie tot bedaren gebracht, 
maar reeds eeuwen te voren was de invloed van olie 
bekend. Volgens Dr. Philemon Holland verhaalde de 

Romeinsche geleerde Plinius de Oudere als eene bij
zonderheid uit zijn tijd „dat de zeeën werden getemd 
en glad gemaakt met olie, cn de duikers dit daartoe 
met hun mond in het water spoten." 

Aan de Amerikaansche walvischvaarders, die hun 
beroep uitoefenden bij kaap Hoorn en in den omtrek 
der Falcklandeilanden, was de golfbrekende werking 
van olie op het water reeds lang bekend; bij storm
achtig weder sleepten zij achter de schepen een twee-
of drietal robbenvellen. Het bedekken der zee met een 
laag vet werd met goed gevolg achtereenvolgens toe
gepast door de Abram H . H o w land bij een typhoon 
van Japan, door de Cenr ic van Liverpool bij een 
cycloon in de Indische Zee en de Ralston van 
Greenock bij verschrikkelijken storm en hooge zee in 
het Noorder-kanaal. Toen de manschappen van de Eira-
expeditie in hunne booten Frans-Jozefland moesten 
verlaten, met een holle en woeste zee in't vooruitzicht, 
hebben zij de hevigheid van het water getemperd door 
het uithangen van reepen walvischspek over de dol-
boorden der sloepen; de zonnewarmte braadde de vet
deelen daaruit, cn deze druppelden op de golven neer. 

Toen de proefnemingen van Mr. Shields algemeen 
de aandacht trokken, beijverden zich de inspecteurs 
van de Reddingmaatschappij eveneens proeven te nemen 
langs de kust, omtrent den invloed van olie op de 
golving van 't water en over 't algemeen vielen deze 
proeven gunstig uit, doch nu en dan met sterke af
wijkingen. 

Door kapitein Chetwynd werden soortgelijke onder
zoekingen gedaan te Dungeness, Newhaven en te 
Forbay, die zonder uitzondering bevredigend uitvielen 
envenals die, te Montrose genomen. 

Eenige inspecteurs hadden echter medegedeeld dat 
juist op het oogenblik, dat de gestorte olie de golfbe
weging begon te temperen, de zee zich vooral in on
diep water opzette, de gespreide olielaag doorbraken 
de bootslui met een stortbad van olie en water over
goot. De ervaring, onder hunne leiding verkregen , had 
den ambtenaren van de Reddingmaatschappij den in
druk gegeven , dat men de meeste voldoening bij het 
gebruik van olie zou verkrijgen als het niet alleen aan 
de havenmonden, maar ook in volle zee werd toege
past in gevallen, dat een geladen schip hard werkt en 
voor den wind of bij den wind zeilt. 

Te Peterhead was Mr. Yeaman , lid van het Parle
ment voor Dundee , de medestander van Mr. Shields, 
en sedert dc beide vrienden voor het eerst in het on
stuimige water aan den havenmond van het graafschap 
Aberdeen, de met traan gevulde flesschen ontkurkten, 
hebben zij steeds eendrachtig samen gearbeid tot ver
betering der toestellen. 

De ervaring, in den loop van jaren , zoo te Peter
head als te Aberdeen opgedaan met buizen van geta-
pertsja, lood en ijzer, bracht Mr. Shields tot de over
tuiging, dat buigzame ijzeren buizen met kegelvormige 
kleppen van geelkoper de voorkeur verdienen; een 
model dezer vinding werd op de Visscherij-tentoon-
stelling met de medaille bekroond. 

De heer Shields nam voor de uitvinding van het toestel 
Patent in Groot-Britannie, Frankrijk en in Amerika, 
natuurlijk met bedoeling om door algemeen gebruik 
de bescherming van menschcnlcvens en eigendommen 
te bevorderen, hetgeen naar zijne stellige overtuiging 
door het toestel bereikt zou worden. Bij de haven 
v<in Folckestone werd door hem een toestel opgericht 
en eenige personen, die zich voor de zaak van den 
n cer Shields interesseerden , hebben zich derwaarts be
geven, en van de gelegenheid gebruik gemaakt, om 
de manier van werken te onderzoeken. 

De proefnemingen zouden belangrijker uitkomsten 

hebben opgeleverd, als de zee wat wilder was geweest. 
\ De toeschouwers konden zich echter van de merk

waardige werking der oliedeelen op de golfbeweging 
voldoende overtuigen. De witkoppen, die vanuit het 
Kanaal naar binnen kwamen rollen, bedaarden meer 
en meer bij het naderen van den rand der olielaag, 
terwijl het opmerking verdient, dat met betrekkelijk 
weinig olie zooveel effect werd teweeggebracht. Men 
vertelde dat enkele droppels olie, op 't water geworpen, 
zich over eene vlakte van 0.83 M 2 . (one square yard) 

I uitspreidden. 
Bij een storm op den Atlantischen Oceaan in den 

winter van 1882 besloot de kapitein van de Airlic, 
wijl zijn schip zwaar werkte en stampte, de oliekuur 
toe te passen. Hij hing daartoe twee zakken van zeil
doek, ieder gevuld met g'J., liter (2 gallons) olie over
boord. Binnen het halfuur was het dek droog en 
in de eerste 48 uren was er geen spatje water over 
de verschansing gekomen. Toen de wind wat be
daarde , haalde hij dc zakken wcèr in , en toen bleek 
dat van de oorspronkelijk aanwezige hoeveelheid olie 
nog '/, deel was overgebleven in iederen zak. 

Toen de toeschouwers zich naar den havendam 
van Folckestone begaven , vonden zij daar een twee
tal krachtige pompen opgesteld, en werd hun mede
gedeeld dat van deze pompen af, over den bodem 
in eene westelijke richting buizen waren gelegd naar 
een punt aan de kust, waar het water hol en woelig 
stond. Zoodra de pompen werkten, vloeide onmiddellijk 
de olie uit de buizen, om naar de oppervlakte te 
rijzen en zich daarover verder uit te spreiden. 

In 't begin waren de olievelden onderling gescheiden, 
doch naarmate elk dezer zich op de oppervlakte ver
grootte , vloeiden ze langzaam ineen; hoewel er aan de 
oppervlakte nog eenige lichte deining was waar te 
nemen, waren alle golftoppen en 't witte schuim ver
dwenen. Met het getij dreef de olielaag langzaam den 
kop van den havendam voorbij, oostwaarts in den koers 
van Dover, zich intusschen steeds uitbreidende, en 
heerschappij voerende over de woelende golven. 

De reddingboot bewoog zich licht op de door de 
olie gestilde watervlakte en lag daarop langzaam en 
zacht te dansen, terwijl het vlugge scheepje, zoodra 
het buiten den invloed van de olie kwam, als een 
kurk dobberde. 

Trots de krachtige inspanning van de roeiende boots
lui kwam de boot op de blanke watervlakte weinig 
vooruit, maar binnen den kring, door de olie bedekt, 
schoot zij snel vooruit met veel minder krachtige 
riemslagen. 

Deze proeven leverden echter niets, dat werkelijk 
nieuw kon heeten; die te Peterhead en te Aberdeen 
genomen om nog te zwijgen van de uitkomsten, bij 
zwaar zeilende schepen in volle zee verkregen, hadden 
overtuigend genoeg het bewijs geleverd , dat het uit
storten van olie de eigenschap bezit tot het bedwingen 
der onstuimigste golving van het water. Dc heer 
Shields had zich verschillende wijzen voorgesteld om 
bij gevallen van schipbreuk olie op 't water te bren
gen ; daardoor kon de golving van 't water getemperd 
worden bij het naderen van booten en de redding ver
gemakkelijkt worden, al was het ook om de kans te 
verminderen een nat pak te krijgen. 

Teneinde b.v. bij het binnenvallen van een haven 
dienst te doen , heeft de heer Shields een soort olie
bom bedacht, die als projectiel wordt afgeschoten , en 
de toepassing van deze vinding was het belangrijkste 
nieuws. Wat samenstelling betreft, is er aan deze 
oliebom niets bijzonders. Het is een gewone oliekan 
van h 46 c.M. (18 inch) lengte met een kegel-
vormigen hals en een stop op den kop. Zij is ge-
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maakt van ijzer, dik 3.2 m.M. ('/„ inch) en kan 
overal bewaard of aan boord als oliekan gebruikt 
worden, zoolang zij niet gevuld is met springpoeder. 
Doet zich echter de gelegenheid voor, dan wordt 
van de oliekan een projectiel van den eenvoudigst 
denkbaren vorm gemaakt. In den bodem is daartoe 
eene kleine ruimte, waarin ccn dopje kan worden ge
stoken , dat het springpoeder bevat, en op het ver
langde oogenblik moet ontploffen. Dit tijdstip wordt 
bepaald door de werking van een tweetal vuurpijlen 
of sissers, waarvan de buiteneinden voor de water
dichtheid met parafine-was zijn gedekt, en die in 
onmiddellijke aanraking met de bomlading staan. De 
binnencinden loopen tot in het hart van het spring
poeder door. De aldus in een oliebom veranderde 
oliekan, gevuld met 1 4.5 i l M \ (one gallon) traan, 
wordt geschoten uit een mortier van 15'/', cM. (6 inch), 
dat met slechts weinig kruit geladen wordt, ten einde 
te verhoeden , dat de snelheid te groot wordt. Wanneer 
het mortier goed gericht is, zal de bom op redelijken 
afstand de bepaalde plek treffen en over verscheidene 
meter lengte over het water heenstrijken. De bom kan 
springen, zoodra zij het water treft of reeds eerder, 
en dan onmiddellijk zinken; het nuttig effect zal even
wel hetzelfde zijn. De olie spreidt zich langzamerhand 
uit en maakt het water glad, waar zij komt. Ver
scheidene bommen werden zeewaarts afgevuurd , en 
ieder was voldaan over het verkregen resultaat. Door het 
schielijk afbranden der vuurpijlen geschiedde de ontplof
fing soms ontijdig, doch het meerendeel der bommen 
sprongen ter goeder tijd, waarbij onmiddellijk eene rust 
in de watervlakte kwam , die door de trapsgewijze ver
spreiding der olie in uitgebreidheid toenam. De zware 
stroom dreef de olievlakten in oostclijken koers voorbij het 
havenhoofd , zoodat men geene gelegenheid had waar 
te nemen, welke uitgebreidheid elk der olie lag en ten 
slotte zou verkrijgen, want de stroom onttrok ze aan 
't oog. Het nut der toepassing werd echter voldoende 
bewezen. 

Afgaande op de gunstige uitkomsten, door den heer 
Shields reeds verkregen, werd verleden jaar in het 
Huis der Lords voorgesteld aan alle Hritsche schepen 
de verplichting op te leggen, om steeds olie met de 
bijbehoorende toestellen mee te voeren, teneinde daar
van in gevallen van nood gebruik te maken. 

Een verslag werd in het Parlement uitgebracht, dat 
waarschijnlijk ten gevolge zal hebben, dat de Kamer van 
Koophandel enkele maatregelen als verplichtend zal 
voorschrijven. 

Ten slotte werd uit een mortier in dc richting naar 
zee, een metalen projectiel geschoten van 26 kilogram 
(70 lb.) gewicht, waaraan door middel van een leeren 
strop het eind van een getapertsja slang was bevestigd, 
op onderlinge afstanden van kleppen voorzien. Heeft 
het projectiel de baan afgelegd en de slang medege
nomen , dan zinkt de laatste; deze vinding wordt in 
ondiep water toegepast, waardoor de slang op den 
bodem komt te liggen. Van den vasten wal af wordt 
in de slang olie gepompt, die door de kleppen in de 
slang naar de oppervlakte van het water stijgt, waar
door langzamerhand over de ondiepte en door de bran
ding een baan van bijkans vlak water ontstaat. 

Enkhuizen, Februari 1884. J. G. L U G T E N . 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'S-GRAVENHAGE. Door Z. M. is bepaald, dat de bouwkundigen 

voor de landsgebouwon C. H . l'eters en Jhr. J. P. E . Hocufft 
voortaan den titel zullen voeren van Rijksbouwmeester. 

— Directeuren der Ned. Maatschappij tot Bevordering van 
Nijverheid, die zich indertijd tot de Kegecring hebben gewend, 

I met het verzoek, om van Rijkswege opterichten een proefsta
tion, waar bouwmaterialen en brandstoffen, zoowel ten dienste 
van het Rijk als van particulieren, wetenschappelijk kunnen 
worden onderzocht, ontvingen dezer dagen het antwoord: 

»dat het vooralsnog niet de bedoeling der Regeering is, tot 
de vestiging van een dergelijke inrichting ten behoeve van 
's Rijks dienst overtcgaan, doch dat, zoo tot die vestiging mocht 
worden besloten, onderzocht zal worden of ook aan particulieren 

i de gelegenheid kan geopend worden om daarvan gebruik te 
maken." 

GRONINGEN. Ten einde aan veler kwade praktijken bij het 
aannemen van bouwwerken een einde te maken, hebben vijf 
van de aanzienlijkste handelaren in bouwstoffen, ijzer-, hout-, 
steen- en kalkverkoopers, hunne vakgenooten, ook verfhan-

I delaars, stukadoors, smeden, ververs, cn allen die bij het 
I bouwen van huizen betrokken zijn. opgeroepen tot eene verga-
j dering, waarin onder anderen beraadslaagd zal worden, 10. over 
l het oprichten van een informatie-kantoor, 20. over eene ovcr-
| eenkomst om van alle aannemers borgen te vragen. 

(A.etA.) D K I . F I . Zondag 11. had ccn feest plaats in de van-
| ouds vermaarde plateelbakkerij »de Porceleijne Kies" alhier. 

De plateelschilder C. T a l k herdacht den dag, waarop hij 
i in 1814 als jongen van 10 jaar aan deze fabriek zijn eigenaar-
j dtgen werkkring begon, dien hij thans als Sojarigen grijsaard 
; nog steeds met ijver en nauwgezetheid vervult. 

I)oor de zorgen zijner patroons, de heeren Joost Thooft en 
Labouchere . werd ter eere van den ouden Tulk een feest ge
organiseerd in de werkplaatsen en ateliers der fabriek. Van 
patroons, collega's en werklieden ontving de jubilaris vele 
blijken van belangstelling. 

(A. tcA.) T l E L . Aangaande het doopen en herdoopen van 
straten schijnt hier langzamerhand eene Babylonische spraak
verwarring te ontstaan. Niet alleen geeft bet volk aan straten 

j namen waarmee de vroede mannen geen genoegen nemen, 
: maar ook wordt een der hoofdstraten onzer stad allengskens 
1 herdoopt naar aanleiding van een bouwproduct uit den laat-
j sten tijd, dat door zijne bizarre vormen en schrille kleuren 
! den lachlust van iederen voorbijganger opwekt. 

In de Waterstraat n.l. is onder een gevel, waaraan geen 
j stijl te bekennen is, een winkelpui gebouwd in zoogenaamd 
i Moorscbcn stijl. Eenige bogen vormen de afsluiting van het 

lichtgevend gedeelte, en om dit op een maximum te houden is 
j een kolom weggelaten, zoodat du last, die daarop had moeten 
: rusten, anders een heenkomen moet zoeken. 

De bogen, die vol vertrouwen zich naar beneden welven, 
eindigen in een onmogelijk impostlijstje en dito krulletjes. 

Reeds van verre ontdekt men de schreeuwende kleuren van 
i den schilder, die daarop blijkbaar al zijne vlakke, doch opper

vlakkige versieringskunst heeft uitgestort. Mocht toch de ont
werper overtuigd worden van dit radbraken der kunst. 

Tot overmaat van ramp wordt nu de Waterstraat door velen 
Panopticumstraat genoemd. Waarom? Wij moeten op deze 
vraag het antwoord schuldig blijven. Een overeenkomst tusschen 
dit wanproduct en het panopticum te Amsterdam bestaat er 
niet hoegenaamd. O tempora, o mores! 

H I L V E R S U M . Dezer dagen werd door den Raad eene beslis
sing genomen omtrent het al of niet voortbestaan der tegen
woordige gasfabriek, na Mei 1885. Overeenkomstig het advies 
der commissie van onderzoek werd met algemeene stemmen 
besloten met de directie geen nieuwe overeenkomst aantegaan 
en eene gemeente-gasfabriek opterichten. 

\ — Steeds heeft men zich beziggehouden met het vraagstuk 
I eene dakbedekking te vervaardigen, die ondoordringbaar voor 
\ bet hemelwater is en nevens duurzaamheid geringe kosten aan 

onderhoud paart. Verschillende constructie's worden aange-
j wend, waaronder onze oud-Hollandsche pannen tot vóór korten 
] tijd het leeuwenaandeel hadden. In den laatsten tijd is daarin 
! evenwel verandering gekomen; eerst door het zink, en later 
I door steenen pannen van geheel ander model dan het onze 

en die voornamelijk uit het buitenland aangevoerd werden. 
1 Het vraagstuk werd echter vóór eenige jaren tot eene goede 
j oplossing gebracht: dc firma Van der Einden & Co., te Dor-
1 drecht, vervaardigt namelijk in den laatsten tijd gegalvaniseerd 

ijzeren pannen en ook in het buitenland legt men zich op deze 
! industrie toe. Wij ontvingen dezer dagen eene brochure, waarin 

deze pannen besproken worden, onder den naam van «tuiles 
méta l l iques ." Zij worden door de firma Menant te Parijs in 
den handel gebracht, en de heeren Martin & Co. te Amsterdam 
zijn door die tinna met den verkoop in Nederland belast. 

In constructie wijken deze pannen eenigszins af van die der 
firma Van der Linden & Co. Het doel, dat zij beoogen, is bij 
beiden echter hetzelfde. Hoewel zij nog niet lang genoeg be
staan om onvoorwaardelijk hare duurzaamheid aan te nemen, 
blijkt toch uit het oordeel van bevoegde deskundigen, dat zij 

! zeer aan te bevelen zijn. 

B E N O E M I N G E N . 
Door het Gemeentebestuur te Zaandam 

is tot opzichter bij de gemeente-werken 
benoemd, op ccn jaarwedde van ƒ 6 0 0 , de 
heer J. C. Francken Jz. aldaar. Op het 
3-tal kwamen mede voor de heeren: 2. 
A. A. Kenens Jr. te Alkmaar en 3. W . 
Slaterus te Utrecht. 

Niet minder dan 115 sollicitanten hadden 
zich voor deze betrekking aangemeld. 

B E R I C H T . 
Advertentii'n van geneesmiddelen , 

loterijen cn dei-gelijken worden niet 
opgenomen. en steeds terzijde gelegd. 
De Administratie verzoekt beleefde
lijk van de toezending verschoond 
te blijven. 

HOOFD-AGENTSCHAP en DEPöT. 

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

Inschrijving 
op Vrijdag den 7 Maart e. k., des namiddags 
te twee ure, ten Gemeentehuize te Zatphen, 

voor »lc levering van: 
1. 140000 (honderd veertig dui

zend) beste harde eenigzins ge
trokken S T R A A T K L I N K E R S ; 

2. 600 M ' (zes honderd strekkende 
Meter) beste harde dubbel ver
glaasde Engelsche ijzer-aarden 
RIOOLBUIZEN; 

waarvan 350 Meter, wijd 0,25 M . 
en 250 „ „ 0,20 „ 

Be voorwaarden liggen ter lezing op het 
Bureau van den (iemeente-Architect F . H. 
VAN E T T E G E R . 

Op Dinsdag den 11 Maart 1384, zal door of 
namens het Bestuur der (letdersehe Stoom
tramweg-Maatschappij te J)oetinc/.em 

worden aanbesteed: 
Het versterken van de Schipbrug 

te Doesburg. 
Aanwjjzing in loco zal geschieden Don

derdag (i en Zaterdag 8 Maart, telkens des 
namiddags tc 1 nur. 

I A N B E S T E D I N G T 
A. C. B L E U S , Bouwmeester, tc Amster

dam, zal namens zjine principalen op Zater
dag 8 Maart 1884, dee namiddags te 1 uur, 
in het gebouw o/yCEJEEE/XCK," Singel 
530, aldaar, publiek aanbesteden: 

Het bouwen van Zes Schoolloka
len, achter en aan de St. Vin-
centiussehool, gelegen aan de 
Stadhouderskade bij de Frans 
Halsstraat, te Amsterdam. 

Het Bestek en de Teekeningen liggen van 
af 2 Maart e. k. ter inzage in het Lokaal 
Tan Aanbesteding en ten Kantore van den 
Bouwmeester voornoemd, Haarlemmer Hout
tuinen No. 79. 

De Bestekken zjjn, op franco aanvrage, a 
/ l per Exemplaar, van af 1 Maart a. s., 
y^krijgbaar bij den Boekhandelaar J . S. 
MS HAAS, Paleisstraat 14-, te Amsterdam. 

Aanwjjzing in loco op Woensdag 5 Maart 
c - k., des namiddags te 1 uur. 

V A N . 
fijnkleurige, ijzerharde Muur- en Vloertegels uit Saint Paul, Parket- en Trottoir
tegels uit Aeustadt, fijne Cementen Vlooren en Banden uit Roosendaal (N Br) 
Witte Pransehe Zandsteen uit de groeven van CBAZANNES en SAINT S A V I N I E N ! 
geladen te Rochefort a /17.50 per cub. af. 

Een groote keuze Marmeren Schoorsteenmantels uit de Stoommarmerfabriek 
der Heeren 0Z1NGA b V L A S K A M P te Dor hum, is in onze magazjjnen dagelijks ter be
zichtiging voorhanden. 

S P E C I A A L H A N D E L in: Kleurige Groninger-, Erjn-, Priesche- en Kunst-
Zandsteen, Gevel-, Proflei- en Vleohtingsteenen. Alle bekende soorten Dak
pannen mot daarbij passende IJzeren Dakramen, Engelsche, Duitseho en Bel
gische Portland-Cemsnt en Gips, Riool- .-n Schoorsteenbuizen, Muursteentjes, 
Schelpen, Cementen Putton, Hardsteen-, Marmer- en Kunststeenwerken 
Marmeren en Bremer Vloeren, Grafzerken en Monumenten, uiterst billjjk in 
prijs. Marmeren Schoorsteenmantels, Marmeren Waschtafelbladen, gebeeld
houwde Houten Schoorsteenmantels, gedraaide Houtwaren, Houten Trapba-
lusters, Deurkrukken, Secreet-Brillen .11 Deksels, Bouwornementen in Zink 
Terra Cotta, Consoles en Sluitstukken, Plastische Plafondversieringen,' 
Asphaltbuizcn welke onverslijtbaar en goedkoop zjjn. Asphaltdakpapier, Tuiles 
m é t a l l i q u e s en Puzzolan-eoment. ' 

Fabriek van Terra Cotta Bouwornementen in diverse kleuren, Beelden, Vazen 
enz. Sedert 18:15 gevestigd te Zeis', bekroond met diverse Medailjes. 

Magazijnen te AMSTERDAM, Achter Oosteinde, bij het Paleis'voor Volksvlijt. 

I > l ^ l * r T I i > T « i i C o . 
Eerste qualiteit. Fabrieksprijzen. 

BECKER & BliDDINffll. - ARNHEM. 
K O N I N K L I J K E F A B R I E K VAN 

E R P A S-, 

H O E K M E E T -
en andere 

I N S T R U M E N T E N 
voor INGENIEURS, ARCHITECTEN, 

LANDMETERS, TEEKENAARS, enz. 

Geëmai l leerd- i jzeren P E I L S C H A L E N , 

WEEGWERKTUIGEN. 

H . & J . SUYVER, 
F A B R I K A N T E N V A N 

°P de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 
1883 bekroond inct 

EERE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 
Hollandsche Tuin en Zeepaard, 

Bickerstraat 
A M S T E R D A M . 

T E 

AMSTERDAM 
Beltweg N". 3. 

Neuchatel Asphalte Company L t d . London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VAL DE TRAVERS, 
F A B R I E K T R A D E M A R K . NATUURL. ASPHALT 

Hl. IIKTIIIUIIS 
Z W I T S E R L A N D . 

Gecomprimeerde Asplialtwegeii en dito Dorsrln loeren. 

Werken in Asplialt-Masliek voor Trottoirs, Skating-Hinks, Moiitvloeren, 

Kelders. 

Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazijnvloeren, Gangen. Veranda's, 

Brug- en Dakbedekkingen, Helon-Fundeeringrn, 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 Kantoor der fabriek, Damrak 80, Amsterdam, of bü den Heer 
H . G . K N O O P S C . O Z N . , Beekstraat F . 6 2 , te Arnhem. 

De Directeur, W. PATON WALSH. 
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PII(1II)LITII0«II\PIIIE, PIIOMIMlOfiRAPIIIE 
en Stéréotype-Ioricbting 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
Dc ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zijne inrichting voor Phatelltaafraphla. 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van H H . Architecten 
en Ilouwkundigcn; op die voor l'lioiocinra-
grapiiic voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen rooi lio.kwer-
ken enz. ten dienste van HH. Uitgever» en op 
zjjne .*lér.'inji>r-iiirl«-htiii|f voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prijzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden opfranco aanvrage gratis toegezonden. 

De heer .IOH. (i. STEMLER Cz. , te Am
sterdam, heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
bestellingen voor 1'liotollHioirraiililr, zonder 
prijsverhooging voor de bestellers. 

O . J . T H I F M E . 

Vraaul Calalnu. 
N E D E R L . 

Van der 
<alllV. ©|l 

LOONl 

L 
Zuini'dieids-

Roosterij/.ers 

lounges, 
l.l/.eri'ii Haken 
en Zijliekl., 

Jxerea Gebnwei, 1 
üegalri Uxereo ! 
Emmers, Tobben, 
(Helers, en/., enz. 

VEEZINKFABEIBK.j 

inden & Co. 
Dn rd recht.\ 
Niet aangroeien- j 
de en roestwe- i 
rende Verven. 

RIETSCHEL & HENNEBERG, 
Ingenieurs & Fabriekanten, 

Ber l i jn . Dresden. K e u l e n . Weenen. 
Vertegenwoordiger voor Nederland 

J , VAN HOORN Szn., Ingenieur Amsterdam, 
Projecten, Rearootiniien en Aanleg 

VAN 
Contraalverwarming & Ventilatie-

Inriohtingen, 
naar de nieuwste en proefondervindelijk beste 

Construction voor: 
Woonhuizen, Villa's, Kantoren, Winkels, Ho
tels, Restauraties, Schouwburgen, Museums, 
Kerken, Ziekenhuizen , Scholen , Bibliothe
ken, Krankzinnigengestichten, Gevangenissen, 
Openbare (ïebouwen, Werkplaatsen, Fabrie
ken enz. door middel van Stoom-, Water-
ot Luchtverwarming of gecombineer
de systemen. 
IiiHtaUatieH van Openbare Zwem- en 

Badinrichtingen. 
Stoomkooktoostcllen en Waseh-

inrichtingen. 
Drooginrichtingen voor Abattoirs en 

Fabrieken 

J. L. BACON & C°. 
Ingenieurs, aannemers van verwarming en ventilatie. 

Gouden Medaille, 
Tentoonstelling 1883, Amsterdam, 

N i e u w e v a a r t , 10 
AMSTERDAM. 

Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge
stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 

Projecten en begrootingen worden kosteloos 
geleverd. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A O E S T E D O G 
(Voor rekening van de Nederlandsche 

Zuid-Oosterspoorweg - Maatschappij.) 
Op Dinsdag den 18! 11 Maart 1884, des na

middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der Maat sclia]i] ijj tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bjj de Moreelse Laan te Utrecht, 
van: 

Bestek No. 893. 
Het maken van eene Waterbe

zorging op het station Oss. 
De besteding geschiedt volgens ij 73 van 

het Bestek. 
Het Bestek ligt van den 28""» Februari 1884 

ter lezing aan het Centraalbureau bjj de Mo
reelse Laan en aan het bureau van den Heer 
Sectie-Ingenieur E . SASSEN te Nijmegen, en 
is op franco aanvraag aan genoemd Centraal
bureau (afd. Weg en Werken) te bekomen, 
tegen betaling van / (1.50. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (afd. Weg en Werken) en door 
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

De aanwjjzing op het terrein zal geschie
den den 11J™ Maart 1884- ten 1 ure na
middags. 

Utrecht, den 2fi ,"° Februari 188*. 

G. J . VINCENT & C0., 
Kunstsmeden, 

, S C H I E D A M . 
J Bekroond op de Internationale Koloniale 
[ en Uitvoerhandel Tentoonstelling 

te Amsterdam in 1883 met de 
ZILVEREN MEDAILLE. 

Specialiteit in IJzeren Hekken 
FIJN SMEEDWERK. 

Leveren: Faardonruiven, IJzeren Ke
tels en Reservoirs voor water, olie, enz. 

mm k m I J I U K G H 
R O T T E R D A M . 

EIGENAARS van BAZALTGROEVEN 
in UI.IM'IICISSEN. 

Agenten van de Maatschappij van 
Quenast, van de Hardsteengroeven 
der Maatschappij St. Georges en van 
de Bonner Portland-cement Fabriek. 
Handelaars in Bazalt, Hardsteen, Straatkeien, 

Portland-Cement. Bruinsteen, enz. 

LOUIS CrOFFIN & Cffi. 
Avenue Rogier 27 Luik. 

L A R O C H E T T E S T E E N , bekroond op 
de Tentoonstelling der .Maatschappij ter be 
vordering der Houwkunst in I8S2; verder 
Hardsteen, Keijen, Kalk, enz. enz. 
Monsters op aanvrage verkrijgbaar. 

FABRIEK DE HOLLANDSCHE I.ISSEL 
D E J O N G H & C ° . 

Civiel-Ingenieurs te Oude water, 
leveren en vervaardigen in den kortst vnojreljjkeu tjjd alle soorten van Stoombaggermo-
lens in hout- of jjzerconstructie, volgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte en op
brengst van 150 tot 2000 M* per werkdag, Stoomgraafinachines (Fxcavateurs), Stoom
werktuigen, Ketels, Drijfwerken, Locomobielen, Heimachines, Steen- en Tegelvorm
machines, IJzeren Kap- en Brugcons truc t i èn enz. 

Tuiles Metallises. Menant ï Paris. 
M E T A L E N D A K P A N N E N , dekken in elke helling, zjjn door hunne ook elegantcn 

vorm ondoordringbaar voor tocht of stof, duurzaam, waajjen niet op, niet duur, wegen 
van af 5 kilo per Q M. Ook zeer geschikt voor de Indien. 

Agenten voor Nederland en K o l o n i ë n , 

MARTIN & C". Achter Oosteinde. Amsterdam. 

t -v y 
J . & D . V A N D E R P O T , 

ROTTERDAM. 
GEKYANISEERD ROTVRII 

RASTER en ander HOUTWERK, 
in alle op te geven maten, tot 10.25 M ' . 

niet vatbaar voor de C h a m p i o n 
en uitertst langzaam brandend. 

Dennen-, Vuren-, Greenen- en Eiken 
B E S T E K H O U T 

en verder T I M M E R H O U T , 
V l o t - e n S l i j p d e e l o u e n z . 

p r i m a P O R T L A T D - C E M E N T , 
merk UYtkKKHOFF * SÓIINK, 

in wichthoudende Vaten van 180 Kilo 
en Zakken van 70 Kilo, 

niet vervalscht met hoogovenslakken, kalksteen 
of dergelijke bjjmengingen. 

HYDRAULISCHE en andere KALK, 
per Wagon of Scheepslading. 

H A R U 8 T E E N , 
uit de prachtige groeve te Emptinne, 

van de Heeren GOOSSENS & SONNENUERQ , 
gezaagd in Platen 

en STEENHOIWwEBK op maat klaargemaakt. 

NIEDEKMENDIGER BAZALT LAVA. 
Z A I T D S T E E N 1 . 

uit de groeven van 

Staudernheimer. Cordeler. 
Breitenheimer. Wexemer. 
Udelfanger 1 Roode Kyllthaler enz. 
Bentheimer. j La Rochette. 
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A R C H I T E C T U R A E T AMICITIA. 
Vergadering van 5 Maart 1884. 

Na lezing- der notulen werd mededeeling gedaan van 
de ingekomen en verzonden stukken, waarbij o. a. de 
tekst van een brief, dezer dagen door het Bestuur van 
Architectura gericht aan het Hoofdbestuur van de 
Maatschappij tot Bevoidering der Bouwkunst, inzake 
de honorariumquaestie, waarin om medewerking tot 
een algemeene regeling verzocht wordt. 

De nieuwbenoemde gewone leden werden nu ge
ïnstalleerd , en daarna aan den heer Ingenohl het woord 
verleend, die een bijdrage hield over de Romaansche 
bouwkunst aan den Rijn en wel meer in het bijzonder 
over de Cisterciencer abdij te Eberbach. Deze inte
ressante lezing, waarvoor de leden door een luid applau-
dissement hun dank betuigden, zal eerstdaags in ons 
orgaan een plaats vinden. 

De heer G. Vuyk deelde daarop 't een en ander 
mede over de Dalton-ventilatie, welke door eenige 
teekeningen verduidelijkt werd. 

De heer J. H. Leliman, eerevoorzitter des Genoot
schaps , betrad nu onder toejuiching het spreekgestoelte 
en hield, naar aanleiding van de thans meer op den 
voorgrond getreden honorariumquaestie, op zijne be
kende geestige wijze een redevoering, getiteld: Ons 
vak, ons loon en ons lot. Wij hebben als hoofdartikel 
een resumé van deze belangrijke lezing opgenomen. 
De heer Leliman ontving den dank der Vergadering, 
en daarna deed de Voorzitter mededeeling van een 
schrijven, dezer dagen van een Utrechtsch architect 
ontvangen, waarin door sprekende voorbeelden aange
toond wordt, hoe noodzakelijk de regeling der loons-
quaestie is. 

Als Algemeene Prijsvraag wordt uitgeschreven: 
>,Een post-en-telegraafkantoor in een kleine gemeente" , 
waarvoor een prijs van ƒ 7 5 beschikbaar gesteld wordt. 

Nadat nog een lid was voorgesteld, sloot de Voorzitter 
de vergadering, die door een zestigtal leden werd 
bijgewoond. 

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

(A.et A.) ONS V A K , ONS LOON EN ONS LOT 
door J. H . I.KI.IMAN. 

Toen ik mij, een dertig jaar geleden, in Amsterdam, 
mijn geboortestad , als architect nederzette, waren er 
maar 8 , zegge acht mannen in die stad, die hetzelfde 
kunstvak beoefenden. In het adresboek 1883/1884 zijn 
op blz. 921 niet minder dan 103 mannen te tellen, 
die als bouwmeester patent betalen, te Amsterdam 
alleen! Deze vooruitgang gaf mij stof tot nadenken. 
Ik Iaat de artistieke zwaarte of beteekenis van de te
genwoordige architecten buiten beschouwing, maar 
vraag mij zelf dikwijls af, waar toch die allen vandaan 
komen, en hoe ze aan den kost komen ook! 

Zij die mij kennen, weten, dat ik een groot vriend 
van vrijheid in alles ben. Die vrijheid leidt vooral in 
de kunstvakken tot blijheid. En beiden zijn noodig tot 
beoefening der bouwkunst, want er is geen kunstvak 
bekend, dat zoozeer aan allerlei wisselvalligheden on
derhevig is, als dat van den architect, die uitsluitend 
van de uitoefening van dat beroep moet leven. 

Allereerst is een goede gezondheid voor een archi
tect hoofdvereischte; want wat is te wachten van een 
ziekelijk, nerveus of hypochondrisch bouwmeester? De 
lichamelijke toestand van den kunstenaar staat in zeer 
nauw verband met hetgeen hij voortbrengt. De kun
stenaar en allen, die weten te creëeren, zijn gevoelig en 
vaak teer van constitutie, en paren aan een zekere 
mate van ijdelheid de zucht naar roem, zonder welken 
niets goeds, niets grootsch te voorschijn wordt gebracht. 
Welnu , de kunstenaar, die zich èn duidelijk voor oogen 
moet kunnen stellen wat hij heeft ontworpen, èn tevens 
een groote verantwoordelijkheid in het Burgerlijk Wet
boek op zijn hoofd ziet laden; de kunstenaar, wiens 
arbeid en reputatie bij het groote en domme publiek 
afhankelijk wordt gemaakt van een meer of minder 
goed gevulde beurs, van ijver, trouw en zaakkennis 
van zijne helpers— die kunstenaar heeft een veelbewogen 
leven en moet het hoofd bieden aan menig échec, aan 
menige fout, aan menige critiek, waartegen hij dikwijls 
niets heeft kunnen doen. 

Daarbij komt, dat de betrekking van architect, bij 
vijftig jaren vroeger vergeleken, heelwat omslachtiger 
is geworden; dat de concurrentie schrikbarend toenam; 
dat den bondsgeest de kop werd ingedrukt; dat 
vreemde lieden met vreemde materialen en vreemde 
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kunstscholen zich overal zijn komen netselen, en vele 
handelingen, die in de kunstwereld plaats vinden, met 
een geheimzinnig en muffig waas zijn bedekt, en de 
dierbare vrijheid vaak met voeten wordt getreden. 

Niettemin heeft de laatste halve eeuw groote voor-
deelcn gebracht. Het bouwend publiek kan van de 
staalkaart kiezen. Aan geüsurpeerde reputation hecht 
het niet zooveel belang meer als vroeger. Ieder bouw
meester heeft een club adorateurs, en zoo lang de leden 
van die club blijven leven en in functie zijn , gaat het 
karretje op een zandweg. Verlaat die club hem echter, 
of sterft zij uit, of kan ze hem niets meer toevoeren 
omdat ze zijn hulp niet meer behoeft, dan draait de 
bal, en moet de bevoorrechte bouwmeester, als hij 
althans niet binnen is , elders werk trachten te zoeken. 
En door die werkopduikcrij zijn heelwat onheilen, 
processen, vonnissen enz. wat meer is , zijn ellende en 
armoede ontstaan. Want het publiek is onmeedoogend, 
vaak hard in zijn oordeel, traag in het nemen van 
informatie, en, wat de deur dichtdoet, steeds geneigd, 
het bouwmeestervak als een tak van H A N M E L te be
schouwen. 

Of meent ge soms, dat het in onze dagen vreemd 
is, dat op een weldoordacht en met zaakkennis uitge
werkt ontwerp dc helft wordt afgedongen? Mij is 
iemand bekend, die een paar malen in zijn vijf-en-dertig-
jarigc practijk iets dergelijks is wedervaren. En weet 
ge hoe hij handelde? Hij nam een schaar, knipte plan 
en gevel middendoor, en zei tot zijn lastgever: „Zie
daar , wat ge verlangt! Bouw de eene helft eerst, zie 
dan wat geld tc krijgen, cn laat de andere helft maar 
door een ander bouwen." 

Ons vak heeft, malgré les entraves, reuzenschreden 
vooruitgemaakt, vooral in de practijk, dank zij den 
duizend en duizend gebouwen, die er noodig bleken 
te zijn; maar ook in theorie, dank zij eene aanmerke
lijke verbetering van het onderwijs. Als ik het onder
wijs uit mijn jeugd vergelijk bij dat, wat onze bouw
meesters in hope thans genieten, dan verlies ik heel
wat van mijne bewondering voor die dagen, die de 
oudjes zoo gaarne onsen goeden ouden tijd gelieven 
te noemen. 

Doch nu zijn ook de eisehen van critiek en bouwend 
publiek tevens veel hooger gestegen, zoodat het dik
werf moeilijk is, daaraan te voldoen. 

In 1867 viel mij de eer te beurt, eene rede te mogen 
houden, in het Genootschap Architectura et Amicitia, 
dat op 5 Mei van dat jaar zijn vijfhonderdste verga
dering hield. Mijn voordracht staat tc lezen in den 
tweeden jaargang van De Opmerker, in N°. 23, van 
8 Juni 1867. Wat ik voor 17 jaren sprak, geldt ook 
nog thans, en ik kan mij thans aan het toen gespro
kene refereeren. 

Ik zei toen ook o. a. het navolgende: 
„Laat de bouwmeesters zich de gedachten verstom

pen , laat ze met een Jobsgeduld al de monumenten 
der aarde ontleden, laat ze bovenmenschelijken arbeid 
verrichten, wie zegt er hun dank voor dan een paar 
belangstellende vrienden ? Hoevelen zijn er, wien het 
gegeven is, kunstgewrochten saam te stellen , bewon
derd door de geheele beschaafde wereld? Hoevelen 
weten frischheid en jeugd te doen stralen uit hunne 
bouwvormen , en hoevelen leggen eenig kunstgeheim in 
elk onderdeel? 

„De massa of het publiek is, helaas, dom en onver
schillig. Zij, die niet door een straal van de heerschende 
ster verwarmd werden , sleurden met de menigte een 
ellendig leven voort, ternauwernood hadden zij hun 
dagelijksch brood. En wat achting en aanzien be
treft , daarvoor diende men een gunsteling of, erger 
nog, een intrigant te zijn. 

„De oudheid heeft dit met onzen tijd gemeen, dat 
Hans steeds door zijn domheid voortkomt. En wat 
men prate of philosofeere, het is in dit lieve kunstleven 
slechts om het geld te doen!" 

Zoo zei ik nog veel meer, dat ik u verzoek, zoo 
ge er belang in stelt, eens na te lezen. 

Dat niet alleen het publiek thans meereischend wordt, 
maar ook de vakgenooten onderling, zeide ik reeds. 
Doch men vergete nooit, dat ieder bouwproduct moet 
beoordeeld worden in de lijst zijns tijds. Waar deze 
waarheid wordt geminacht, is het met vriendschap en 
achting gedaan. 

Ik hoor en zie, tot mijn groot leedwezen, hoe thans 
gebouwen, die voor vijftig jaar en later door eminente 
knnstcnaars werden gesticht, beschimpt worden , hoe
wel toch die artisten een weinig meer waardeering 
voor hun streven ten volle verdienden. 

In den regel houdt het oordeelcnd publiek van 
heden te weinig rekening met de toestanden van 't ver
leden , en is het daarom wreed in zijn oordeel. 

Doch desalniettemin is ons vak een kostelijk vak, 
vooral als het ons geld in den zak brengt. Ons loon 
speelt in ons leven de grootste rol. 

Wie kan het zonder loon stellen ? 
Sedert vijftig jaren is de standaard van ons loon 

dezelfde. Hij werd in Frankrijk bij arrest van den 
Raad voor de Burgerlijke Gebouwen den i2"uPluviose 
van het jaar VIII vastgesteld op 5 /„ , als '/, voor de 
plans met bestek, I ' / , voor de surveillance en 2 voor 
het regelen der eindrekeningen. 

Deze bepaling werd bij ministerieel decreet van 10 
October 1841 andermaal bevestigd. 

Wij Nederlanders, eenmaal onder Napoleon's schepter 
gebracht, zuchten nog dikwijls over het dwaze van 
onze handelingen na zijn val. 

Immers zijn Code en zijn bepaling van 5 % dienen 
ons nog, ondanks verandering van tijd en van land
en bouw-usantiën. 

Dat de Fransche Ioonstandaard bij ons in zwang 
blijft, is onbillijk. Immers zijn in de laatste vijftig jaren 
alle prijzen aanmerkelijk gestegen. Het loon is een 
macht-artikel, en daarom eisch ik, dat ons loon op 
prijs worde gebracht en gehouden, en wel om de 
volgende redenen: 

[« omdat de bouwmeesters meer en beter produceeren; 
2'- omdat zij meer onkosten en hooger loonen aan 

helpers betalen; 
3" omdat hun toestand bij voor vijftig jaren gansch 

anders is; 
4» omdat zij niet beneden aannemers, werkbazen en 

werklieden staan; 
5C omdat zij bij stationair loon cn verhoogde uit

gaven achteruitgaan; 
6 e omdat voor hen versleten toestanden geen waarde 

of gezag hebben. 
Menigeen zal mij tegenwerpen, dat ik, die mij tot 

voorstander der vrijheid verklaard heb, nu het loon 
voor allen in één keurslijf wil rijgen. 

Neen, dat wil ik niet; maar ik wil het in ver
houding brengen tot de behoefte en den gevraagden 
arbeid. 

Slaven zijn gedwongen, voor een godsloontje te 
werken. De bouwmeester moet zich en zijn arbeid 
laten gelden en goed doen betalen, opdat hij leven en 
studeeren kan en zijn kunst tot hooger brenge. 

De bouwmeesters zeiven zijn het, die in den regel 
de 5°/„ honorarium vaststellen, en dus zijn zij ook ge
rechtigd hierin verbetering door verhooging, betere 
verdeeling, wijze en tijd van betaling te brengen. 

Veroorloof mij te vragen: wie heeft de usantie bij 
de aannemers en werkbazen, bij de fabrikanten en win

keliers in eere gehouden, dat zij 10, 20—30 of 100% 
moeten verdienen op hun producten ? 

Waag het niet daaraan te tornen, want zij antwoor
den u dat alle waar is naar haar geld; zij houden er 
verschillende kwaliteiten opna, en concurreeren met 
hun prijzen waar en wanneer zij willen. 

Ik stel den bouwmeester gelijk met den zuinigsten ma
kelaar of winkelier in effecten, koffie of stroop, vol
komen gelijk met elk ander producent, slijter of aan
nemer. Ja, ik stel hem als handelstrawant nog hooger, 
want hij levert zijn waar (lees kunst) zoo, dat die in 
24 uren niet door het keelgat gaat, maar de eeuwen 
kan trotseeren; hij neemt tegenover de rechtbank een 
verantwoordelijkheid op zich, die volle 10jaren duurt, 
terwijl de winkelier eraf is, zoodra zijn product is ge
kocht; terwijl de deurwaarder, procureur of advocaat, 
die hun salaris bij de wet geregeld vinden, toch hun 
loon met groote scherpzinnigheid buiten het tarief om 
weten te bepalen; terwijl de boer, die geen patent-
lasten heeft, eiken koop tegen contant geld afsluit. 

En omdat ik den vakman als bouwmeester stel boven 
de genoemde achtbare standen en de redenen opgaf, 
daarom eisch ik voor hem (na 50 jaren stilstand en 
geduld) een loon, hooger dan in den regel bepaald wordt. 

En waarom? Omdat hij voor 5/,, geen kleine werken 
of restauratie!] kan uitvoeren, zonder er geld bij te 
leggen. Wilt ge bewijzen en voorbeelden? Gij hebt 
ze maar voor 't grijpen. 

Daar is over 't loon reeds veel gepraat en geschreven. 
En toch, niettegenstaande dit alles, vermocht men nooit 
een nieuwe regeling totstand te brengen. Waar de 
een een paar geestverwanten wist te krijgen voor een 
betaling per M s , die niet voldoende steek hield, daar 
kreeg een ander een verklaring van negen bouwmees
ters voor 5"/,, over de begroote bouwsom en 8'/,, voor 
bijwerken, daar hield zich een ander aan een in het 
buitenland gebruikelijken maatstaf. 

Kortom, ons loon stond cn staat op losse schroeven. 
En toch was de regeling ervan dringend noodzakelijk. 
De vraag, die in 1867 door den heer Gosschalk in 
dc vraagbus van de Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst gedeponeerd werd, was zeer ad rem en zijn 
klacht een algemeene klacht. 

Ik schrijf haar hier af, want ze is keurig cn krachtig. 
„In het Burgerlijk Wetboek komt geen tarief voor 

tot regeling der loonen van den architect. Hieruit 
volgt, dat vaak zijne voorlichting misbruikt wordt. en 
dat hij — na veel moeite en arbeid — zich zonder 
betaling moet tevredenstellen. Den gerechtelijken weg 
inslaan baat zelden veel. Dikwerf ontbreekt bij den 
rechter de juiste waardeering van het loon, dat den 
architect toekomt, en allerlei schijngronden, voort
vloeiende uit het veelzijdige en omslachtige van den 
arbeid, die van hem verlangd wordt, zijn allicht tegen 
hem aan tc voeren, om hem zijn loon te onthouden. 

„Wat is er te doen , om daaraan een einde te maken 
en de rechten van den architect op dc vruchten van 
zijnen arbeid te verzekeren? Zoo het onmogelijk is, ; 
het Burgerlijk Wetboek in gunstigen zin uit te leggen j 
°f te doen wijzigen, zou clan eene samenwerking van I 
<fe architecten wellicht tot een doel voeren ? En kunnen 
niet tevens maatregelen genomen worden, om den 
architect recht op zijn bestek en zijne teekeningen te ' 
waarborgen ?" 

Om tot de oplossing van deze vraag te komen, begin 
jk met te zeggen, dat er voor mij vier stelsels van i 
betaling zijn: 

*• per uur arbeid; 
*. per M ' of M - materiaal; 
c- per honderd gulden; 
d. per M : 1 gebouw. 

Uit deze vier stelsels eene keuze te doen, is voor-
I waar niet gemakkelijk. 

Het stelsel per uur komt mij in onzen tijd het beste 
I voor; een percentsgewijze betaling is de meest geijkte, 
1 en een betaling per M-1 gebouw of materiaal heeft 
j eigenaardige bezwaren. 

Alleen kan de quaestie loopen over de norm, 
I de hoegrootheid der som per honderd , per uur 
I M ' of M- gebouw. 

I'er uur stel ik de navolgende sommen , als: 
J' 8.— voor werken onder /' 1000 

over 
per 

1000— 2000 
2000— 3000 
3000— 4000 
4000— 5000 
5000—20000 

5-— 
4— .. 

- 3-— 
„ 2.50 „ „ daarboven. 

Deze prijzen zijn te verstaan buiten alle ongelden. 
Opzichters, reis-, bureau-, teeken- en schrijtkosten 
betaalt de lastgever. De helft van het loon wordt 
betaald bij de levering van het ontwerp , de andere helft 
o]) den dag, dat de lastgever het gebouw in bezit neemt. 

Ik zal het stelsel per M" gebouw niet toelichten, 
omdat het mijn sympathie niet heeft. Men kan daar
omtrent echter veel lezenswaardigs vinden in het rap
port Rose-Metzelaar-Gosschalk, dat in 1867 is uit
gebracht. 

Een percentsgewijze betaling komt mij, na die per 
uur arbeids, nog de beste, dc eenvoudigste en de dege-
lijkste voor. Maar ik wil den Napoleontisch en stan
daard verbeterd hebben. Vooral eisch ik verhooging 
voor dezulken, die uitsluitend van hun bouwmeesters-
beroep moeten leven , en geen bij-eniolumentcn hebben, 
of geen percenten van geleverde bouwmaterialen genieten. 

En daarom veroorloof ik mij de vraag of het niet 
hoog tijd is, dat mij met 1 Mei 1884 een nieuwen Ioon
standaard invoere, die beter voldoet en meer in over
eenstemming met onze behoeften is, en met den arbeid 
die de bouwmeesters geroepen zijn te leveren. 

Mijn eisch, wat percentage betreft, is deze: 
10"/,, over de begrootingssom , mits die met de bij

werken 1 —10 mille bedraagt; 
8u/„ wanneer dit cijfer 10—20 mille aangeeft; 
6"/o „ 20—100 „ 

en nooit minder dan 5% loon, zonder onkosten voor 
gebouwen, die meer kosten. Voor herstellingen of ver
bouwingen , decoratieve of meubilaire deelen verhoog 
ik de genoemde percenten tot 12, 8 en 6. 

Ik wensch, dat de helft van het honorarium wordt 
uitbetaald bij de levering van het ontwerp met bestek 
en begrooting, doch zonder details; dat alle kosten 
van dagelijksch opzicht, teekenwerken, uitschotten en 
bureaukosten door den lastgever maandelijks worden 
betaald en elke voorwaarde , die de bouwmeester of de 
lastgever zal wenschen te stellen ; bij gezegeld contract 
worde gestipuleerd. Ik wensch, dat dc andere helft 
van het honorarium zal worden uitbetaald op den dag 
dat de lastgever zijn bouwwerk ln bezit neemt, en 
dus niet bij het einde van den onderhoudstijd. Hij 
levert zijn ontwerp, besteedt het uit, surveilleert 
den bouw, controleert het werk volgens het bestek, 
presenteert zijn arbeid bij de voleinding en heeft zijn 
mandaat vervuld. Ten slotte wensch ik, dat van onze 
betalingsvorm vaste formulieren worden gedrukt, ge
waarmerkt door alle soliede architecten, en dat deze 
formulieren door den lastgever worden ingevuld en 
onderteekend. Immers bij het vreemdsoortig gehalte 
en inconstante karakter van sommige patronen, die soms 
even mercanteel als listig zijn , is het voor eiken bouw
meester noodig, dat beide partijen weten waaraan zich 
te houden en wat zij wederzijds aan elkander hebben. 
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Bij het laissez aller, bij het schuchter zijn om over I 
geldconditiën of honorarium te spreken , moeten wij niet 
blijven. Dat geeft proces en verdriet. 

Het is niet voor den rijken , of met aardsch goed of 
te veel arbeid overladen architect, dat wij ons ten strijde 
gorden , het is voor hem , die Cats' spreuk op zich kan 
toepassen: 

Indien gij veeltijds wischt, en smelt als in het sweet 1 
En dan is uw bedrijf gedurigh hertenleed. 
Ik keur het af, dat de architect zich termijnsgewijze, | 

gelijk op met den aannemer, zou laten betalen , want 
een zee van onaangenaamheden is daar het gevolg van. 

Moge ons loon spoedig worden geregeld! 
En nu ons lot. 
Ons lot is bijna altijd afhankelijk van één gelukkig 

oogenblik, van één gril, van één persoon, van één 
gebouw — bijna altijd het eerste. 

Het werk van den dichter, van den kunstschilder 
wordt geprezen of vergeten. Dat van den bouwmeester 
wordt geprezen of gelaakt. Is het laatste het geval, 
laat hij dan zijn matten oprollen, want zijn arbeid 
staat aan den openbaren weg en ontloopt nooit aan 
het oordeel des geëerden publieks. 

Zijn lot of carrière hangt daarenboven aan een zijden 
draad. Heeft hij de eerwaarde matrone, die wij ken
nen onder den naam Pers, op zijne hand, en krijgt 
hij van deze of gene nog een duw of wat in den rug, 
dan is dc bouwmeester hoogst kundig quand mème en 
is zijn lot overheerlijk. Maar gelukt het hem niet, 
te worden opgenomen door pers, kruiwagen of pro
tector , dan is zijn lot zoo heel benijdenswaard niet, 
en wordt hij ook voor de wereld nooit een groot man. 
Hij moge kunstenaar zijn tot in merg en been , braaf 
als een Jozef, vlijtig als een mier, zijn lot zal zijn, 
vergeten te blijven. Maar hem blijft toch iets, en dat 
is : een goede naam bij vakgenoot en lastgevers. En 
die beiden zijn hem meer waard dan een zakvol goud 
of roem! 

Elk bouwmeester heeft zijn tijd ! Twee perioden moet 
hij wel wikken en wegen, en wel het oogenblik, dat 
hij optreedt, en den tijd, dat hij vrijwillig aftreedt. 

Nu ik dezen raad geef, komt mij een spreuk in 
herinnering, die ik indertijd, op een mijner Zwit-
sersche reizen, vond op het omhulsel van een ulevel
letje, dat een lief bergmeisje mij reikte, en die aldus 
luidt: 

„I^es vcillards donnent de bons conseils, paree qu'ils 
ne peuvent plus donner de mauvais exemples. 

De jonkman, die te vroeg optreedt, doet evenveel 
dwaze dingen als de meer bedaagde , die te lang ar
beiden wil. 

Is de jonge bouwmeester vaak zijn tijd wat vooruit 
of doet hij allerlei inventies, waarvoor het bouwend 
publiek oog noch smaak toont, den meer bejaarden 
zal de eigenschap aankleven, dat hij zoo goed niet 
meer met zijn tijd kan meegaan. En leeftijd èn gezond
heid maken het gemakkelijker voor de jongere dan 
voor de oudere broeders. Vandaar verwijdering tus
schen jong en oud, en steeds is, zooals ook billijk is, 
de overwinning aan de zijde van de jeugd. 

Heeft de bouwmeester zijn stand, zijn beginsel, zijn 
kunstvaan gedurende 10 jaren omhooggehouden, dan 
mag hij in onzen tijd tevreden zijn. Weet hij zijn po
sitie 20 jaren te handhaven, dan is het een uitzonde
ring, en ik zocht tevergeefs naar iemand, die 30jaren 
daartoe instaat was. De bouwmeester is als de bloeme 
des velds, die een tijd van geuren en verwelken heeft. 

En als hij soms meenen mocht, dat dit niet het 
geval is, dan treedt het publiek, gesteund door de 
jongere generatie, tegen hem op, en al wordt hem niet 
altijd de huid vol gescholden, hij wordt toch lang

zamerhand onvriendelijk , soms medelijdend bejegend. 
De nieuwere school zet de oudere de deur uit, legt 

haar het zwijgen op en zet zich, soms zonder geloofs
brief, op zijn plaats neer. 

In de schilderkunst komen dergelijke handelwijzen 
nog meer voor dan bij ons. 

Gij ziet, dat de mensch en de leeftijd het lot bepa
len , het afbakenen, en omgekeerd, dat ons vak, ons 
toon en ons lot in onafscheidelijk verband met elkan
der staan. 

Moge de Afdeeling Amsterdam van de Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst, in overleg met haar 
zustergenootschap Architectura et Amicitia, eene Com
missie benoemen, om een uitgewerkt rapport in zake 
de loonsquaestie saam te stellen, ik zal die Commissie 
gaarne als adviseerend lid terzijde staan. 

Laat haar mijn voorstellen overwegen, wijzigen , 
verbeteren en tot daadwerkelijkheid maken, dan zullen 
alle bouwmeesters van nu en later haar verplicht zijn. 
Houden wij de belangstelling in zake de loonsquaestie 
levendig en zij onze spreuk 

„Vaincrc ou mourir".' 

A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 
3 J c A L G E M E E N E PRIJSVRAAG. 

1883—1884. 
Het Bestuur van het Genootschap heeft de eer ter 

kennis te brengen van heeren Leden, dat als 3 d e alge
meene prijsvraag voor het saisoen 1883—1884 wordt 
uitgeschreven: 

Een post- cn telegraafkantoor in een kleine gemeente. 
Het gebouw moet bevatten: 
Een wachtkamer voor het publiek. 

„ vertrek tot het aannemen en uitgeven van brie
ven , etc. 

„ vertrek tot het aannemen van telegrammen. 
„ seinkamer. 
„ kamer voor de batterijen. 
„ kamer van den directeur. 
„ vertrek „ de bestellers. 

Voorts bergplaatsen , gemakken enz. 
Op de bovenverdieping een woning voor den direc

teur, welke afzonderlijk toegankelijk moet wezen. 
Deze woning moet bevatten: 
4 vertrekken met keuken enz. 
Het gebouw wordt verondersteld te zijn gelegen 

aan beiden zijden tusschen belendende perceelen. 
De teekeningen worden verlangd op de schaal van 

1 a 100, waarbij zoo noodig een memorie van toelichting. 
De behandeling der teekeningen en de stijl wordt 

geheel vrijgelaten. 
Aan den vervaardiger van het der bekroning waar

dig gekeurd ontwerp zal worden uitgereikt een premie 
van vijf en zeventig gulden. 

De mededinging is voor alle leden van het Genoot
schap. 

De inlevering der ontwerpen, met stipte inachtne
ming van art. 67 der wet, moet geschieden vóór of 
op den I5 l c u April 1884, ten huize van den Ptr-Secre-
taris, Oosterdoksluis n". 29, te Amsterdam. 

Namens liet Bestuur, 
de 1 ste-Secretaris 

Th. G. Strengers. 

R E C H T S Z A K E N . 
Voor de arrondissements-rechtbank te Middelburg 

verscheen op de bank der beschuldigden de heer W. 
H . Martin, ingenieur van de koninklijke Maatschappij 
„De Schelde" te Vlissingen, beklaagd van verwonding 
door onvoorzichtigheid. Deze zaak is van belang, want 
tot heden stond nog nimmer een werkgever terecht, 

die door zijne nalatigheid oorzaak geweest was van de 
verwonding van een zijner werklieden. 

Het feit, den heer Martin ten laste gelegd, was dat hij 
in den middag van 20 November 1883, terwijl onder zijne 
leiding en onder zijn toezicht aan de werf der Maat
schappij Dc Schelde te Vlissingen een ketel werd water
pas gezet in het aldaar liggend stoomschip Soerabaia 
en daartoe een arbeider blokken op stoelen onder dien 
ketel plaatste, die ketel, welke ongeveer 23000 kilo
gram woog, werd opgelicht; 

dat beklaagde daartoe heeft doen bezigen een ket
ting , bestaande uit schalmen zonder dammen, van 
welke schalmen de ijzerdikte gedeeltelijk 22 en gedeel
telijk 23 mM. bedroeg, welke ketting tot dat doel aan 
dien ketel in twee einden was verbonden; 

van derhalve tot dat werk te hebben doen bezigen 
een ketting van te gering draagvermogen, zoodat dan 
ook die ketting is gebroken, terwijl de ketel daaraan 
hing en deze is gevallen op den arm van den werk
man , welke arm dientengevolge zoodanig is verminkt, 
dat die is moeten worden afgezet. 

Uit de verklaringen van de zes gehoorde getuigen, 
waaronder ook de verwonde, bleek dat het feit, be
klaagde ten laste gelegd, was gepleegd, terwijl ook 
dc afmetingen van den ketting en de zwaarte van den 
ketel werden geconstateerd. 

Vervolgens werden drie deskundigen, door het Open
baar Ministerie daartoe gedagvaard, gehoord, nl. de 
heeren J. P. J . Lucardie, directeur der Maatschappij 
Dc Maas, W. C. Thoms, fabrikant en J. Davidson, 
particulier ingenieur, allen te Rotterdam. 

Uit hun rapport bleek, dat de ketting, die gebruikt 
is, volgens de bestaande conventie zonder gevaar kan 
gebezigd worden tot het dragen van een gewicht van 
11184 kilogram, maar dat die geen waarborg geeft 
voor een gewicht van 23000 kilogram. De deskundigen 
waren, hoewel zij niet betwisten dat het draagvermogen 
van een ketting veel grooter is dan in de practijk wordt 
aangenomen, alzoo van oordeel dat de gebezigde ket
ting te zwak was en dus het gebruiken ervan niet 
voorzichtig was. 

Twee a décharge opgeroepen deskundigen, de heeren 
L. D. van Ouwerkerk, ingenieur aan het etablissement 
„Fop Smit" te Kinderdijk en G. W. van Rijnberk, werk
tuigkundige teFyenoord, erkenden dat algemeen wordt 
aangenomen, dat in de practijk de kettingen slechts 
tot op een vierde van het draagvermogen mogen wor
den gebruikt, doch verklaarden dat in speciale geval
len daarvan gerust kan afgeweken worden cn dat zij 
in een geval als het onderhavige, waar de ketting niet 
beklemd raken kan, geen bezwaar zouden maken te 
handelen als beklaagde. 

De beklaagde erkende het hem ten laste gelegde en 
voerde tot zijn verschooning aan, dat hij den ketting 
herhaaldelijk gebruikt hebbende, ook nu in het ge
bruiken ervan geen bezwaar zag. 

Het Openbaar Ministerie zette in een uitvoerig re
quisitoir uiteen, dat beklaagde gebroken heeft met de 
bestaande regels en dat de uitkomst geleerd heeft dat 
dit onvoorzichtig was en zeer ernstige gevolgen heeft 
gehad. Voor die gevolgen is beklaagde aansprakelijk. 
Het Openbaar Ministerie eischte daarom zijne veroor
deeling tot eene geldboete van / 1 0 0 en in de kosten 
van de procedure. 

De heer Mr. W. A. van Hoek, die als verdediger 
optrad, concludeerde tot vrijspraak van zijn cliënt, op 
grond dat het begrip der wet medebrengt, dat iemand 
die eene onvoorzichtige handelwijs begaat, alleen dan 
strafbaar is, wanneer hij de gevolgen heeft kunnen en 
moeten voorzien. Pleiter beriep zich daartoe op ver
schillende rechterlijke uitspraken; het veroorzaken van 

gevaar voor een trein wordt dan alleen strafbaar gesteld, 
wanneer hij, die het feit pleegt, heeft kunnen en moe
ten voorzien, dat daardoor gevaar kan ontstaan. 

Na re- cn dupliek, waarbij zoowel het Openbaar 
Ministerie als de verdediger bij het geuite gevoelen 
persisteerden, werd de uitspraak op Dinsdag 4 Maart 
bepaald. 

De rechtbank heeft op dien dag den heer W. H . 
Martin veroordeeld tot eene geldboete van ƒ50. 

M A A T S C H A P P I J T O T B E V O R D E R I N G D E R B O U W K U N S T 
A F D E L I N G AMSTERDAM. 

Vergadering van 7 Maart 1884. 

Behalve door de leden van de Afdeeling werd deze vergade
ring bijgewoond door een groot aantal leden van het Genoot
schap Architectura ct Amicita, daartoe door het Bestuur van 
dc Afdeeling uitgenoodigd. 

Na lezing der notulen en het mededcelen van eenige huis
houdelijke aangelegenheden hield de heer J. H Leliman de 
rede, getiteld «ons vak, ons loon, ons lot", welke men in haar 
geheel aan het hoofd van dit blad vindt opgenomen. 

Een daverend applaus was het verdiende loon van Sprekers 
I kernachtige voordracht. 

De heer Redeker Bisdom, Voorzitter, maakte zich tot tolk 
der Vergadering toen hij in goed gekozen bewoordingen Spre
ker dankzeide en hem een plaats in den Architectenhemel 
toewenschte. 

Hierna werden eenige discussien gehouden. De heer Rede
ker twijfelt of bij het berekenen van het loon per uur niet 
voor misbruik te vreezen zal zijn; of — vraagt Spreker den 
heer Leliman — meent gij dat alle architecten eerlijk zijn? 

Dc heer Leliman zet op de hem eigen piquante wijze nader 
zijne zienswijze uiteen. 

De heer Schill, die zich excuseert eerst laat ter vergadering 
tc hebben kunnen compareeren, zegt dat hij niet in allen deele 
de opinie des heeren Leliman kan assumeeren. Waar die heer toch 
spreekt van loon, zag hij daarvoor liever dc naam honorarium 
gebruikt; hij wilde het honoreeren van den architect opmeer 
artistieke wijze doen geschieden en is van oordeel, dat ook de 
eer bij het bepalen van het honorarium in consideratie geno
men moet worden. 

De heer Leliman repliceert daarop, dat men voor »eer" zelfs 
geen krentebroodje kan koopen en ook, dat honorarium geen 
Nederlandsch woord is. 

De heer Schill avoueert dit ten volle, waarna de Voorzitter 
een motie ter tafel brengt, door den heer Leliman ingediend, 
behelzende in hoofdzaak, dat door de Maatschappij tot Bevor
dering der Bouwkunst, in vereeniging met het Genootschap 
Architectura et Amicitia, de Afdeelingen en andere kunst-
lichamen, maatregelen worden genomen tot regeling der loons
quaestie. 

De heer De Haan verheugt zich erin dat zooveel leden van 
het Genootschap Architectura et Amicitia op deze vergadering 
zijn verschenen; hij ziet daarin het bewijs dat allengs meer 
toenadering tusschen dc Afdeeling en het Genootschap plaats
vindt. 

De heer Strengers zegt. dat het Genootschap reeds een schrij
ven inzake de regeling der loonsquaestie aan het Hoofdbestuur 
der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst heeft inge
diend en repliceert den heer De Haan, dat nimmer verwijdering 
tusschen de beide lichamen heeft plaats gevonden. 

De heer Klinkhamer oppert eenige bedenking tegen het 
door den heer Leliman gesteld tarief, doch de heer L. zegt 
dat zijn tarief slechts een schema is, dat later door de eventueel 
te benoemen commissie ad libitum gewijzigd kan worden. 

Dc heer Sanches heeft gehoord, dat dc heer L. het voorstel 
in de Meivergadering der Maatschappij wenscht behandeld te 
zien, doch herinnert eraan dat de tijd tot het indienen van 
voorstellen verstreken is, waarop de heer L. antwoordt dat 
het Bestuur tcnvolle gerechtigd is de quaestie te behandelen. 
Hij vreest dat het anders op de lange baan zal geschoven 
worden evenals het ontwerp der Bouwverordening, dat nu reeds 
drie jaar op zich laat wachten. 

De heer Redeker, lid der Commissie tot het samenstellen 
van bedoelde verordening, zegt dat het concept bijna gereed is 
en dat het geen drie, maar twee jaar geduurd heeft. Daar geen 
verdere d i scuss i eén omtrent de motie verlangd worden, zegt de 
Voorzitter: »Ik geloof in uwen geest te handelen, nietwaar, 
wanneer ik u voorstel de motie met algemeene stemmen aan 
te nemen." Dienovereenkomstig wordt besloten. 

Nadat nog een lid het Bestuur heeft herinnerd dat op de 
begrooting eene som is uitgetrokken voor het uitschrijven van 
een prijsvraag, en dit tot dusverre niet geschied is, zegt de 
Voorzitter deze quaestie in de eerstvolgende Bestuursvergadering 
ter tafel te zullen brengen. 

Hierna wordt de vergadering, onder dankzegging aan dc aan
wezigen voor hunne tegenwoordigheid, gesloten. 



go D E O P M E R K E R . 8. Maart 1884. 

N A G E K O M E N A F L O O P E N . 

H ron Ineen. 1 Maart: voor do werken ten 
dienste van het waterschap Ouurswohl, onder 
beheer van den architect W. van der Heide, 
ingek. 10 hilj., als: 
B. de .long. te Groningen. ƒ 1232 
S. tie Wit, » Idea » 1880 
\V. Schol tens. » Farinsum, » 1225 

.1. Hemmes, i idem •> 1 !'.'(> 
W. Bos. i Qrohmgan, » 1078 
.1. v. Huren, » Delfzijl, » 1058 
.1. .1. Sijilzos. » Faiïii'sum. » 1000 
K. Brons, » Wagenborgen, » 971 
II. Xieland, » Wirduin, » 969 
J. 1'. .1. Rottinghuis. » Delfzijl, I «99 
gegnnd. 

Amsterdam, :! Maart: lo. de aanli'g van een 
pneumatisch buizennet, volgens liet. tweeledig 
rioolstelsel van Lieruiir, in de nieuwe wijk 
tusselien de Hiivsduelkade en den Anistel: ingek. 
10 bilj., als: 

li. W'. II. Schmidt 
& Co., te Amsterdam, ƒ 41.100 

J. P. Cornelissen, i idem » 89.986 
A. I'aans, » idem » 83,900 
G. D. v. Doorn, » idem » 35,180 
D. Zuiilorhook, n idem » 34.325 
M. Dentefcom, a Wem » 33 MO 
F. Itincker. « iilem > 88,698 
1'. klep, . idem » :'2,4:'4 
P. .1. Maas en 

Rookholst, » idem •> 29,786 
IYuijs en Bender, » idem * 27,690 

2u. het nphoogon van bet terrein, bestemd 
vnor den aanleg van plantsoen en wegen, tus
schen tie Nassatikaile en den t'eintuurweg buiten 
de /aagiiioleu|Kinrt: ingek. 11 bilj.. als: 
.1. de Vries, te Parroerende, / 53.700 
A . Zonneveld, > Amsterdam, » 40.400 
J . v. tlnuwolingcu, » Haarlemmermeer, » 40,555 
E. v. Brlimmelcu, » Amstanlam, I 42,424 
f'. Hoven, » idem » .30,438 
W. Ambachtsheer,» idem » 30.400 

J . Knoij, » idem » 88,800 
W. A. (i. Jansen, » idem » 38,750 
G. II. v. Doorn, » idem • 87,890 
C. Langeveld en 

Boatène, » idem » 37.807 
C. J . Hartogj » idem » 33.070 

' N - B O M C I , , 3 Maart: liet maken van een pri-
vnatgehouw luj de Mortelkazerne, en een reini
gingslokaal in de Tolbrugkazerne te 's-ltoseh; 
ingek. 4 liilj.. als: 
'l'li. Meuwese. te '«-Batch, ƒ 1000 
L Hartens, » idem • 1980 
G. de Rtüjter, li idem • 1010 
T. II. Iiiiks. , idem » 1797 

De laagste inschrijver is als aannemer voor-
gedragea. 
Riming ƒ 2080 

Amsterdam, 4 Maart: bet boa wen van een 
magazijn voor ambulancemateriee), aldaar; 
ingek. 15 bilj.. als: 

Cruif en Schouten, ƒ 18,803 
Verbrugge, » 13.750 
Paans, » 12.800 
Wit Jzn., » 12,700 
Keiiaud en Hoeljon, a 12,775 
Hmiman, " » 12,710 
Van Spanje, » 12,409 
Aaiden, > 12.440 
Woud, » 12,421 
Ozinga, » 12,324 
l.eilitiranilt, ii 12,235 
Knipper en Vree, » 12.108 
Maks Jzn., • 12.100 
Van Zeist. • 11,905 
Veeliemaiis. . 11,050 
Raming » 12,000 

's-Hage, 4 Maart: lo. liet linuweu van pri
vaten hij de Oranje- en Frederikskazernen, 
aldaar; ingekomen 6 bilj., als: 

F. P. de Haas, ƒ 8550 
L Tromp, » 7900 
E. Wijlir.inds ,t Co., » 7878 
A. R. Hutgers, » 7300 
Tom en Van bergen Henegouwen, • 7204 
.1. M. Meijsen, » 0779 
Raming • t:s50 

2o. het verriebten van werkzaamheden, in 
verhand met het maken van eeu heetwateroven, 
in de eatriiznenshakkeiïj, aldaai'; ingekomen 3 
bilj., als: 

E. Wijln-anils & Co., / 1950 
.1. de Baai, » 1895 
M. Houtman, • 1875 
Raming » 1735 

Breila, 5 Maart: het voortien in middelen 
tegen brandgevaar hij kazernegehouwen te 
Breda; ingekomen 3 bilj., als: 

J. Mol, te Breda, / 1449 
Th. Kessels, . idem » 1305 
J. s. Schoen makers, »> idem • 1340 
Raming • 1000 

's-Hage. 5 Maart: het houwen van 2 dubbele 
ijzeren ophaalbruggen over de in-aanhouw'.zijnde 
schutsluis onder de gein. Vreeswijk: ingekomen 
10 bilj., als: 
Koninklijke Nederlandsche Grof

smederij, Leiden, /' 17,590 
.1. I.evèipi'e ft ('ie., Herstal, '» 15,980 
D. A. Sehietlen X Co., Leiden. » 15,087 
lYnn en llauiluin. Dordrecht, » 15.500 
II. Dalhuiseii. Kampen, 15,483 
v. Dot'ssor en Ter Horst. Dordrecht, » 15,250 
De Jongh ft Co.. Oiidewater, » 14.950 
.1, L. Nering Hi'ige] ,* Co.. Deventer, » 14,840 
L. .1. Enthoven & Co, te 's-llage, » 14010 
De Vries Robbé & Co., Qorichem, » 13,080 

\insteiil:iin . 5 Maart: het maken van een 
gebouw mei kantoorlokalen, monsterkamer enz. 
in de Nes, hoek Kiviervischinarkt, onder beheer 
van de architecten Van Lookeren Campagne \ 
Confeld von Kelheit; mgek. 10 bilj., als: 

De Zwaan .Ir., en Koper, j 24.000 
A. II. Grijpisg, . 23,189 
E. R. Kuipers, • 22,455 
C. v. d. Ilui-g, » 20,100 
.1 r. Premier, » 200to 
.1. W. Lcihhranilt. I 19,444 
A. Aalders, .. 19,436 
Gebr. v Herkom, •> 19,400 
K. .1. It. v. Damme, • 19,880 
II. .1. en (i. Hiiandriksman, » 18,061 
.1. Lok hom ft Zn., > 18.850 
.1. v. Harderwijk, • 18,773 
P. A. Warners, » 18,020 
.1. J. Vontijii, » 17,8>>7 
E. Wijhrands & Co., • 16,975 
I). Zuiderhoek, u 16,735 
gegund. 

UrunIngen . 5 Maart: het bouwen van eene 
] woning en smederij op het perceel kadastraal 
, bekend gemeente Groningen, sectie A no. 715, 
onder beheer van den bouwkundige A. Maas; 
ingek. 12 hilj., als: 
.1. [beling, te Groningen, ƒ 6289 
J. de Vries, » idem » 6280 
,1. 1. Toesman, i idem i 6887 

I N G E Z O N D E N . 
Mijnheer iie Redacteur, 

In het nommer van He Opmerker van 
23 Februari j. l . komt een verslag voor van 
de Afdeeling Arnhem, dat eveneens te le
zen is in het Bouwkundig Weekblad van 
Donderdag 28 Februari. Het schijnt dat, 
óf de verslaggever voor beide bladen een 
en dezelfde persoon is, en dan neemt hij 
zijne taak van de gemakkelijkste zijde op, 
öf er bestaan twee verslaggevers, die met 
een wiskunstige nauwgezetheid de voor
dracht van het lid A. R. Freem hebben 
weergegeven: tenminste daaromtrent zijn 
de beide verslagen verrassend gelijklui
dend. 
Een getrouw lezer van De Opmerker en 

van het Bouwkundig Weekblad. 
SJSF Het bedoelde verslag is door het 
Bouwkundig Weekblad overgenomen, of 
wel door zijn verslaggever overgeschreven. 
Hoewel wij er niets op tegen hebben, dat 
verslagen uit ons weekblad worden over
genomen en ons daardoor zelfs vereerd 
gevoelen, zou toch de wellevendheid vor
deren de bron aan te geven. 

D l RF.DACTIK. 

II. de Haan, I " ' 
(i. Woltlu 

» idem 
. Helium, 
a Groningen, 
» idem 
» idem 
I idem 
1 idem 
. idem 
* idem 

. 5780 
» 6707 
. 5719 
» 5640 
» 5306 
» 5306 

5394 
» 5382 
» 5347 

II. J. Melige, 
N'. Wierenga, 
T. Holthuis 
.1. .1. Walker, 
.1. llolseher, 
K. Ilovinph, 

J Pb. Hendriks, 
!gegund. 
I l.ouiia. 5 Maart: het. uitvoeren van straat-
I makerswerken in de gemeente; ingekomen 4 
1 bilj., als: 

per M* 
II. .1. Xederhoist, te Gouda, ƒ 0.225 

; C. P. W. Doming, » idem » 0.21 
W. Valkenvisser, » Ovorschio, « 0.16* 
T. W. Bonte, » Amersfoort, » 0 15= 

Ek-en-WIrl , 6 Maart: het houwen van een 
woonhuis bij de hoeve aEngelinahof", onder be
heer van de architecten Van Rossem en Vuyk; 
ingek. 6 bilj.. als: 
P. 1 miers, te Utrecht. ƒ 15,726 
W. v. d Pol, » Ek-en-Wiel, a 11,625 
Jan de Weger, » Tiei, , 10 600 
L. II. Ileutener, » idem • 10,458 
A . .1. v. Alphen, » idem » 9,975 
J. v. Vuui-en, » Vuren, » 9,885 

Schiedam, 6 Maart: het leggen van het 
gegoten-ijzeren buizennet ten dienste der water
leiding; ingekomen 2 bilj., als: 
Krank Colson. te 's-llage, / 40.744.36 
George Wilson, a idem » 34.808.555 

Alfen-eii-Kiel, 5 Maart: het maken der 
aaiilebaau en met Ie somt klinkers bestraten 
daarvan, in de kom der gemeente Allen, samen 
lang 800 M. ; ingek. 7 bilj., als: 
T. II. Borgen, te Waart, ƒ 6 2 1 0 
.1. f. Otten, • Helmond, . 0100 
A. v. Loon, » Alten, » 5000 
S. Jansen, » llaaile-Nassau, » 5517 
Jac. v. Einpel, • Tilburg. » 549» 
L. Boterliiaus. a liilze-Rijen, a 5444 
G. VV. Metsers, »_<iinneken ca., » 5366 

B E N Ö Ë M I N G E R " 

AANBESTEDING. 
D E COMMISSIE VAN B E H E E R EN T O E 

ZICHT VAN HE GASTHUIZEN T E AMSTER
DAM, zal op Donderdag den 20""'Maart 1884, 
des namiddags ten drie ure, in het Binnen-
Gasthuis. in het openbaar 

A A N B E S T E D E N : 
Het verbouwen van perceel N ' . 

02 op den Kloveniersburgwal, 
tot woning voor den Directeur-
Geneeskundige van het Binnen-
Gasthuis. 

Bestek en teekeiiing liggen ter inzage ten 
kantore aan het Binnen-Gasthuis en zjjn al
daar verkrijgbaar tegen betaling van ƒ 1 . 6 0 
per stel. 

Aanwijzing en inlichtingen volgens 8, 37 
van het Bestek worden gegeven door den 
Heer H . L E G U I J T , Architect over het on
derhoud der (iasthuisgebouwen te Amsterdam. 

W. S. .1. V A N WATERSCHOOT V A N 
DER G R A C H T , 

P. A. B R U G M A N , 
Leden der Bouwcommissie. 

Op Vrijdag den 21 Maart 1884, des namid
dags te 2 ure, zal ten Raadhuizc te Zulphen 
worden 

• a n b e a t e e d i 
Het vernieuwen van den Ijzeren 

bovenbouw van twee vaste 
Bruggen en van 50 M. Be
schoeiing. 

Het bestek ligt ter lezing op het Bureau 
van den Gemeente-Architect F . H. V A N E T -
T E G E R en is tegen betaling van 25 Cents 
verkrjjgbaar. 

Tot vervanging van den heer C. Lugten, 
die met 1 Mei e.k. ontslag heeft gevraagd 
en bekomen uit de betrekking van opzich
ter van den Provincialen Waterstaat in 
Zuidholland, is benoemd de heer P. Berk
hout, te Leeuwarden. 

^ P A R K E T V L O E R E N , ^ 
3 VILLER0Y & BOCH, METTLACH £ 
S BOCH Frères, MAUBEUGE £ 
3 MINT0N, H0LLINS & C"„ ST0KE •= 
pri » 
cn li,, de V6ffeftgl nwoordî cra cn DepAtliuuderi: jg 
£ 1 ) 1 . L I I V T & , O s , Ö 

Oostzeedjjk '248, Rotterdam. 

_ A D V E R T E N T I E N . 
Terstond gevraagd een 

s e r o u l i n w T i l Teefceiaar 
op een salaris van / S 0 's niaands, voorzien 
van goede getuigschriften. 

Franco brieven letter P., bureau vanditblad. 

8 Maart 1884. D E O P M E R K E R . 9 i 

MïiMi:in\!., 
B U R G E M E E S T E R cn W E T H O U D E R S der 

Gemeente AMS'IKRDAM, zullen op Maandag 
den 17 Maart 1884, op het Raadhuis, in het 
openbaar doen aanbesteden: 

a. Het maken van den Onderbouw 
eener Draaibrug in de Hout
mankade over de te verlengen 
Haarlemmer Trekvaart, en bij-
behoorende Werken. 

b. Het bouwen van het Gymna
sium aan de Weteringschans. 

c. Het leveren van bezaagde en 
onbezaagde Eiken, Vuren en 
Dennen Houtwaren; Teer, F ik . 
en Smeedijzer, ten dienste der 
Gemeentewerken, onder beheer j 
van den Wethouder, belast met 
de Publieke Werken der ge
meente Amsterdam, gedurende 
het jaar 1884. 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn 
uitsluitend te verkrjjgen ter Drukkerij der 
gemeente, togen betaling van f 1 voor de 
sub a (met één tcekening). cn van ƒ 2 . 5 0 
voor de sub b (met vjjf teekeningen) en van j 

/ 0.25 voor de sub e. 
Inlichtingen worden gegeven ten Kantore I 

van den Stadsarchitect, op het Raadhuis, 
omtrent sub a en //, volgens (5 :(7 van het 
bestek, en voor sub e, Kamer N". 07, van! 
11 uur 's ochtends tot 1 uur des namiddags. I 

Burgemeester en Wethouders roorn.: | 
Amsterdam, V A N T I E N H O V E N . 

4 Maart 1884. De Secretaris .-
L E J O L L E , /. *. 

STOOMWAALSTEENFABRIEK 
t e D R U T E N 

VAN 

HARTMAN & COMFE 
K A N T O O R te N I J M E G E N , 

V A N W E L D E R E N S T R A A T No. 14. 

Aanbesteding bi] Inschrijving, 
IN TWEE PERCEELEN. 

lo. Van de R I O L E R I N G van het 
grachtje achter „het Kogel
park", te Dordrecht, 

2o. Van de R I O L E R I N G van een 
gedeelte der Binnenstad aldaar, 

beide met de gedeeltelijke Le
verantie van de daartoe benoo-
digde Materialen. 

Van af Maandag den 10 Maart 1884 zjjn 
de bestekken tegen betaling van / 0.50 per 
exemplaar, verkrjjgbaar ter Gemeente-Secre
tarie te Dordrecht, de teekeningen, voor zoo
ver de voorraad strekt, tegen betaling van 

ƒ 3.— per stel, aan het Bureau der Gemeen
tewerken aldaar, alwaar tevens alle verdere 
inlichtingen te bekomen zjjn. 

De biljetten moeten worden ingeleverd ter 
Secretarie voornoemd, vóór of op Maandag 
den 24 Ma/trl 1884, des nam. 12'/, uur, in 
eene op iederen werkdag aldaar daartoe aan
wezige bus. 

Aanwjjzing in loco op Donderdag den 20 
Maart te voren, des nam. ten 2 ure, te be
ginnen aan »de Snellesluis", bjj de Riedjjks-
haven. 

Aanbesteding. 
t De D Directie der Maatschappij tot exploita

tie van Houirlerreineii teaenover Hulkestein", 
is voornemens op Zaterdag den Kr1™ Maart 1884, 
des namiddags ten 2 ure, in het Koffiehuis 
'De Harmonie" te Arnhem, in het openbaar 

aan te besteden: 
Het egaliseeren en verharden van 

W e g e n , op het terrein ten 
noorden van den Utrechtschen 
Straatweg, tegenover het land
goed Hulkestein, 

*aarvan het Bestek, verkrjjgbaar gesteld 
bjj de Boekdrukkers G. W. V A N DER 

WIEL & C°. te Arnhem, voor den prijs van 
/0.25. 

. Tcekening ter inzage op Zaterdag 8 Maart, 
>n bovengenoemd Kotfiehuis. 

Aanwnzing in loco, op Donderdag den 13 d" 
M aart 1884, des voormiddags ten 10 ure. 

RIETSCHEL & HENNEBERG, 
Ingenieurs & Fabriekanten, 

Ber l i jn . Dresden. K e u l e n . Weenen. 
Vertegenwoordiger voor Nederland 

J. VAN HOORN Szn., Ingenieur Amsterdam. 
Projecten, Ucgroolinireii en Aanleg 

VAN 
Centraalverwarming & Ventilatie-

inrichtingen , 
naar de nieuwste cn proefondervindelijk beste 

Construction voor: 
Woonhuizen, Villa's, Kantoren, Winkels, Ho
tels, Restauraties, Schouwburgen, Museums, 
Kerken , Ziekenhuizen , Scholen , Bibliothe
ken, Krankzinnigengestichten, Gevangenissen, 
Openbare Gebouwen, Werkplaatsen, Fabrie
ken enz. door middel van Stoom-, Water-
of Luchtverwarming of gecombineer
de systemen. 

Installaties van Openbare Zwem- en 
Badinrichtingen. 

StoomkooktoesteUen en Wasch-
in richtingen, 

Drooginriehtingen voor Abattoirs en 
Fabrieken 

De geachte heer, die op 28 Februari een 
briefkaart — postmerk Utrecht station — 

verzond met verzoek om toezending vaneen 
prospectus voor vuurvaste houtasphalt-
vloeren — en hierop zjjn adres vergeten 
heeft, wordt vriendelijk verzocht zulks mjj 
op te geven. 

THE00. FERD. BIERHORST. 

Aan de 

Departement van Financiën. 

L A N D S GEBOUW EN. 
A A N B E S T E D I N G . 

Op Dinsdag 25 Maart 1884, des middags 
ten 12 ure zal, onder goedkeuring van den 
Minister van Financiën. aan het gebouw 
van genoemd Departement, worden aan
besteed : 

Het onderhoud en het herstellen 
van het Hypotheek- en Kadas
tergebouw te Groningen. 

De besteding geschiedt bjj enkele inschrij
ving , volgens J J 434 en 435 der Algemeene 
Voorschriften, vastgesteld bjj beschikking van 
den Minister van Waterstaat, Handel en Nij
verheid, dd. 12 September 1SS2, n°. 6, af
deeling Waterstaat A. 

Het bestek ligt ter lezing aan het gebouw 
van het Ministerie van Financiën, aan het 
bureel der Landsgebouwen in het lste district 
te 's-Gravenhage, aan het kantoor van de 
Hypotheken en het Kadaster te Oroningen, 
alwaar het gratis verkrjjgbaar is, en aan 
het gebouw van het Provinciaal Bestuur te 
Groningen. 

Inlichtingen worden gegeven door den 
Bouwkundige voor de Landsgebouwen in het 
lste district te 's-Gravenhage. 

Aanwjjzing zal worden gedaan op Satur
day. 15 Maart 1884, des voormiddags ten 
10 uur. 

's-Gravenhage, 21 Februari 1884. 
De Minister van Financiën, 

G R O B B E E . 

J . L. BACON & C°. 
Ingenieurs, aannemers van verwarmingen ventilatie. 

Gouden Medaille, 
Tentoonstoiling 1883, Amsterdam, 

N i e u w e v a a r t , 10 
A M S T E R D A M . 

Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge
stichten , woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 

Projecten en begrootingen worden kosteloos 
geleverd. 

DEBICKS & GELDENS to Bruten, 
(Zilveren Medaille Amsterdam 1883) 

ZIJN V O O R H A N D E N : 
Boulot- en lei-dakpannen, vorsten, 

gevelbanden en nokversieringen; — 
50 000 wrakke pannen a ƒ 1 5 . — per 1000. 

Mosaik- en andere tegels; — gevel-, 
kiel-, put-, drie- en viergaats holle 
steenen, profiel-blokken en ornamen
ten, alles in rood, blauw en in verschil
lende kleuren verglaasd. 

Bestellingen worden met spoed uit
gevoerd. 

PIIOTOLITIIOGRAPHIE, PHOTOZINAPfllK 
en Stéréotype-Inrichting 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zijne inrichting voor P l i* l» l l t l i « sra | ih l e , 
byzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l'hot*r.lnee-
graphie voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van H H . Uitgevers en op 
zijne sierentvpe-iiiiieiiiiiis voor H H . Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

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

De heer JOH. G. S T E M L E R Cz., te ^fis-
sterdam, heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
bestellingen voor Phoioliihaaraphie, zonder 
prijsverhooging voor de bestellers. 

O . J . 

Departement van Financiën. 

L A N D S G E B O U W E N . 
A A N B E S T E D I N G . 

Op Dinsdag 25 Maart 1884, des middags 
ten 12 ure zal, onder goedkeuring van den 
Minister van Financiën, aan het gebouw 
van genoemd Departement, worden aan
besteed : 

Het onderhouden van en het doen 
van eenige hersteUingen aan het 
Rijksgebouw te Sneek, waarin 
gevestigd zijn de kantoren van 
de Hypotheken en het Kadaster. 

De besteding geschiedt bh' enkele inschrij
ving, volgens tj | 434 en 435 der Algemeene 
Voorschriften, vastgesteld bjj beschikking van 
den Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid, dd. 12 September 1882, n". ü, 
afdeeling Waterstaat A. 

Het bestek ligt ter lezing aan het gebouw 
van het Ministerie van Financiën, aan het 
bureel der Landsgebouwen in het lste dis
trict te 's-Grttrenhage, aan het kantoor van 
de Hypotheken en het Kadaster te Sneek, 
alwaar het gratis verkrjjgbaar is, en aan 
het gebouw van het Provinciaal Bestuur te 
ljeeuieaHen. 

Inlichtingen worden gegeven door den 
Bouwkundige voor de Landsgebouwen in het 
lste district te 's-Gravenhage. 

Aanwjjzing zal worden gedaan op Maan
dag 17 Maart 1884, des vooriniddags ten 
11 '/i uur. 

's-Gravenhage, 21 Februari 1884. 

De Minister van Financiën, 
G R O B B E E . 



9 2 D E O P M E R K E R . 8 Maart 1884. 
N E G E N T I E N D E J A A R G A N G N°. n . Z A T E R D A G 15 M A A R T 1884. 

B . H O L S B O E T l . - A r n l i o m . 
L e v e r a n c i e r v a n Z . M . d e n K o n i n g . 

Fabriek en Magazijn van Instrumenten voor wetenschappelijk gebruik. 
Bekroond voor Waterpas, Hoekmeet- en andere instrumenten 

met Zilver 1808, 1881, 1883 (Internat. Tentoonst.) 
Hoogste onderscheiding 1879. 

EQUERRES. MEETKETTIN'UEN. BRIEF- en l'AKKETBALANSEN, enz. enz. 
BAKENS, ROTATIE- en INDUCTIE-TOESTELLEN. TELEGRAAF-APPARATEN. enz, enz. 

Van oads gevestigde Fabrieken (J, VAN LENT, Rotterdam. 
Ver tegen woovoigei der Ceramiek- en 

Cementtegelfabriek 

LÉON DE SKIET & O., Gent. LII. W BERKEN, 
te Heiligerlee (prov. Groningen). 

Nieuwe Constructie 

B R A N D S P U I T E N , 
I K i l V i : l : \ I IIMi . 

Het n n t grapuit van alle beproefde, 
buiten- en binnenlandsche Brandspuiten 

OP UE 

Wereldtentoonstelling ie Amsterdam 

in 1 8 8 3 . 
Hiervan reeds 147 stuks afgeleverd. 

B E K R O O N D op Wereldtentoonstellingen 
Amsterdam 1883, 

Weenen, Londen, Parijs, 
Philadelphia. 

SPECIALITEIT I N : 

METALEN TORENKLOKKEN, 
Torenuurwerken, zwaar Gietwerk, 
Koper- en Metaa l -Compos i t i ën , Ma
chines- en Grofsmederij. — Echte Hen
nepen en Gomelastieken Brandspuitslan
gen en Emmers, gejjkte Koperen Ba
lansen, Schalen, Gewichten, etc. 

A A N D E DRIE STOOM-MACHINALE 

Steen-, Dakpannen-en 
Praineerbuizen-Fabrieken, 

(werkende met zeven ovens), groote voorraad. 

Verders specialiteit in: 
IJzeren Kerk- en Fabrieksramen. 
IJzeren en Houten Bolblinden. 
Zweedsche Kamerdeuren. 
Italiaansche Mozaïkvloeren . 
Prima Portland-Cement. 
Plafonneerlatten, veel hilljjkcr en beter 

als Kiet. 
Onbrandbare Verf enz. 
Prospectussen en Prijscouranten op aanvraag. 

H.& J. SUYVER, 
F A B R I K A N T E N V A N 

STOOMKETELS en WERKTlülii, 
op dc Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

188:1 bekroond met 
EEEE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
Bickerstraat 

A M S T E R D A M . 
Losauges , 

IJzeren Daken, 
cn Zijbekl., 

IJzeren Gehouwen, 
Gtgtlv. IJzeren 
Emmers, Tiiliben, 
(iielers, enz. enz. 

VERZINKFABRIEK, 

inden & Co. 
Dordrecht. 

Zuinigheids- I Niet aangroeien-
^ . . . I de en roestwe-
Koosteruzers.| r e n de Verven. 

Vraaitl Catalott. 
NEDEKL. 

Van der 
Cialv. op 

LOONl 

L 
BECKER & BUDDIXGH. - ARNHEM. 

K O N I N K L I J K E F A B R I E K vAx 

W A T E R P A S - , 
H O E K M E E T -

en andere 

I N S T R U M E N T E N 
voor INGENIEURS, ARCHITECTEN, 

LANDMETERS, TEEKENAARS, enz. 

Geëmai l leerd- i jzeren P E I L S C H A L E N , 

WEEGWERKTUIGEN. 
Neuchatel Asphalte Company L t d . London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VAL DE TRAVERS, 
FABRIEK T R A D E M A R K . 

AMSTERDAM 
B e l t w e g N". 3. 

NATUURL. ASPHALT 

III. lit: TIMERS 
ZWITSERLAND. 

Gecomprimeerde Asphaltwegen en dito Dorsehvloeren. 
Werken in Asphalt-Mastiek voor Trottoirs, Skating-Kinks, Mout vloeren, 

Kelders. 
Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazijn vloeren, Gangen, Veranda's, 

Brug- en Dakbedekkingen, Beton-Fundeeringen, 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 Kantoor der fabriek, Damrak 80, Amsterdam, of bjj den Heer 
H . G. KNOOPS C.OZN., Beekstraat F . 62, te Arnhem. 

De Directeur, W. PATON WALSH. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
(VERNIEUWINGSFONDS.) 

Op Dinsdag den 25" •> Maart 1884, des namid
dags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der 
Maatschappjj tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen bjj de -Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek No. 83. 
Het leveren van stalen spoorsta

ven, stalen laschplaten en 
schroefbouten, in 2 perceelen. 

De besteding geschiedt bjj enkele inschrij
ving, volgens art. 20 van het bestek. 

Het bestek ligt van den 5*» Maart 18S4 
ter lezing aan het Centraalbureau bij de Mo
reelse Laan en aan de bureaux van de Heeren 
Sectie-Ingenieurs W. J . K L E R K D E REUS te 
Meppel en 11. E . B E U N K E te Breda en i> 
op franco aanvraag aan genoemd Centraal
bureau (Afd. Weg en Werken) tc bekomen, 
tegen betaling van / 0.60. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken) en door 
de Sectie-Ingenieurs voornoemd. 

Utrecht, den ¥ " Maart 1884. 

I I I M W I M 

RCHITECTVRAET 3 J MICITIA 

Rcdaiïeur-Uitgever F. W . V A N G E N O T 10/.. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicit ia: J A N S P R I N G E R , 

C. B. P O S T H U M U S M E Y J E S en A . W . W E I S S M A X . 
Stukken voor het (ïenoolschap, tie Redactie betreffende, te adresseeren 

aan den Heer C. l i . POSTHUMUS MEYJES , Prinsengracht 851 tc Amster
dam, en die omtrent de Administratie van het (ïenootschap aan den 

Heer T i l . G . STRKNCERS , Oosterdoksluis, te Amsterdam. 
Alle andere stukken en advertentien aan het Bureau van De Opmerker^ 

Driekoningenstraat N°. 28 te Arnhem. 

A.WW. 
AliON'NKMKXT ƒ 2.25 per 3 maanden of wel zes gulden per jaar hij 

vooruitbetaling en franco toezending van dithedrag; TOOT betbuitenland 
f 7.50 en Nederlandsch-Jndië f 9.—, bij vooruitbetaling. 

A D V K R T E X T I K X , ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een beu ijsnommer, worden tot Vrijdag avond aangenomen. 

Voor veelvuldige plaatsing of een groot aantal regels worden abon
nementen gesloten. 

AFZONDERLIJKE NUMMERS, uitsluitend bij contante betaling te beko
men, ad 15 cent per stuk en 25 cent per plaat. 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T GENOOTSCHAP. 

Gedrukt tyj ö. W. van der Wiel & 0°., te Arana» 

Heeren Leden wordt bericht: 

l°. dat de 822 8 t P vergadering zal gehouden worden 
den I9 d c u Maart e.k. in Maison Stroucken. 

De agenda voor die vergadering is: 
a. Mededeelingen van het Bestuur. 
b. Ballotage van voorgestelde leden. 
c. Bijdrage van den heer Jan Springer. 
d. Kunstbeschouwing te geven door den heer J. H. T. 

Löning. 
e. Expositie van de ingekomen antwoorden op de 

prijsvraag „Een orgelkast"; 

2°. dat de inlevering der antwoorden op de prijs
vraag „Een orgelkast" moet geschieden vóór of op den 
i7deu Maart 1884; 

3°. dat als buitenlid is toegetreden de heer A. Por-
theine Jr. te Arnhem. 

Namens het Bestuur, 
de 1 ste-Secretaris 

Th. G. Strengers. 

(A. et A.) D E ABDIJ E B E R B A C H 
door 

JONAS INGENOHL. 

Aan de zuidelijke helling van het Taunusgebergte, on
geveer een uur gaans van Hattenheim in den Rheingau, 
ontwaart men de uitgestrekte bouwwerken van de voor
malige abdij Eberbach. 

Reeds in 't jaar 1116, had de Aartsbisschop Adal
bert van Mainz, uit het geslacht der Graven van 
Saarbrücken, hier eene afdeeling van de Augustijner
orde gesticht, die echter spoedig daarna, n.l.in 1131, 
werd vervangen door een klein aantal Benediktijner-
ntonniken van het klooster Johannisberg, onder welks 
Prioriteit Eberbach was gesteld. 

Ook deze orde behield het klooster niet lang; want 
"og in hetzelfde jaar kocht Aartsbisschop Adalbert 
het voor 50 pond zilver terug en schonk het aan 

de monniken van den Heiligen Bernardus. Sinds na
melijk de Aartsbisschop den stichter van die orde 
persoonlijk had leeren kennen, had hij een hooge ver
eering voor zijn persoon opgevat en wilde hij diens 
orde ook in zijn aartsbisdom invoeren. 

Aan den Heiligen Bernardus richtte hij daarom een 
verzoek in dien geest, en deze zond terstond zijn leer
ling Ruthard met een aantal monniken uit het stam
huis te Clairvaux. Aan dezen gaf de Aartsbisschop 
in 1131 de door de Augustijners verlaten kloosterge
bouwen over en stelde den bovengenoemden Ruthard 
als abt hierover aan. 

De nieuwe nederzetting nam zoodanig in bloei toe, 
dat nog tijdens het leven van den eersten abt, van 
hier uit twaalf kolonies tot stichting van verschillende 
kloosters werden gevestigd en, door de toenemende 
vermeerdering van kloostergeestelijken, de vergrooting 
van het klooster en het bouwen van een grootere kerk 
noodzakelijk werd. Deze geestelijken brachten een nieuw 
leven in de stijve vormen van het kloosterleven. Hun 
warmer gevoel voor godsdienst, reine zeden en strenge 
kloostertucht trokken de opmerkzaamheid tot op grooten 
afstand in den omtrek cn bezorgden hun vele privilegiën 
en geschenken, waardoor het klooster een der mach
tigste en rijkste aan den Rijn werd. Zijn bibliotheek 
kon men onder de voornaamste rangschikken, want, 
evenals de orde waartoe zij behoorden in 't algemeen, 
stonden ook de kloosterbroeders van Eberbach in 't 
bijzonder, bekend als groote geleerden. 

De nieuwe kloosterbouw werd, volgens eene oor
konde , die daarvan nog aanwezig moet zijn in het 
Nassausche Lands-archief te Idstein, in het jaar 1135 
begonnen en in het jaar 1186, dus 51 jaren later, werd 
de voltooide grootere kerk ingewijd. 

In Juli 1137 stierf de Aartsbisschop Adalbert, de 
stichter van het klooster, die te Eberbach begraven 
werd , waar nog altijd zijn naamdag wordt herdacht. 

Reeds in de eerste eeuw der stichting, waarschijnlijk 
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onder den abt Theobald (1206—1221), werd de oudste 
der beide kloosterkerken tot hospitaal voor arme 
zieken ingericht. 

Van den opstand der Boeren in de Rijnstreek in 
1525 had het klooster zeer veel te lijden. Toen werd 
het eerste kloostergebouw bijna geheel verwoest. 

Nog erger huisden er in 1631 de Zweden, die, 
onder den kanselier Oxenstierna, bijna alles leegplun
derden en de rijke bibliotheek totaal vernielden. 

Bij de algemeene opruiming van kloosters, werd ook 
dat te Eberbach opgeheven en met zijne talrijke be
zittingen als hertogelijk domein bij Nassau ingelijfd, 
waarna het tot verbetcringsgesticht cn gekkenhuis werd 
ingericht. Aan dit gebruiken voor profane doeleinden 
is 't dan ook te danken, dat deze voor architecten cn 
liefhebbers van middclecuwsche Bouwkunst bijzonder 
interessante kloostergebouwen met hunne beide kerken, 
nog grootendecls bewaard zijn gebleven. 

D E O U D E K E K K . 

Omtrent den tijd van den bouw der oudere kerk is 
met zekerheid niets tc melden, daar noch in de ar
chieven van het klooster Eberbach in 's Rijks Archief, 
noch bij eenig kroniekschrijver die tijd is opgeteekend. 
De eenige aanwijzing daaromtrent is de bouw zelf. 
Neemt men aan, dat deze plaatsvond dadelijk na de 
vestiging der afdeeling Augustijner-monniken, wat in 
1116 geschiedde, dan zal dit hoogstwaarschijnlijk wel 
juist zijn, daar het toch vrij zeker is, dat tegelijk met 
de overige gebouwen van de abdij, een kerk werd ge
sticht; en dat eerst toen de oude kerk niet meer vol
doende bleek te zijn, met de nieuwe of groote kerk, 
die in 1186 werd ingewijd, een aanvang werd gemaakt. 
Naar een nog bestaand handschrift werd de eerste 
steen voor de groote kerk nog door den eersten abt 
Ruthard, en kort vóór zijnen dood, welke in 1158 
plaatsvond, gelegd. Daar nu aangenomen moet wor
den , dat tegelijk met de vestiging der monniken ook 
een abdij-kerk werd gebouwd en deze Ruthard in 1131 
als abt van het klooster werd aangesteld, zoo is het 
duidelijk, dat de bouw der oude kerk tusschen 1116 
en 1131 , dus door den Aartsbisschop Adalbert zeiven, 
is ondernomen. Het kan ook niet twijfelachtig zijn, dat 
de hier bedoelde kleinere kerk dezelfde is, die tegelijk 
met, of terstond na de vestiging is gesticht, daar alleen 
slechts melding wordt gemaakt van de inwijding der 
groote kerk, en noch van een vroegere en nog veel 
minder van een latere kerk sprake is. Na den bouw 
van de groote kerk was trouwens aan de behoefte vol
daan , en een tweede Godshuis zou dus zonder doel 
zijn geweest. 

Ofschoon nu evenwel de kleine kerk, die als oude 
aangenomen is, elementen vertoont, welke een latere 
periode kenmerken, zooals bijvoorbeeld de op slanke 
zuilen met kelkvormige kapiteelen rustende, tamelijk 
hooge spitsboog, en daarentegen bij de kerk in 1186 
ingewijd alléén dc halfcirkelvormige afdekking is te 
vinden , kan dit toch, voor het bepalen van den ouder
dom der beide kerken , geen maatstaf zijn, daar men 
van den spitsboog in latcren tijd weer zeer dikwijls is 
afgegaan, en bij de jongere gedenkteekenen der Romaan-

schc Bouwkunst de spitsboog het veld heeft moeten 
ruimen voor dc halfcirkelvormige overdekking. 

Overigens ligt het karakter van den Gothischcn spits
boog niet in den uiterlijkcn vorm, doch wel degelijk 
in de inwendige behandeling van het kruisgewelf, door 
ribben en verdeeling der kruisvelden , wat de meestal 
steeds consequent doorgaande constructie geheel wijzigde, 
tot hare geleidelijke hervorming door lichtere motieven 
aanleiding gaf en bijgevolg dan ook van beslisscnden 
invloed was op de rechtstanden van het gebouw. 

De gewelven van de oudere kerk te Eberbach zijn 
allen, hoewel van zeer spitsen vorm , toch zonder ribben. 

De kerk, met de lange oostzijde tegen den berg, 
met de smalle zuid- of koorzijde naar den klooster
tuin gericht, is 38 M. lang, 16 M. breed en van 8.30 M. 
hoogte. De muren zijn vlak en van onregelmatige 
steenblokken opgetrokken. Uitwendig verraadt nog 
slechts het eenvoudige, kleine koor, dat waarschijnlijk 
in de I5 l l c eeuw werd aangebouwd, de bestemming 
van het gebouw, daar de gevel aan dc noordzijde, 
door een aanbouw van latcren tijd, eveneens aan 't oog 
is onttrokken. De halfcirkelvormige smalle vensters 
zijn rondom afgeschuind van af de halve dikte van den 
muur. Deze afschuiningen zijn, evenals die aan den 
hoofdingang, die echter ook door een aanbouw wordt 
verborgen, zonder eenige profileering, van een soort 
tufsteen gemetseld. 

De tegenwoordige ingang is later uitgebroken, en 
bevindt zich aan dc westzijde. 

Inwendig is de kerk door twee zuilenrijen in drie 
even hooge beuken verdeeld, en hoewel zij thans dient 
als druivenpershuis, en gevuld is met daartoe dienende 
persen , nog in haar oorspronkelijken staat gebleven. 

De op 14 zuilen rustende overwelving bestaat uit 
vlakke kruisgewelven, zonder ribben en is bijzonder 
hoog. De bogen gaan in de eenvoudigste constructie 
van zuil tot zuil en worden aan de muurzijde door 
kraagsteenen gedragen. De gewelven zijn 0.18 M. 
dik en van lichte tufsteenen gemetseld. De slanke 
zuilen hebben kapiteelen van antieken vorm, en zijn 
van de rijkste bladvormen voorzien, waarbij velen van 
sierlijke en karakteristieke compositie. De kraagsteenen 
zijn deels effen, deels evenals de kapiteelen versierd 
met gestylcerde plantenornementen. De zuilschachten 
zijn sterk verdund, zonder zwelling. De basementen 
der zuilen vertooncn den antieken vorm cn hebben hoek
bladeren. De in roode zandsteen bewerkte zuilen 
met kapiteelen en basementen zijn niet zoo kantig uit
gevoerd als de steenhouwwerken in de grootere kerk, 
wat ook weer de bewering omtrent den vroegeren bouw 
dezer kleine kerk kan staven. 

Van den oorspronkelijken kerkvloer is niets meer te 
zien, daar de tegenwoordige met den buitengrond ge
lijk aangevuld en geplaveid is. 

Een algemeenen blik over dit gebouw latende gaan, 
springen ons de volgende eigenaardigheden in 't oog: 

i° . De situatie der kerk, met het koor naar het 
zuiden gericht. 

2". De eenvoudige, lange plattegrondvorm, zonder 
koornis (de tegenwoordige is later aangebracht). 

3". Dc eentonige, zwaarmoedige buitenmuren, zon
der nissen en pilasters en zelfs zonder de in de 12 l l e eeuw 
zoo geliefde bogenfries onder de gootlijst. 

4". In volkomen tegenstelling hiermede, het slanke 
binnenste, de sierlijke zuilen enz., en eindelijk 

5". Dat in dit bouwwerk van zeer vroege periode 
dc rondboog in de muren en dc spitsboog in de over
welving tegelijk voorkomt; dc laatste echter nog niet 
als een element eener nieuwere richting, maar slechts 
als een door omstandigheden bepaalde afwijking van 
het gewone rondboog-gewelf. 

Ofschoon men nu meermalen beweerd heeft dat deze 
gewelven in latcren tijd zijn aangebracht, moet dit denk
beeld toch worden opgegeven, omdat nergens iets van 
een latcren bouw in Eberbach te vinden is en bijgevolg 
ook niet van een verbouwing der oudere kerk, wat 
in elk geval toch wel met de eene of andere gebeurtenis 
in verband zou gestaan hebben. 

Verder pleit nog tegen eene latere verbouwing de 
omstandigheid, dat dadelijk na 1150, dus niet lang 
na de vestiging der eerste geestelijken, de bouw der 
grootere kerk werd begonnen, en reeds in 1178 het 
koor met dc kruisarmen voor den dienst werd gebruikt, 
waardoor dus iedere aanleiding tot een belangrijke en 
kostbare verbouwing van de oude kerk zou zijn vervallen. 

Ook vindt men aan 't gebouw zelf bepaald niets, 
wat eene latcren gewelfbouw zou doen vermoeden. 

Nergens is te bemerken, dat de kraagstukken onder 
de gewelfbogen later zijn ingezet, of dat de muren op 
die plaatsen zijn uitgebroken geweest. 

Evenmin is eenig spoor te ontdekken van het ver
plaatsen der vensters , die toch thans tot dicht onder 
het .spitsbooggewelf zijn aangebracht, en welke in elk 
geval, wanneer vroeger het halfcirkelvormige gewelf 
had bestaan, veel te hoog zouden zijn en voor een goed 
deel bedekt door het gewelf zelf. 

Ook zou men bij dc verbouwing de muren belang
rijk verhoogd moeten hebben, daar ze in dat geval 
onmogelijk primitief die hoogte zouden hebben gehad, 
dat ze zoover boven de gewelven uitstaken. 

Doch de buitenmuren zijn van den grond tot aan 
het dak als door éénc hand vervaardigd, en er is 
geen spoor van latere verhooging der muren tc vinden. 

De gewelven zijn evenzeer volkomen gelijk van be
werking aan die van de muren en al het overige met
selwerk van het gebouw. 

De nogal aanmerkelijke hoogte der spitsbooggewel
ven is trouwens in volkomen harmonie met de slanke 
verhouding der zuilen; de halfcirkelvormige boog zou 
hier bepaald misstaan hebben. 

Elke gedachte aan een latere verbouwing moet dus 
worden opgegeven, en men kan gerust, zonder ana
chronisme te begaan, aannemen , dat reeds tusschen 1116 
e n 1131, den tijd van den bouw der kerk, de vlakke 
spitsboog op kelkvormige kapiteelen en basementen met 
bladeren aan dc hoeken is toegepast. 

Daardoor verkrijgt dit overigens op zich zelf onbe
duidend bouwwerk een eigenaardige beteckenis. 

Bij het karakter der détails is een streven naar ont
wikkeling niet te miskennen, en wel 't minst in den 

vorm der zuilkapitcelcn , waarbij eene vrije navolging 
en ongedwongen behandeling van het Korintische kapi
teel duidelijk is op te merken. 

D E NIEUWE K E R K . 

Niet ver van dc hierboven beschreven oude kerk, 
maar nicer in 't zuidelijk deel van de abdij, staat, 
hoog boven alles uitstekend, de nieuwe of groote kerk. 

Deze is met het koor naar het oosten gericht, staat 
aan de zuid- en oostzijde geheel vrij, doch is aan 
de west- en noordzijde met de zoogenaamde kruis
gang en andere kloostergebouwen verbonden. 

I Iet uitwendige van hét gebouw, van den grootstcn 
eenvoud , zonder eenig decoratief détail , is in de vo
rige eeuw, bij eene herstelling aan dit oude gebouw, 
door bepleistering van zijn antiek aanzien beroofd. 

Ook dc ingangen spreken van den grootsten een
voud cn slechts tic hoofdingang en twee, aan de zijde 

j van den westelijken gevel bij de kruisverlenging aan-
[ gebrachte, cirkelvormige vensters zijn van eenige pro-
1 fileering voorzien. 

Evenals alle aan de Cistercienser-orde behoorende 
I kerken , heeft ook deze geen stecnen toren en is zij 
I slechts voorzien geweest van een klein houten dakto-
j rentje op de kruising der hoofdbeuken. Dit torentje 

is echter in de vorige eeuw bij eene herstelling aan het 
dak verwijderd en door een grootcren , smakeloozen to
ren vervangen. 

Dat weglaten van stecnen torens, die schoonste en 
meest karakteristieke sieraden voor kerken , was bij den 
orde-regel bepaald , welke slechts een kleinen klokken
toren toeliet. Deze regel was in overeenstemming met 
het strenge, eenvoudige kloosterleven, dat de geringste 
weelde, ook zelfs in de gebouwen, volkomen uitsloot. 

De abt Ruthard legde, kort voor zijnen dood, om
streeks 1150 den grond tot deze stichting, omdat de 
oude kerk aan het doel der nieuwe kloosterbroeders 
niet meer kon beantwoorden. Onder den vierden abt, 
Arnold I, werd na de voltooiing in 1178 van het koor 
met de kruisarmen, voorloopig twee altaren door Bis
schop Berno van Ewernei, Wijbisschop van den Aarts
bisschop Christiaan I van Mainz, ingewijd, zooals uit 
twee in deze altaren aangebrachte inscripticstecnen, 
die echter in den 30jarigen oorlog zwaar geleden heb
ben , is gebleken. 

Onder denzelfden abt Arnold , werd deze nieuwe kerk 
voltooid en door Aartsbisschop Koenraad I van Mainz, 
in tegenwoordigheid der Bisschoppen van Worms, 
Straatsburg en Munster, den 23 Mei 1186 feestelijk 
ingewijd. 

De kapellen aan de zuidzijde schijnen, naar den stijl 
te oordeclen, in het laatst der 14110 of in 't begin der 
15* eeuw gebouwd te zijn. 

Het gebouw is een basiliek met 3 schepen in hoogst 
eenvoudige vormen, en met kruisschip en rechte koor
afsluiting. De grondvorm is buitengewoon lang. Het 
middelschip verheft zich aanmerkelijk boven dc zijsche
pen. Zijne lengte tot aan het dwarsschip is 53.70 M. 
bij eene breedte van slechts 9.10 M. Dc hoogte van 
den vloer tot onder het gewelf is 16.85 M. De breedte 
van de geheele kerk is 21.80 M. 
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Het dwarsschip, dat van gelijke hoogte is als het 
koor en het middelschip, en waaraan zich aan de oost
zijde zes zeer kleine kapelletjes aansluiten , is naar ver
houding tamelijk lang, zoodat de kruisvorm van het 
geheel bij dit gebouw bijzonder uitkomt. Het koor is 
slechts door een paar treden boven den vloer van liet 
dwarsschip verheven, en evenmin als al het overige 
van eenige versiering voorzien. Het geheel is over
dekt door vlakke, halfcirkelvormige kruiswelven , welke 
onderling door gering voorspringende banden zijn ge
scheiden. 

De kruisgewelven van den middelbeuk hebben de 
dubbele wijdte van die der zijbeuken, waarom dan ook 
om den anderen pijler vlakke boogpilasters zijn aan
gebracht, die voorzien zijn van lijsten, waaronder de 
bogen kraagsteensgewijze eindigen. De dwarsbogen 
der zijbeuken worden door pilasters met impostlijstcn 
gedragen. 

De bogen tusschen de kruisgewelven van het dwars
schip en die van het koor zijn hiervan afwijkend; deze 
hebben kwartronde, slanke hockzuiltjes, met teerling-
kapiteelen, en basementen met bolvormige uitstekken 
aan de hoeken. 

Opmerkelijk is, dat het middelschip door 7 kruis
gewelven en één half overdekt is. Onder dit halve 
kruisgewelf, dat tegen den westelijken muur aansluit, 
bevond zich, zooals thans nog te zien is, de tribune 
voor het zangerskoor; in lateren tijd is hier het orgel 
geplaatst geworden. Dit laatste is echter thans, even
als de oude altaren, spoorloos verdwenen. 

Alle détails, zooals booglijsten of imposten, pijlers, 
banden enz., zijn zoo eenvoudig mogelijk bewerkt, 
maar de profileering der lijsten, basementen, gewelfdra
gers of kraagstcenen enz. is forsch en sprekend. In 't 
algemeen dus vindt men in 't geheele gebouw de 
grootste soberheid, zoowel in hoofdvorm als détails. 

Deze eenvoud berust echter volstrekt niet op gebrek 
aan kunstzin. Het geheele kerkgebouw toont in alle 
détails een smaakvolle en zorgvuldige hand, en in aan
merking nemende dat de bouwmeester, door de streng 
voorgeschreven klooster-orde , zich slechts binnen be
paalde grenzen mocht bewegen en het doel alléén den 
geheelen bouw moest beheerschen, kan deze kerk vol
komen gerangschikt worden onder de beste kunstvoort
brengselen der l2ic eeuw. 

Het muurwerk , dat uit breuksteen bestaat, is zorg
vuldig gemetseld ; evenzoo alle pijlers, pilasters, bogen, 
lijsten enz., welke laatsten zijn uitgevoerd in een fraaie 
en harde kalksteen , die tot op heden voor 't meeren-
deel aan den tand des tijds weerstand heeft geboden. 
Dit materiaal werd waarschijnlijk van de bergen aan 
den linker Rijnoever verkregen. 

Het materiaal voor de kruisgewelven bestaat, even
als bij vele middeleeuwsche kerken, uit tufsteen. 

De gewelven hebben niet minder dikte dan 0.40 c.M., 
hetgeen dan ook dusdanige drukking op de rechtstands
muren van het middelschip uitoefent, dat deze eenigs-
zins hun loodrechten stand hebben verloren en daardoor 
de gewelven zeiven een ietwat gedrukten vorm hebben 
aangenomen. 

Eigenaardig bij deze kerk is de rechte afsluiting met 
de 6 zeer kleine kapelletjes tegen den oostelijken muur 
van het dwarsschip en de consolsgewijze uiteinden der 
bogen, welke bijna allen verschillend geprofileerd zijn. 
Ook is de verbinding der gewelven in het middelschip 
met dc muren, door middel van kraagstcenen, een 
groote zeldzaamheid. 

Een krypta onder het koor is niet aanwezig. 
Het geheele gebouw is naar één en hetzelfde plan 

uitgevoerd, en het verschil van breedte in het middel
schip en het koor is een onregelmatigheid, die bij 
vele kerken van dien tijd is waar te nemen. 

In de kerk zijn nog verscheidene grafmonumenten 
aanwezig. Twee hiervan verdienen bijzondere aandacht; 
en wel een van den Aartsbisschop Gerlach van Mainz, 
gestorven in 1371, en een van den Aartsbisschop 
Adolf II van Mainz, uit het Huis van Nassau, gestor
ven in 1475. Heide grafmonumenten zijn van de l$ie 

eeuw, in Gothischen stijl fraai en rijk uitgevoerd. 
Ik stel mij voor, binnen een niet al te lang tijds

verloop nog eenige Romaansche bouwwerken uit de 
Rijnstreek te behandelen. 

A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 
3 d e A L G E M E E N E PRIJSVRAAG. 

1883—1884. 
Het Bestuur van het Genootschap heeft de eer ter 

kennis te brengen aan heeren Leden, ter nadere om
schrijving van het programma voor de prijsvraag: 
Een Post- en telegraaf kantoor in een kleine gemeente, 
uitgeschreven den 8 , t , u Maart 1884: 

1' dat de zijgevels niet aan de belendende perceelen 
behoeven aan te sluiten, maar dat aan beide zijden 
een open gang van hoogstens 1.50 M. breedte kan 
worden behouden; 

2° dat achter het gebouw kan zijn gelegen een tuin 
tot gebruik van den Directeur en uit diens woning 
afzonderlijk toegankelijk; 

3" dat in plaats van „een kamer voor de batterijen" 
moet gelezen worden: „een ruimte voor de batterijen." 

Namens het Bestuur, 
de 1 ste-Secretaris, 

T H . G. S T R E N G E R S . 

I N G E Z O N D E N . 
(A. et A.) N O G E E N S H E T M A K E N V A N B E S T E K K E N . 

Geachte Redactie, 
Naar aanleiding van het stukje, onder bovenstaanden titel 

indertijd in uw blad opgenomen , heb ik hier nog eenige bij
zonderheden, die zeker ook mogen beschouwd worden, ais 
niet oninteressant te zijn. 

Te Nieuweramstel zijn door twee ingenieurs-architecten 6 
woonhuizen aanbesteed, die gebouwd zullen worden aan de 
Verlengde Vondelstraat. Daarin wordt den aannemer het ge
bruik van beregende steen en van metselstukken voorge
schreven , terwijl de firma (de architecten) zal zorgen voor dc 
levering van de metselsteen, ja zelfs een prijscourant bij het 
bestek gevoegd heeft. Het inconstructieve van het eerste 
voorschrift zal men wel gaarne toegeven, doch tevens komt 
het mij voor, dat het niet gewenscht is, dat de architect zich 
ook met lcverantiCn belast of als tusschenpersoon of agent 
fungeert, en ik hoop dan ook, dat dit voorbeeld geen navol
ging vinde. 

Arnhem, 5 Maart 18S4. Uw dw, dr. 
V . v H . 

Geachte heer Redacteur, 
In antwoord op het ingezonden stukje in n°. 10 van Dl 

Opmerker wil ik u gaarne de bron mededeelen, waaruit het 
verslag van de vergadering der Afdeeling Arnhem van 20 Fe
bruari 1.1., voorkomende in n°. 9 van het Bouwkundig Week
blad, voor zoover de bijdrage over ventilatie, enz. van den heer 
Freem betreft, is geput. 

Na afloop dier vergadering werd mij door den heer Frccm 
zclven het verslag van zijne bijdrage toegezegd, iets wat meer
malen door sprekers op onze vergaderingen geschiedt, in welke 
gevallen de ondergeteekende zich dan ook niet gerechtigd acht, 
daaraan iets tc verkorten of bij te voegen, tenzij dit door den 
spreker uitdrukkelijk wordt verlangd. Daaruit, cn doordat 
de heer Freem, die verslaggever is voor De Opmerker, toe
valligerwijze hier de spreker was, laat het zich verklaren dat 
het verslag in het Bouwkundig Weekblad cn De Opmerker 
in dit geval tot gelijkluidendheid moest leiden. 

Hoogachtend 
de Secretaris van de Afdeeling Arnhem van de 

Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. 

M A A T S C H A P P I J T O T B E V O R D E R I N G D E R B O U W K U N S T . 
A F D E E L I N G 'S-GRAVENHAGE. 

Vergadering van 14 Maart 1884. 
Stelden de heeren Van Malsen en Bauer op den avond d.d. 

22 Februari 1.1., zoo wat quantiteitalsqualiteitaanga.it, meer 
dan overvloedig ter bezichtiging om aan den eisch van eene 
kunstbeschouwing te voldoen, ook de vrij talrijke opkomst 
gaf blijk dat die avonden zeer gewaardeerd worden en de in
stelling daarvan bij onze Afdeeling der Maatschappij tot Bevor
dering der Bouwkunst eene gelukkige gedachte belooft te zijn. 

Op de heden avond gehouden vergadering der Afdeeling wer
den de notulen gelezen en, als immer, met eene welverdiende 
dankbetuiging aan den Secretaris, goedgekeurd. 

Onder de mededeelingen kwam eene dankbetuiging voor van 
den heer Metzelaar voor de ontvangen gclukwenschen, door 
het Bestuur namens de Afdeeling gedaan, bij zijne benoeming 
tot ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw. Naar aan
leiding dier mededeeling wees de Voorzitter erop, dat die 
onderscheiding, aan een bouwkundige toegekend, tot de zeld
zaamheden behoort cn dat dit daarom dos te meer mocht wor
den toegejuicht omdat daarin tevens eene hulde aan de Bouw
kunst in het algemeen lag opgesloten. 

Daarna verleende de Voorzitter het woord aan den heer Morre, 
die op zich genomen had om eene voordracht te houden over 
den uitwendigen vorm der daken en deconstructie van houten
en ijzeren kapspanten. De heer Morre, lid van het Bestuur der 
Afdeeling, begon zijne voordracht met eene betuiging van leed
wezen, dat hij op verzoek van het Bestuur als spreker optrad 
en dat er weder geene aanbieding door een der leden van de 
Afdeeling, buiten het Bestuur staande, was gedaan om eene 
voordracht te houden, niettegenstaande reeds menigmaal de 
meening was vooropgesteld, dat meer werkkracht van deleden 
moest uitgaan, omdat het Bestuur meer eigenaardig te zorgen 
had voor eene gewenschte leiding van vele andere belangen. 

Omdat het aan de orde gestelde onderwerp meer dan vol
doende stof levert om bij eene eenigszins volledige behandeling 
al te uitgebreid te worden, deed hij eenige grepen uit die stof, 
die later bleken zeer nuttig en de aandacht overwaard te zijn, 
temeer nu dc duidelijke wijze van behandeling het medegedeelde 
zoo gemakkelijk deed begrijpen. 

In de eerste plaats werd aangetoond, dat de vorm van het 
dak afhankelijk is van verschillende factoren. 

1". Het klimaat in verband met het dekkingsmateriaal of 
als esthetisch onderdeel, w. o. bij de meeste gebouwen het 
dekkingsmateriaal het gewichtigste is. 

2". Het doel en de te verrichten bezigheden in het gebouw. 
3°. Het aantal afwateringsvlakken, naar aanleiding van 

den platte grond van het gebouw, enz. 
Onder meer werd erop gewezen, dat de daken der oude 

Orieksche gebouwen zeer weinig hoogte hadden, omdat dit met 
betrekking tot de horizontale lijnen, die bij die gebouwen 
heerschende waren, vereischte was. 

De bewering, dat die daken met zulke geringe helling toch 
Wet steen afgedekt konden worden, omdat het droge klimaat 
du toeliet, werd door spreker teniet gedaan met erop te wij-
zen, dat zware regenbuien aldaar evengoed, zij het niet zooveel 
"'alen, voorkomen als in onze streken, doch dat de nadeden 
daarvan voorkomen werden door zorgvuldiger bewerking en 
toepassing der steenen bedekking. 

Daarentegen wees spreker op het rijzige der Gothische 
daken, omdat daarmede werd voldaan aan de eischen van het 
schoonheidsgevoel, tengevolge der heerschende verticale lijnen 
aan de gebouwen van dien stijl. 

Daarna bracht spreker onder de aandacht, hoe onbeduidend 
veler verwondering is, dat de winddruk op de ééne zijde van 
jjen dak geen schadelijken invloed heeft op verschuiving aan 
°e tegenovergestelde zijde, nu toch uit wiskunstige berekenin
gen bleek, dat de constructeurs, al of niet bekend mot die 
berekeningen, de kappen zoodanig samenstelden, dat van dit 
gevaar geen quaestie kon zijn. 

Aangaande de zoogenaamde Mansardkappcn, merkte spreker 
°P> dat deze geen vinding van den architect Mansarde waren, 
*ant dat zij reeds veel vroeger door De Claguij werden toe
gepast, doch dat zij zeer veel door eerstgenoemde werden aan
gewend, om daardoor eene bouwverordening tc Parijs, waarbij 

dc hoogte der kroonlijsten naar gelang der breedte van de aan
liggende straten werd bepaald, tc ontwijken en toch nog on
gestraft eene verdieping op het huis te kunnen stellen. 

Hiermede eindigde spreker, met het voornemen om in eene 
volgende vergadering het belangrijke onderwerp verder te be
handelen. 

Naar aanleiding van een cn ander ontspon zich eene dis
cussie over de vraag, of dc Mansardekappen niet te veel wer
den toegepast en of er niet te veel versieringen worden aan
gebracht, die doelmatiger aan overige deelen van het gebouw 
besteed konden worden. 

De Voorzitter wees erop dat die dakversieringen hun oor
sprong hadden in het overbrengen van de Italiaansche Renais
sance door dc Franschen naar hun land, waarbij deze hunne 
gebouwen het vroeger karakter van eenvoud lieten behouden, 
doch de overgebrachte Italiaansche vormen in hoofdzaak toe
gepast hebben op de daken. 

In dc hoop het onderwerp later te kunnen behandelen, 
sloot de Voorzitter de Vergadering. 

A F D E E L I N G LEEUWARDEN. 

Vergadering van 14 Maart 1884. 

Na het behandelen van de gewone huishoudelijke zaken, 
beantwoordt de heer J. E . G. Noordendorp de vraag: Zijn er 
bedekkingen of schoorsteenkappen bekend, hoofdzakelijk voor 
fabriekschoorsteenen, die den overlast voor omwonenden, ver
oorzaakt door het vallen van voetdeclen, wegnemen. 

Spreker begint met erop te wijzen, welken overlast de be
woners van omliggende panden ondervinden van fabriek
schoorsteenen, vooral wanneer deze niet hoog genoeg zijn 
opgetrokken, met vette steenkolen gestookt cn niet genoeg
zaam gereinigd worden. Bij onderzoek is spreker gebleken hoe 
vooral in de nabijheid van arbeidersbuurten, zulke schoor-
steenen plagen zijn voor de bewoners dier buurten, doordien 
hun te bleeken gelegd linnengoed wordt bedorven en het 
regenwater wordt verontreinigd. Het is daarom niet te ver
wonderen dat er naar middelen gezocht zijn om dit euvel 
weg te nemen en er werd aangetoond hoe de wetten der middel
puntvliedende kracht en de daardoor veroorzaakte verplaat
sing der vaste deelen in den rook als basis hebben gediend 
voor een toestel, door den fabrikant Schonburn te Berlijn in 
den handel gebracht. 

Door duidelijke en uitvoerige schetsen opgehelderd, verklaarde 
Spreker dien toestel, die in hoofdzaak, wat de inrichting betreft, 
werkt op verwijdering van de vetdeelen uit den rook door middel 
van een omgekeerde kegel, waarop spiraalvormige waaiers 
geklonken zijn, geplaatst boven den rookuitgang; de kracht 
van den uitstroomenden rook brengt de schoepen in beweging en 
de vaste deelen worden daarin mede genomen cn tegen een op 
den schoorsteen geplaatsten ijzeren bak geslingerd, waaruit zij 
na verloop van eenigen tijd verwijderd moeten worden. 

Gelijksoortige toepassing in eenigszins anderen vorm bestaat 
ook voor locomotieven cn stoombooten. 

Wat de toepassing van dergelijke toestellen betreft kon spre
ker geen resultaten mededeelen dan hetgeen hij daarover in 
enkele Duitsche vakbladen heeft gelezen en volgens die be
richten moet het beoogde doel daarmede bereikt zijn, wat eene 
toepassing bij de Duitsche marine ten gevolge had. 

Vervolgens wordt door Spreker de reeds vroeger toegepaste 
wijze van rookzuivcring besproken, namelijk die welke door 
het af koeler, van den rook, 't zij door deze over een watervlak te 
doen drijven of ze te doen opdrijven door afgewerkte stoom, 
waardoor het vet neergeslagen wordt alvorens dc rook in de 
schoorsteen opstijgt: met dergelijke inrichtingen, hierterstede 
toegepast, worden goede resultaten verkregen. 

De Vice-voorzitter dankt hierop den heer Noordendorp voor 
zijne mededeelingen. 

Vervolgens wordt het overige van den avond besteed aan 
het bezichtigen van eenige boek-en plaatwerken door de Maat
schappij aan de Afdeeling tijdelijk afgestaan en waarvan on
derscheidene werken, o. a. ook eene collectie photographiCn van 
den heer Rieber, eveneens welwillend aan de Afdeeling gezon
den, bijzonder dc aandacht trekken. 

Aangezien de tijd te kort is om een en ander nauwkeurig te 
bezien, wordt nog besloten een lokaal te huren waarin de 
leden gelegenheid vinden gedurende enkele dagen deze werken 
meer nauwkeurig tc bezichtigen. 

Hierop wordt door den Voorzitter dc Vergadering, die druk 
bezocht was, onder dankzegging voor de opkomst der leden, 
gesloten. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
R O T T E R D A M . De Raad verleende vergunning aan de 

Elcctricitcits-Maatschappij, systeem-Kothinsky tot het 
leggen van een kabel voor proefnemingen op het ge
bied der electrische verlichting. 

» 
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N A G E K O M E N A F L O O P E N . 
itotii r . IKin 1:1 Haart: del verrichten van 

grondwerk en het maken der heiftmdeering 
voor den nieuwen schouwburg tt1 Rotterdam 
(van wege den aannemer .1. II. Vos Sr.,) te 
Almcloo: ingek. 0 liilj.. als: 
II. Riotsmjiler te Rotterdam, f 3-1,661.70 
L. v. d. Weiiden, i Krimpen a/d. Lek,» 328«) 
II. J. Nedernoret,» Gouda, » no.siio 
L. v. 'I. Laar, » Rotterdam, » H0.7U0 
C. & J. de Hivij,» idem » 30.Ü00 
J . Visser tiz., ' » Piipiniliccht, » 2S,'.X)0 

B E N O E M I N G E N . 
Tot leeraar aan dc Koninklijke Militaire 

Academie, tc Breda, is benoemd de heer 
D . N. T . Buining, thans leeraar in het 
handtcckcncn aan dc Ambachtsschool te 
Arnhem. 

A D V E R T E M T I E N . 

D E O P M E R K E R . 

H . & J . SU Y VER, 
F A B R I K A N T E N V A N 

15 Maart 1884. 15 Maart 1884. 

M I I I ! : M I M A > ES „ , . „ „ . . . , , 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

ÏSS.'I bekroond met 
EERE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
Bickerstraat 

A M S T E R D A M . 

Gasfabriek Utrecht. 
"Worden te koop aangeboden 146 

stuks R E T O R T M O N D E N D vorm, 
waarvan 76 met IOSSÜ deksels en 70 
stuks met Mortonsluiting. 

71 stuks K L I M P I J P E N , wijd inwen
dig 102 milli . 

230 stuka Z W A A N H A L Z E N , wijd 
inwendig 102 milli". 

Aanbiedingen voor de gi-'heele of gedeelte
lijke hoeveelheid dezer voorwerpen worden 
bjj franco brieven ingewacht bjj lSurgemees-
ter en Wethouders van Utrecht, voor den 
2()cn Maart 1884. Nadere inlichtingen to 
bekomen bij den Directeur der Fabriek. 

KLOOS & TIK IJl 
R O T T E R D A M 

EIGENAARS van BAZALTGROEVEN 
in RI.INPÜUISSEN 

Agenten v a n de Maatschappij v a n 
Q u c n a s t , v a n de Hardsteengroeven 
der Maatschappij St. Georges en v a n 
de B o n n e r Port land-cement F a b r i e k . 

Handelaars in Bazalt, Hardsteen, Straatkeien, 
Portland-Cement, Bruinsteen, enz. 

W A T E R S T A A T . 
Provincie Friesland. 

AANBESTEDING. 
Op Vrijdag den 28 Maart 1884, des namid

dags ten één ure, zul, bjj enkele inschrij
ving, overeenkomstig i -135 der A. V . , in 
het gebouw van het Provinciaal Bestuur te 
Leeutrnrdcn, worden aanbesteed: 

Het verbeteren van het groot 
Soheopsvaarwater van Stroo-
bos naar Stavoren en Lemmer, 
2e gedeelte, in 4 perceelen en 
in massa. 

Raming /'140.000. 
Het bestek ligt ter lezing in het Gebouw 

van het Provinciaal Bestuur van friesland te 
Leeuwarden. 

Gezegelde formulieren voor inschrjjvings-
biljetten zijn tegen betaling vuil ƒ 0.26 an 
bestekken tegen betaling van /1.50 op het 
Bureau van den Provincialen Hoofdingenieur 
in de eau Sicieteiistraal te Leeuwarden ver
krijgbaar. 

De noodige aanwijzing wordt op de plaats 
gedaan op Maandag den 21 .Maart e. k., te 
beginnen bij de draaibrug te Bergumerdam, 
des voormiddag! 91/, ure. 

Voorts zijn naden' inlichtingen te bekomen 
bij den Hoofdingenieur van den Provincialen 
Waterstaat voornoemd. 

Leeuwarden, Maart 1884. 
De Commissaris des Konings in dc 

provincie friesland, 
VAN HARINX.MA THOK SLOOTEN. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
S t a a t s s p o o r w e g e n . 

AAOESTEDIiN'G 
(Voor rekening van den Staal.) 

Op Dinsdag den 1""" April 1884, des na
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bij de Moreelse Laan te Utrecht, 
van: 

Bestek No. 395. 
Het maken van eene Goede

renbergplaats op het Station 
Nuenen. 

De besteding geschiedt volgens ij 57 van 
het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 13*" Maart 1SS1 
ter lezing aan het Centraalbureau bji de Mo
reelse Laan en aan het bureau van den Heer 
Sectie-Ingenieur H. V A N D E B K U N te fen-
Ion en is op franco aanvraag aan genoemd Cen
traalbureau (afd. Weg en Werken) te beko
men, tegen betaling van / 0.50. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (afd. Weg en Werken) en door 
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

De aanwijzing op het terrein zal geschie
den den 27 Maart ISSt ten 11.30 ure des 
voonniilclags. 

Utrecht, den 12*° Maart 1884. 

AANBESTEDING. 
B U R G E M E E S T E R EN WETHOUDERS der 

Gemeente MUI DUN zullen op Dinsdag den 
V™ April 1884, des middags ten 12 ure, op 
het Raadhuis aldaar, bjj enkele inschrijving 
aanbesteden: 

Het bouwen van eene school met 
onderwijzerswoning te Muiden. 

De bestekken en teekeningen zijn te zamen, 
van af 17 Maart e. k.. op franco aanvrage 
tc bekomen tegen betaling van / 2 ten Raad-
huize en bij den Architect te Muiden, door 
wien nadere inlichtingen worden gegeven. 

Aanwijzing op den dag der besteding 'sinor-
gens ten 10 ure. 

Burgemester en li ethowlers voor oemd, 
G. C. FA1IUS. 

De Secretaris, 
G. VERSCHUUR. 

R I E T S C H E L & H E N N E B E R G , 

Ingenieurs & Fabriekanten, 

Berl i jn . Dresden. Keu len . Weenen. 
Vertegenwoordiger voor Nederland 

J, VAN MQORN Szn., Ingenieur Amslerdam. 
Projecten, Hegroolingen en Aanleg 

VAN' 
Centraalverwarming Sc Ventilatie-

Inrichtingen, 
naar de nieuwste en proefondervindelijk beste 

Construction voor: 
Woonhuizen, Villa's, Kantoren, Winkels, Ho
tels, Restauraties, Schouwburgen, Museums, 
Eerken , Ziekenhuizen , Scholen , Bibliothe
ken, Krankzinnigengestichten, Gevangenissen, 
Openbare Gebouwen, Werkplaatsen, Fabrie
ken enz. door middel van Stoom-, Water-
of Luchtverwarming of' gecombineer
de systemen. 

Installaties van Openbare Zwem- en 
Badinrichtingen. 

Stoomkooktoestellen en Wasch-
inrichtingen. 

Drooginrichtingen voor Abattoirs en 
Fabrieken 

A T T E N T I E 
T E KOOP voor /125 h contant een nieuw 

Ex. van de Dictionnaire ra isonné de 
1'Architecture Franchise du 11' au 16' 
s i èc l e par 

E . V I O L E T L E D U C , 
10 dln. in bruin lederen band, verguld op 
snede. 

Te bevragen letter 0 bjj Clin. DE L E E U W , 
Advertentie-Bureau , Haarlemmerdijk 14(i, 
-Amsterdam. 

MAGAZIJN VAN TEEKENBKHOEFTEN 
VOOR DOUWKUADIGEX 

van T h . .1 . hOHKK en Zoon te Utrecht. 
Ruime sorteering van alle soorten PApLER SANS F U T , D É T A I L P A P I E R , PA

PIER Q U A D R I L L E A U M I L L I M E T R E , PAPIER T O I L E , C A L Q U E E R P A 
PIER en C A L Q U E E R L I N N E N ' . 

ISP?"* tij) aaucrai/eu /roeden franco Monsters toei/ezonden. 
PASSERDOOZEN uit de beste Fabrieken, OR ILL ON-, V E R D E E L - en ZAK-

PASSERS, T R E K P E N N E N , PLOMBS en M E E T L I N T E N (CHESTERMANN'S)van 
10 en 20 Meters, 
D E C A M E T E R S m e t S t a l e n l i n t prima kwaliteit, ad / LI. 

SCHRAFFfRMACHINES. om grove of fijne arceeringen te malen a d / 3 . 3 0 

R E K E N S C H A L E N , (Systéme TAYKRNIF.H GRAVKT) met zeer duidelijke beschrijving adƒ6.50. 
A C K E R M A N N ' S V E R W E N , V E R W E N IN T U B E S , O. I. I N K T E N , P E N -

S E E L E N , V E R F S C H O T E L S , D E C I M E T E R S van 20, 30 en 50 Centimeters, 
S C H A L E N in de meest.' verscheidenheid, T E E K E N H A K E N , D R I E H O E K E N in 
hout en caoutchouc, PISTOLETS, P O T L O O D E N enz enz. 

BOEK- E N STEEN DRUKWERKEN. 
Bestekken met of zonder Teekeningen worden ten spoedigste geleverd. 

Uitmuntend P a p i l T en Preparaat voor L I C H ï I) R U K. 
gtf De verschillende Toekcnp.ipieren van de Firma C A R L SCHLEICHER & SCHiiLL 
te Déren , waarvan steeds Monsters in onderscheidene Tjji'schriften voorkomen, zjjn allen 
bij ons te verkrijgen voor denzelfden daarop aangegeven pnji, z o n d e r e e n i g e 
v e r h o o g i n g . 

D E O P M E R K E R . 99 

HOOFD-AGENTSCHAP en DEPöT. 
fijnkleurige, ijzerharde Muur- en 

Neustadt, 

V A N . 
Vloertegels uit Saint Paul, Parket- en Trottoir

tegels uit Neustadt, fijne Cementen Vlooren en Randen uit Roosendaal (N Br) 
Witte Fransche Zandsteen uit de groeven van CRAZANNES en SAINT S A V I N I E N ! 
geladen te Kochefort a ƒ 17.50 per cub. M. 

Een groote keuzo Marmeren Schoorsteenmantels uit do Stoommarmerfabriok 
der Heeren 0Z1NGA & V L A S K A M P te Dockum, is in onze magazijnen ilageljjks tor be
zichtiging voorhanden. 

S P E C I A A L H A N D E L in: Kleurige Groninger-, Rijn-, Friesche- en Kunst-
Zandsteen, Gevel-, Profiel- en Vlechtingsteenen. Alle bekende soorten Dak
pannen met daarbij passend; IJzeren Dakramen, Engelsche, Duitsche en Bel
gische Portland-Cement en Gips, Riool- en Schoorsteenbuizen, Muursteentjes, 
Schelpen, Cementen Putten, Hardsteen-, Marmer- en Kunststeenwerken, 
Marmeren en Bremer Vloeren, Grafzerken en Monumenten, uiterst billijk in 
prijs. Marmeren Schoorsteenmantels, Marmoren Waschtafelbladen, gebeeld
houwde Houten Schoorsteenmantels, gedraaide Houtwaren, Houten Trapba-
lusters, Deurkrukken, Secreet-Brillen en Deksels, Bouwornementen in Zink, 
Terra Cotta, Consoles en Sluitstukken, Plastische Plafondversieringen, 
Asphalt buizen welke onverslijtbaar en goedkoop zijn. Asphaltdakpapier, Tuiles 
méta l l iques en Puzzolan-cement. 

Fabriek van Terra Cotta Bouwornementen in diverse kleuren. Beelden, Vazen, 
enz. Sedert 1S35 gevestigd te /.eis', bekroond met diverse Meilailj.-s. 

Magazjjnen te AMSTERDAM, Achter Onstoindo, bij het Paleis'voor Volksvlijt. 

M ^ l * r J T i : \ o n C o . 
Eerste qualiteit. Fabrieksprijzen. 

B U R G E M E E S T E R EN W E T H O U D E R S van 
Bergen-op-Zoom sullen op Woensdag den 2 April 
1884. des namiddags ten één ore, in hot 
openbaar ten Raadhuize aldaar 

aanbesteden: 
Het maken van verschillende dui

kers , waterleidingen en andere 
werken ten behoeve voor den 
aanvoer van versch water naar, ƒ 3.— por stol 

Aanbesteding. 
Op Dinsdag 1 April 1884, des namiddags ten 

één ure, zul door Burgemeester en Wethou
ders van Xandroort worden aanbesteed: 

Het bouwen van een N I E U W E 
SCHOOL te Zandvoort. 

Hot gedrukte bestek met bijbohoorendo 
teekeningen is verkrijgbaar ter Gemeente
secretarie te Zandvoort, togen betaling van 

de oesterputten en het daarstel-
len van eene bad- en zwemin
richting in de Nieuwe Haven. 

De aanbesteding geschiedt bjj enkele in
schrijving overeenkomstig ij 486 dor A. V. 

\anwjjzing in loco zal plaats vinden op 
Woensdag 2(i Maart a. s., des namiddags ten 
één ure. 

De inschrjjving-billettcu moeten daags vóór 
dc besteding worden ingeleverd in een ge-

De aanwijzing in loco zal plaats hebben I sloten bus, geplaatst ter Secretarie der 8e 
op Maandag don 31 Maart, des namiddags meente. 
ton één ure en op Dinsdag don 1 April, des 
voormiddags ton 'J ure. 

Van af don 21 Maart liggen het bestek 
cn de teekeningen tor lezing ter Gemeente
secretarie en zijn aldaar verkrijgbaar op 
franco aanvraag tegen betaling van twee 
gulden vjjftig cents. 

Bergen-op-Zoom, den 14 Maart 1SS4. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd. 

P. VAN HASSELT. 
De Secretaris, 

L . M. MAGNÉE. 

A . P . D E V R I E S J r . 
JALOUSIËNFABRIKANT. 

Passeerdergracht N . 22, Amsterdam. 
Beveelt zich bjj hoeren Bouw

kundigen aan voor do levering 
van BINNEN- en BUITENJALOUSIËN, 
uiterst net en soliodo, tegen den 
laagston prjjs, alsook houten 
Rolgordijnen. 

Monsters en prijsopgaaf franco 
. en i/riitis. 

De opening dor hillotten zal plaats heb
ben in het Bad-hótol van den Hoer DRIE
H U I Z E N op hot in het hoofd dezer ver-
molde tijdstip. 

Nadoro inlichtingen zjjn te bekomen bjj 
den Architect D. E L . V. D. A R E N D , te 
Haarlem. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd: 
B O E R L A G E . 

Be Secretaris, 
V A N L E N N E P . 

J . 4 D . VAN DER POT, 
ROTTERDAM. 

GEKYANISEERD ROTVRIJ 

RASTER- en ander HOUTWERK, 
in alle op te geven maten, tot 10.25 M ' . 

niet vatbaar voor «Ie C h a m p i o n 
en uitertst langzaam brandend. 

Oennen-, Vuren-, Greenen- en Eiken 
B E S T E K H O U T 

en verder T I M M E R H O U T , 
V l o t - e n S l i j p d e e l e u e n z . 

Prima P O R T L A N D - C E M E N T , 
merk n i i K i n i et « i»n \ i : , 

in wichthoudende Vaten van ISO Kilo 
en Zakken van 70 Kilo, 

niet veivalscht met hoogovenslakken, kalksteen 
of dergelijke bijmengingen. 

BYDR AlLISCIIE ei7andere li ALK, 
per Wagon of Scheepslading. 

I I A H U S T E E N , 
uit de prachtige groeve te Emptinne, 

van do Hoeren GOOSKKNS& SOXNEMIERU, 
gezaagd in Platen 

en STEENHOUWWERK op maat klaargemaakt. 

NIEDERMENDIGER B A Z A L T L A V A . 
Z - A - I I X r i D S T E E J S r . 

uit de groeven van 

Staudernheimer. Cordeler. 
Breitenheimer. Wexemer. 
Udelfanger. i Roode Kyllthaler enz. 
Bentheimer. | La Rochette. 

Italiaansche Mozaïkvloeren, 
volgons teekening. 

ENGELSCHE AARDEN BUIZEN, 
BELGISCHE GIPS. 

Vuurvaste Steenen en Vnurklei ens. 

MIESTEDM „ BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van 
"fWcn-op-Zoom zullen op Zaterdag den 5 April 
, 8 W , dos namiddags ton één ure, in het 
openbaar ten Raadhuize aldaar 

aanbesteden: 
de levering van 86500 Grèske ien . 

''e aanbostedieg geschiedt bjj enkele in-
B c ljrnving overeenkomstig ij 435 der A. V. 

|'o8tekken zjjn op franco aanvrage tegen 
wtahng van 25 cents per exemplaar te be
amen ter Gemeente-Secretarie. 

Berg,„-op-Zoom, don 14 Maart 1884. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

P. V A N HASSELT. 
Be Secretaris, 

L . M. MAGNÉE. 

Neuchatel Asphalte Company L t d . London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VAL DE TRAVERS, 
FABRIEK T R A D E M A R K . NATUURL. ASPHALT 

VAL DEIIVERS 
ZWITSERLAND. 

AMSTERDAM 
Belt weg N". 3. 

Gecomprimeerde Asplialtwegen en dito Dorsclivloerrii. 
Werken in Asphalt-.VJasliek voor Trottoirs, Skating-Binks, Moutvloeren, 

Kelders. 
Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazpvloeren, Gangen. Veranda's, 

Brug- en Dakbedekkingen, Betoii-Fuiideeringen, Stallen enz. enz. enz. 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend. 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent hot loggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 
te adresseeren aan hot Kantoor der fabriek, Damrak 80, Amsterdam, of bjj don Heer 
H. G . KNOOPS C . O Z N . , Beekstraat F . 02, te Arnhem. 

De Directeur, W. PATON WALSH. 
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F A B R I E K D B I I 0 I 1 A M N III', I . ISSI I, 

D E J O N G H & C ° . 
Civiel-Ingenieurs te Oudewater, 

leveren en vervaardigen in den kortst ïnogelijken tjjd alle soorten van Stoombaggermo-
lens in hout- of ijzerconstructie, volgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte en op
brengst van 150'tot 2000 M 3 per werkdag, Stoorograafmachines (Fxcavateursl, Stoom
werktuigen, Ketels, Drijfwerken, Locomobielen, Heimachines, Steen- en Tegelvorm-
macbines, IJzeren Kap- en Brugconstruct iè 'n enz. 

LOUIS GOFFIN & C*. 
Avenue Itojrjer 27 Luik. 

L A B O C H E T T E S T E E N , bekroond op 
de Tentoonstelling der Maatschappij ter be 
vordering der Bouwkunst in 1882; verder 
Hardsteen, Kevjen, Kalk , enz. enz. 
Monsters op aanvrage verkrijgbaar. 

G. J . VINCENT & C0., 
Kunstsmeden, 

S C H I E D A M . 
Bekroond op de Internationale Koloniale 

en Uitvoerhandel Tentoonstelling 
te Amsterdam in 1883 met de 

ZILVEREN MEDAILLE. 

ecialiteit in IJzeren Hekken 
EN 

FIJN SMEEDWERK. 
Leveren: Paardenruiven, IJzeren Ke
tels en Reservoirs voor water, olie, enz. 

Sp 

sPABIÏIÏLOEREN, 3 
3 VILLEROY & BOCH, METTLACH tg 
S BOCH Fi ères. MAUBEUGE £ 
3 MINTON, HOLLINS & C"., STOKE £ 
cn t»ü de Vertex iiwoiirili-'iirB mi DspöWmdSfSI j£ 
£ D E L I N T O . , £ 

Oostzeedijk 248, Bo Herd am. 

Vraagt Catalog, 
NEDEIiL. 

Van der 
Gitlv. op 

LOONl 

l.osanges , 
IJzeren Daken, 

en ZijlirU., 
Jzcren (iedouwet, 
(iegalv. IJzeren 

Emmers. Tobben, 
Gieters, enz. enz. 

V E K Z I N K F A I I K I Ë K , 

iinden & Co. 
]) o r tl v e c h t. 

Zuüügheids-
Roosterijzers 

L; 
Niet ungroden-
de en roestwe-
reude Verven. 

Aanbesteding bij Inschrijving, 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AAIBBSTBDI ÏÖ 
(Voor rekening van den Staat.) 

Op Dinsdag den 25"'" Maart 1884, des na
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der Maatschappü tot Exploitatie van Staats-
spoorwegen bjj de Moreelse Laan te Utrecht,! 

van: 
Bestek no. 894. 

Het verrichten van grondwerken, 
het uitbreiden van den losweg 
en hetlosspoor, het maken van 
eene goederenbergplaats en het 
verrichten van bijkomende wer
ken op het station Rilland-Bath, 
ten behoeve van den spoorweg 
Roosendaal Vlissingen. 

De besteding geschiedt volgens jj 6S van 
het Bestek. 

Het Bestek ligt van den U J ™ Maart 1884 
ter lezing aan het Centraalbureau bh' de Mo
reelse Laan en aan het bureau van den Heei 
Sectie-Ingenieur H . E . B E U N K E te Breda 
en is op franco aanvraag aan genoemd Cen
traalbureau (afd. Weg en Werken) te beko
men, tegen betaling van ƒ 0.60. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (afdeeling Weg en Werken) en 
door den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

De aanwjjzing op het terrein zal geschie
den den 18 Maart 1SS4 ten 11.80 ure des 
voormiddags. 

Utrecht, den 8«™ Maart 1884. 

PIlOTOLlTIIOIinlPIIIE, PIIOIOIIVMIPIIIE 
en stéréotype-Inrichting 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zijne inrichting voor l'liololKliosiaiiliic, 
bfjzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l'hotozlnr*-
graphie voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne s»éré«tj |>e-lnrit l i l i i i | t voor H H . Druk
kers, alles tot de minste prijzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden e>\> franco aanvrage gratis toegezonden. 

De heer JOH. (i. S T E M L E R Cz., te Am-
i sterdam, heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
bestellingen voor Pliatollilmaraiiliic, zonder 
prijsverhooging voor de bestellers. 

G K J . T H I E M E . 

IX T W E E P E R C E E L E N . 
lo. 

2o. 

Van de R I O L E R I N G van het 
grachtje achter „ h e t Kogel
park", te Dordrecht, 
Van de R I O L E R I N G van een 
gedeelte der Binnenstad aldaar, 

beide met de gedeeltelijke Le
verantie van de daartoe benoo-
digdo Materialen. 

Van af Maandag den 10 Maart 18S4 zijn 
de bestekken tegen betaling vun ƒ 0 50 per 
exemplaar, verkrjjgbaar ter Gemeente-Secre
tarie te Dordrecht, de teekeningen, voor zoo
ver de voorraad strekt, tegen betaling van 

/ 3.— per stel, aan het Bureau der Gemeen
tewerken aldaar, alwaar tevens alle verdere 
inlichtingen te bekomen zjjn. 

De biljetten moeten worden ingeleverd ter 
Secretarie voornoemd, vóór of op Maandag 
den 24 Maart 1884, des nam. 12'/. uur, in 
eene op iederen werkdag aldaar daartoe aan
wezige bus. 

Aanwjjzing in loco op Donderdag den 20 
Maart te voren, des nam. ten 2 ure, te be
ginnen aan »de Snellesluis", bjj de Riedjjks-
haven. 

Bjj P. GOUDA QUINT, te Arnhem, is verschenen de vierde aflevering van: 
B e k n o p t P r a c t i s c h L e e r b o e k 

DER 

Burgerlijke en Water-Bouwkunde, 
DOOR 

11. F . M J A S S C H A E R T . 
Leeraar aan de Burgeravondschool en de Hoogere Burgerschool, te Delft. 

Met omstreeks 600 in den tekst gedrukte, uitgewerkte Constructie-figuren. 
De uitgave gesohiedt by inteekening in ongeveer 10 afleveringen a /L20 . 

BECKER & BURDINGH. - ARNHEM. 
K O N I N K L I J K E F A B R I E K ra 

W A T E R P A S-, 

H O E K M E E T -
en andere 

I N S T R U M E N T E N 

voor INGENIEURS, ARCHITECTEN, 

LANDMETERS, TEEKENAARS, enz. 

Geëmai l leerd- i jzeren P E I L S C H A L E N , 

WEEGWERKTUIGEN. 
J. L. BACON & C°. 

Ingenieurs, aannemers van verwarmingen ventilatie. I 
G o u d e n M o d a i l l o , 

Tentoonste l l ing 1883, Amsterdam, 
N i e u w e v a a r t , 1 0 

AMSTERDAM. 
Inrichtingen voor openbare gebouwen, g1'' 

stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 
Projecten en begrootingen worden kosteloos 

geleverd. 
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RCHITECTVRA E T i MICITIA 

Redacteur-Uitgever F. W . VAN" G E N D T T<lz. 
Bureau iler Redactie van Architectura cl Amici i ia : [ A N S I ' K I N ' C K K 

C. II. P O S T H U M U S M K Y J K S en A . W. W ' K I S S M A X . 
Stukken voor het Genootschap, de Redact ie betredende, te adresseeren 

aan den Heer C. l i . POSTHUMUS Mr.v.lf.s, Prinsengracht 851 te Amster
dam, en die omtrent de Administratie van hei Genootschap aan den 

Heer T i l . <;. S T R B N G I U , Oosterdoksluis, te Amsterdam. 
Alle andere stukken en advertentiën aan het llurcau van De Opmerker, 

nriekoningenstrn.it X 1 ' . 28 le Arnhem. 

A H O X X E M K X T ƒ2.25 l'er 3 maanden of wel zes galden per jaar bij 
vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag; voor hel buitenland 
/'7.50 en Xederlaudsch-Indie f 9.—, hij vooruitbetaling. 

ADVERTENTIËN, ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een bewijsnonuner, worden tot Vrijdag avond aangenomen. 

Voor veelvuldige plaatsing of een groot aantal regels worden abon
nementen gesloten. 

AFZONDERLIJKE NOMMERS, uitsluitend bij contante betaling te beko
men, ad 15 cent per stuk en 25 cent per plaat. 

Gedrukt bjj 6. W. van der Wiel & Cu., te Arnhw». 

(A.etA.) H E T HONORARIUM V A N 
D E N ARCHITECT. 

Als eene bijdrage tot de lionorariumquaestie zal zeker 
de mededeeling van onderstaand, bij de Engelsche 
architecten gebruikelijk, tarief, velen niet onwelkom zijn. 
Wij stellen ons voor, dit eerstdaags door het tarief 
van de Zweedsche architecten te doen volgen , en ver
wijzen tevens naar het Duitsche tarief, datoppag. 257 
van den vorigen jaargang van dit weekblad te vinden is. 

Het tarief luidt als volgt: 
a. Nieuwe bouwwerken. 

1. Het honorarium van den architect wordt berekend 
naar den maatstaf van 5 procent van dc bouwkosten. 
Alle reiskosten, andere onkosten en , in hieronder te 
bepalen gevallen, ook dc verblijfkosten worden door 
den bouwheer betaald. 

2. Alle werken, die een meer dan gewone mate 
van talent Jvereischen, in het algemeen dus eigenlijk 
gezegde kunstwerken, als decoraties in schilderwerk, 
beeldhouwwerk of mozaiek uitgevoerd, meubelen , enz. 
worden niet volgens bovengenoemden maatstaf gehono
reerd. Het honorarium wordt dan berekend naar de 
mate van den tijd, dien het maken der teekeningen 
vereischt heeft, en in elk bijzonder geval afzonder
lijk geregeld. 

3. Voor alle werken, sub 2 genoemd, waarvoorde 
architect geen plans of teekeningen gemaakt heeft, 
doch over de uitvoering waarvan hem het toezicht is 
opgedragen , zal een honorarium van 2'/, procent in 
rekening gebracht worden. 

4. Voor alle werken onder /Cooo wordt 5 procent 
als een onvoldoende belooning beschouwd. Daarom 
wordt bovendien nog voor werken onder ƒ1200 10 
procent, en voor werken van ƒ1200 tot ƒ6000 5 
procent extra berekend. 

5- Het honorarium wordt berekend volgens het 
geheele bedrag dat verbouwd wordt, zoowel aan ma
terialen als aan arbeidsloonen. 

6. Het honorarium voor bijwerken wordt bepaald op 
'Vi procent, terwijl daarenboven de kosten van het 
opmeten daarvan door den bouwheer aan den architect 
vergoed worden. 

7- De architect wordt voor de helft betaald bij het 
onderteekenen van het contract der aanneming en voor 

verhouding als de termijnen de andere helft in dezelfd 
der aannemingssom. 

b. Reiskosten. 
8. Alle reiskosten worden den architect vergoed. 
9. Bij alle bovenstaande honorariiimbcrekeningen is 

ondersteld, dat de werken, die uitgevoerd worden, 
niet ver van het bureau van den architect verwijderd 
zijn. Is dit het geval, zoodat behalve reiskosten ook 
verblijfkosten gemaakt moeten worden, dan worden 
deze den architect vergoed, die daarenboven, wegens 
tijdverlies, nog 5 procent boven het gewone honora
rium in rekening mag brengen. 

c. Bijbemoeiingen. 
10. De percentsgewijze loonsberekeningen zijn allen 

te verstaan zonder verschillende bijbemoeiingen, als 
onderhandelingen omtrent aankoop van terrein, af
koop of regeling van servituten of het regelen van 
schadevergoeding, die door de schuld des aannemers 
aan eigenaars van belendende perceelen mocht verschul
digd zijn. A l deze diensten moeten afzonderlijk geho
noreerd worden, naar rato van den daaraan gewijden tijd. 

11. Als de bouwheer, nadat hij eerst een ontwerp 
goedgekeurd heeft, later veranderingen wil maken, 
mag de architect daarvoor extra betaling rekenen en 
den tot het maken der verandering noodigen tijd tot 
grondslag nemen. 

12. Als de architect een volledig ontwerp met be
schrijving en globale begrooting heeft ingediend, mag 
hij de helft van het gewoon honorarium rekenen, wan
neer hem de uitvoering niet wordt opgedragen. 

13. Heeft de architect daarenboven, op last van 
zijne patroon, aannemers ter inschrijving opgeroepen, 
dan mag hij nog f/, procent extra rekenen. 

d. Veranderingen tijdens den bouw. 
14. Worden tijdens den bouw door den bouwheer 

veranderingen noodzakelijk geacht, dan kan de archi
tect zich daarvoor laten betalen al naar gelang van 
den meerderen of minderen tijd, dien hij daaraan be
steed heeft. 

e. Verplichtingen van den architect. 
15. Voor het honorarium van 5 ten honderd is de 

architect verplicht te leveren of te verrichten: 
a. Schetsontwerpen. 
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b. Een volledig plan, met beschrijving, zoodanig 
dat deze tot het sluiten van een contract en het ma
ken van een begrooting voldoende zijn. 

c. Alle detailteekeningen. 
d. Het toezicht op den bouw. 
e. Het controleeren der rekeningen (niet die van 

het bijwerk). 
16. Voor een ruwe prijsopgaaf mag geen honora

rium gevorderd worden ; voor een uitgewerkte begroo
ting echter wel. 

17. Voor het honorarium van 5 procent is de ar
chitect verder verplicht den bouwheer 2 stel teekenin
gen van het volledig ontwerp met beschrijving te leve
ren , doch hij kan extra betaling verlangen als van zijn 
teekeningen door ccn ander dan door hem zelf gebruik
gemaakt wordt. 

f. Situaties, verhuringen, terreinzuerksaamheden. 
18. De betaling voor het maken van een situatie-

teekening zal geschieden al naar mate de meerdere of 
mindere moeilijkheid , die aan dat werk verbonden was. 

19. Voor het huren van terreinen zal de architect 
hoogstens één jaar huur mogen berekenen. 

20. Als de architect een voltooid gebouw finaal op
neemt , kan hij daarvoor '/, procent in rekening brengen. 

21. Reis- en verblijfkosten worden afzonderlijk ver
goed. 

22. Werkzaamheden op het terrein verricht, als 
het aanleggen van wegen, het maken van afsluitingen 
enz., worden afzonderlijk door den architect in reke
ning gebracht. 

g. Diversen. 
23. Voor taxaties mag gerekend worden: 
1 procent tot / 12000; 
•/, procent tot f 120000. 
Voor hoogere bedragen volgens overeenkomst. 
Alle onkosten worden afzonderlijk vergoed. 
24. Het dagloon van een architect wordt minstens 

op / 40 berekend. 
h. Herstellingen. 

25. Het honorarium voor herstellingen bedraagt 
5 procent van de begrootingssom, doch nooit minder 
dan ƒ 6 . 

26. De architect behoeft geen staat van hoeveel
heden uit te trekken, tenzij dit met den aanbesteder 
bedongen is, die dan ook de kosten daarvan moet 
dragen, terwijl den aannemer dan daarvoor niets in 
rekening mag worden gebracht. 

Het bovenstaande tarief kan alleen dan naar waarde 
geschat worden, als men bedenkt, dat in Engeland de 
toestanden geheel anders zijn dan bij ons. De Engelsche 
architect maakt alleen teekeningen en beschrijving, 
met globale begrooting. Hij noodigt dan eenige aan
nemers uit, die te zamen voor hunne rekening een 
zoogenoemden „quantity suweyor" benoemen, die de 
hoeveelheden uittrekt, en daarvoor verantwoordelijk is. 
Een bestek, zooals wij dat hebben, is in Engeland on
bekend. Men ziet ook, dat van Engelsche architecten 
soms werkzaamheden verlangd worden, die onze ar
chitecten in den regel niet verrichten. 

Wij onthouden ons ditmaal van critiek en wenschen 
deze mededeeling eenvoudig als bijdrage tot de thans 
zoo veel besproken honorariumquaestie beschouwd te 
zien. 

A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 
Vergadering van 19 Maart 1884. 

Na lezing der notulen wordt mededeeling gedaan, 
dat de heer J, A. Schuurman, directeur der Publieke 
Werken der gemeente Amsterdam, als donateur is toe
getreden, en dat de heer J. H . Leliman , eere-voorzitter 

des Genootschaps, wederom eene belangrijke bijdrage 
aan de genootschapskas schonk. 

Op de uitgeschreven prijsvraag voor een kerkorgel
betimmering zijn ingekomen 8 antwoorden met de 
motto's: 

Crescendo. 
Orgel. 
Mie. 
Sweelinck. 
J. P. Sweelinck. 
Froberger. 
D. W. B. 

De heer Andreson wordt als gewoon lid aangenomen. 
Daarna stelt de heer Jan Springer ter bezichtiging 

de plaatwerken : „Les tapisseries décoratives du Garde-
Meuble", „Gezichten uit Japan" en „Bauornamente 
der Ncuzeit", terwijl de heer Croizet van Uchelen 
doet circuleeren „Malerisches-historisches Album von 
Italiën." Heiden heeren wordt dankgezegd, en nadat 
de heer Napoleon Legrand nog tot kunstlievend lid 
is voorgesteld , wordt de vergadering gesloten. 

IETS O V E R H E T „SCHOONE" IN V O R M , 
IN K L E U R E N IN BEWEGING. 

Behalve de neiging tot gezelligheid, heeft de mensch 
nog een tweede, niet minder voorname, hoofdeigen
schap, namelijk: „de neiging tot het schoone." 

In beide eigenschappen is de afwijking bij den mensch 
zeer groot. Zij is het natuurlijk gevolg van de persoon
lijke gesteldheid of den aard der individuen, die bij 
ieder min of meer wordt gewijzigd door invloeden, 
die van buitenaf daarop werken. Deze invloeden zijn 
zeer wisselvallig en onbepaald, en vormen, door deze 
verscheidenheid, den even ongelijksoortigen aanleg voor 
het „schoone." 

Niet zoodra is de mensch zijn oorspronkelijk be
krompen toestand ontworsteld, of hij geeft reeds vorme
lijke blijken van neiging tot versiering op zijne manier, 
van een streven naar het schoone. Dit gevoel voor 
iets, dat uitmunt door bevalligen, aantrekkelijken vorm 
en kleur, en den toeleg op schoonheid en kracht, ver
ruimt zich evenredig met de door ondervinding opge
dane kennis. 

Behalve het natuurlijk gevoel, moeten verstand en 
wetenschap de gegevens leveren voor onze geestelijke 
werkzaamheid op den weg naar het „schoone", terwijl 
eenvoud en waarheid daarbij de meest betrouwbare 
richting aangeven. 

Aanleg en oefening moeten ook hierin hand aan hand 
gaan, en elkaar wederzijds steunen. Toevallig kan den 
een voor deze of die kunst meer aanleg eigen zijn, 
dan den ander; zonder oefening echter blijft de per
soonlijke aanleg een renteloos kapitaal, dat zich zelf 
verteert. Voor eigen vlijt blijft dus veel over, en wel 
juist datgene, door de meesten over 'thoofd gezien 
en te veel als bijzaak behandeld. De aanleg voor 
't schoone is van teederen aard en zijne ontwikkeling 
vereischt daarom bijzondere zorg; hij is het product 
van de vereenigde werkzaamheid van gevoel en verstand. 

„Er is niets in ons verstand," zegt Moleschott, „dat 
niet reeds door de poort van onze zinnen was binnen
gekomen." Het woord „verstand" is eene zeer alge
meene uitdrukking, doch in den zin door Moleschott 
eraan gehecht, moet dan ook de aanleg tot het schoone 
worden beschouwd als een vermogen van zinnelijken 
aard, en als zoodanig zal dit ook ontwikkeld moeten 
worden door den invloed der zintuigen, die, onder 
bedekte voorwaarden, op gevoel en verstand werken. 
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Terwijl de zintuigen door oefening zich versterken 
en gevoeliger worden, en daardoor de uitwendige in
drukken toenemen in aantal en verscheidenheid, zoo 
zal ook de aanleg voor 't schoone zich evenredig be
wegen in steeds ruimer kring en tegelijkertijd fijner 
worden. Deze aanleg is dus oorspronkelijk aan alle 
menschen gemeen, tenzij, door ongunstige afwijking 
van lichamelijke gesteldheid, de mogelijkheid daartoe 
is uitgesloten. 

Van eene bovennatuurlijke, onmiddellijke ingeving 
voor het „schoone" kan dus geene sprake zijn, wijl 
ook gevoel en verstand in 't algemeen aan dergelijke 
beschikking niet onderworpen zijn. 

Het schoone, waarnaar de beoefenaar streeft, bestaat 
slechts denkbeeldig. Dit ideale is iets betrekkelijks 
en het is daarmede als met den horizon, die wijkt 
naarmate men hem nadert. Onze nadering tot het 
ideale schoon kan dus alleen worden bewezen door 
de feitelijke overtuiging, dat wij vroegere standpunten 
met nieuwe, die meer voorwaarts liggen, hebben ver
wisseld. 

Deze standpunten liggen, bij volksstammen zoowel 
als bij den afzonderlijken individu, gewoonlijk zoo ver
bazend ver uit elkander, dat de voorstellingen, die 
zich daarbij voordoen, soms begrippen vormen, die 
lijnrecht aan elkaar tegenovergesteld zijn. Wij ont
dekken dit in de mode, de uitdrukking van het ideale 
schoon met betrekking tot den persoon zelf en zijne 
wenschen, waarbij de aard van de luchtgesteldheid een 
niet onbelangrijke rol speelt. 

De neiging tot het schoone is wel overal aanwezig, 
maar in de vormen, waarin zij zich uitdrukt, vertoont 
zich niets gemeenschappelijks. Deze vormen bepalen 
zich overal en in alles, door den onmiddellijken invloed 
van individueele gesteldheid en het klimaat, de levens
gewoonten , bedrijven en ondervinding. Die regel geldt 
ook voor het schoone op het gebied van nuttige en 
schoone kunsten. In 't algemeen kan men opmerken, 
dat met betrekking tot de werking van het schoon
heidsgevoel , er bij de menschen veel minder verschei
denheid bestaat, dan met betrekking tot het verstand 
en redelijk oordeel. 

Een mooi gebouw, een schoon beeld, een fraai land
schap, roeren of treffen ons reeds vóóraleer wij nog 
den tijd hadden, om rekenschap te geven van die 
ingenomenheid; en zonderling mag het heeten, dat 
zulke schoonheden den geleerde, den leek, het kind 
en den grijsaard even onmiddellijk treffen, en op 
weinig afwijkende wijze. Dit is de zinnelijke gevoelig
heid voor het schoone; het is een zeker gevoel voor 
orde, evenredigheid, overeenstemming, schoonheid, 
voor alles, dat uitmunt door grootheid, voortreffelijk
heid, nieuwheid. 

Reeds vroeg openbaart zich dit welbehagen bij kin
deren; zij toonen ingenomenheid met regelmatig-ge-
vormde voorwerpen, bewondering voor teekeningen, 
prenten, beelden en andere nabootsingen; zij hebben 
schik in alles, wat zich nieuw en wonderbaar aan hun 
oog voordoet. 

Het gebied der kunsten is zeker wel het geschiktst 
terrein, waar dit gevoel zich op de vruchtbaarste wijze 
kan ontwikkelen, omdat daarbij een ruim gebruik der 
zintuigen gevorderd wordt. Wij zien, hoe beeldhouwers, 
graveurs, en zij die aan microscopischen arbeid doen, 
eene buitengewone fijnheid van gezicht verkrijgen, en 
hun het kleinste verschil dadelijk in 't oog valt. Het 
ntuzikaal gehoor, dat in den beginne alleen smaak 
v'ndt in de eenvoudigste stukken, verheft zich, door 
teerdere oefening en bekwaamheid in opmerken, tot 
"jnere melodieën, totdat het ten slotte bekwaam wordt, 
°rn de meest saamgestelde en kunstigste harmonie 

met welbehagen te volgen. Evenzoo is het bij de 
beeldende kunsten: een juist oog voor het ideale schoon 
kan men eerst verkrijgen door herhaalde oefening, door 
aanhoudende beschouwing van de beste voorbeelden, 
en door kennis te maken met de werken van erkende 
meesters. 

De nieuweling in de kunst is niet instaat om de 
gebrekkige en schoone deelen aan te wijzen, wijl hem 
de grondslag voor zijn oordeel daartoe ontbreekt; alleen 
zal hij, evenals een gewoon mensch, kunnen zeggen 
of 't hem bevalt of niet. Door vermeerdering zijner 
kunstkennis zal echter zijn schoonheidsgevoel enger 
bepaald en duidelijker worden, en weldra de bekwaam
heid verkrijgen om de schoone en gebrekkige deelen 
te schiften; de oorspronkelijke nevel van het gevoel 
klaart dan meer en meer op, totdat hij weldra met 
helder oordeel omtrent het schoone kan besluiten. 

Bij deze trapsgewijze vordering tot een bevoegd 
schoonheidsbegrip, was de hulp van het verstand 
onmisbaar. Het welbehagen, dat het schoone ons 
biedt, is alleen gevoel, maar het oordcel over de uit-

j voering zelf behoort aan het verstand, dat de na
bootsing met het origineel vergelijkt en toetst aan de 
constructieve eischen der kunst. Het kunstoordeel 
van het verstand leidt derhalve nader tot het ideale 
schoon, dan dat van het gevoel, 't Valt echter niet 
licht, bij voorwerpen van natuur of kunst te bepalen, 
of hunne schoonheid het gevolg is van overeenstem
ming en eenheid, of wel van verscheidenheid in de 
onderdeelen, en welk aandeel tot het schoon karakter 
van 't geheel door geschiedkundige beteekenis of door 
het idee van nuttigheid en doelmatigheid werd toege
bracht. 

Bij de kleuren vooral, schijnt ons oordeel geen grond 
te kunnen aanwijzen, waardoor hare fraaiheid beheerscht 
wordt; zeer waarschijnlijk ligt die in de structuur van 
ons oog of in de denkbeeldige sympathie, die bij uit
zondering aan sommigen wordt toegekend, als aan 
wit, zwart, blauw. Enkele kleuren maken een vloeien-
den, zachten, andere een levendigen, sterken indruk; 
de eersten zijn het voornamelijk, die 't gemakkelijkst 
aan het schoonheidsgevoel voldoen en het schoone 
in de voorwerpen verhoogen. Naar ons oordeel ligt 
't verwonderlijke hierin misschien in het oorspronke
lijk wezen der kleuren. De nieuwere wetenschap toch 
onderstelt, dat zij, evenals het geluid door luchtgol
vingen onze ooren bereikt, op gelijke wijze worden ver
oorzaakt door de trillingen van eene uiterst fijne, de 
alles-omringende, etherstof, die, zich alom en rondom 
verspreidende, op het netvlies de gewaarwording van 
licht verwekt; terwijl door het aantal trillingen per 
seconde, en de snelheid waarmede zij ons oog treffen, 
de kleursoort bepaald wordt. De mogelijkheid van den 
geleidelijken overgang der zachtere kleuren tot de ster
kere wordt ons dan duidelijker, daar deze alleen af
hankelijk is van de vermeerderende hoeveelheid en 
snelheid der ethertrillingen, en waardoor, evenals bij 
de verheffing van het geluid, het schoonheidsgevoel 
nader wordt geleid tot het „grootsche", het „verhe
vene". De overgang kan ook plaats vinden door ge
leidelijke tusschenkleuren, waardoor een aangenamer 
stemming wordt teweeggebracht, en meer het ideale 
schoone wordt bereikt. 

Figuren en voorwerpen van regelmatigen omtrek 
zijn ook zeer geschikt om aan het schoone te voldoen; 
hoewel regelmatigheid van vorm daartoe geenszins altijd 
vereischte is. Nut en doelmatigheid dier voorwerpen kan 
daarbij ook invloed doen gelden. In de kunst, zoowel 
als in de natuur, kan verscheidenheid, zelfs als ze 
aan opzettelijke verwaarloozing van alle regelmatig
heid of nut doet denken, veel schoons leveren. Een 
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kronkelende rivier geeft een schooner aanblik dan een 
rechtloopend kanaal. Een in 't wild opgewassen boom 
kan schooner zijn dan een als kegel of pyramide op-
gesnoeide. Een tuin met rechte, symmetrisch aange
legde paden en vierkante perken, zal minder behagen 
aan het oog, dan een als Engelsch-werk aangelegde, 
met in-elkander-vloeiende, meandrische en rechte 
grenslijnen. 

Bij deze voorbeelden is het ideale sehoone beslis
send , omdat de ideeën van nut en doelmatigheid daarbij 
geheel zijn uitgesloten. Geheel anders is het echter met 
de vormen der kunstproducten, die dienen om in onze 
onmiddellijke behoeften te voorzien. Van de gebouwen 
moeten afdeelingen , deuren , ramen enz. regelmatig van 
vorm wezen, daar 't het oog onaangenaam aandoet als 
zij dat niet zijn. Het schoonheidsgevoel van den ar
chitect is aan deze eisehen gebonden, waardoor zijne 
beweging niet weinig beperkt wordt, ten opzichte van 
het kunstschoon. Moeilijker nog is het werk van den 
beeldhouwer, die in de vormen van zijne voorwerpen 
levensuitdrukkingen moet overbrengen, en nog moei
lijker dat van den kunstschilder, die met dc eenvoudige 
kleuren: blauw, geel, rood en groen, harmonieën moet 
vormen, en binnen de omtrekken der afzonderlijke 
figuren, den aan elk bijzonder toekomenden levensgeest 
moet aanbrengen. 

In de richting en de uitgebreidheid van lijnen ligt 
ook iets, dat op het schoonheidsgevoel werkt. De 
gebogen lijn voldoet op dit punt gemakkelijker dan de 
rechte; het hoogste natuurschoon heeft meestal afwis
selend buigende of golvende vormlijnen en somwijlen 
eene geregelde afwijking van regelmatigheid in begren
zing en kleurentooi. 

Plato roemde de bolvormige gedaante en de cirkel
vormige beweging, als de volmaaktste uitdrukking van 
het ideale schoon. William Hogarth, een Engelsch 
teekenaar, schilder en graveur, noemde de ogiefvormige 
lijn de lijn der schoonheid, en de spiraallijn die der 
bevalligheid. De horizontale lijn heeft iets drukkends, 
de verticale iets verheffends, en aanmerkelijke uitge
breidheid van beiden vertegenwoordigt iets grootsch, 
iets verhevens. De kunst, om verscheidenheid te bren
gen in de toepassing der lijnrichtingen, draagt niet 
weinig bij tot bereiking van het sehoone, en de lijn-
schakeering is voor den architect, wat het coloriet 
voor den schilder is. 

Een andere bron van het sehoone is de beweging, 
die ons bevallig of heftig aandoet, naar de mate van 
hare snelheid en richting. De gelijkmatig langzame 
beweging van het tusschen meandrische oevers stroo-
mende water, bevalt ons wel; doch deze ingenomen
heid verdwijnt en maakt plaats voor den indruk van 
iets grootsch of verhevens, zoodra die watermassa en 
hare snelheid zich uitzetten tot een bulderenden water
vloed. Een boomgaard van sierlijk-bloeiende gekroonde 
stammen geeft een zachten, aangenamen indruk, maar 
dit aangename gevoel verdwijnt met de komst van den 
stormwind, die takken en bladeren en bloesems door 
elkander zweept. 

De verticale lijn, die zich boven ons oog verheft, 
is fraaier, dan wanneer zij zich naar de diepte uitstrekt; 
eene beweging, die rijst, stemt ons aangenamer dan 
eene dalende. De statige verticale beweging van den op-
gaanden vuurpijl maakt een treffenden indruk, waarvan 
de gelijkmatige vermindering der aanvankelijke snel
heid een overstemmenden zachteren toon aan het ge
voel meedeelt. Heeft de pijl zijn hoogste punt bereikt 
en worden zijne samenstellende deelen ontbonden in 
harmonisch gekleurde, parabolische vormlijnen, dan 
bereikt ook ons opgewekt schoonheidsgevoel het top
punt van mogelijk genot en verliest zich in een ver

heven gevoel van bewondering, dat wegens zijn aard 
niet lang duren kan. Een overdreven indruk van het 
sehoone duurt altijd kort; slechts datgene, wat ons 
zacht, aangenaam roert, blijft ons ook het langst bij. 

Ofschoon vorm, kleur en beweging, elk op zich 
zelf, als oorzaak van schoonheid kunnen dienen, zijn 
echter in genoemd voorbeeld deze drie oorzaken, in 
onderling verband, gemeenschappelijk, allen werkzaam. 
Bij dergelijke combinatiën der .schoonheidsfactoren 
wordt de indruk in 't oogloopend verheven. Meer nog 
dan in producten van menschelijke kunst, treffen wij 
dit aan in de voortbrengselen der Natuur. Het is 
daarom niet te verwonderen, dat voor het sehoone 
der kunst, de beste modellen oorspronkelijk werden 
genomen uit de Natuur. In de uitdrukkingen van het 
ideale schoon toch brengt deze het ver. 

Dien voorrang van de Natuur in het voortbrengen 
van het sehoone, ligt voornamelijk in haren afkeer 
van stelsels. Zij kent geen voorliefde , geen hoogmoed, 
geen eigenbaat, geen noodzakelijke nevenbela.igen, geen 
scherpe begrenzing van nut of doelmatigheid; zij ont
bindt en verbindt; zij scheidt en voegt samen; zij 
behoudt of verplaatst; zij offert het een, om het ander 
te sparen; zij geeft en zij neemt, al naar gelang dit 
noodig zij in 't voortbrengen van één geheel, dat 
volmaakt is in 't sehoone. In deze eenvoudige behan
deling der stof ligt tevens het groot geheim van het 
wezen der Natuur, en waarop de mensch steeds te
vergeefs de stelselmatige werkzaamheid van zijn geest 
richtte. En wil de menschelijke kunst in 't scheppen van 
het ware sehoone de natuurmacht terzijdestreven, dan 
staat haar slechts één weg daartoe open, dien van 
vrije ontwikkeling. I.eerende door hetgeen voorafging, 
doch vrij van stelselmatigen dwang, zal de kunstenaar 
in zijn rusteloos pogen telkens eene schrede nader 
komen tot zijn doel, tot het ware, het ideale schoon; 
anderen, die na hem komen, zullen, op hunne beurt 
geleid door hetgeen hij heeft voortgebracht, naarmate 
van hun aanleg, de volgende schreden kunnen naderen. 
Dan eerst is er kans op beslisten vooruitgang; dan 
eerst bestaat er mogelijkheid, dat de menschelijke geest 
de stoffelijke natuur voorbijstreeft in het leveren van 
het ideale sehoone, en daarmede dc meening overtreffen 
van den gcnialen dichter Mayer uit Heilbronn, waar 
hij zegt: 

»Aber wir wissen auch, dass die Natur in ihrer einfachen 
Wahrheit grosser und herrlichcr ist, als Jedes Gebild von 
Menschenhand, und als alle lllusionen des erschanenen Geistes." 

Enkhuizen, Jan. 1884. J. G. L U G T E N . 

I N G E Z O N D E N . 
(A. et A.) PRIJSVRAAG L . S. 

Geachte Redactie, 
In het advertentieblad van Maandag 10 dezer en ook 

in dat van Maandag j.l . , komt voor een oproeping 
tot het beantwoorden van een prijsvraag voor een café 
tc Meppel, ten behoeve waarvan men zich om inlich
tingen kan wenden, onder de letters E. S., aan het bureau 
van de Meppeler Courant. 

Voor hen, die niet het geluk hadden met het merk
waardig programma kennis te maken , als bewijs dat 
de Nieuweramstei-schoolprijsvraag nog de slechtste 
niet was cn tevens, naar ik vertrouw, in 't belang van 
het vak, neem ik de vrijheid u kopie van het mij 
toegezonden programma betrekkelijk die prijsvraag 
aan te bieden, met beleefd verzoek om opneming in 
Dc Opmerker. 

Voorwaarden cn inlichtingen tot het maken van bestek, tee-
kening en specifieke begroot'1'111; van kosten van een gebouw, 
hetwelk zal moeten bevatten: conversatie-billardzalen, verkie-
sclijkst aan elkander verbonden; zaalruimte aanbiedende voor 

vijj honderd vijftig zitplaatsen, toonecd met anexen, kasteleins
woning, kelder, buffetten, regen- cn weiwaterpompen en wat 
cr verder voor ruimten en lokalen tot een doelmatige goede 
inrichting van zulk een gebouw benoodigd zijn. 

Het terrein, waarop men van plan is zulk een gebouw te 
stichten, is gelegen aan den zuidelijken toegangsweg naar het 
station te Meppel; aan den weg breed 15 M . , diep oflang 50 M. 

Het maaiveld ligt p. m. 1 Meter beneden de bovenkant straat, 
terwijl de vaste bouwgrond p. m. een Meter beneden het maai
veld ligt. 

De aan dit terrein grenzende gronden kunnen langs dc diepte-
of lengtekanten bebouwd worden, voor- en achterzijde niet. 
De achterzijde wordt gescheiden van het aangrenzende per
ceel door een sloot, welke tevens dient tot afvoer van water, 
enz. enz. 

Het terrein ligt p. m. 350 M. afstand van het kanaal 
D é bcgrootingskosten zullen den prijs van tienduizend gul

den niet te boven mogen gaan. 
Het gebouw moet zoo hoog mogelijk geplaatst worden, daar 

dit het verkiesclijkst is. 
De kosten van ophooging rondom het gebouw zijn niet bij de 

aangegeven som inbegrepen. 
De plannen moeten volkomen aan deze voorwaarden voldoen 

en de teekeningen op geen kleiner schaal dan I k loo worden 
ingezonden en bevatten plattegrond, opstand, doorsnede over 
de lengte en breedte, en onder een motto, door den inzender 
zelf te kiezen, vóór of den 1 Mei 1S84 franco worden ingezon
den onder letters L.S bureau Meppeler Courant te Meppel. 

Een prijs van vijftig gulden wordt uitbetaald aan den ver
vaardiger van het bekroonde plan. 

De plannen enz. worden daarna aan de inzenders franco we
der teruggezonden na het bekendmaken hunner namen. 

Het bekroonde plan blijft het eigendom van de uitlovers der 
prijsvraag. 

Indien er meerdere inlichtingen noodig zijn, worden die op 
franco aanvrage onder bovengenoemd adres zoo noodig ge
geven. 

Meppel, 10 Maart 1884. L. S. 

Hoe lieflijk en verleidelijk mij dat alles reeds tegen
lachte — mijn programma was me niet volmaakt ge
noeg en . . . . ik vroeg de namen der Juryleden, hoe 
het met de uitvoering zou gaan enz., waarop mij werd 
geantwoord: 

Aangaande UEd. schrijven van heden is dienende dat de be
oordeeling der ingezonden ontwerpen geschiedt door ons, of 
zoo noodig door een door ons te benoemen bouwkundige na 
de inzendingstijdsbepaling; er wordt voor ingestaan door ons 
er geen kopieën of wat niermede in verband staat van eenige 
tcekening of anderszins genomen worden. 

Met de bekroonde inzender wordt door ons bij een eventuccle 
uitvoering van hetzelve in connectie getreden. 

Hopende dit naar genoegen moge zijn verblijven wij 
L. S." 

Natuurlijk was het bijzonder naar mijn genoegen, 
k Heb den „uitlovers der prijsvraag" hiervan kennis ge-
gegeven met bijvoeging van een globale begrooting 
van hun café, een en ander onder het door mij zelf 
gekozen motto: 

Apeldoorn, 20 Maart 1884. 
J A C . L E E U W E N B U R G H , 

Opzichter Kon. KTcd. Locaal-Spoonocg Maatschappij. 

T E N T O O N S T E L L I N G V A N T E E K E N I N G E N 
DF.R LEDEN VAN DE AFDEELING R O 1' T E R D A M DER 

MAATSCHAPPIJ T O T H E V O R D E R I N G D E R H O U W K U N S T 
op Vrijdag 22 Maart 1884. 

Tegenwoordig 22 leden en vele ge ïn t foduceerden . De wan
den waren allen bedekt met teekeningen. die door negen leden 
*aren ingezonden. De .inzenders, in alpha be tische orde ge
rangschikt, hadden de volgende teekeningen tentoongesteld als: 

Jj. H . Reijderwellen te Kralingen: 
Een winkelhuis aan den Schiedamschen Dijk te Rotterdam, 

'jocdgeslaagd. — Een villa, genaamd «Vredehof", aan den 
uuden Dijk. Eigenaar de heer Caukrieu. De middelpartij ietwat 
Overladen, maar overigens verdienstelijk. 

H. Cramer te Rotterdam: 
''erspectieftcekeningen van de Groote zaal der Soc ië te i t «Har

monie' , van het inwendige der Zuiderkerk (Van Dam) en van 
"e overdekking der Groote Koopmansbeurs (C. Ii. Van der Tak), 
'linke schaal, tlink geteekend. 

A - W. van Dam te Rotterdam. 
, "pmetingen en schetsen van beroemde Houw-, Bceld-
nouw- en Schilderwerken in Italië en Griekenland als: 
( M a r i e Delfiore; cathedraal te Florence. Campanile ' 

e Florence van Giotto. Deze toren heeft een hoogte van 

280 voet. Baptistcre te Florence. Santa Croce. Voorts: Muur-, 
plafond-, en friesbeschildcringen cn interieurs. — »Dic Forum 
Nerva Arome". — Temple de M. Antonia ct de Faustine, sur 
la voic sacree a Rome, met prachtig geteekende beeldengroe
pen in het frontespies. — Wandversiering te Pompei. Alles 
even fijn en uitvoerig, met meesterhand geteekend, kunstig 
gewasschen en in kleuren bewerkt. Voorts schetsen van beel
den en beeldengroepen. 

Een proeve van de kunst om met Oost-indische inkt te was-
schen, legde de heer Van Dam af met een Ionisch kapiteel. 
Verder marmer-afbeeldingen van: Agrigente, Forabcau de 
Theron en Sic i l ië . 

C. M. Droogleever Fortuyn te Rotterdam: 
Een Dorpsspoorwegstation, in kleuren, zeer verdienstelijk. 

Een schoolgebouw met onderwijzerswoning. Een arabesk naar 
Hitsig, keurig geteekend. Een gebouwtje voor H . Gruson te 
Buckau-Maagdenburg. Kantoorgebouwen en kunstzaal van 
Arti. Dubbel woonhuis in het Park Hoi.ingen te Kralingen en 
ten slotte het flinke, doelmatig ingerichte gebouw der Maat
schappij voor Kosthuizen, no. 1, aan de Kipstraat te Rotterdam. 

J. A . Dupont Rotterdam: 
Restauratiegebouw en koffiehuis van Fritschij, hoek Maas

kade, tc Feijenoord. Eenvoudig, flink ontwerp. 
Ed. G. A. Fol Rotterdam: 
Serre met schilderijenzaal van den heer Kop Smit Jr. aan den 

Oost-Illommcrdijkschenweg te Rotterdam. Stalhouderij (Koets
huis met bovenhuizen en achtergelegen paardenstal) aan den 
Mauritsweg te Rotterdam. Woonhuis voor den heer van Vol
lenhoven aldaar. Burgerwoonhuizen met poort en hofje aan de 
Hugo-de-Grootstraat aldaar. 

Kantoorgebouw te Middelburg I . . ._ . 
Hervormde Kerk te Neuzen ( n l c t u>^oetd. 
Woonhuizen aan de Schickade te Rotterdam. 
Perspectivisch gekleurde schets voor een nieuw Feestgebouw 

te Rotterdam (niet uitgevoerd). 
Een Eere-diploma in diverse kleuren. 
Voorts: Ontwerpen naar prijsvragen als: Sociëte i t » Trouw 

moet blijken" te Haarlem. Ontwerp van 6 woonhuizen, gedeelte
lijk bekroond door de Maatschappij tot Bevordering der Bouw
kunst. — Idem Station voor Omnibussen, gedrukte uitgave dier 
Maatschappij. — Soc ië te i t : Doele Willem III te Apeldoorn.— 
Gebouw voor Teijler's Stichting te Haarlem. — Studenten
sociëte i t sMutua Fides te Groningen enz. 

W. C. van Goor: 
Ontwerp van een Schouwburg (1844). 
J. A. Voorhoeve: 
Rijkskweekschool voor vroedvrouwen, met kraaminrichting 

en Directeurswoning, tc Rotterdam. Twee ontwerpen met 
situatietcekeningen. 

Voorhoeve en Weeldenburg: 
Rustplaets, drie groote heerenhuizen met een stalgebouw 

aan het Westplein te Rotterdam. Rijk met kleurig metsel
werk versierd; de gevels met sierlijke dakvormen en levendig 
silhouet; een der schoonste bouwwerken van Rotterdam, ge
bouwd voor den Heer Van Rijckcvorssel. 

J. A . Voorhoeve: 
Gebouw sDeli" aan dc Bierstraat te Rotterdam; een keurig 

in hardsteen opgetrokken geveltje. Vil la aan den Westersin-
gcl te Rotterdam. 

Weeldenburg: 
Voorgevel van de Oud-Roomsch-Katholieke Kerk, Lange-

torenstraat te Rotterdam; een ontwerp van weinig omvang, 
maar keurig van samenstelling en krachtig geteekend. 

Een en ander te zaaien genomen bleek het dat vele leden geen 
werk hadden ingezonden. Trouwens het zaaltje zou geen meer
dere ruimte hebben kunnen bieden, daar zelfs niet eens voor 
al het ingezondene plaats kon gevonden wonden. 

Als proefneming kan niettemin de tentoonstelling geslaagd 
genoemd worden. Wellicht zal het Bestuur middelen kunnen 
beramen om zich de volgende maal van meer inzendingen te 
vergewissen en dan een grooter lokaal voorde tentoonstelling te 
kunnen inrichten. 

M A A T S C H A P P I J T O T B E V O R D E R I N G D E R B O U W K U N S T . 
AFDEELING ARNHEM. 

Vergadering van 19 Maart 1884. 
Nadat de notulen van de voorgaande vergadering en het 

jaarverslag van den Secretaris goedgekeurd waren, werd door 
den heer II. C. van Woerden eenige medcdeelingen gedaan 
over photolithographic, lichtdruk enz. 

Spreker gaf eene beschouwing over photographic en het
geen daarmede in verband staat, en vermeldde dat er door de 
verschillende procédés zeer dikwijls spraakverwarring ontstond. 

Wat men in Frankrijk b. v. phototypie noemde, werd hier 
lichtdruk geheet en, en elk uitvinder van een nieuw procc : dé 
gaf daaraan ook een anderen naam, die somtijds reeds bestond. 

Spreker wilde hier voornamelijk behandelen de photolitho
graphic, photozincographie, photochemitypie, en den p.111s.it-
druk (witte lijnen op blauwen grond). 

De verschillende procéclcs berusten op de eigenschap van 

http://111s.it-


i o 6 D E O P M E R K E R . 22 Maart 1884. 

sommige organische stoffen dat deze, zoodra ze in verbinding met 
zouten in 't licht gebracht worden, veranderingen ondergaan. 
Onder dc organische stoffen noemt spreker gelatine cn eiwit. 

Gelatine, in water geweckt, lost bij 24 a 2 5 0 Celsius op en 
vormt, daarna afgekoeld , een koek. 

Deze massa, vermengd met een der chromaten (roode kris
tallen, die met eiwit verbonden en in 't licht gebracht verande
ren, en het chroomzuur omzetten in chroomoxyde), maakt dc 
gelatine onoplosbaar in water en doet haar de kleverige eigen
schap verliezen. Het looizuur brengt bij de gelatine dezelfde 
verandering totstand. De gelatine heeft met de onoplosbaar
heid tevens de vatbaarheid verkregen tot het vasthouden van 
vette stoffen; het water wordt erdoor afgestooten en doet haar 
niet meer zwellen. 

Door deze eigenschap wordt zij toegepast bij verscheidene 
reproductievakken. 

Het is noodig om dc gelatinelaag tc drogen cn te verlichten. 
Brengt men nu een glasnegatief op geprepareerde cn gedroog
de gelatine cn stelt men dit aan dc inwerking van het licht 
bloot, dan krijgt het de eigenschap om vette stoffen aan te 
nemen op die plaatsen, waar het licht werkt. 

Daarom is het zoo noodig, dat voor photolithographic de tee
keningen niet zwarte lijnen op zinver wit papier gemaakt wor
den. Wanneer men namelijk een glasnegatief vervaardigt, 
wordt op de plaatsen, waar het licht op de glasplaat werkt, 
het zilver zwart en blijft op de plaatsen, waar het licht niet 
werkt, het broomzilver onveranderd. Heeft men nu lichte lijnen' 
dan straalt vanuit die lijnen ook nog licht en krijgt men dus 
geen zuiver negatief, dat later bij het inwerken op de gelatine-
plaat van nadeeligen invloed is. 

Plaatst men dit negatief op steen, glas ot zink, geprepareerd 
met gelatine en chroomzuur, en laat men daarop gedurende 
een bepaalden tijd het licht werken, dan krijgt men een posi
tieven afdruk. 

Waar dc tcekening was. heeft dc gelatine de eigenschap ge
kregen om vet aan te nemen en niet op te lossen, en waar 
het licht niet gewerkt heeft, dus op tie plaatsen waar bet 
negatief zwart was, is de gelatine oplosbaar gebleven. 

Deze steen, met drukinkt bewerkt, geeft ccn laag. geschikt 
om afdrukken te maken. Op zink gebracht geeft het dezelfde 
uitwerking. Men kan daarbij de onveranderde gelatine weg-
wasschen en het zink met zuren laten inwerken; daardoor 
verkrijgt men de tcekening in 'tzink. 

Ook het kleuren van teekeningen voor behandeling in photo
lithographic is geheel verkeerd, daar de kleuren sommige 
lichtstralen absorbeeren en verschillende tinten geven, j 

De chromaatklcuren zijn hiervoor het best tc gebruiken. 
Terra-sicnna. Van-Dijcksbruin en vermiljoen worden geheel 

zwart. Enkele roode kleuren worden geheel wit en sommige 
blauwe kleuren gitzwart. 

Is de inkt te licht, dan straalt, zooals spreker mededeelt, het 
papier nog lichtstralen uit, cn slechts bij zwarten inkt wordt 
het licht volkomen geabsorbeerd. 

Bij den zoogenaamden lichtdruk wordt van de glasplaat ge
drukt. Hierbij krijgt men op de plaat de gelatine cn relief. 

Bij de Woodburg-typie brengt men de gclatine-huid tusschen 
een looden en een stalen plaat, die daarna onder cene persing 
van eenige duizenden kilo's zwaarte gebracht worden. De 
gclatine-huid perst zich in de looden plaat en deze is daarna 
geschikt om afdrukken te maken. 

Bij de helio- of kopergravure brengt men de gclatine-huid 
op een koperen plaat. 

Spreker helderde een cn ander door proeven op cn gaf 
daarna van de verschillende pi'occde:'s eene verzameling ter 
bezichtiging. 

Nadat door enkele leden nog om eenige ophelderingen was 
J gevraagd, bracht dc Voorzitter den heer Van Woerden namens 
; de Vergadering hulde voor zijne interessante voordracht. 
I Het lid Van der Bach stelde ter bezichtiging een monster 
] Westfaalsehc steen van Duitsch formaat, die gebakken waren uit 

de mergel van dc steenkolenmijnen, en wat hardheid betreft 
1 zeker niet overtroffen zullen worden. Op de plaats van bereiding 
j was de prijs, volgens mcdedeeling van genoemd lid, f 12 per 

mille, doch door dc transportkosten werd die prijs aanmerke-
' lijk verhoogd. 

Wegens het vergevorderde uur sloot dc Voorzitter daarna 
I de Vergadering. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
DORDRECHT. De Vereeniging tot verfraaiing van Dordrecht 

heeft in hare op Donderdag jl. gehouden vergadering besloten 
tot het uitschrijven van een prijsvraag voor den aanleg der 
Karremansweide tot een park, cn daarvoor een som van ƒ 5 0 0 
beschikbaar te stellen; van dit besluit werd mcdedeeling ge
daan aan het door de Vereeniging in 't leven geroepen l'ark-
c o m i t é , met verzoek dat dit zich permanent zou verklaren 
totdat over de prijsvraag zal zijn beslist. In de daarop ge
volgde beraadslaging der leden van het l ' a r k c o m i t é is de ken
nisgeving van het besluit tot het uitschrijven van een prijs
vraag met ingenomenheid aangehoord, en met algemeene stem
men werd besloten, aan het verzoek tot permanentvcrklaring 
te voldoen. 

— Dc ingenieur M. van de Maatschappij «De Schelde" te 
Vlissingen, die door de Middelburgsche Rechtbank tot ƒ 5 0 
boete veroordeeld is wegens verwonding door onvoorzichtig
heid, heeft van dat vonnis appè l aangeteekend. 

B E N O E M I N G E N . 
— Door den Minister van Waterstaat 

is, met 1 Apri l a. s., aan 1'. Berkhout, 
op verzoek, eervol ontslag verleend als 
opzichter van den Waterstaat 4e klasse, 
en zijn met ingang van 1 Juli a. s.; « . b e 
vorderd: tot opzichter van den Water
staat ie klasss E . J. Dijk, opzichter 
2e klasse; tot opzichter der 2e klasse B. 
Koldenhof, opzichter 3e klasse; tot op-
2ichtcr 3e klasse J A. Jelgersma, opzich
ter 4e klasse; cn zijn benoemd tot op
zichter van den Waterstaat 4e klasse L. 
C. Kramer en H. O. Weenink. 

A D V E R T E N T I E N . 
P H O T O L I T H O G R A P H Y , PIIOTOmCOGRAPHIE 

en Stóréolype-lnriohling 
van G. J. THIEME, te Arnhem. 

De ondergetcekende vestigt dc aandacht 
op zjjne inrichting voor Pliolallihagraiiliie, 
bflzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van H H . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l'liolnzlnra-
graphii- voor tic reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz.-ten dienste van H H . Uitgevers cn op 
zjjne Ktrrratype-lnriclitlng voor H H . Druk
kers, alles tot dc minste prijzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden typ franco aanvrage gratis toegezonden. 

De heer JOH. G. S T E M L E E Cz. , te Am
sterdam, heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
bestellingen voor Phalalithaicrupliir, zonder 
prijsverhooging voor de bestellers. 

AANBESTEDING. 
Op Zaterdag den 29"'" Maart 188*, des na

middags te twee uren, zal worden A A N 
B E S T E E D : 

Het bouwen van een Heerenhuls 
aan den Stationsweg te Leiden. 

Het ontwerp met bestek liggen ter inzage 
in het Stationskottiehuis Zomerzorg nabij lei
den. Gedrukte bestekken zijn ad ƒ ].— te 
verkrijgen. 

De aanwjjzing in loco zal plaats hebben 
op Donderdag den VI*" Haart, des voor
middags te elf uren. 

Inlichtingen worden gegeven door den 
Architect W. F . V A N DER H E Y D E N , Doe-
zastruat 13, te leiden. 

OPE.MI.IIIE 
B U R G E M E E S T E R en W E T H O U D E R S der 

Gemeente AMSTERDAM zullen op Maandag 
31 Maart 1884, des middags te 12 uur, op 
het Raadhuis, in het openbaar doen aanbe
steden : 

Het gereedmaken van het Terrein 
voor het aan te leggen Park in 
den Binnendrjkschen Buitenvel-
derschen Polder. 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn 
uitsluitend te verkrjjgen ter Drukkerjj der 
gemeente, tegen betaling van f i, met 3 
teekeningen. 

Inlichtingen worden gegeven ten Kantore 
van den Gemeente-Ingenieur, Kamer N".98, 
op het Raadhuis, van 1(1—12 uur des och
tends. 

Burgemeester en Wethouders voorn.: 
Amsterdam, V A N T I E N H O V E N . 

19 Maart 188*. De Secretaris: 
L E JOEI.E. /. s. 

W A T E R S T A A T . 
Provincie Friesland. 

AANBESTEDING. 
Op Vrijdag den 4 April 1884, des namid

dags ten één ure, zal bjj enkele inschrijving, 
overeenkomstig S; 186 der A. V . , in het ge
bouw van het Provinciaal Bestuur te Leeu
warden, worden aanbesteed: 

Het herstellen en verbeteren van 
de Waterkeering »de Nieuwe 
Sluchtc", het onderhoud van 
dien Dijk met brjbehoorende 
Kunstwerken en dat van den 
Groenedrjk, van 1 Mei 1884 tot 
en met 30 Apri l 1885, zoomede 
het leveren van Bakens, Ton
nen enz. 

R a m i n g / 50,425. 
Het bestek ligt ter lezing in voornoemd 

Gebouw. 
(iezegelde formulieren voor inschrjjvings-

billetten zjjn tegen betaling van 25 en be
stekken tegen betaling van 75 cent op het 
Bureau van den Provincialen Hoofdingenieur 
te Leeuwarden verkrjjgbaar. 

De noodige aanwjjzing wordt op de plaats 
gedaan op M aandag 31 Maart e. k., aan te 
vangen te Akkrum, des voormiddag S'j. ure. 

Voorts zjjn nadere inlichtingen te beko
men, bjj den Ingenieur van den Provincia
len Waterstaat te Leeuwarden en bjj den Op
zichter J . V E G T E R te Joure. 

Jjeeitwarden, 20 Maart 18S*. 
De Commissaris des Konings in de 

provincie friesland, 
VAN H A R I X X M A THOE SLOOTEN. 

j 2 Maart 1884. D E O P M E R K E R . 

B U R G E M E E S T E R EN W E T H O U D E R S van 
fiergen-op-Zoom zullen op Zaterdag den 5 April 
1884, des namiddags ten één ure, in het 
openbaar ten Raadhuize aldaar 

aanbesteden: 
de levering van 86500 Grèskeien . 

De aanbestcdieg geschiedt bjj enkele in
schrijving overeenkomstig | 435 der A. V. 

Bestekken zjjn op franco aanvrage tegen 
betaling van 25 cents per exemplaar te be
komen ter Gemeente-Secretarie. 

Bergen-o/t-Zoom, den l i Maart 188*. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

P. V A N HASSELT. 
De Secretaris, 

L . M. MAGNÉE. 

i AANBESTEDING. 
B U R G E M E E S T E R EN W E T H 0 U HEES van 

tergt» ou Hoorn zullen op Woensdag den 2 April 
1884, des namiddags ten één ure, in het 
openbaar ten Raadhuize aldaar 

aanbesteden: 
Het maken van verschillende dui

kers , waterleidingen en andere 
werken ten behoeve voor den 
aanvoer van versch water naar 
de oesterputten en het daarstel-
len van eene bad- en zwemin
richting in de Nieuwe Haven. 

De aanbesteding geschiedt bjj enkele in
schrijving overeenkomstig jj 135 der A. V. 

De aanwijzing in loco zal plaats hebben 
op Maandag den 31 Maart, des namiddags 
ten één ure en op Dinsdag den 1 April, des 
voormiddags ten 9 ure. 

Van af den 21 Maart liggen het bestek 
en de teekeningen ter lezing ter Gemeente-
Secretarie en zjjn aldaar verkrjjgbaar op 
franco aanvraag tegen betaling van twee 
gulden vijftig cents. 

Bergen-op-Zoom, den 14 Maart 1884. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

P. V A N HASSELT. 
De Secretaris, 

L . M. MAGNÉE. 

^ P A R K E T V L O E R E N , * 
3 VILLEROY & BOCH, METTLACH g 
S BOCH Frères, MAUBEUGE £ 
3 MINT0N, HOLLINS & C»„ STOKE £ 
<z» bil de Vertegenwoordigen ea Depothouder* m£ 
5 1 > E L I N T AG O . , g 

Oostzecdijk 2*8, Botterdam. 

Aanbesteding. 
0p Dinsdag 1 April 1884, des namiddags ten 

*fn ure, zal door Burgemeester en Wethou
ders van Zandvoort worden aanbesteed: 

Het bouwen van een N E E U W E 
SCHOOL te Zandvoort. 

Het gedrukte bestek met bjjbehoorende 
teekeningen is verkrjjgbaar ter Gemeente
secretarie te Zandvoort, tegen betaling van 
/3.— per stel. 

Aanwjjzing in loco zal plaats vinden op 
"oensdag 26 Maart a. s., des namiddags ten 
« n ure. 

De in8chrjjving-billetten moeten daags vóór 
'" besteding worden ingeleverd in een ge
goten bus, geplaatst ter Secretarie der 
•neente. 

Dc opening der billetten zal plaats heb-
**n in het Bad-hótel van den Heer D R I E 
HUIZEN op het in het hoofd dezer ver
belde tijdstip. 

Nadere inlichtingen 
D. E * « Architect 

"aarlem. 
Burgemeester en 

zjjn te bekomen bjj 
L . v. D. A R E N D , te 

Wethouders voornoemd: 
B O E R L A G E . 

De Secretaris, 
V A N L E N N E P . 

Een Ijzeren T R A P met LEUNING-, 
17 treden, 0.80 Meter breed, wordt T E KOOP 
aangeboden en tc Amsterdam te bezichtigen. 
Brieven franco lett. IJ. W. Ned. Adv. bureau 
Rokin 2, Amsterdam. 

RIETSCHEL & HENNEBERG, 
Ingenieurs & Fabriekanten, 

Ber l i j n . Dresden. K e n l e n . Weenen. 
Vertegenwoordiger voor Nederland 

J. VAN HODRN Szn,, Ingenieur Amsterdam, 
Projecten, Uegrooliiiïen en Aanleg 

VAN 
Centraalverwarming & Ventilatie-

inrichtingen, 
naar de nieuwste en proefondervindelijk beste 

Construction voor: 
Woonhuizen, Villas, Kantoren, Winkels, Ho
tels, Restauraties, Schouwburgen, Museums, 
Kerken , Ziekenhuizen, Scholen , Bibliothe
ken, Krankzinnigengestichten. Gevangenissen, 
Openbare Gebouwen, Werkplaatsen, Fabrie
ken enz. door middel van Stoom-, Water-
of Luchtverwarming of gecombineer
de systemen. 
InstaUaties van Openbare Zwem- en 

Badinrichtingen. 
StoomkooktoesteUen en Wasch-

inrichtingen. 
Drooginrichtingen voor Abattoirs en 

Fabrieken 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
(VERNIEUWINGSFONDS). 

Op Dinsdag den \"'° April 1884, des na
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bjj de Moreelse Laan te Utrecht, 
van: 

Bestek no. 8S. 
Het leveren en inkepen van eiken

houten Dwarsliggers in vier per
ceelen. 

De besteding geschiedt bjj enkele inschrij
ving, volgens art. 13 van het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 19*™ Maart 188* 
ter lezing aan het Centraalbureau bjj de Mo
reelse Laan en aan de bureaux van de Heeien 
Sectie-Ingenieurs W. J . K L E R K D E REUS 
te Meppel en H . E . B E U N K E te Breda en 
is op franco aanvraag aan genoemd Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken) te beko
men, tegen betaling van ƒ 0.50. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (afdeeling Weg en Werken) en 
door de Sectie-Ingenieurs voornoemd. 

Utrecht, den 18*™ Maart 1884. 

J . L. BACON & C°. 
Ingenieurs, aannemers van verwarmingen ventilatie. 

Gouden Medaille,' 
Tentoonstelling 1883, Amsterdam, 

N i e u w e v a a r t , 10 
A M S T E R D A M . 

Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge
stichten , woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 

Projecten en begrootingen worden kosteloos 
geleverd. 

STOOMWAALSTEENFABRIEK 
t e D R U T E N 

VAN 

HARTMAN & COMPIE 
K A N T O O R te N I J M E G E N , 

V A N W E L D E R E N S T R A A T No. 14. 

DERICKS & GELDENS to Bruten, 
(Zilveren Medaille Amsterdam 1883) 

ZIJN V O O R H A N D E N : 
Boulot- en lei-dakpannen, vorsten, 

gevelbanden en nokversieringen; — 
50 000 wrakke pannen a fU.— per 1000. 

Mosaïk- en andere tegels; — gevel-, 
kiel-, put-, drie- en viergaats hoUe 
stecnen, profiel-blokken cn ornamen
ten, alles in rood, blauw en in verschil
lende kleuren verglaasd. 

Bestellingen worden met spoed uit
gevoerd. 

AANBESTEDING. 
B U R G E M E E S T E R EN WETHOUDERS der 

Gemeente MUI DEN zullen op Dinsdag den 
1"™ April 1884, des middags ten 12 ure, op 
het Raadhuis aldaar, bjj enkele inschrjjving 
aanbesteden: 

Het bouwen van eene school met 
onderwijzerewoning te Muiden. 

De bestekken en teekeningen zjjn te zamen, 
van af 17 Maart e. k., op franco aanvrage 
te bekomen tegen betaling van ƒ 2 ten Raad
huize en bjj den Architect te Muiden, door 
wien nadere inlichtingen worden gegeven. 

Aanwjjzing op den dag der besteding 's mor
gens ten 10 ure. 

Burgemeester en V elhouders voornoemd, 
G. C. FABIUS. 

De Secretaris, 
G. VERSCHUUR. 

Vraagt Catalog. 

NEDERL. 

Van der 
tinlv. op 

LOONl 

I.usances , 
IJzeren Daken, 

en Zytiekl., 
IJzeren Gebouwen, 
liegalv. IJzeren 

Emmers, Tobben, 
Gieters, enz. enz. 

V E R Z I N K F A B R I E K , 

linden & Co. 
Dordrecht, 

Zuinigheids- I Niet aangroeien-
^ . . . I de cn ruestwe-
Eoostenjzers.| r e n de Verven. 

J j i 

Aanbesteding. 
Op Dinsdag 8 April 1884, des middags 12 

uur, zal door Heeren Directeuren derSnEL-
TJESKANAALMAATSCIIAl'PU, bjj E . B E K K E R I N G 
te Coevorden, onder nadere approbatie, in 
't openbaar worden aanbesteed het maken van 

Bestek n". 3: vier ijzeren Draai
bruggen, é é n Draaivonder en 
é é n vaste Brug over het Dros-
tendiep. 

Bestek n". 4: vijf houten Bruggen. 
De aanbesteding zal geschieden bj) enkele 

inschrijving. 
De gadingmakenden kunnen van de be-

zrooting van kosten van voorschreven wer-
£en kennis nemen bij den Ingenieur der 
Maatschappij tc Dalen, waar tevens nadere 
informaties kunnen worden aangevraagd en 
bestek n*. 3 tegen betaling van / 1 . — , n°. * 
tegen betaling van ƒ 0 . 5 0 per exemplaar te 
bekomen is. 

De bestekken liggen ter lezing in de lo
gementen van: H . V A N T A R E L te Dalen, 
B E K K E R I N G te Coevorden, V A N D A L E N 
te Nieuw-Amsterdam, THOMAS te Hoogeveen, 
DOPPER te Stadskanaal en E E R K E S te 
Veendam. 

Aanwijs zal gedaan worden op Maandag 
7 April 188*, te beginnen te Coevorden des 
morgens 9 uur. 
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Neuchatel Asphalte Company L t d . London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VAL DE TRAVERS, 

l 8 8 4 . 1 N E G E N T I E N D E J A A R G A N G N . Z A T E R D A G 29 M A A R T 1884. 

FABRIEK 
TE 

AMSTERDAM 
Belt weg N". 3. 

TRADE M A R K . NATUURL. ASPHALT 

VAL 1)K flUVERS 
ZWITSERLAND. 

Gecomprimeerde Aspliallwciicn cn dit» Dorsrhvloeren. 
Werken in Asplialt-Masliek voor Trottoirs, Skatinjr-Uinks, Moutvloeren, 

Kelders. 
Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazpvloemi, (iangen, Veranda's, 

Brug- en Dakbedekkingen, Keloii-FiimleeriiiOTi, Mallen en . 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 Kantoor der fabriek, Damrak Sü, Amsterdam, ol bij den Heer 
H . G. KNOOPS C.OZN. , Beekstraat P. « 2 , tc Arnhem. 

Dr Directeur, W. PATON WALSH. 

AANBESTEDING. 
Op Vrijdag 28 Maart 1884, des middags tc 

3 uren, zal worden Aanbesteed: 
Het Verbouwen van de Perceelen 

Binnenkant Nos. 19 en 20, te 
Amsterdam, met de leverantie 
van alle Materialen en Arbeids-
loonen. 

Het Bestek is ad ƒ 0.60 per exemplaar te 
bekomen ter stoomdrukke™ van K O E L O F F -
Z E N & H ü B N E E , N. Z. Voorburgwal N". 
187, te Amsterdam. 

Inlichtingen geeft de Ingenieur-Architect 
A. L . V A N G E N D T . 

G. VAN LENT, Rotterdam. 
Vertegenwoordiger der Ceramiek- en 

Cementtegelfabriek. 

LÉON DE SMET & C°., Gent. 
Verders specialiteit in: 

IJzeren Kerk- cn Fabrieksramen. 
IJzeren en Houten B o l b ü n d e n . 
Zwoodsehe Kamerdeuren. 
Italiaansche Mozaïkvlocron. 
Prima Portland-Cement. 
Plafonneerlatten, veel billijker en beter 

als Riet. 
Onbrandbare Verf enz. 
Prospectussen en Prijscouranten op aanvraag. 

BECKER & BODDINGH. - ARNHEM. 
K O N I N K L I J K E F A B R I E K ™ 

W A T E R P A S -

IIIII1IT 
en andere 

I N S T R U M E N T E N 

voor INGENIEURS, ARCHITECTEN, 

LANDMETERS , TEEKENAARS, enz. 

GeëmaMleerd- i jzeren P E I L S C H A L E N , 

WEEGWERKTUIGEN. 
B . H O L S B O E R - A r n h e m . 

Lei v e r a n d e r v a n Z . M . d e n K o n i n g . 

Fabriek eo Magazijn van Instrumenten voor wetenschappelijk gebruik. 
Bekroond voor Waterpas, Hoekmeet- en andere instrumenten 

met Zilver 1868, 1881, 1883 (Internat. Tentoonst.) 
Hoogste onderscheiding 1879. 

EQUEERES, ÏBETKETTINGEN, BRIEF- en PAKKETBALANSEN, enz. enz. 
BAKENS, ROTATIE- en INDUCTIE-TOESTELLEN, TELEGRAAF-APPARATEN, enz. enz. 

H . & J . S U Y V E R , 
FABRIKANTEN VAN 

I STOOMKETELS u WEIITÜKElJ 
op de Intern, 'i'entoonstelling te Amsterdam 

ISSH bekroond met 
EE2E-DIPLOMA 1 hoogste onderscheiding). 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
Bickers traat 

A M S T E R D A M . 

Levering van Steen. 
Hr.T DIJK8BESTÜÜB ran hel Watersehat\ 

„hel Nieum llilill" zal aanbesteden de leve-1 
ring van 3,600,000 harde KLDTKEBT-
S T E E N , franco op of aan den Zeedijk van 
het Waterschap, in verschillende partijen. 

De besteding geschiedt bij gesloten 'brief, 
jes, welke, op zegel gesteld, met de mon
sters franco moeten worden ingeleverd aan I 
het Strandhuis van het Waterschap onder | 
.Sï. Jacohiparochie, nu hepaald vóór of op den 
2'J Maart 1SSI. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen lijj 
den Gemeente-Architect WINTERS te St. As- \ 
naparochie. 

Bestekken a 25 cent zijn verkrijgbaar bij I 
den Secretaris-Ontvanger aldaar. 

Strandhuis onder St. Jacohiparorhie, 
den 17 Maart 1884. 

Het Dijkshestunr van hel Waterschap I 
voornoemd, 

W. .1. 8WART, Dijkgraaf. 
J. UK Secr.-bnlranger. I 

A . I » . D K V R I E S .Ir.| 
JALOUSIËNFABRIKANT, 

Passeerdergracht N .22. Amsterdam. I 
Beveelt zich bjj heeren Bouw- [ 

kundigen aan voor de levering I 
van BINNEN-en BUITENJALOISIËN, [ 
uiterst net ensolicde. tegen den I 
laagsten prijs, alsook houten | 
Bolgordjjnen. 

Monsters en prijsopgaaf frasco 
en gratis. 

W A T E R S T A A T . ! 
Provincie Friesland. 

AAOESTEDIM. 
Op Vrijdag den 28 Maart 1884, des namid-| 

dags ten dén ure, zal, bjj enkele insch 
ving, overeenkomstig ij 435 der A. V., UI 
het gebouw van het Provinciaal Bestuur te | 
Leeuwarden, worden aanbesteed: 

Het verbeteren van het groot I 
Scheepsvaarwater van Strooi 
bos naar Stavoren en Lemmer, [ 
2e gedeelte, in 4 perceelen en | 
in massa. 

Baming /140.000. 
Het bestek ligt ter lezing in het Gcbou» I 

van het Provinciaal Restuur van Friesland t< \ 
Leeuwarden. 

Gezegelde formulieren voor inschrijving»-1 
biljetten zjjn tegen betaling van / 0.25 el I 
bestekken tegen betaling van /1.50 op bet | 
Bureau van den Provincialen Hoofdingenieur I 
in de van Swietenstraat te Leeuwarden ver- P 
krügbaar. I 

De noodige aanwjjzing wordt op de plaat» I 

fed aan op Maandag den 21 Maart e.k., t ' l 
eginnen bjj de draaibrug te Bergumerdi'*- \ 

des voormiddags 'J'/j ure. i 
Voorts zjjn nadere inlichtingen te bekonw' 

bij den Hoofdingenieur van den Provinciale | 
Waterstaat voornoemd. 

Leeuwarden, Maart 1884. 
De Commissaris des Konings in I 

provincie Friesland, f 
VAN HARINXMA TMOE SLOOTE* 

Oedrnkt bjj 6. W. van der Wiel & Cu., te Ë Ö * I 

RCHITECTVRAet MICITIA 
mawwm 

Redacteur-Uitgever F. W. V A N G E N D T [Gz, 
Bureau der Redactie van Architectura et Amici ia: fAN SPRINGER, 

C. R. POSTHUMUS MKVJKS en A. W. WK1SSMAX. 
Stukken voor hei OenooNchnp, de Redactie betredende, te adresseeren 

aan den Heer C . It. POSTHUMUS MKYJKS, Prinsengracht S51 te Amster
dam, en die omtrent de Administratie van he' Genootschap aan den 

Heer T i l . G. STRKNCKRS, Oosterdoksluis, te Amsterdam. 
Alle andere stukken en advertentiün aan he' Bureau van De Opmerker. 

Driekoungenstraat X1". 28 te Arnhem. 

AWW, 
Al O X X K M K X T f2.25 I w r 3 maanden of wel zes gulden per jaar hij 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag; voor het buitenland 
f 7.50 cn Xederlandsch-ïndie" f 0.— , hij vooruitbetaling. 

A I A ' K R T K N T I E N , ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een bewijsnummer, worden tot Vrijdag avond aangenomen. 

Voor veelvuldige plaatsing of een groot aantal regels worden abon
nementen gesloten. 

AFZONDERLIJK! NOMMBKS, uitsluitend bij contante betaling te beko
men, ad 15 cent per stuk en 25 cent per plaat. 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T GENOOTSCHAP. 

Heeren Leden wordt bericht: 

l e . dat dc 823"'" vergadering zal gehouden worden 
den 2 e" April a. s. in Maison Stroucken, alhier. 

De agenda voor die vergadering is als volgt: 
et. Mededeelingen van het Bestuur. 
b. Installatie van aangenomen leden. 
c: Bijdrage van den heer E. van den Bossche. 
d. Bijdrage van den heer Jan Springer. 
e. Wandelende kunstbeschouwing, te geven door den 

heer J. B. Springer; 

2e. dat als gewoon 
M. Andreson; 

lid is aangenomen de heer 

3". dat als donateur is toegetreden het eerelid de 
heer W. A. Schuurman; 

4'. dat op de prijsvraag „Een orgelkast" zijn ingeko
men 8 antwoorden onder de volgende motto's: Crescendo, 
Orgel, Mie, Sweelinck, J. P. Sweelinck, Frobergen, 

D. W. B. en 
—1 -4-

y dat de inlevering van de 3 d e Algemeene prijsvraag: 
Een post- cn telegraafkantoor in eene kleine gemeente, 
moet plaats hebben vóór of op den I5 , l e n April e. k. 

Namens liet Bestuur, 
de 1 ste-Secretaris 

Th. G. Strengers. 

(A.etA.) I N G E Z O N D E N . 
Geachte heer Redacteur, 

O tempora, o mores. Dit is het slot van een be
richt uit Tiel in uw blad van i Maart 1.1. 

O tempora, o mores! roep ook ik uit, welk een toe
stand toch in Tiel! Wat wonen daar toch vreemde 
menschen, lijders aan Babylonische spraakverwarring, 
vervaardigers van bouwproducten met humoristische 
talenten, bizarre vormen en schrille kleuren! O tem
pora , o- mores, onder een gevel, waaraan geen stijl te 
bekennen is, een winkelpui gebouwd in zoogenaamd 
Moorschen stijl! In die winkelpui een kolom wegge
laten , zoodat de last, die daarop had moeten rusten, een 

ander heenkomen moet zoeken! O tempora o mores, 
i reeds op Sandwijk ontwaart men de schreeuwende kleu-
| ren van den schilder, die daarop, volgens den bericht-
i gever, al zijne vlakke doch oppervlakkige versierings-
] kunst heeft uitgestort, en dan, o overmaat van ramp, de 

Waterstraat, de Waterstraat Panopticumstraat gehee-
I ten!! Mijn God, mijn God, waar moet dat heen? Ben 
| ik goed onderricht, dan is aan geen enkel Tielenaar, 
I behalve aan den schrijver, zoo hij Tielenaar is , iets 

bekend van die Babylonische spraakverwarring. Het 
I heeft dus eenigszins den schijn, alsof deze mededeelin-
I gen slechts als illustratie moesten dienen voor eene 
I bijdrage van den schrijver aan Architectura, zij het dan 
! ook slechts als zoodanig een wanproduct. Zoo Lepidum 
I caput meent, dat de kleuren te schril en schreeuwend 

zijn, zoo houd ik mij ten zeerste aanbevolen temogen 
| vernemen, op welke gronden deze meening steunt. Mis

schien zijn velen dan in de gelegenheid bronnen te lee-
ren kennen , waaruit veel nieuws zou zijn te putten. Op 
dit oogenblik ben ik nog zoo vrij, om op het gebied 
van kleurenleer met den schrijver van meening te ver
schillen. „De gustibus non est disputandum" zal mis
schien deze kleurenvirtuoos hierop antwoorden, maar 
op dergelijke gronden kan iedereen veroordeelingen 
vellen. De schrijver slaakt een zucht en hoopt, dat de 
ontwerper spoedig mocht overtuigd worden van dit 
radbraken der kunst. O , mochten dan ook mij de oogen 
worden geopend , en ik niet langer met kleurenblind
heid geslagen zijn! Zoo schrijver ook in mijn toestand 
belang mocht stellen, waaraan ik bij zulk een philan-
throop niet twijfel, zal ik, indien hij zoo beleefd wil 
wezen zijn naam te noemen, op het uur mijner redding 
hem per telegraaf, indien zulks mogelijk is, kennis geven. 

En nu eene opheldering. 

Er is in de Waterstraat een winkelpui gebouwd, 
waaraan een kolom ontbreekt. Het ontwerp was ge
maakt door den heer Scholten, een architect van goeden 
smaak, indien het van mij niet al te vermetel is , hem 
daarvoor een brevet uit te reiken. Sedert zijn optre
den is de bouwkunst in Tiel enorm vooruitgegaan, en 
zoowel als mensch als architect wordt hij algemeen 
gerespecteerd. De teekening gaf de bewuste kolom 
duidelijk aan ; de kolom was gereed en gesteld, toen 
plotseling de besteder dit nadeelig achtte voor de etalage 
en de kolom liet wegnemen. Wat ook de architect 
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pleitte, het baatte niet, en ziedaar nu deze de dupe van 
het geval. Een minachtend glimlachen van den ont
werper is mijns inziens zeer gepast tegenover deze han
delwijze en het bericht uit Tiel, en wat mij betreft, 
heb ik ter wille van de achting, die ik den architect 
toedraag, gemeend aan u, mijnheer de Redacteur, deze 
regelen te moeten toezenden met beleefd verzoek tot 
plaatsing. 

Met de meeste hoogachting heb ik de eer te zijn, 
Mijnheer de Redacteur, 

Uw dienatw. dienaar 
R. A. H E V . 
Bouwkundige, 

ffazctswoudc. 
Ik raad den heer Hey ten sterkste aan, het werk 

„Guichard, l'Harmonie des couleurs", eens goed te be-
studeeren; misschien zal het hem dan duidelijk worden 
waarom de schrille, harde kleuren van de winkelpui 
in quaestie afkeuring verdienen. 

Dc verslaggever. 

H E T HONORARIUM V A N D E N ARCHITECT. 
Inzake de honorariumquaestie deelen wij hieronder 

de normen mede voor de berekening der Ioonen voor 
de werkzaamheden der ingenieurs, zooals deze zijn 
vastgesteld in de vergadering van gedelegeerden van 
het „Verein Deutscher Ingenicure" , den 12 en 13 April 
1878 te Gotha gehouden. 

Bij het opmaken der onderstaande tabel is van de 
onderstelling uitgegaan, dat, behalve het daarin ver

melde, de ingenieur geen andere ontvangsten of loonen 
voor zijne bemoeiingen geniet. 

I. a. Consulten, briefwisseling, berekeningen, 
vervaardiging van voorloopige teekeningen. 

b. Het geven van schtiftelijkcn raad, het maken 
van inventarissen, schattingen, het controlee

ren van berekeningen, enz. 
Het loon voor deze werkzaamheden bedraagt per uur: 
1". thuis of op het bureau 4 Mark-

buitenshuis, maar op de plaats der inwoning. 5 „ 
2". Voor den adjunct-ingenieur. . . . 2 „ 
voor den teekenaar 1 „ 
Gedeelten van uren worden voor vol berekend. 
(Voor de werkzaamheden onder b vermeld, verdient 

het de voorkeur , het honorarium vantevoren in gemeen 
overleg vast te stellen.) 

II. Reizen. 
Behalve de transportkosten voor personen en goederen 

wordt gerekend: 
1". per dag, zonder nachtverblijf. . . 50 Mark 

met „ . . . 60 „ 
2". voor den adjunct-ingenieur de helft. 

III. Ontwerpen, schetsen en uitvoeringen. 
Bij de onderneming van buitengewoon groote werken 

verdient het aanbeveling , het honorarium in gemeen 
overleg vast te stellen. 

Als maatstaf kan de begrootingssom dienen, waar
van het loon percentsgewijze berekend wordt en wel 
voor het werktuigkundige gedeelte der werkzaamheden 
volgens onderstaande tabel. 

Bouwsom in marken. tot 5,000 10,000 
1 tot tot 

? ,000 
J 110,000 20,000 

20,000 40,000 jóo.ooo 
tot J tot tot 

40,00060,00090,000 

90,000 120,000 150,000 200,000 
tot tot j tot I tot 

120,000 150,000 200,000 300,000 

Schetsontwerp en begrooting van kosten. 
Algemeen plan 
Bestek 
Detailteekeningen 
Algemeen toezicht 
Speciaal toezicht 
Oplevering 

'.5 1,2 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 
2,0 ï .9 1,8 1.7 1,6 J.5 1.4 1.3 1,2 1,0 
1,0 0,8 0,75 o,7 0,6 0.5 o,45 0,35 0,3 0,25 
3.5 3.25 2,95 2)6 2,2 «.9 1.55 '.3 1,0 0,9 
1,0 1,0 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 
5.0 4,5 4.0 3.5 3.0 2.5 2 I 1,8 1,6 1.4 
1,0 0,8 0,6 0.5 o,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 

Worden twee of meer der bovenstaande werkzaam
heden verricht, dan moeten de daarvoor uitgetrokken 
procenten opgeteld worden. 

De bouwkundige arbeid wordt berekend volgens het 
door de Vereeniging van Duitsche architecten en inge
nieurs vastgesteld tarief, dat in zijn geheel is opgeno
men in no. 27, bladz. 257 van den vorigen jaargang. 

IV. Wijze van betaling. 
De betaling van het honorarium, sub I en II ver

meld , geschiedt dadelijk na de verrichte werkzaamheden. 
Het honorarium, sub III genoemd, wordt berekend 

naar de goedgekeurde begrootingssom. Eene verhoo
ging van het honorarium tengevolge van de overschrij
ding der begrootingssom wordt dan eerst toegestaan, als 
de meerdere werken op last van den principaal ge
schieden. 

Het is regel, dat het honorarium betaald wordt naar 
gelang van de gedane werkzaamheden en wel: 

1" bij de goedkeuring van het ontwerp door den 
principaal; 

2 0 zoodra het gebouw onder de kap is en de ma
chines geleverd zijn; 

3" bij de oplevering, en 
4° het overige bij de eindoplevering en zoodra alles 

definitief in gebruik genomen is. 

RESTAURATIE V A N H E T STADHUIS 
T E A R N H E M . 

Op den 10" November 1883 werd door de Afdee
ling van dc Maatschappij tot Bevordering der Bouw
kunst te Arnhem het volgende adres ingediend bij 
den Gemeenteraad van Arnhem: 

„De Afdeeling Arnhem van de Maatschappij tot Be
vordering der Bouwkunst, wendt zich met verschul-
digden eerbied tot Uedelachtbare Heeren met het vol
gende adres, betreffende den toestand van het Raadhuis 
te Arnhem. 

Sinds geruimen tijd wordt in andere gemeenten van 
ons land eene algemeene en lofwaardige zorg bespeurd 
om onze oude kunstgewrochten in hunne oorspronke
lijke vormen te behouden of terug te brengen, om 
daardoor den stedelijkcn en nationalen kunstroem uit 
vroegere tijden in eere te houden of te doen herleven. 

Dc Gemeenteraad van Nijmegen besloot bij de be
handeling der gemeentebegrooting voor 1875 niet over 
te gaan tot het verven van den gevel van het Raad
huis , alvorens de Rijksadviseurs voor de monumenten 
van geschiedenis en kunst over de noodige herstellin
gen te hebben geraadpleegd; de uitkomst daarvan is, 
dat Nijmegen thans een Raadhuis bezit, waarop die 
stad met recht trotsch mag zijn. 
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Dat gebouw, na de restauratie, met een stijlvol en 
karakteristiek uiterlijk, aantrekkelijk voor vreemdeling 
en stadgenoot, verhoogt niet weinig het esthetisch 
aanzien der omgeving aldaar. 

Op dc begrooting der gemeente Gouda zijn dit jaar 
ƒ8000 uitgetrokken voor het herstel van een der zij
gevels van het Raadhuis, nadat dc voorgevel op kosten 
van het Rijk werd gerestaureerd. 

Het Raadhuis te Veere zal waarschijnlijk mede eene 
restauratie ondergaan. En ook in andere gemeenten 
wordt die weg ingeslagen voor oude gebouwen, die 
kunstwaarde bezitten. 

Dat het Raadhuis of het huis van Maarten van Ros-
sum te Arnhem kunstwaarde bezit, indien het tot zijne 
oorspronkelijke vormen wordt teruggebracht, zal voor 
ieder architectonisch kunstkenner duidelijk zijn, indien 
men den vroegeren toestand ziet op de afbeelding in 
het stedelijk museum aanwezig , indien men het gebouw 
ontdaan denkt van zijne onooglijke, smaaklooze en 
doodkleurige verfkorst, indien daarvoor het levendig 
coloriet van bak- en bergsteen, waarvan die gevel is 
opgetrokken , in de plaats komt en het geestig beeld
houwwerk, dat thans mede onder de verf verstopt is, 
schoongemaakt, in zijne fijne trekken weder doet uit
komen en daardoor tot zijn recht komt. Geeft men 
verder aan dat gebouw de bij den stijl behoorende 
steenen kroonlijst, het bordes en ten laatste zijne ko
zijnen terug , dan zal men een gebouw verkrijgen , dat 
in kunstwaarde, vooral met zijn gedeeltelijk overge-
bouwden gevel, voor dat van menige stad niet behoeft 
onder te doen. 

Arnhem , thans zoo arm aan gebouwen van werkelijke 
kunstwaarde, zou dan een schoon monument rijker 
zijn; Arnhem, dat thans zooveel ten koste legt om 
zijne plantsoenen te onderhouden en te verfraaien, om 
den inwoners het verblijf aangenaam te maken en 
vreemdelingen tot zich te trekken , zou dan den vreemde
ling ook kunnen wijzen dat het niet het schoone van 
de natuur alleen vergt, maar dat het ook op waardige 
wijze het schoon van zijne monumenten weet te onder
houden en aan den dag te brengen; niets toch zal op 
den duur meer kunnen bijdragen om den smaak voor 
het schoone en om den zin voor kunst algemeen te 
verspreiden dan de verzorging en instandhouding van 
de gebouwen, welke van de artistieke ontwikkeling 
onzer voorgeslachten getuigen. 

Bovendien eene gemeente die gelden besteedt voor 
bouwkundig onderwijs, moge wel bedenken den in
vloed, dien artistieke gebouwen uitoefenen op de leiding 
en smaakvorniing van jonge bouwkundigen, en dat het 
„enseignement de la rue" op dat gebied hooge waarde 
kan hebben. 

Plannen voor de toekomst van een nieuw Raadhuis 
te stichten kunnen niet verhinderen den gewenschten 
w'eg van restaureeren van het tegenwoordige in te 
slaan; immers bij een nieuw Raadhuis zou het tegen
woordig gebouw toch bestaan blijven, zijne waarde 
behouden en alleen van bestemming veranderen; doch 
de vraag kan gesteld worden, indien het bestaand ge
bouw inwendig niet volkomen aan zijne bestemming 
mocht voldoen, of met restauratie van den gevel, ge
paard aan verbouwing van het inwendige en uitbrei
ding naar de achterzijde, zoo dit noodig blijkt, niet 
e e n goed geheel te bereiken is. 

Ook niet alle werken voor het restaureeren behoeven 
gelijktijdig te worden aangevat; men kan het werk 
°vcr meer jaren verdeden en het is te verwachten, 
dat het Rijk, dat ook voor andere gemeenten in de
lfde zaken te hulp komt, ook hier niet zou achter
blijven. 

Het is slechts noodig een begin aan de zaak te heb

ben. Is eenmaal de restauratie goed totstandgebracht, 
dan zal de gemeente zich over dien toestand verheu
gen en zal het gebouw dan zeker minder aan jaar-
lijksch onderhoud kosten dan nu , waarbij de verfkwast 
aan gevel en kroonlijst periodiek groote sommen ver
slindt. 

De Afdeeling bovengenoemd verzoekt daarom eer
biedig, dat het Uedelachtbare Heeren moge behagen, 
om door erkend bevoegde deskundigen een onderzoek 
te doen instellen, om den gevel van het Raadhuis 
zooveel mogelijk in zijne oorspronkelijke vormen cn 
aanzien te doen herstellen." 

Dit adres kwam in de Raadsvergadering van 22 
Maart 1884 in behandeling. Uit de verschillende warme 
discussiën, waaraan door verscheidene oordeelkundige 
raadsleden, die blijkbaar de zaak grondig onderzocht 
hadden, werd deelgenomen, bleek volkomen dat het 
adres belangstelling vond. 

Een zonderlinge indruk maakte het evenwel voor 
een bouwkundige uit de debatten te ervaren , dat de 
gemeente-architect aan het gebouw zoo weinig archi
tectonische waarde toekent, dat hij het minste onder
zoek aan het Gemeentebestuur moet ontraden. 

Men zou in ieder geval mogen verwachten, dat waar 
zoovele bouwkundigen eenparig van oordcel zijn , dat 
het gebouw zelf voldoende architectonische cn historische 
waarde bezit om een onderzoek te rechtvaardigen , een 
zoo hooggeplaatst ambtenaar zich de moeite zou ge
troost hebben alle bronnen, die hem ten dienste ston
den , te raadplegen, om een zaakkundig oordeel over 
dit adres te kunnen uitbrengen. 

Het tijdsverloop tusschen het indienen en de behan
deling van het adres was toch ontegenzeglijk lang ge
noeg, om de zaak grondig te onderzoeken en desnoods 
voorlichting van bevriende collega's in te winnen, nog 
te meer, daar op het stedelijk museum de oorspronke
lijke plans aanwezig zijn. 

Het is een gelukkig verschijnsel , dat de treurige 
indruk, dien dit advies noodwendig op alle beoefenaren 
van de bouwkunst zal gemaakt hebben , gecompenseerd 
wordt door de degelijke beoordeeling en warme verde
diging , die het adres in den boezem van den Raad zelf 
heeft gevonden. 

Dat het verzoek van de Afdeeling Arnhem tot 
Bevordering der Bouwkunst raison d'etre heeft, zal 
ongetwijfeld het meerendeel van onze Nederlandsche 
architecten moeten instemmen, en blijkt ook uit het 
oordeel van Georg Galland, die in zijn „Renaissance in 
Holland" (uitgegeven in 1882, Carl Duncker's Verlag) 
het huis van Maarten van Rossum aanhaalt onder de 
voorbeelden van vroeg-Renaissance, die zich door de 
eigenaardige vermenging van de antieken met Gothische 
vormen van de toenmalige Duitsche Renaissance onder
scheidt (1530). 

De Afdeeling van de Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst, die den handschoen heeft opgenomen 
voor het behoud van een architectonisch monument, zal 
het zeker betreuren, dat aan haar verzoek tot het in
stellen van een onderzoek vooreerst geen gevolg zal 
worden gegeven, maar kan zich voldoende beloond 
achten voor de door haar genomen moeite, daar zij, 
door de gevoerde besprekingen over dit onderwerp 
in den Raad , de zekerheid heeft verkregen, dat de aan
dacht van het kunstminnend publiek gevestigd blijft op 
een van de weinige gebouwen, die in Arnhem de oude 
kunst vertegenwoordigen. 

BRUGGE EN EENIGE H A R E R KUNSTENAARS. 
Het thans zoo doodsche, droevig verarmde Brugge, 

waar a.s. zomer het I9d t Nederlandsch Taalkundig 
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Congres zal gehouden worden, was, zooals de meeste 
onzer lezers zullen weten, in de I5A>' eeuw een der 
bloeiendste, rijkste en kunstlievenste steden van Weste
lijk Europa. Staande onder een vorstenhuis (het Bour
gondische), dat in rijkdom en luister zijn weerga zocht, 
vonden bouwkunst zoowel als beeldhouw- en schilder
kunst in West-Vlaanderen's hoofdstad het meest wel
kome terrein en geraakten er tot ongeëvenaarden bloei. 
waarvan de bewijzen, hoewel slechts gedeeltelijk, nog 
hedentendage aanwezig zijn. 

De congresleden en verdere kunstliefhebbers, „de 
laatsten naar wij hopen in grooten getale", die a.s. 
zomer Brugge bezoeken, zullen niet meer het levend 
Brugge, maar wel nog het sehoone Brugge terugvinden. 
Schoon, eigenaardig schoon, is nog altijd de op den 
boord harer verzande rivieren ingesluimerde veste; geen 
stad in België kan zich, wat het schilderachtig-schoon 
betreft, met haar meten. 

Wat tal van gezichtspunten, straten en gebouwen, 
die den bezoeker (als hij tenminste gevoel en liefde 
voor degelijk schoon heeft) telkens in verrukking bren
gen! En clan nog de schatten van Vlaamsche beeld
houw- en schilderkunst, die men in de verschillende 
kerken, gestichten enz. aantreft. 

Veel, zeer veel van die kunstschatten, vooral van 
die op het gebied der schilderkunst, zijn óf vernield 
door Spanjaarden, beeldstormers en sans-culotten, óf 
overgegaan in handen van kunstkoopers en schacheraars, 
om de verzamelingen of musea van het buitenland te 
verrijken en op te luisteren. 

Dientengevolge bezit Brugge geen enkel stuk meer 
van Hugo van der Goes, van Rogier van der Weyden 
en van nog meer andere meesters der vroeg-Vlaamsche 
school, die binnen hare muren leefden en werkten; 
maar toch bezit zij in meesterstukken van Jan van 
Eyck, van Gerard David en, om niet te vergeten, van 
den grooten meester der Vlaamsche school van de 15d° 
eeuw, van Hans Memling, nog kunstgewrochten, wier 
bezichtiging alleen de moeite en kosten van een uitstapje 
naar Brugge beloont. 

Hoewel nu de Van Eyck's, Van der Weyden enz. 
ook ten volle eene meer uitvoerige en nadere bespre
king verdienen, de eerstgenoemden vooral doordat zij 
door het toepassen der olieverven den grondslag legden 
tot een nieuwen schildertrant, zoo zullen wij ons toch 
alleen tot eene nadere beschouwing van Hans Mem
ling en eenige zijner werken bepalen, daar deze, buiten 
twijfel, de begaafdste en beminlijkste kunstenaar zijner 
eeuw was. 

Vermoedelijk is Hans Memling omstreeks 1430 in 
een der plaatsen van de Noordelijke Nederlanden ge
boren, doch met zekerheid is zijn geboortejaar en 
-plaats niet op te geven. Wij weten alleen, dat zijne 
ouders zich in de 2 d c helft der 15d« eeuw te Brugge 
vestigden. Evenmin is met zekerheid bekend wie zijn 
leermeester geweest is. Wel vermoedt men dat dit 
Rogier van der Weyden zou zijn, en uit beider na
gelaten werken kan men ook opmaken , dat de manier 
van Rogier in elk geval invloed heeft uitgeoefend op 
de manier van Hans, doch met zekerheid is ons niets 
daarvan bekend. Evenwel bezitten de werken van 
Memling ook zeer veel oorspronkelijks, zoodat hij als 
't ware een oorspronkelijk kunstenaar mag genoemd 
worden. In afwijking van zijne tijdgenooten, gebruikte 
Memling inplaats van veel verf, veel olie. 

Daarenboven opende hij een nieuwen weg in het 
bijeenschikken van verschillende tinten , waardoor zijn 
koloriet een geheel ander karakter heeft, als dat der 
andere meesters van zijn tijd. In het uitdrukken der 
tusschentonen, in het krachtige van het penseel cn in 
de grocpecring staat hij bij de Van Eyck's, bij Gerard 

David en bij zijn vermeenden meester Rogier van der 
Weyden ten achter, maar wat hem op al zijne jonge 
en oude kunstbroeders den palm der overwinning doet 
behalen, is het edele van zijn penseel, dat zijne heili
gen tot waarachtige heiligen maakt. AI zijne gewroch
ten munten uit door een lieflijkheid en zachtheid, door 
een gevoelvolle waarheid van opvatting en door een 
uitvoerige fijnheid van bewerking. Hoewel reeds vier 
eeuwen over zijne schilderijen zijn heengegaan, heeft 
nochtans het koloriet ervan niets geleden; de tijd heeft 
ze even frisch doen blijven, als in het uur toen zij het 
atelier van den grooten meester verlieten. 

Zijn beroemdste werk zijn de bekende voorstellin
gen op de Sint-Ursels-kas te Brugge, die ons met de 
keurigste fijnheid de reis der heilige met haar talrijk 
gevolg in hare verschillende afdeelingen schetsen. Ver
der heeft men in het St.-Johannes-hospitaal te Brugge 
onder meer andere ook zijne beroemde voorstelling van 
den geestelijken echt der Heilige Catharina van Alexan-
drië. Onder dit echte kunstgewrocht, het oudste waarop 
met alle zekerheid het jaartal vermeld staat, waarin 
het door Memling vervaardigd werd, leest men het 
volgende inschrift, met gouden letters geschreven. 

Opus Johannes Memling anno MCCCCLXXIX. 
Op het middelpaneel dezer schilderij ontwaart men de 

Heilige Maagd, zittende onder een troonhemel met het 
kind op haar schoot. Een kostbaar tapijt hangt achter 
haar. Twee engeltjes, in donkergroen gewaad, zweven 
in de lucht, en houden een kroon boven haar hoofd. 
Het kind heeft een appel in de eene hand, en steekt 
met de andere den mystieken ring aan den vinger 
van de H . Catharina, aan wier voeten een rad en een 
zwaard liggen, symbolen van haar martelaarschap. Een 
engel, als koorknaap gekleed, staat achter haar, terwijl 
een andere hemelsche gestalte, de knieën eerbiedig 
gebogen, het Boek der Wijsheid vasthoudt, waarvan 
Maria de bladen omslaat. Een weinig meer naar den 
achtergrond staat Johannes de apostel, in de gedaante 
van een schoon jongeling, even zachtmoedig als na
denkend. Hij maakt een kruis over den beker, dien hij 
in de hand houdt, en waaruit een slang kruipt, ter her
innering dat hij straffeloos uit den vergiftigden kop 
dronk, waaraan de priesters van Diana gestorven waren. 
Op een stoeltje, onder de brcede plooien van haar kleed 
bijna geheel bedolven, merkt men de H. Barbara op, 
verdiept in het boek, waarvan de lezing hare gods
dienstige begrippen zulk een geheel andere richting 
deden nemen. 

Op de zijpaneelen van deze kunstschepping wordt 
ons den marteldood der beide St.-Jan's te aanschou
wen gegeven. 

Er heerscht in deze geheele compositie een groote 
kalmte. De stijve symmetrische houding der hoofdfi
guren verhoogt dezen indruk van doodelijke rust nog 
meer. Alle figuren, behalve het Kind en Catharina, hou
den de oogen neergeslagen en zijn in gedachten ver
zonken. Zij leven, maar voeren geheel het afgetrok
ken bestaan der kluizenaars, die zich niet het minst 
met eenige aardsche aangelegenheid inlaten. 

Die droomerige onbeweeglijkheid treffen wij in de 
meeste belangrijke composition van de meesters dezer 
dagen aan. Een der hoofdoorzaken daarvan zal wel 
geweest zijn , dat die schilders nog te weinig van de 
ontleed- en spierkunde kenden, om heftige gebaren cn 
hartstochtelijke standen voor te stellen, zoodat zij, 
overtuigd van hunne onkunde in deze, voor hunne 
figuren kalme, gemakkelijk uit te voeren standen kozen. 

Om nu na deze korte afdwaling op Memling's mees
terstuk terug tc komen, moeten wij toegeven , dat de 
groepcering zijner hoofdfiguren beter kon zijn; doch 
het koloriet dezer schilderij is zóó rijk aan toon en 

zóó verheven van opvatting, dat hij moeilijk daarin 
kan voorbijgestreefd worden. Welk een kleurenpracht 
levert niet de troonhemel der H . Maagd op! Wie ge
raakt niet in verrukking over het behangsel, dat zich 
in sierlijke drapeeringen achter haar ontplooit! Wie be
wondert niet het gewaad van brocaatzijde, en het vor
stelijk overkleed der geestelijke bruid! Slechts met 
moeite neemt men afscheid van dit heerlijk meester
stuk, en onwillekeurig denkt men den schepper daar
van een edel karakter toe. 

Onder de verdere scheppingen van Memling verdie
nen nog genoemd te worden: het Laatste Oordeel, in 
de Mariakerk te Danzig, een stuk, dat naar Italië in
gescheept zijnde, door een Danziger kaper in 1473 
werd buitgemaakt. Voorts twee paneelen met de zeven 
weeën en vreugden van Maria, in de Pinakotheek te 
München en de galerij te Turijn, en eindelijk ook nog 
het grootsche outerstuk van 't jaar 1491, in den dom 
te Lübeck, een rijke voorstelling der lijdensgeschiede
nis tot aan de kruisiging toe. 

Overigens bestaat er in het toekennen van verschil
lende kunstwerken uit deze dagen aan dezen of genen 
meester veel duisters en onzekers. Bij het opmaken 
van den nu onlangs uitgekomen catalogus van de Pina
kotheek te München is nog een stuk, dat altijd aan 
Hugo van der Goes was toegeschreven, aan Memling 
toegekend, terwijl daartegenover weer drie stukken, 
die men meende dat van den grooten Brugschen mees
ter afkomstig waren, aan Dirk Bouts zijn toegeschreven. 

Memling stierf te Brugge in 1495. 
Als meesterstukken van beeldhouwkunst mag Brugge 

in de eerste plaats bogen op zijn wereldberoemden 
schoorsteen van 'tjaar 1529, die, in bijnalevensgroote 
standbeelden, Karei V en zijne Nederlandsche voorzaten, 
Karei de Stoute, Maria en Maximiliaan, te aanschouwen 
geeft, terwijl vier marmeren reliefs aan de geschiedenis 
der kuische Suzanna gewijd zijn. 

Verder heeft men in de Onze-Lieve-Vrouwekerk 
de praalgraven van Karei de Stoute en zijne dochter 
Maria, terwijl men hier en daar nog tal van ander 
snijwerk aantreft. Behalve hare gewijde architectuur
monumenten, heeft Brugge nog tal van meesterstukken 
der profane bouwkunst. Het Stadhuis, de Hal, het 
Schepenhuis, het groote aantal nog goed bewaarde 
middeleeuwsche en vroeg-renaissance gevels en woon
huizen zijn daar, om den hedendaagschen bezoekers te 
doen zien, dat het Brugge der I5d c eeuw met recht 
het Vlaamsch Venetië mocht genoemd worden. 

Wij ontvingen van het „Uitvoerend Komiteit" te 
Antwerpen het volgende schrijven in zake de 

W E R E L D T E N T O O N S T E L L I N G VAN A N T W E R P E N . 
In 1885 zal te Antwerpen eene Wereldtentoonstelling plaats

hebben; zij zal bevatten: alle nijverheidsvoortbrengselen, alle wa
ren, die tot den handel betrekking hebben en alle voorwerpen of 
werktuigen, die eenig belang voor de scheepvaart opleveren. 

Deze Tentoonstelling, waarvan het eerste denkbeeld door 
bijzondere personen werd opgevat, heeft de hooge bescherming 
van Z. M. Leopold II, de krachtige medehulp van het Belgi
sche Gouvernement en de toegenegen ondersteuning der stad 
Antwerpen verworven. 
. De Tentoonstelling wordt door eene naamloozc Maatschappij 
ingericht; het kapitaal is door al de klassen der Antwerpsche 
bevolking geleverd. Deze vcreenigde pogingen hebben ten doel 
de handelsbetrekkingen van Belg ië en de haven van Antwer
pen, met al de landen te vermenigvuldigen en uit te breiden. 

Door de nijveraars en kooplieden der vijf werelddeelen hier, 
'n ons midden, bijeen tc roepen; door hun het grootsche 
schouwspel onzer scheepvaart-inrichtingen te toonen, voor 
"elke het Belgische Gouvernement en de stad, in vijfjaren 
'Uds, meer dan honderd millioen francs hebben uitgegeven 
e» die onze haven vandaag als eene der veiligste en best be
werktuigde der wereld doet beschouwen, zal men de achting, 
dc genegenheid en dc goede faam nog vergrootcn, welke Be lg i ë 
verworven heeft tusschen de volken, die in den eersten rang 
der hedendaagsche beschaving plaatsnemen. 

De zekerste cn kortste weg om, in onze dagen van alge

meene concurrentie, tot eene snelle en voor iedereen voor-
deelige, handelsbeweging te geraken, is aan den vreemdeling, 
aan al onze vrienden van het buitenland den gedurigen voort
gang der Belgische nijverheid te toonen; is, onder het oog 
onzer nijveraars, onzer kooplieden de merkwaardigste voort
brengselen der vreemde nijverheid ten toon te spreiden. 

Alzoo zal men erin gelukken de reeds bestaande betrekkin
gen uit te breiden, en cr nieuwe te doen ontstaan met al de 
landen van Europa of van over-zee. Het oogenblik is gunstig, 
bovenal voor de naven van Antwerpen, wier faam van dag tot 
dag grooter wordt. Nu reeds wordt Antwerpen tusschen de be
langrijkste havens der wereld geteld: zijne bewonderenswaardige 
verandering voorspelt eene nog grootscher lotsbestemming. 

Wij noodigen dan ook alle buitenlandsche nijverheidsmannen 
uit naar Antwerpen te komen. In onze koopstad, zoo gastvrij 
voor iedereen, zoo gemakkelijk tc genaken door hare aardrijks
kundige ligging, zullen hunne producten een ontelbaar publiek 
vinden, wel bekwaam om deze te beoordeelen, en de fabri
kanten zeiven een eenvoudig en practisch middel om nuttige 
betrekkingen aan te knoopen, die winstgevend voor de toe
komst kunnen zijn. 

Wij hebben uit den vreemde reeds talrijke en ons bijzonder 
toegenegen bijtredingen ontvangen. Om slechts de voornaam-
sten aan te halen tusschen onze buren en vrienden in Europa, 
melden wij: Duitschland, Engeland, Oostenrijk, Spanje, Frank
rijk, Nederland, I ta l i é , Portugal, Rusland, Zwitserland, die 
ons met merkwaardige inzendingen zullen begiftigen. Ver
schillende Staten van Amerika, wier handelsbetrekkingen met 
Antwerpen meer en meer aangroeien, zullen, in het gemak
kelijk vervoer dat onze regelmatige stoombootlijnen hun ver
leenen, eene aandrijving vinden om zich op waardige wijze te 
doen vertegenwoordigen. 

Het verre Oosten, de ko lon iën in het algemeen, zelfs Afrika, 
zullen in onze Tentoonstelling eene plaats bezetten, in betrek
king met de belangstelling, die hunne bevolking in ons mid
den opwekt. 

Niettegenstaande de talrijke Tentoonstellingen in de laatste 
jaren, begrijpt de Belgische nijverheid dat het haar belang is 
met glans in dezen internationalen wedstrijd op te treden. 
Bestemd om van den uitvoer te leven, zal het nijverheids-
B e l g i é , te Antwerpen eene uitmuntende gelegenheid vinden, 
om zijne voortbrengselen aan de verbruikers van alle wereld
deelen te doen kennen. Van heden af is de meewerking van 
onze groote nijveraars ons verzekerd. 

De Tentoonstelling wordt in de maand Mei 1885 geopend. 
Zij wordt ingericht op de gronden van de vroegere Citadel of 
het Kasteel, gelegen nabij de Schelde en der nieuwe Scheep
vaartinstellingen. Een deel van het Schippersdok wordt bij
zonderlijk aangewend tot Zeevaart-tentoonstelling en de Zuid
statie tot machinen-galerij. 

Terzelfdertijd dat onze Wereldtentoonstelling wordt ingericht, 
heeft in onze stad de Tentoonstelling voor schilder-, beeld
houw-, bouw- en graveerwerken plaats, tot welke de Koninklijke 
Maatschappij ter aanmoediging van Sehoone Kunsten de kun
stenaars van alle landen uitnoodigt. Antwerpen, dat ook 
de hoofdstad der kunsten is in B e l g i ë , zal het zich tot eene 
eer rekenen aan zijn Salon van 1885, een gansch bijzonderen 
luister te geven. 

De Belgische tuin- en landbouw zal door het tentoonstellen 
zijner voortbrengsels, met recht zoo hoog geroemd, bijdragen 
om dat groote feest van nijverheid, handel en kunst, nieuwen 
glans bij te zetten. 

Een der groote aantrekkelijkheden van de Tentoonstelling 
zal in de bijzondere afdeeling, bestemd voor de toepassing der 
electriciteit, te vinden zijn. 

Met het doel dat de nieuwe denkbeelden zich vrij zouden kun
nen openbaren, zal in onze Wetgevende Kamer een wetsontwerp 
worden voorgesteld, betrekkelijk den waarborg der uitvindingen, 
geschikt om gebrevetteerd te worden, en derfabriek-teekenin-
gen, welke in de Tentoonstelling zouden worden aangenomen. 

Het Uitvoerend Komiteit houdt zich ieverig met de klassee
ring der producten, met de regeling en de voorwaarden van 
toelating bezig. Binnenkort zullen de nijveraars over die ver
schillende punten worden ingelicht. De ondervinding'heeft 
geleerd dat, om den exposanten het deelnemen aan de Tentoon
stelling gemakkelijk te maken, zij nauwkeurig dienen te weten 
hoeveel zij te betalen hebben. Ook denkt het Uitvoerend Ko
miteit de huurprijzen zóódanig vast te stellen, dat de kosten 
van lossen en laden ter plaatse, het bergen van inpakgoed, 
de algemeene versiering en het toezicht daarin begrepen zijn. 

De inrichtende Maatschappij der Tentoonstelling, dient het 
wel gezegd te worden? heeft geen doel van winzucht; zij heeft 
zich een hooger en edeler doel opgelegd; zij hoopt opeen duur
zamer uitslag. 

Wij herhalen 't, haar programma is het volgende: de inter
nationale handelsbeweging uitbreiden voor alle voortbrengse
len van de Belgische nijverheid en den Belgischen grond, nieuwe 
uitwegen zoeken cn alzoo bijdragen tot het algemeen welzijn. 

In die voorwaarden kan het Uitvoerend Komiteit erop refce-
nen dat de oproep, dien het weldra doen zal, bij allen hoogst 
welwillend zal worden aangehoord. 
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B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
— De werkzaamheden voor de nieuwe 

lijn Bologna—Verona hebben bij Anzola 
een ouden put uit den Romeinschen tijd 
doen ontdekken. Op den bodem van den 
put en temidden van tallooze overblijf
selen, heeft men verscheidene zeer goed 
bewaarde geraamten van dieren en een 
prachtig basre l ië f gevonden. Men heeft 
bevel gegeven, den arbeid tc staken en 
de nasporingen voort tc zetten, die tot 
zeer gewichtige uitkomsten voor de ge
schiedenis en oudheidkunde kunnen lei
den, want bij Anzolo ligt het kleine eiland 
waar, volgens de overlevering, dc Drie
mannen de wereld onder elkander ver
deelden. 

B I N N E N ' L A N D S C H K B E R I C H T E N . 
'S GRAVKJJIIAC.E. DC heer J. A. A . Wal

dorp , hoofdingenieur van den Waterstaat 
Ie klasse, die onlangs vanwege dc regee
ring van Buenos-Ayres uitnoodiging ont
ving zijne diensten tc verleenen bij de uit
voering van belangrijke aldaar te verrichten 
openbare werken, is naar l'arijs vertrok
ken om zich via Havre naar zijne bestem
ming te bugeven. 

ZWOLLE. Deze weck werd het Neder
landse// Bond van Steen fabrikanten alhier 
opgericht. 

Tot voorloopige bestuursleden werden 
benoemd de heeren: Nicolaas van Heuke-
lom tc Nijmegen, Joseph van do I.00 tc 
Bommel, S. M. van Wijck tc Renkum, 
Knijff tc Woerden. G . W. Lans te Kapelle 
a d IJscl, Jac. Hcllcndoorn te Indoornik 
bij Randwijk, Jules van Hasselt tc Kampen. 

Door dc vercenigde steenfabrikanten 
werd aan het voorloopig bestuur opgedra
gen, de statuten tc concipiccren en die in 
dc eerstvolgende algemeene vergadering 
ter goedkeuring voor tc dragen. 

MIDDKI.HURC. Den 25sten dezer zijndoor 
het Bestuur der tentoonstelling van gas-
toestcllen voor verwarming cn drijfkracht, 
alhier in Januari 11. gehouden, verzonden 
de medailles met diploma's aan dc door 
de Jury bekroonde inzenders van toestel
len op deze tentoonstelling. 

Mede zijn uitgereikt bronzen hcrinne-
rings-medai lies met bijbehoorend certificaat 
van aandenken aan dc leden der commis
sie voor plaatsregeling, decoratie enz., cn 
aan commissarissen van orde. alsmede aan 
de leden der Jury. 

De medailles dragen aan de voorzijde 
het wapen van Middelburg met het jaar
tal 1884. omgeven met dc woorden: «Ten
toonstelling van gastocstcllcn tc Middel
burg", cn aan dc keerzijde den naam van 
den persoon, wien dc medaille is toegekend. 

DEVENTER. DC Vereeniging ter bevor
dering van den bloei van allo vakken en 
ambachten, welke in betrekking staan tot 
dc bouwkunde, heeft het plan opgevat een 
nieuwe sociëte i t op voormalig vestingter
rein te stichten. 

.1 

B U R G E M E E S T E R F.N WETHOUDERS der 
Gemeente AMSTERDAM, zullen op Maandag 
7 April 1884, op het, Raadhuis, ten 12 uur 
des middags, in het openbaar doen aanbe
steden : 

a. Het Bioleeren van den gedemp-
ten TS.-Z.-Voorburgwal met de 
Martelaarsgracht en een deel 
van het Spui. 

li. Het uitvoeren van eenige wer
ken aan de Openbare Lagere 
Scholen der 2de klasse. Lett. 
A , B , C , D , E , F , G , H , I, K , 
L , M en O. 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn 
'uitsluitend to verkrijgen ter Drukkerij der 
I Gemeente, tegen betaling van ƒ0 .26 voor die 
'sub a en fOM voor die sub //. 

liiliehtingeii worden gegeven ten Kantore 
I van den Stads-Ingeuienr, op het Raadhuis, 
! Kamer no. 93, des ochtends van 10—12 uur, 
Ivoor de sub u genoemde, en ten Kantor.' 
van den Stads-Arehitect, nn de op het Raad
huis. Kamer 110. 101, des ochtends van 
10—12 uur, voor de sub li genoemde, zul
lende voor laatstbedoelde werken, aanwij
zing in loco geschieden op Donderdag 3 
April JSS4, aanvangende bij School Lett C, 
des morgens ten '.I uren. 

Burgemeester en Wethouders voorn.: 
Amsterdam, ANKERSMIT, 

28 Maart 1884. Wethouder. 
De Secretaris, 

L E J O L L E , /. s. 

Gevraagd: 
I Om te worden benoemd en bcüedigd als 
T I J D E L I J K OFZIGTERS van den Baar. 
temmermeerpoliier voor den tjjd van hoogstens 
drie maanden, personen geschikt tot het 
naauwkeurig opnemen van slootafmetingen cn 
het verbaliseren hunner bevinding. 

Sollicitanten hebben zich met eigenhandig 
geschreven en gefrankeerde brieven te wenden 
tot den Hootdopzigter des polders, den Heer 
A. E L I N K STERK te Haarlem. 

Haarlem 24 Maart 1SS4. 
Dijkgraaf en Heem r den van den Baar-

lemmermeerpolder. 
J. W. M V A X DE P O L L , Dijkgraaf. 
J. C. V A N DE BLOCO.UERIJ, Secretaris. 

B E N O E M I N G E N . 
— Tot directeur der gemeentereiniging te 

Amersfoort is benoemd dc heer P. K. Sikkc-
ma, gemeente-architect te Hasselt, met het 
lot tegen den heer Van Stock te Utrecht. 

V E R B E T E R I N G . 
Op bladz. 105, 1* kolom, 13'" regel v. b. 

staat: C. M. Droogleever Fortuyn, lees: 
Muller en Droogleever Fortuyn. 

A D V E R T E N T I E N . 
A . P . D E V R I E S J r . 

JALOUSIËNFABRIKANT, 
Passeerdergracht N". 22, Amsterdam. 

Beveelt zich bjj heeren Bouw
kundigen aan voor dc levering 
van BINNEN- en BUITENJALOUSIËN, 
uiterst net en soliede. tegen den 
huigsten prijs, alsook houten 
Rolgordi jnen . 

Munsters en prijsopgaaf franco 
en gratis. 

B U R G E M E E S T E R en WETHOUDERS der 
Gemeente AMSTERDAM zullen op Maandag 
7 April 1884, te 12 uur des middags, op 
het Raadhuis, in het openbaar doen aanbe
steden : 

a. Het gereedmaken van het Ter
rein voor het aan te leggen Park 
in den Binncndijkschen Buiten 
velderschen Polder. 

Ij. Het Leveren van diverse Me
talen Voorwerpen. 

c. Het Maken van Drie Gebouwen 
elk voor twee Openbare Lagere 
Scholen der le klasse, waarvan 
é é n gebouw in de eerste Nas-
saustraat, é é n gebouw in de 
Oldenbarneveldtstraat en é é n 
gebouw aan de Oldenbarne-
veldtkade. 

d. Het Verbroeden van de Brug 
over de Prinsengracht in de 
Leidschestraat, en bijbehooren-
de werken. 

Dc voorwaarden dezer aanbesteding zijn 
uitsluitend te verkrijgen ter Drukkerij der 
gemeente, tegen betaling van f i, voor die 
sub a (met 3 t eeken ingenJ ,ƒ0 .15 , voor die 
sub b, ƒ 2 . 5 0 voor die sub c (met 4 teeke
ningen) en fl voor die sub d (met 1 tee
kening). 

Inlichtingen worden gegeven ten Kantore 
van den Stads-Ingenieur, op het Raadhuis, 
Kamer N". 93, des ochtends van 10—12 uur 
voor de sub a en b genoemde, ten Kantore 
van den Stads-Architect. Kamer n'. 101, 
des ochtends van 10 tot 12 uur, voor dc 
sub c genoemde, cn ten Kantore van den 
Stads-Architect, Kamer n°. 97, op het Raad
huis, van des ochtends 11 uur tot des na
middags 1 uur, voor de sub d genoemde, 
gedurende dc week, welke der aanbesteding 
voorafgaat. 

Burgemeester en. Wethouders voorn.: 
Amsterdam, V A N T I E N H O V E N . 

Inschrijving 
op Dinsdag 15 April 1884, 

in het Timmerhuis te Botterdam, 
H i l a r dc l , E V l l t l Y C i van 

tot uitbreiding dor Drinkwaterleiding 
benoodigde Gegoten IJzeren Bui
zen, tot een gezamenlijk gewicht 
van 373612 K G . 

De voorwaarden liggen, op de gewone 
dagvii en uren, ter lezing op het bureau voor 
de Plaatselijke werken enz., in het Timmer
huis en zijn, voor den prijs van 10 cent 
verkrijgbaar bij Wed. I'. V A N WAESBERGE 
EN ZOON, Boekdrukkers aan den Houttuin 
No. 73_. 

PIIOTOLITIIOGRAFIIIE, PIIOTOZIMiOGRAPIIIE 

en Stereotype-Inrichting 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt dc aandacht 

op zjjne inrichting voor IMiotolitliotfraplilc, 
bjjzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans. Teekeningen enz. van HH. Architecten 
cn Bouwkundigen; op die voor f'iioio/inio-
Kraplilr voor do reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 

I zjjne Mèréutypr-i i ir lr l i t ing voor HH. Druk-
' kers, alles tot de minste prijzen. 

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

De heer JOH. G. STE.MLER Cz., te Am
sterdam, heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
bestellingen voor Pliotoliiiiosraiiliir, zonder 
prijsverhooging voor de bestellers. 

Or. J. THIEME. 

28 Maart 1884. De Secretaris: 
L E J O L L E . /. s. 

BURGEMEESTER EN W E T H O D DERS van 
Bergeu-op-Zoom zullen op Woensdag den 2 April 
1884, des mfmiddags ten één ure, in het 
openbaar ten Raadhuize aldaar 

aanbesteden: 
Het maken van verschUlende dui

kers , waterleidingen en andere 
werken ten behoeve voor den 
aanvoer van versch water naar 
de oesterputten en het daarstel-
len van eene bad- en zwemin
richting in de Nieuwe Haven. 

De aanbesteding geschiedt bjj enkele in-
schrjjving overeenkomstig S 435 der A. V. 

De aanwjjzing in loco zal plaats hebben 
op Maandag den 31 Maart, des namiddags 
ten één ure cn op Dinsdag den 1 April, des 
voormiddags ten 9 ure. 

Van af den 21 Maart liggen het bestek 
en de teekeningen ter lezing ter Gemeente
secretarie en zjjn aldaar verkrijgbaar op 
franco aanvraag tegen betaling van twee 
gulden vijftig cents. 

Bergen-op-Zoom, den 14 Maart 1884. 
Burgemeester en We/houders voornoemd, 

P. V A N HASSELT. 
De Secretaris, 

L . M. MAGNÉE. 
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J . L. BACON & O. 
Ingenieurs, aannemers van verwarming en ventilatie. 

Gouden Medaille, 
Tentoonstelling 18S3, Amsterdam, 

N i e u w e v a a r t , 10 
AMSTERDAM. 

Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge
stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 

Projecten en begrootingen worden kosteloos 
geleverd. 

B U R G E M E E S T E R EN WETHOUDERS van 
Bergen-op-Zoom zullen op Zaterdag den 5 April 
1884, des namiddags ten één ure, in het 
openbaar ten Raadhuize aldaar 

aanbesteden: 
de levering van 86500 Groskeien. 

De aanbestcdieg geschiedt bij enkele in
schrijving overeenkomstig jj 486 der A. V. 

Bestekken zjjn op franco aanvrage tegen 
betaling van 25 cents per exemplaar tc be
komen ter Gemeente-Secretarie. 

Bergen-op-Zoom, den 14 Maart 1S84. 
Burgemeester en Welhou .ers voornoemd 

P. VAN HASSELT. 
De Secretaris, 

L . M. MAGNÉE. 

Vraagt Catalog. 
N E D E R L . 

Yan der 
Univ. op 

LOONl 

Losanges , 
IJzeren llaken, 

en Zijbckl., 
IJzeren Gebouwen, 
(icgalv. IJzeren 

Emmers, Tobben, 
(üeters, enz. enz. 

VERZINKFAIIRIEK, 

linden & Co. 
Dordrecht. \ 

Zuinigheids- I 
Roosterijzers] 

H . & J . S U Y V E R , 
PA BRIK A N T E N V A N 

M I ! I J M M M A > E 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1S83 bekroond met 

EEEE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 
Hollandsche Tuin en Zeepaard, 

Bickerstraat 
A M S T E R D A M . 

Niet aan groei co
de en roestwe-
rende Verven. 

J. & D. VAN DER POT, 
R O T T E R D A M . 

GEKYANISEERD ROTVRIJ 

RASTER- en ander HOUTWERK, 
in alle op te geven maten, tot 10.25 M ' . 

niet vatbaar voor de C h a m p i o n 
en uitertst langzaam brandend. 

Dennen-, Vuren-, Greenen- en Eiken 
B E S T E K H O U T 

en verder T I M M E R H O U T , 
Vlot- en Slijpdeelen enz. 

Prima P O R T L A N D - C E M E N T , 
merk DVCRKKIIOI'F .1 sftll\K, 

in wichthoudende Vaten van 180 Kilo 
en Zakken van 70 Kilo, 

niet vervalscht met hoogovenslakken, kalksteen 
of dergelijke bijmengingen. 

H Y D R A U L I S C H E ™ andere K A L K , 
per Wagon of Scheepslading. 

Chemisch bereide V e r f , 
OLIEBIJTSELS, VERNISSEN en ALBASTINE 

uit de fabriek van den Heer 
F. A. Q. V A N G E L D E R , 

te Rijswijk bjj 's l/age. 

IIAII D 8 T E E N . 
HIEDEBMENDIGEB BAZALT LAVA. 

Z A N D S T E E N . 
uit de groeven van 

jfaudernheimer. [ Cordeler. 
'̂tenheimer. Wexemer. 

ganger. Roode Kyllthaler enz. 
LfWheimer. | La Rochette. 

Italiaansche Mozaïkvloeren, 
volgens teekening. 

E N G E L S C h T l A R D Ë N BUIZEN. 
BELGISCHE GIPS. 

« 'vas te Steenen en Vunrklei enz. 
Va 

W A T E R S T A A T . 
Provincie Friesland. 

AANBESTEDING. 
Op Vrijdag den 4 April 1884. des namid

dags ten één ure, zal bij enkele inschrijving, i 
overeenkomstig !j 135 der A. V . , in het ge-, 
bouw van het Provinciaal Bestuur tc Leeu
warden, worden aanbesteed: 

Het herstellen en verbeteren van 
de Waterkoeling »de Nieuwe 
Slachte", het onderhoud van 
dien D\jk met bijbehooi-endc 
Kunstwerken en dat van den 
Groenedijk, van 1 Mei 1884 tot 
en met 30 Apri l 1885, zoomede 
het leveren van Bakens, Ton
nen enz. 

Raming / 50,425. 
Het bestek ligt ter lezing in voornoemd 

Gebouw. 
Gezegelde formulieren voor inschrjjvings-

billettcn zijn tegen betaling van 25 en be
stekken tegen betaling van 75 cent op het 
Bureau van den Provincialen Hoofdingenieur 
te Leeuwarden verkrijgbaar. 

Dc noodige aanwjjzing wordt op de plaats 
gedaan op Maandag 31 Maart e.k., aan te 
vangen tc Akkrum, des voormiddag 8'/, ure. 

Voorts zjjn nadere inlichtingen te beko
men, bjj den Ingenieur van den Provincia
len Waterstaat tc Leeuwarden cn bjj den Op
zichter J . V E G T E R te Joure. 

Leeuwarden, 20 Maart 1884. 
De Commissaris des Konings in de 

provincie friesland, 
VAN HARINXMA TIIOE SLOOTEN. 

!g PAR K E T V L O E R E N , » 
Zj VILLEROY & BOCH, METTLACH & 
S BOCH Frères, MAUBEUGE K 
5 MIN TON. HOLLINS & D», STOKE £ 
en l,y de Verten nwounli^ri cn Depothouder* « 

5 n i C L I N T & C \ , g 
Oostzeedjjk 248, Rotterdam. 

Aanbesteding. 
Op Dinsdag 8 April 1884, des middags 12 

u u r , zal door Heeren Directeuren d e r S l l E I . -
TJESKAX.xAi.MAATsciiAii'i.i. bij E . B E K K E R I N G 
te Coerorden, onder nadere approbatie, in 
't openbaar worden aanbesteed het maken van 

Bestek n". 3: vier ijzeren Draai
bruggen, é é n Draaivonder en 
e é n vaste Brug over het Dros-
tendiep. 

Bestek n". 4: vijf houten Bruggen. 
De aanbesteding zal geschieden bj) enkele 

inschrijving. 
De gadingmakenden kunnen van dc be

grooting van kosten van voorschreven wer
ken kennis nemen bjj den Ingenieur der 
Maatschappij te Dalen, waar tevens nadere 
informaties kunnen worden aangevraagd cn 
bestek n". 3 tegen betaling van fl.—, n°. 4 
tegen betaling van ƒ 0 . 5 0 per exemplaar te 
bekomen is. 

De bestekken liggen ter lezing in de lo
gementen van: H . V A N T A R E L te Dalen, 
B E K K E R I N G te Coerorden, V A N D A L E N 
tc Nieuw-Amsterdam, THOMAS te Hooqeveen, 
DOPPER te Stadskanaal cn E E R K E S te 
Feendam. 

Aanwijs zal gedaan worden op Maandag 
7 April 1881, te beginnen tc Coevorden des 
morgens 9 uur. 

Bekroond: 

D u s s e l d o r p 1880. 

Weenen 1880. 

Bekroond: 

Frankfort a M. 1881. 

Amsterdam 1882. 

Gouden Medaille 
Amsterdam 1883 

JOH ANN ODORICO. Frankfort a/M. 
F A B R I E K VAN 

Marmermozaïek en Terrazzo-vloeren, Glasmozaïek, 
Kunstmarmer en Cementuitvoeringen. 

Succursales: Amsterdam, Weenen, Londen, Boston. 
O p g e r i c h t 1 8 3 0 . 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 

FERD. ENGERS, Amsterdam—Rotterdam. 

FABMEK l)E HOLLAXDSCIIE IJSSEL 
D E J O N G H & C . 

Civiel-Ingenieurs te Oude water, 
leveren en vervaardigen in den kortst mogeljjkcn tjjd alle soorten van Stoombaggermo-
lons in hout- of ijzerconstructie, volgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte en op-
brengstvan 150 tot 2000 M> per werkdag, Stoomgraafmachines (Fxcavateurs), Stoom
werktuigen, Ketels, Drijfwerken, Locomobielen, Heimachines, Steen- en Tegelvorm
machines, IJzeren Kap- en Brugconstructiéu enz. 
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Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

EXPLOITATIE OER GROEVEN VAN VAL DE TRAVERS. 
FABRIEK 

TE 

AMSTERDAM 
Beltweg N". 3. 

T R A D E M A R K . NATIJURL. ASPHALT 

VAL DE TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

Gecomprimeerde Aspliallwegen cn dim Dorsclivloereii. 

Werken in Asplialt-Masliek voor Trol loirs, Skal i i ig- l l inks, Mout vloeren, 

Kelders. 

Kolt- en Kegelbanen, Winkel- en Magazijiivloeren, Gangen, Veranda's, 

Brug- en Dakbedekkingen. Ilelon-I'iindeeringen, 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 Kantoor der fabriek, Damrak 80, Amsterdam, of bjj den Heer 
H . G. K N O O P S C.OZN. , Beekstraat F . Gil, te Arnhem. 

De Directeur, W. PATON WALSH. 

RIETSCHEL & HENNEBERG, 
Ingenieurs & Fabriekanten, 

Ber l i jn . Dresden. Keulen . Weenen. 
Vertegenwoordiger voor Nederland 

J, VAN HOORN Szn,, Ingenieur Amsterdam. 
Projecten, Hcgrootingen en Aanleg 

VAN 
Centraalverwarming & Ventilatie-

Inrichtingen, 
naar de nieuwste en proefondervindelijk beste 

Construction voor: 
Woonhuizen, Villa's, Kantoren, Winkels, Ho
tels, Restauraties, Schouwburgen, Museums, 
Kerken , Ziekenhuizen , Scholen , Bibliothe
ken, Krankzinnigengestichten, Gevangenissen, 
Openbare Gebouwen, Werkplaatsen, Fabrie-

j ken enz. door middel van Stoom-, Water-
I of Luchtverwarming of gecombineer
de systemen. 
Installaties van Openbare Zwem- en 

Badinrichtingen. 
StoomkooktoesteUen en Wasch-

in richtingen. 
Drooginrichtingen voor Abattoirs en 

Fabrieken 

KLOOS & 
R O T T E R D A M 

EIGENAARS van BAZALTGROEVEN 
in RIJNPRUISSEN. 

Agenten van de Maatschappij van 
Quenast, van de Hardsteengroeven 
der Maatschappij St. Georges en van 
de Bonner Portland-cement Fabriek. 
Handelaars in Bazalt, Hardsteen, Straatkeien, 

Portland-Cement, Bruinsteen, enz. 

H, A, BENDER te Deventer 
Eenig Agent voor geheel Nederland en O.-Indië. 

GEPATENTEERDE & BEKROONDE 
HARDGLAS 

S C H O O L - , MUZIEK- & TEEKENBORDEN. 
F A B R I E K VAN 

FRIK DHR II B E N D E R te Dusseldorp. 
Wit Crème Schrijf- en Teekenkrijt. 

Geëmailleerd, gekleurd Krijt. 

Inlichtingen en prospectus gratis. 

BECKER & BUDDINGH. - ..,>.••<•. 
K O N I N K L I J K E F A B R I E K VAN 

W A T E R P A S - , 

I M I 1 E I T 

eu andere 

I N S T R U M E N T E N 

voor INGENIEURS, ARCHITECTEN, 

LANDMETERS, TEEKENAARS, enz. 

Geëmaifleerd-ijzeren P E I L S C H A L E N , 

WEEGWERKTUIGEN. 
HOOFD-AGENTSCHAP en DEPöT. LOUIS GOPFIN & CB. 

V A N . 
fijnkleurige, ijzerharde Muur- en Vloertegels uit Saint Paul, Parket- cn Trottoir
tegels uit Neustadt, fijne Cementen Vloeren cn Banden uit Roosendaal (N. Br.), 
Witte Fransche Zandsteen uit dc groeven van CRAZANNES en SAINT SAVINIEN, 
geladen tc Kochefort a /17.50 per cub. if. 

Een groote keuze Marmeren Schoorsteenmantels uit de Stoommarmcrfabriek 
der Heeren OZINGA & V L A S K A M P te Hoehum, is in onze magazjjnen dagelijks ter be
zichtiging voorhanden. 

S P E C I A A L H A N D E L in: Kleurige Groninger-, Rijn-, Friesche- en Kunst-
Zandsteen, Gevel-, Profiel- en Vlechtingsteenen. Alle bekende soorten Dak
pannen met daarbij passende IJzeren Dakramen, Engelsche, Duitsche en Bel
gische Portland-Cement en Gips, Riool-en Schoorsteenbuizen, Muursteentjes, 
Scholpon, Cementen Putten, Hardsteen-, Marmer- en Kunststoonwerken, 
Marmeren en Bremer Vloeren, Grafzerken en Monumenten, uiterst billijk in 

£rij*. Marmeren Schoorsteenmantels, Marmeren Waschtafelbladen, geheeld-
ouwde Houten Schoorsteenmantels, gedraaide Houtwaren, Houten Trapba-

lusters, Deurkrukken, Secreet-Brillen en Deksels, Bouwornementen in Zink, 
Terra Cotta, Consoles en Sluitstukken, Plastische Plafondversieringen, 
Asphaltbuizon welke onverslijtbaar en goedkoop zjjn. Asphaltdakpapior, TuUos 
métaUiques en Puzzolan-oement. 

Fabriek van Terra Cotta Bouwornementen in diverse kleuren, Beelden, Vazen, 
enz. Sedert 1835 gevestigd te Zeist, bekroond met diverse Medailjes. 

Magazijnen te AMSTERDAM, Achter Oosteinde, bjj het Paleis voor Volksvljjt. 

J M J L K T I T V e n C o . 
Eerste qualiteit. Fabrieksprijzen. 

Avenue Rogier 27 Luik. 
L A R O C H E T T E S T E E N , bekroond op 
de Tentoonstelling der Maatschappij ter be 
vordering der Bouwkunst in 1882; vord» 
Hardsteen, Kejjen, Kalk, enz. enz. 
Monsters op aanvrage verkrijgbaar; 

G . 3 . VINCENT & C°, 
Kunstsmeden, 

Bekroond op de Internationale Koloniale 
en Uitvoerhandel Tentoonstelling 

te Amsterdam in 1883 met de 
ZILVEREN MEDAILLE. 

Specialiteit in IJzeren Hellen 
EN 

FIJN SMEEDWERK. 
Leveren: Paardenruiven, IJzeren *J" 
tels en Reservoirs voor water, olie, 

Gedrukt by 0. W. van der Wiel & C"., te Arab*1 



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

'PhotoM. v. 8 jmEME, Arnhem Bijvoeaeel ran IE OPMERKER van 5 April MÜ. 
MMe-ct. 

> K 

N E G E N T I E N D E J A A R G A N G N°. 14. Z A T E R D A G 5 APRIL 1884. 

RCHITECTVRAet MICITIA 

Redacteur-Uitgever F. \V. V A N G E N O T ](',/.. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amic i i ia : [ A N S P R I N G E R , 

C. B. P O S T H U M U S M E V J K S en A . \V. W E I S S M A N . 
Stukken voor het Genootschap, de Redactie betreffende, te adresseeren 

aan den Heer C . B. POSTHUMUS M E T J B S , Prinsengracht 851 te Amster
dam, en die omtrent de Administratie van het Genootschap aan den 

Heer T i l . G. STRKNGKRS , Oosterdoksluis, te Amsterdam. 
Alle andere stukken en advertentiën aan he' Bureau van De Opmerker, 

Oriekoningcnstraat N». 28 te Arnhem. 

A 1 

A B O N N E M E N T f 2.25 per 3 maanden of wel zes golden pet jaar bij 
vooruitbetaling eu franco toezending van dit bedrag; voor bet buitenland 
/" 7.50 en Nedcrlanrlsch-Indtë / 9.—, hij vooruitbetaling. 

A O V E R T E N T I E N , ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en IO 
cent voor een bewijsnommer, worden tot Vrijdag avond aangenomen. 

Voor veelvuldige plaatsing of een groot aantal regels worden abon
nementen gesloten. 

AFZONDERLIJKE NOMMERS, uitsluitend bij contante betaling te beko
men, ad 15 cent per stuk en 25 cent per plaat 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T GENOOTSCHAP. I (A.etA. 

Heeren Leden wordt bericht: 

l e . dat als buitenleden zijn toegetreden de heeren 
W. L. Bruckmann, Den Haag, en J. K. Overbeeke, 
te Rotterdam ; 

2e. dat de inlevering van de 3 , IE Algemeene prijs
vraag: „Een post- en telegraafkantoor in eene kleine 
gemeente" , moet plaats hebben vóór of op den 15<ien 

April e. k. 
Namens het Bestuur, 

de iste-Secretaris 
Th. G. Strengers. 

H E T A T E L I E R V A N D E N B E E L D H O U W E R 
H. J. TEIXEIRA D E MATTOS 

T E A M S T E R D A M . 

{Met eene Plaat) 
Dit gebouw, opgericht in de Plantage-Franschelaan , 

bevat in de parterre-verdieping het atelier voor beeld
houwwerken , bestaande uit twee vertrekken, van te 
zamen ongeveer 90 M 2 . oppervlakte. 

Onder een dier vertrekken is een waterdichte kelder 
met ascenseur gemaakt, voor het afgieten der gips
modellen. 

De i c en 2' verdieping zijn geheel tot woning in
gericht, terwijl aan dc achterzijde van het gebouw, in 
de zolderverdieping vertrekken zijn getimmerd, bestemd 
tot schilders-loges. 

Deze loges hebben een geheel afzonderlijken opgang. 
De voorgevel is gemetseld van roode Friesche 

steen, met ruime toepassing van Bremer zand- en 
Escaussijnsche hardsteen. 

De beeldhouwwerken aan dien gevel worden door 
den heer Teixeira zeiven vervaardigd. 

H E T OFFICIEELE A M S T E R D A M S C H E 
BEURSPLAN. 

Als annexe van Het Gemeenteblad is thans publiek-
gemaakt het plan, dat in zake de Beursquaestie door 
Burgemeester en Wethouders het meest wenschelijk 
wordt geacht. 

De Beurs blijft aan den Dam en krijgt een gevel, 
die ongeveer evenwijdig loopt met dien van Van Cam-
pen's meesterstuk. Deze hoofdgevel geeft toegang tot 
een groote, cirkelvormige vestibule, en daaraansluitende 
ligt, naar de zijde van het Damrak, dc groote beurs-
zaal met de verdere daarbijbehoorende lokaliteiten. 

De gevels aan het Damrak en aan den Dam maken 
een stompen hoek met elkander, en ook de Vijgen
damgevel sluit niet rechthoekig aan de Warmoesstraat
zijde aan. Door de cirkelvormige vestibule is echter 
deze min of meer onregelmatige plattegrondvorm niet 
hinderlijk. 

De beurszaal zelve is geheel rechthoekig, zoodat het 
scheeve alleen betrekking heeft op de vestibule. 

In hoeverre in den bijgevoegden plattegrond aan de 
eisehen van den handel voldaan' is, staat niet aan ons 
te bcoordeelen, doch wij gelooven, dat, blijft men bij 
de meening dat de Beurs aan den Dam moet staan, 
dat plan alleszins aanbeveling verdient. 

De ingewikkelde plattegrond en dc passages van het 
plan-Muysken zijn vermeden, doch het idee van een 
monumentalen Damgevel is behouden. 

De beurszaal neemt de plaats in, die met den naam 
„Plan-Van Gendt" gedoopt is, doch nu komt de gevel 
niet op den Vijgendam, maar aan den Dam , waar hij 
een schoon effect kan maken. 

Het onregelmatige grondvlak, dat in werkelijkheid 
niet bijzonder in het oog zal vallen, zal misschien 
velen bij den eersten aanblik ongunstig ervoor stem
men. Het zal echter bij dc prijsvraag aanleiding geven 
tot allerlei interessante oplossingen, daar natuurlijk het 
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thans gepubliceerde plan dan waarschijnlijk slechts als 
leiddraad zal moeten dienen. 

Wij herhalen het, dat, moet eenmaal de Beurs aan 
den Dam komen, en is het van de handelaren te veel 
gevergd om het eindje van den Dam tot naar de 
Oude-brug te loopen, waar, tusschen Oude- en Nieuwe-
brug, een prachtig vierkant terrein ligt, dan is dit plan 
wel het eenige, dat practischc uitvoerbaarheid aan den 
eisch van den monumentalen Damgevel weet te ver
binden. 

Moge nu dc Beursquaestie , op deze wijze opgelost, 
spoedig tot dc geschiedenis behooren, en de prijsvraag 
een bevredigenden afloop hebben. 

(A. et A.) A N D E R M A A L D E AMSTER
D A M S C H E BEURS. 

De heer Bert Brouwer, ingenieur-architect tc Nij
megen , heeft onder den titel Dc Beurs hoek Dam cn 
Rokin een brochure uitgegeven, waarin hij met een 
nieuw Beursplan voor Amsterdam voor den dag komt. 

De heer B. beschouwt eerst de brochure, indertijd 
door den architect Van Gendt te Amsterdam omtrent 
de Beurs-quaestic uitgegeven, en stelt vijf eisehen, 
waaraan ieder Beursplan voldoen moet: 

I". Het Damplein mag in geen geval verkleind 
worden. 

2'. Het gebouw moet een symmetrisch cn aaneen
sluitend geheel zijn. 

3". Het gebouw moet aan alle zijden ruim licht en 
lucht verkrijgen. 

4". Dc communicatiewegen cn bijgevolg de ruimte 
voor het verkeer moeten tegelijkertijd verbeterd worden. 

5". Dc demping van het Damrak tusschen den Dam 
en dc Oudebrugsteeg moet niet geheel doelloos blijven. 

Het plan-Muysken-De Kruyff wordt door den schrij
ver aan die eisehen getoetst, en als ongeschikt be
streden. 

Bij dit plan toch, zegt de heer B., wordt het Dam
plein aanmerkelijk verkleind, en de Beurs wordt ge
splitst in 2 of eigenlijk 3 deelen, die door een straat 
of passage van elkander worden gescheiden. Op het 
punt, waar een zeer druk verkeer is tusschen Dam en 
Damstraat, zal eene passage of overdekte straat komen 
van slechts 10 M. breedte. Het Damrak zal langs de 
Beurs niet breeder zijn dan 26 M. Licht en lucht ein
delijk zullen, aan de zijde van de Warmoesstraat vooral, 
zeer veel te wenschen overlaten. 

Van het plan-BIeys zegt de heer B.: 
Het laat wel-is-waar den Dam geheel onaangeroerd , 

maar zondigt daarin, dat het gebouw kwalijk een sym
metrisch en aaneengesloten geheel heeten mag, en 
vooral daarin, dat het Damrak slechts 28 M. breed zijn 
zal, eene ruimte die, naar mijne overtuiging, voor het 
verkeer daar ten ecnemale onvoldoende is. 

Het plan-Van Gendt laat den schrijver onvoldaan, 
omdat het niet voldoet aan de twee laatste der gestelde 
eisehen. 

De verbinding van Damstraat met Dam blijft in het 
plan-v. G. volgens den schrijver hoogst onvoldoende, j 
daar de nauwe ruimte tusschen Nes en Warmoesstraat 
(ongeveer 9 M.) hoogst gebrekkig is en, wat nog erger 
is , het Damrak zal niet breeder zijn dan 30 M. Bedenkt 
men nu, dat die straat, zegt de heer B., de groote 
verkeersweg moet zijn tusschen het Centraal-station en 
den Dam, dat daar ongetwijfeld onderscheidene rails 
zullen worden gelegd, dan kan ik toegeven, dat wel-
is-waar de demping van het Damrak niet geheel doel
loos blijft, maar ik aarzel niet erbij te voegen, dat 

van het te dempen Damrak niet zooveel partij ge
trokken wordt, als wel wenschelijk en noodzakelijk is. 
Daarom schijnt ook het plan-Van Gendt den schrijver 
onaannemelijk. 

De heer Brouwer stelt nu voor, de nieuwe Beurs 
te plaatsen aan de overzijde van den Dam, langs het 
voor een deel te dempen Rokin. 

Als voordeden aan die plaatsing verbonden, geeft 
hij het volgende op: 

Het Damplein wordt niet verkleind, maar integen
deel aanmerkelijk verruimd. Men verkrijgt eene regel
matige oppervlakte van nagenoeg 7000 M '\ waarop een 
symmetrisch en aaneensluitend gebouw kan worden ge
plaatst , dat ook voor eene telegraafinrichting voldoende 
ruimte heeft. De pleinen en straten eromheen zullen 
4 3 , 30 en minstens 12.5 meter breed zijn , zoodat aan 
alle zijden lucht cn licht in overvloed aanwezig zal zijn. 
De Vijgendam wordt voorts aanmerkelijk verbreed, 
terwijl het gedempte Damrak in een straat van 50 M. 
breedte wordt herschapen. De onteigeningskosten zul
len volgens den heer B. minder zijn, dan aan de 
Warmoesstraatzijde, terwijl door verkoop van grond 
achter dc huizen in dc Warmocsstraat nog ongeveer 
7 ton verdiend kan worden. 

De door den heer Bert Brouwer opgesomde voor
deden zijn zeker niet gering te achten, maar wij ge-
looven toch niet, dat zijn plan aanbeveling verdient. 

Hoewel zeker menigeen gaarne de Nes zou zien 
verdwijnen cn liever daarterplaatse den god des han
dels cn der dieven zou zien vereeren , dan de kortge
rokte Muze, wier dienst zoo luidruchtig gevierd wordt, 
zal toch ieder, bij een blik op de kaart, van het onaan
nemelijke des heeren Brouwer's plan overtuigd zijn. 

De hoofdgevel toch komt niet aan den Dam, niet 
eens aan den Vijgendam, maar aan een trapeziumvor
mige verbreeding van de Damstraat te liggen, terwijl 
die gevel daarenboven juist op het Noorden komt, 
wat zeer ongunstig werkt, getuige de voorgevel van 
het Rijksmuseum. De oostelijke zijgevel wordt begrensd 
door een straat, waarop de niet al te best befaamde 
Pieter-Jakobstraat uitmondt, wat zeker niet gelukkig 
te achten is. Ook zal een onteigening op Rokin en 
Vijgendam meer geld kosten, dan de heer Brouwer 
wel schijnt te meenen. 

Ofschoon wij dus niet geloovcn.dat 's heeren Brouwer's 
plan verwezenlijkt zal worden, moeten wij hem toch 
dankbaar zijn, dat hij zich de moeite getroost heeft, 
in het belang van Amsterdam zijne zienswijze in zake 
de Beursquaestie mede te deelen. 

A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 
Vergadering van 2 April 1884. 

Na lezing der notulen wordt mededeeling gedaan 
van de ingekomen stukken, waaruit blijkt, dat wederom 
eenige heeren als buitenleden toegetreden zijn. In zake 
de honorarium-quaestie, omtrent de regeling waarvan 
door het Genootschap de medewerking van de Maat
schappij tot Bevordering der Bouwkunst was ingeroepen, 
is van deze Maatschappij ingekomen het navolgend 
schrijven: 

„Amstctdam, 31 Maart 1884. 
„Weled. Heeren, 

In antwoord op Uwe missive n°. 55, van 26 Fe
bruari 11., heeft het Bestuur der Maatschappij tot Be
vordering der Bouwkunst de eer u te berichten, dat 
in meerdere zijner vergaderingen het vaststellen van 
een „Norm" voor het honorarium van den Architect 
een onderwerp van ernstige overweging is geweest. 

Geheel vertrouwd als het Bestuur met deze zaak is, 
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waarop het voortdurend de aandacht gevestigd houdt, 
oordeelt het, dat de tijd nog niet gekomen is om in 
den bestaanden toestand wijziging tc brengen. 

Onder betuiging van hoogachting heeft het Bestuur 
de eer tc zijn 

P. J. H. Cuypers, 
Vicc-voorzitter. 

C. J. Louis Rieber, 
Sccictaris." 

De heer E. van den Bossche, beeldhouwer, betreedt 
nu onder toejuiching het spreekgestoelte, en houdt 
eene sehoone redevoering over de beeldhouwkunst bij 
de Grieken. 

De Vice-president zegt den spreker hartelijk dank 
voor de onderhoudende wijze, waarop hij zijn onder
werp behandeld heeft, en dc Vergadering geeft haar 
bijval te kennen. 

De heer J. Bernard Springer stelt nu de leden in 
dc gelegenheid, al wandelende een fraaie en uitgebrei-
den verzameling photographieën, gipsafgietsels en tee
keningen te bezichtigen, bijeengebracht door hem in 
verbinding met de heeren Grootveld, Rust en Willet. 

De interessante collectie, bestaande uit photographieën 
naar schoorsteenmantels uit Amsterdam, gebouwen 
met details uit Oostenrijk, Duitschland, Italië, Spanje, 
Frankrijk en België, aquarellen van den heer J. A. 
Rust, studiën voor verschillende decors voor het tooncel 
van het Paleis voor Volksvlijt, door den heer Groot
veld , afgietsels in gips van eenige details van het 
koorhek uit de kerk te Enkhuizen, en tegels van lava 
door het huis Gillet vervaardigd, wordt met belang
stelling in oogenschouw genomen cn den kunstgevcr 
de dank der Vergadering gebracht. 

Door den heer Löning was ter kunstbeschouwing 
afgestaan het belangrijke plaatwerk van Otzcn, waar
voor hem ook dankbetuigd wordt. 

Nadat nog was medegedeeld, dat het nieuwe plaat
werk „De Bouwmeester" in het laatst der maand zal 
verschijnen, wordt de vergadering gesloten. 

(A. et A.) I N G E Z O N D E N . 
Af ede inblik, 31 Maart 1884. 

Geachte Redactie, 
Vergun mij eene enkele aanmerking op het ingezonden stuk 

van den heer R, A. Heij te Hazerswoude, voorkomende in het 
nummer van 29 Maart j. l . 

Zonder mij te mengen in de Ticlsche kleurenquaestic, had 
ik gaarne in het schrijven des heeren Heij ee'ne kleur gemist, 
de kleur, die zich uitspreekt in het: «Mijn God. mijn God, 
waar moet dat heen?". De schrijver had in het oog dienen te 
houden, dat hij door zulk eene uitdrukking, die toch niemand 
fatsoenlijk en humaan zal heeten, het godsdienstig gevoel van 
velen zijner vakgenooten kwetst. 

Gaarne zag ik dat in het weekblad van ons Genootschap 
voortaan zulke uitdrukkingen werden gemist. Vertrouwende 
dat de Redactie in deze mijn gevoelen zal deelen, heb ik de 
eer met hoogachting tc zijn 

Uw dw. dienaar 
A. T . van Wijngaarden, 

Gemeente-architect. 

H E T OFFICIEELE BEURSPLAN. 
Het Gemeentebestuur van Amsterdam werd bij Raads

besluit van 30 Januari jl. uitgenoodigd te onderzoeken 
'n hoeverre dc plaatsing van een Beursgebouw aan den 
'Jam technisch en financieel uitvoerbaar is. Aan die 
uitnoodiging is voldaan en ten aanzien der technische 
Z|jde ontlcenen wij aan het rapport, dat Burgemeester 
tn Wethouders in het algemeen vermeenen, aan het 
denkbeeld te moeten blijven vasthouden. Hoewel de 
«Sch van een architectonisch fraai gebouw niet over het 
''oofd mag worden gezien, moet toch in dc eerste I 
Plaats de inwendige inrichting aan alle billijke eisehen 

en behoeften van dc bezoekers der Koopmans-, Effecten
en Graanbeurs voldoen. 

Deze zijn in hoofdzaak: 
1". dat de 3 takken van handel met het minst 

mogelijk tijdverlies onderling kunnen verkecren. 
2". dat alle inrichtingen ten dienste van den handel, 

als: post-, telegraaf- en telephoonbureau , schrijfkamers, 
leeszaal, buffet etc., gemakkelijk voor iedereen bereik
baar en toegankelijk zijn. 

3". dat de Korenbeurs voldoende licht uit het Noor
den ontvange. 

Voor de bepaling der plaats, waar het nieuwe Beurs
gebouw aan den Dam het best zou kunnen worden 
geplaatst, hebben zij gemeend allereerst het in de 
Raadszitting besproken plan De Kruijff—Muijsken nog
maals te moeten onderzoeken. Gaarne erkennende het 
fraaie architectonische geheel van dat ontwerp, zijn zij 
daarbij echter op een bezwaar gestuit, dat, naar zij 
gdooven, niet te overwinnen is. 

De Korenbeurs is in dat plan van de Handcis- en 
Effectenbeurs geheel afgescheiden; de bezoekers van 
die Beurs kunnen de groote Beurs alleen bereiken door 
oversteking van den druk bezochten Vijgendam, of 
wel over de ontworpen Passage heen, afdalende langs 
een trap. Het gemakkelijk gebruik der sub 2 genoemde 
inrichtingen gaat voor hen eveneens voor een groot 
gedeelte verloren. 

In hoofdzaak echter mist in dat plan de Korenbeurs , 
tengevolge der daarvóór te maken overdekte passage, 
juist dat zuivere licht uit het Noorden, waaraan zij 
zoozeer behoefte heeft; en zelfs al wilde men trachten 
door lichtdaken op het zuidelijk gedeelte dezer Beurs 
daarin te voorzien, zou toch het hooge middelgebouw 
daaraan nog hinderlijk in den weg staan. 

Om die redenen hebben Burgemeester en Wethou
ders gemeend, van genoemd plan te moeten afzien. 
Indien men echter een Beursgebouw aan den Dam 
wenscht, dan verdient één hoofdgedachte in dat plan 
aanbeveling, en wel: de plaatsing van den voorgevel 
der Nieuwe Beurs onmiddellijk aan den Dam tegenover 
het Paleis. 

Welke verdiensten de plans der heeren Van Gendt, 
De Greef-Springer, Hoeufft, Van Beek, Vos en van 
anderen — die alle eveneens den Dam tot uitgangs
punt hebben — ook mogen bezitten. zij brengen allen, 
bij een langwerpig-vierkant gebouw, den hoofdgevel 
aan den Vijgendam, en schuiven dien dus in ccn hoek, 
waar die gevel, wegens gemis aan breedte van het 
voorplein, niet of slechts gebrekkig zal uitkomen. 
Plaatst men daarentegen den hoofdgevel aan den Dam, 
tegenover het Paleis, dan biedt het Damplein de ver-
eischte ruimte om het geheel gunstig te kunnen over
zien. 

Indien men derhalve een beursgebouw aan den Dam 
wenscht, zoo kan naar het gevoelen van Burgemeester 
en Wethouders, in hoofdzaak aan het denkbeeld van 
het plan Dc Kruijff—Muijsken worden vastgehouden 
en aan de tegen het plan zelf bestaande bezwaren wor
den tegemoet gekomen door wijziging ervan. 

Het is dus met het plan De Kruijff—Muijsken als 
basis, dat Burgemeester cn Wethouders het plan voor 
een Beurs op den Dam hebben ontworpen. 

Dit officieele situatieplan is als volgt: 
De voorgevel komt op den Dam, tegenover het 

Paleis, met eene breedte van 50 M. ; de verdere af
metingen zijn: zijgevel Damrak 95 M . , zijgevel War
moesstraat 120 M. , zijgevel Vijgendam 49 M. en achter
gevel Damrak 66 M. 

De geheele oppervlakte der Beurs beslaat eene ruimte 
van 8557 M-'.; de inwendig beschikbare beursruimte 
is 3925 M'J. 
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Aan den achtergevel is verder nog een open terras, 
ter breedte van 5 M . , ten dienste van den korcnhandel. 

De hoofdingang aan den Dam heeft, behalve eene 
eerste vestibule , nog eene tweede groote cirkelvormige 
vestibule, omgeven door open plaatsen , ter verzekering 
van eene goede dagverlichting. 

Aan de Damrakzijde is in het midden een groote 
ingang met vestibule en een tweede aan den achter
gevel bij de Graanbeurs; aan de Warmoesstraat is 
eveneens een algemeene ingang en nog een tweede 
onmiddellijk bij de Effectenbeurs. 

In de nabijheid van al deze ingangen zijn de trappen , 
toegang gevende tot de eerste verdieping. 

Voor vestiaires is overal voldoende ruimte. 
In de Beurszaal zijn twee ruime lokalen voor privaten 

en urinoirs. 
Wat de verdere verdeeling der ruimte betreft, zijn 

aan de Damrakzijdc kantoren en winkels vermeden, 
omdat daardoor aan de schoonheid van dien gevel, 
welke, naast den frontgevel aan den Dam, hoofdzakelijk 
in het gezicht komt, misschien afbreuk zou worden 
gedaan. 

Daarom zijn de lokalen, voor de inwendige inrich
ting der Beurs gewenscht, grootendeels aan het Dam
rak gebracht. Daarentegen bevinden zich aan de zij
gevels van den Vijgendam en der Warmoesstraat eenige 
lokalen voor winkels, geheel van de Beurs afgesloten. 
Evenals dit bij vreemde beurzen het geval is geweest, 
zal echter later de vraag naar kantoren aan de Beurs 
waarschijnlijk zoozeer toenemen, dat ook aan die win
kels eene andere bestemming kan worden gegeven. 

Behalve het restaurant, dat aan de voor abonnen-
ten toegankelijke leeskamer is verbonden, is aan de 
noordzijde, in de onmiddellijke nabijheid der Graan
beurs, een lokaal van 250 M ' vrijgehouden; in de kof
fiehuizen tegenover de oude Graanbeurs verzamelt zich 
de kleinhandel, die, met zijne monsters ter markt 
komende, daar door den handel wordt opgezocht. 

Een groot deel der zaken wordt daar ter plaatse 
afgedaan. Het is te voorzien , dat de Graanhandel aan 
de nieuwe Beurs spoedig behoefte aan een dergelijke 
inrichting zal hebben; dit lokaal met een tournitpret 
aan de 15eurs verbonden, is dan daarvoor beschikbaar 
cn zal zeker eene goede bate blijken te zijn. 

Op de ie verdieping is de groote gehoorzaal, ten 
dienste der vergaderingen van de Kamer van Koop
handel. Bovendien zal die lokaliteit voor andere ver
gaderingen en misschien ook wel voor veilingen zeer 
productief gemaakt kunnen worden. Behalve de even
tueel aan de Effecten-sociëteit te verhuren lokalen, 
en de enkele, volgens het programma, op de 1 ever
dieping nog te reserveeren lokaliteiten, is de geheele 
overige ruimte aldaar voor kantoren beschikbaar. 

De indeeling is als volgt: 
Partei re. Beurszaal 3925 M'J. Vergaderzaal voor 

de Beurs-Commissie 94 M*. Café-Restaurant 166 M ' . 
Leeskamer 144 M*. Koffiekamer voor de Graanbeurs 
249 M-. Lokalen voor den Effectenhandel 197 M 5 . 
Lokalen voor den Graanhandel 224 M'. Telegraaf
bureau, 3 lokalen, 186 M'1. Postkantoor en bestellers
kamer 186 M J . 3 Schrijfkamers, 43 , 45, en 43 M 1 , 
te zamen 131 M J . Telephoon 43 M'. 15 Winkels, 
te zamen 753 M'. 

ie Verdieping. Gehoorzaal voor de Kamer van 
Koophandel 165 M- . Twee bijlokalen voor idem 
192 M s . Twee lokalen voor den Effectenhandel 283 
M'. 24 Kantoren, te zamen 2152 M' . 

Bij enkele dezer afmetingen zal men eenige afwij
king vinden van de bij het Programma vastgestelde 
maten , die echter gemakkelijk te wijzigen zullen zijn. 

Mogelijk kan, zeggen Burgemeester en Wethouders 

aan de op het plan getrokken rechte lijnen door af
rondingen, in- of uitsprongen, als anderszins, vooral 
aan den voorgevel, nog grootere sierlijkheid worden 
gegeven. Dit alles is de taak der architecten, die aan 
den prijskamp wenschen deel te nemen. 

Wat het sousterrain betreft, aannemende dat de 
ingang aan den Dam op 1 '/, M. hoogte wordt ge
bracht , dan zal, doordien het terrein tot bij de Papen
brugsteeg bijna 1 M. daalt, het sousterrein aan den 
achtergevel circa 21/, meter hoog worden, hoog ge
noeg dus, om er, zoo noodig, zeer bruikbare hulplo
kalen voor brandweer en politie in te richten. 

Bovendien zal er uitmuntende kelderruimte beschik
baar komen, waarvan een goede bate te verwachten is. 

Ten aanzien van de verkeerswegen kunnen Burge
meester en Wethouders meedeelen, dat het Damrak 
eene breedte van 30 M . , de Warmoesstraat achter de 
Beurs eene breedte van 15 M. verkrijgt. 

De slotsom van het rapport is: 
Wenscht de Raad op zijn besluit van 18 Octo

ber 18,83 terug te komen, dan stellen B. en W. voor: 
10. het Programma voor de Beurs-prijsvraag over

eenkomstig dit plan te wijzigen; 
20. de noodige stappen te doen , ten einde eene 

wet te verkrijgen tot onteigening der perceelen en 
gedeelten daarvan, voor den Beursbouw, volgens bij
gaand plan, benoodigd; 

30. met het Rijk in onderhandeling te treden over 
de voorwaarden van beschikbaarstelling der benoodigde 
terreinen op het gedempte Damrak voor den bouw 
van Post- en Telegraafkantoren. 

STROOMMETER V A N PROE. H E L E SHAW. 
In de British Association heeft Prof. Hele Shaw 

over verbeterde stroommeters en het doen van waarne
mingen onder water gesproken. Hij vertoonde een 
zelfregistreerenden stroommeter, die bij elke vijftig om
draaiingen der schroef een naald drukt tegen een tin
blad , op een trommel gespannen; de trommel wordt 
door een uurwerk gelijkmatig bewogen. Niet alleen 
wordt aldus de snelheid bepaald door het aantal pun
ten in eene gegeven tijdsruimte, maar ook de tijd, 
waarop de snelheid plaatsvond. 

Om van de geheele oppervlakte van het bladtin partij 
te trekken, wordt het stuk, dat de markecrnaald en 
de veer draagt, door een schroef langzaam voortbewo
gen , zoodat het instrument twaalf uren achtereen op-
teekent. Teneinde den tijd der keering van den stroom 
op te teekenen, is een andere naald aangebracht, die in 
werking treedt, zoodra de beweging van het water een 
omgekeerde richting volgt. Er deden zich echter zwa
righeden voor door de medegevoerde modder- en stroo-
deeltjes. 

Daarom had de spreker een ander instrument ver
vaardigd , dat den snelheidsdruk van het water meet 
door middel van een veer. Aan een loodrechte, recht
hoekige plaat zijn twee vleugels, om een verticale as 
draaibaar, gehangen, die door een veer onder een 
hoek van 30" tegen elkander worden gehouden. Wordt 
het toestel in den stroom gebracht, dan drukt het wa
ter de beide vleugels tegen elkaar; de vermindering 
van den hoek geeft de maat voor de snelheid. De 
kracht der veer wordt proefondervindelijk bepaald 
door het instrument in stil water voort te trekken. De 
registreering begint, zoodra het instrument in het wa
ter is gedompeld. 

De voordeelcn van het nieuwe toestel bestaan daarin, 
dat het rechtstreeks de stroomsnelheid opteekent; 
dat het snelheden aangeeft, dalende tot nul; dat geen 
verandering der constante tengevolge der medegevoerde 
stoffen plaatsvindt; dat de standvastige grootheid elk 
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oogenblik door gewichten kan gecontroleerd worden; 
dat zijn wederstand tegen het water met toeneming 
der snelheid afneemt. Ook als windmeter kan het 
instrument dienen. 

IETS OVER M A R M E R IN ITALIË. 
Vóór ongeveer zestien jaren werd te Rome een 

groote hoeveelheid blokken van het kostbaarste mar
mer der oudheid gevonden, waarvan Paus Pius IX 
vele ten geschenke gaf, o. a. aan den Munster te 
Aken voor een altaar, den Munster te Freiburg in den 
Breisgau voor een grafgesticht ter nagedachtenis van 
een Aartsbisschop, enz. De ontdekker was de oud
heidkundige Visconti, die, met ondersteuning van den 
Paus, opgravingen had aangevangen, en wegens den on-
gemeenen uitslag met den titel van baron beloond werd. 
Visconti verklaarde de zaak aldus: Van Rome tot de 
zee bestaat een onafgebroken hoeveelheid der zeldzaam
ste en kostbaarste marmer- en albastblokkcn. Ik schat 
Ie waarde dezer meestal slechts met een dunne aard
laag bedekte blokken op eenige millioencn francs. 
Het ontstaan van dezen schat is zeer eenvoudig. Het 
voor de bouwwerken te Rome, inzonderheid onder de 
keizers, noodige marmer kwam uit de groeven in Afrika, 
waarin de ad mctalla veroordeelden arbeiden moesten. 
Deze blokken kwamen bekapt te Rome aan en wer
den in het emporium gelost, van waar men ze naar ge
lang der behoefte weghaalde. Had er een stoornis in 
de bedrijvigheid van het bouwen plaats, de blokken 
kwamen niettemin in dezelfde hoeveelheid aan, zelfs 
als er niet gebouwd werd. Dc veroordeelden moesten 
immers worden beziggehouden! Als het emporium 
vol was , werden de blokken een weinig verder gelost, 
zoodat ten laatste de geheele oever tot Ostia, de ha
ven van Rome, met marmeren blokken bedekt was. 
Men lette er niet meer op. Wie had dit ook moeten doen 
in die streek zonder menschen en in een tijd, waarop 
zelfs de gedenkteekenen in Rome als steengroeven wer
den gebruikt! Mettertijd, gedurende het verval van het 
keizerrijk en de stormen der barbaren, werden de blok
ken met een laag zand bedekt en zakten ook door hun 
zwaarte een weinig in den grond. Vandaar die bui
tengewone hoeveelheid van het prachtigste antieke gele 
en roode marmer, van de schoonste verscheidenheden 
van porfier, enz. De proef, die Visconti nam, is, ge
lijk gezegd, met den schitterendsten uitslag bekroond. 
Zij werd niet voortgezet, daar men eerst van de ge
vonden schatten partij wilde trekken. Spoedig daarna j 
rukten de Piemontcezen Rome binnen en hadden tot I 
heden de handen vol met het bestuur van de Eeuwige ' 
Stad. 

V A R I A . 
Bewaren van het hout aan gevels. In Amerika stelt 

men het hout, bestemd voor huisgevels, tot bevorde
ring der duurzaamheid, bloot aan hitte, om het vocht 
U|t te drijven, en legt het daarna in een heet bad van 
"Pgelost asphalt en carbolzuur. Bij het afkoelen ver
knipt het oplossingsmiddel en ontstaat op de opper
vlakte een dun overtreksel van asphalt, dat aan het 
Water weerstand biedt en dc vervuring tegengaande 
s t°f in de poriën van het hout terughoudt. Het uit
wendige van het hout vertoont dan een gladde, zwarte 
°Ppervlakte en behoeft geen verdere deklaag. 

Asphalt inplaats van hout. Het hout komt in Amerika 
v°or straten nog slechts in aanmerking in zeerbosch-
Jjke streken van het Westen, wegens de goedkoopheid. 
"Jen rekent den duur op zeven tot acht jaren. Elders 
2|jn zulke plaveisels allengskens vervangen geworden 

door asphalt, daar de houten zeer onaangename en 
kostbare uitkomsten hadden gegeven. 

Het doordringen van spoorweg liggers volgens Blytlie, 
Terwijl het middel van Blythe alles behalve gunstig 
beoordeeld wordt door den spoorweg-inspecteur Claus, 
vindt het daarentegen een warm verdediger in den 
directeur Hohenegger, te Weenen. Hij schrijft aan 
den Vertin für Eisenbahnkunde te Berlijn, dat het mid
del zich bij uitstek goed heeft gehouden, en dat vol
gens Blythe's voorschriit doortrokken spoorwegliggers, 
zelfs onder zeer ongunstige plaatselijke omstandigheden, 
na verscheidene jaren nog volkomen gaaf werden be
vonden. Het hoofdvoordeel dezer bereidingswijze be
staat in het berooken van het hout met snel door
stroomende creosootdampen, terwijl het vroegere be
reiden van de liggers onder een gelijkmatig rustigen 
druk van waterdamp plaatsgreep, die zich bij de eerste 
indringing in het hout verdichtte en dan den kern voor 
de werking der dampen afsloot. Een ander voordeel 
bestaat in de beweegbaarheid van het toestel, waar
door het mogelijk is op elk station de daar geleverde 
bouwstoffen te doortrekken, terwijl volgens de vroegere 
inrichtingen, het doordringen van de liggers slechts 
in een vaste werkplaats kon worden ondernomen, wat 
een kostbaar hecn-en-weder vervoeren na zich sleepte. 

De heer Claus blijft bij zijn vroegere meening, en 
dc fabrikant Rütgers vindt ook de bereidingswijze zeer 
gebrekkig cn het voordeel der vervoerbaarheid van het 
toestel te hoog aangeslagen. 

Geschiedenis der Bouwkunst. Van het uitgebreide 
Handbuch der Architcctnr, uitgegeven door Diehl te 
Darmstadt, verscheen weder een deel, dat handelt over 
Koch-, Spul-, Wasch- und Bade-Einrichtungcn, Ent-
wasscmng und Reinigung der Gcbdude, Ablcitung des 
Hans-, Dach- und Ho/wassers, Abortc und Pissoirs, 
Entfernung der Facalstoffe aus den Gcbauden, door 
Damcke, Marx, E . Schmitt, Knauff en Salbach. Men 
vindt er een zeer uitvoerige vergelijking in tusschen de 
stelsels van stadsreiniging en mededeelingen omtrent 
de meesterlijke Amerikaansche beginselen van huis
ontwatering, tal van bibliografische verwijzingen en op
gave van verleende patenten. 

Beproeving van ijzer en staal door zuur. Door uit
bijten met zuur worden zelfs de meest verborgen ge
breken van ijzer en staal blootgelegd en een gevolg
trekking omtrent dc bewerking mogelijk gemaakt. Het 
beste middel van dien aard is een verdund zoutzuur, 
welks soortelijk gewicht 1,062 bedraagt. 

Stalen waterpijpen. De Chamcrony Company maakt 
stalen buizen voor waterleidingen , die een hoogen druk 
hebben te weerstaan. Zij worden aan beide zijden met 
lood omtogen, daarna in den vorm gcwalsd, geklon
ken en met pik bedekt. De kosten zijn niet veel meer 
dan voor ijzeren pijpen, maar de voordeden aanmer
kelijk. Het weerstandsvermogen tegen trekking en in-
wendigen druk moet vijftig- tot zestigmaal grooter zijn 
dan bij gegoten-ijzeren , en dat tegen misvorming in 
de lengte dertig- tot veertigmaal, terwijl de meerdere 
veerkracht van het staal zelfs harde schokken zonder 
blijvende misvorming gedoogt. 

Het teren van dakpannen. Om dc ijlheid der dak
pannen te verhelpen, heeft men dikwijls een laag teer 
aangewend. Waarnemingen hebben echter geleerd, dat 
de teerlaag over het algemeen een schadelijken invloed 
op de klei uitoefent. Dit laat zich daardoor verklaren, 
dat het water door de kleine scheuren in de dakpan 
dringt, zoodat de teerlaag niet behoorlijk verdampen 
kan en bij het vriezen de pan vernielt. 
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B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 

— Dc oudste Fransche beeldhouwer, 
Etienne Hippolyte Maindron, overleed 
eenige dagen geleden. In 1801 werd hij 
te Champtoceaux geboren. Hij begon als 
eenvoudig graveur en was reeds dertig 
jaar oud, toen hij tot zekerheid kwam, 
dat er in hem een beeldhouwers talent 
sluimerde. Na een paar jaren onder Da
vid d'Angers gewerkt te nebben, trad hij 
zelfstandig op en wel met groot succes. 
Zijn prachtig standbeeld l'ellada, een van 
de schoonste sieraden uit den [ardin du 
Luxembourg, wekte opzien — het was in 
1839 — wijl de kunstenaar niet terugge
deinsd was voor de stoute nieuwigheid om 
er een Gallisch, instede van het traditio-
necle Grieksche type , van te maken. Main-
dron's talent is zeer vruchtbaar geweest. 
Zijne schoonste schepping is misschien wel 
de kolossale Christus en twee-en-dertig 
heiligen cn martelaren in de kathedraal 
te Sens. In het midden van zijn kunste
naarsloopbaan werd hij plotseling aange
grepen door ccn neiging tot het natura
lisme; hij ging dien weg een eind op, 
doch niet ver genoeg om zich als natura
listisch kunstenaar een grooten naam te 
maken. 

B I N N E X L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'S GRAVKNHAC.K. Op Dinsdag 8 Apri l 

1884 zal in het lokaal Diligentia, des voor
middags te kwart over elf uren, eene ver
gadering van het Koninklijk Instituut van 
Ingenieurs gehouden worden. 

Daarin zullen de volgende punten wor
den behandeld: 

1. Discussion cn stemming over de No
tulen der vergadering van 12 Februari 1884. 

2. Aankondiging van ontvangen giften. 
3. Medcdeelingen en voorstellen van 

den Raad van Bestuur. 
4 Mcdedeeling van ingekomen stuk

ken , enz. 
5. Discussion daarover. 
6. Nieuwe voorstellen. 
7. D i s c u s s i ë n daarover. 
8. Ballotage van nieuwe leden. 
q. Voorstel tot ballotage van nieuwe 

leden. 
Onder de medcdeelingen komen voor: 
Brief van het lid A. W. T h . Koek, ten 

geleide van een nota over grondverschui
vingen op den spoorweg Gorichem—Gel-
dermalsen. 

Voortzetting van de voordracht van het 
lid S. Verburgh over het afleidingskanaal 
uit den oostertak der Tjiliwong te Batavia 
en over het scheepvaart kanaal van die 
hoofdplaats naar Tandjong-Priok. 

Mededeeling van den heer L. Taskin, 
ingenieur te Jemcppe in B e l g i ë , over »Ap-
pareils a air c o n p r i m é pour percement de 
tunnels sousmarins et pour construction 
dc niurs d'eau continus." 

Idem van het lid J. F. W. Conrad, over 
de beoordeeling van het denkbeeld eener 
1000 M. brecde open doorgraving van Hol
land op zijn Smalst, door het lid A. Huët 
in 1S62 ter sprake gebracht. 

Idem van het lid A. H u ë t . over de uit
voerbaarheid cn wenschelijkheid eener 
opene doorgraving van Holland op zijn 
Smalst. 

Idem van het lid P. H . Kcmpcr, over 
een baggerwerktuig tot het maken van 
taluds. 

Idem van het lid J. van der Toorn om
trent waterwaarnemingen. 

DELFT, Den 2de Apri l jl. overleed de 
heer E . Steuerwald, hoofdingenieur 2e 
klasse van den Waterstaat en sinds vele 
jaren hooglecraar in de Waterbouwkunde 
aan de Polytechnische School alhier. Hoe
wel van eene zwakke gezondheid, was zijn 
overlijden nog onverwacht. Steuerwald 
was iemand van erkende en degelijke ken
nis, waarvan hij zoo in geschriften als 
adviezen herhaaldelijk blijken gaf; zijne 

leerlingen roemden zijne uitstekende col
leges. 

LEIDEN. Het komt meermalen voordat 
de wijze, waarop een standbeeld of ge-
denkteeken zal geplaatst worden, aanlei
ding tot verschil van gevoelen en min of 
meer vermakelijke d i s c u s s i ë n geeft. Onze 
goede stad ondervindt dit in groote mate, 
daar de Commissie voor het oprichten van 
het gedenkteeken van «Leidens ontzet" in 
meening verschilt met den Raad. Zijn 
onze inlichtingen juist, dan zou den Raad 
thans het voorstel zijn gedaan om de plaat
sing overeenkomstig het advies der heeren 
Vogel en Koelman, de ontwerpers van het 
gedenkteeken, te doen geschieden. 

— Dezer dagen had de proefneming 
plaats eener brandspuit, door den fabri
kant A . H . van Bergen tc Heiligerlee aan 
de gemeente Dricl bij Bommel geleverd. 
In de Provinciale Noordbrabantsche er. 
's-HertOgenbosscke Courant is het verslag 
opgenomen van het gehouden onderzoek, 
dat tot zeer goede uitkomsten leidde, zoo
dat de brandspuit door de gemeente werd 
geaccepteerd. Onder mededeeling daar
van wijzen wij op het heuglijke feit, dat 
dc industrie van den heer Van Bergen 
zich meer en meer uitbreidt. 

NIEUWERAMSTEL. De commissie van be
oordeeling der ontwerpen, ingekomen op 
de door het Gemeentebestuur uitgeschre
ven prijsvraag van plans, teekeningen en 
bestekken voor den bouw van twee scho
len , heeft met eenparige stemmen bekroond 
het onder het motto »de Tweelingen" in
gezonden plan. Bij opening bleek de heer 
G. W. Vixseboxse te Amsterdam, de ont
werper te zijn. 

Met het oog op de ietwat vreemde wijze, 
waarop dc prijsvraag uitgeschreven werd 
(zie het nommer van 9 Februari jl. bladz. 
50, is het wenschelijk, dat het Gemeente
bestuur de ingekomen plans tentoonstelt 
en het rapport der commissie van bcoor-
decling daarbij ter visie van belangheb
benden legt. 

UOIIWHITÜUME. 
T E KOOP aangeboden, een kleine doch nette 

Collectie boeken 
van bouwkundigen en anderen aard. 

Voor prjjsopgave wende men zich met franco 
brieven oiider het motto H. 0. tot F . N O L T E , 
Boekhandelaar te Hoorn. 

I N G E Z O N D E N. 
Aan ite Redactie van iDi Op

merker" , Arnhem. 
Mijnehccrenf 

Mag ik naar aanleiding van het verslag 
van mijne »mededee l ingen over photoli
thographic, lichtdruk, enz.", voorkomende 
in het nommer van 22 Maart, mij de vol
gende opmerkingen veroorloven? 

Vooreerst is door mij, als voorbeeld van 
de spraakverwarring, die door de bena
mingen der verschillende procc'dt:s ontstaan 
kan, gezegd (althans wanneer ik mij goed 
herinner): (Wat wij photozincographie noe
men, heet bij de Duitschers veetal photo-
typie; daarentegen noemt men in Frankrijk 
phototypie wat bij ons lichtdruk heet; 
terwijl te onzent nog velen lichtdruk 
noemen wat gewoonlijk den naam van 
lichtpausdruk draagt; enz." 

Hier heeft onder de noodzakelijke kort
heid van het verslag de duidelijkheid wel 
wat al te veel geleden. 

In de tweede plaats meen ik , dat het 
niet overbodig zou geweest zijn, waar uw 
verslaggever melding maakt van dc ver
zameling platen door mij ter bezichtiging 
gegeven, wanneer hij daarbij had vermeld 
dat die platen voor het grootste gedeelte 
in de ateliers van den heer G. J. Thieme 
alhier vervaardigd zijn, daar uit het ver
slag niets blijkt van mijne verhouding 
tot diens inrichting, hoewel mijn optreden 
als spreker daarmede in nauw verband 
stond. 

Vertrouwende dat U bovenstaande aan
vulling alsnog in uw blad zult willen 
opnemen, ben ik hoogachtend. 

Uw. Dv. Dr. 

H . c. VAN WOERDEN. 
P.S. Woodburg inplaats van Woodbury 

is zeker een drukfout. 

O P E N B A K E 

AANBESTEDING. 
B U R G E M E E S T E R o WETHOUDERS van 

ROTIERDAM zjjn voornemens op Woensdag 
den 23 April 1884, des namiddags ten 1 ure, 
ten Raadhuize aldaar aan te besteden: 

Het maken van Vier Gaskuipen 
met bijbehoorende werken ten 
behoeve van de Gemeente-Gas
fabriek aan den Oost-Zeedijk. 

Bestek, voorwaarden en tcekening liggen 
op de gewone dagen en uren ter kennisne
ming op de Plaatseljjke Secretarie en het 
Stads-Tiiiinierliuis te Rotterdam, en zjjn mede 

'verkrjjgbaar bjj Wed. P. V A N WAESBEROE 
EN ZOON, Boekdrukkers, Houttuin 78, tegen 
betaling van /' 1,—. 

Nadere inlichtingen zjjn te bekomen aan 
gemeld Timmerhuis, terwijl de uanwijzii g in 
loco zal plaats hebben op Donderdag den 17 
April 1884, des voormiddags ten 11 ure. 

J A A N B E S T E D I N G 
B U RU K Jl E EST E R en WETHOUDERS van 

's-llERIOGENISOSCII, zullen op Donderdag 
24 April 1884, voormiddags lil ure, ten Raad
huize aldaar bij enkele insclirjjving 

aanbesteden: 
lo. Het maken der Gebouwen en 

bijkomende werken voor het 
Stoomgemaal aan den Grooten 
Hekel. 

Kaming / 33.600. 
2o. Het doen van herstellingswer

ken aan de Gebouwen behoo-
rende tot het Gemeentehuis. 

Bestekken en teekeningen zullen van af 
den !) April 1SS4 ter inzage liggen op het 
Raadhuis te 's-Hertogeuliosch. en te verkrij
gen zjjn bjj den Gemeente-Architect aldaar, 
die van het sub 1°. voormelde werk tegen 
betaling van ƒ 8 . — en het bestek voor het 
werk onder 2°. genoemd, tegen betaling van 

' ƒ 0 . 5 0 . 
De aanwijzing van het werk betreffende 

het stoomgemaal zal plaats hebben op Don-
I derdag 17 en Zaterdag 19 April e. k. tel
kens voormiddags 10V. ure, en van het werk 
onder 2' gemeld op Vrijdag 18 April e. k. 
voormiddags 11 ure. 

De inschrjjvings-biljctten moeten voor 3 
ure nam. van den dag, dien der aanbeste
ding voorafgaande, in de ten Raadhuize daar
toe gestelde bus gestoken zjjn. 

Inlichtingen zjjn te verkrijgen bjj den Ge-
I mecnte-Arcbiteet J . M. N A H B E te 's-llerto-
genboseh. 

'e-Herlogrnhosch, 2 April 18SI. 
Burifcmeester en Wethouders voornd., 

F . J . P 0 M P E , h.-B. 
.1. N. G. SASSEN, Secretaris. 

OPENBARE AANBESTEDING. 
Op Vrijdag 25 April 1884, des middags 

tc 3 ure, zal in het Hotel Pausen, Molen
straat, Nijmegen, worden A A N B E S T E E D : 

Het bouwen van twee aaneengo-
bouwde Heerenhuizen (dubbele 
VUla) op het terrein, gelegen 
hoek Spoorstraat en Kronen
burgersingel. 

De teekeningen zullen van af 10 April ter 
visie liggen in genoemd Hotel, terwijl dc 
bestekken van af dien datum verkrijgbaar 
zjjn bjj den Boekhandelaar H . C. A. TfflEMB 
a /0.60 per exemplaar. 

Inlichtingen geven dc Architecten 1'. 
S C H E L T E M A en J . KN00PS Jr. , Betouw-
straat 15, Nijmegen. 
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Nederlandsche Tramweg-Maatschappi j . 
AANBESTEDING 

van het bouwen van een G E B O U W , 
waarin Locomotiefremise, Wacht
kamer, Bureau, Bergplaats, Maga
zijn, Pomphok, Waterreservoir, 
Waterkraan, enz. op het emplace
ment te Dragten. 

Het bestek ligt ter inzage aan het bureau 
van Opgemelde Maatschappij. Leidsche straat
weg n°. 1 te Utrecht, en bij haren Opzichter 
den heer A. B A K K E R te Gorredijk. bij wien 
tevens de teekeningen ter inzage zjjn. 

Gedrukte bestekken zjjn ad /' 1.— per exem
plaar aan bovengenoemde adressen verkrijg
baar. 

Aanwjjzing op het werk op Woensdag den 
9*• April ] 8,84, des voormiddags 1 1 u u r . 

De inschrjjvingsbilletten moeten vóór of 
op den 10 April 1SS4, des namiddags 2 ure, 
vrachtvrjj ingeleverd zjjn aan het liureau 
der Nederlandsche Tramweg-Maatschappij, 
Leidsche straatweg nV 1, te Utrecht. 

l'llATIII.ITIIIIIill.U'HIE. l'HOTli/IMlN.KAPlIili 
cn Sléréolype-liirirliling 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zjjne inrichting voor l'lioiollihosrniiliie, 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van H H . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l'lioiozlmn-
graphlc voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van H H . Uitgevers en op 
zjjne MëréotyiH'.l i irirli l l i ig voor H H . Druk
kers, alles tot de minste prijzen. 

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

De heer ,10H. G. STEM L E K Ca., te Am
sterdam, heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
bestellingen voor Phoiolliliograiiliie, zonder 
prijsverhooging voor de bestellers. 

J. THIEME. 

Aanbesteding. 
0p Zaterdag 19 April 1884, des middags te 

12 uur, zal worden aanbesteed in het Café 
Vondel-Paviljoen: 

Het bouwen van drie Woonhui
zen met Kantoorlokalen, op een 
terrein aan den Overtoom en 
hoek Kosterstraat, te Nieuwer
amstel, met de leverantie van 
aUe Materialen, Arbeidsloon en, 
enz. 

Bestek en Teekeningen a ƒ 2.50 per exem
plaar, zjjn verkrijgbaar ter Handelsdrukkerij 
C A. SPIN & ZOON, Pjjpenmarkt 287. 

Aanwjjzing in loco op Dinsdag 15 April 
c. k., des namiddags te 2 uur. Inlichtingen 
geeft de Architect En. C U Y P E R S , Prinsen
gracht '.171, Amsterdam. 

GEMEENTE NIJMEGEN. 

O i I M l H E V E R K Ö O P I M 
VAN 

Bouwterreinen, 
Bestaande uit: 

a. 3 viUa-perceelen bij het Kronen
burgerpark. 
64 perceelen tussohen het Hun
nerpark en de Hertogstraat, 
waarvan er 3 uitzicht hebben 
op gemeld nieuw aangelegd 

T> P A R K " 
t>c bjjzondere verkoopsvoorwaarden met 

w daarbjj gevoegde kaart, zjjn verkrjjgbaar 
gj kantore van den Notaris R. A. H. COUR-
Cents *° ^'Jme9en' ' e 8 e n betaling van 50 

TIENDE VEILING 
VAN 

Geslechte Vestinggronden 
te B R E D A . 

De O N T V A N G E R DER REGISTRATIE EN 
D O M E I N E N te BREDA zal in het Koffij-
huis het Hof van Holland, bjj J. LOOS te 
Breda, ten overstaan van den Notaris GER-
RITS, bij inzet op Donderdag 17 April 1884 
en finaal op Donderdag 24 April 1884, telkens 
des voormiddags te 10 ure, in het openbaar 

V E R K O O P E N : 
Eenige perceelen Geslechton^VES-

TTNGGROND onder Breda, be
grensd door de Nieuwe Ginne-
kenstraat, den Zuid-Oostbuiten
singel, het aan de Gemeente 
Breda behoorend deel ongevul
de gracht en een perceel Wei
land, toebehoorende aan Jhr. 
D E G R E Z te Ginnekon, verdeeld 
in 8 kavels. 

De koopprijzen boven ƒ 3 0 0 kunnen wor
den betaald in zes janrljj'kschc termijnen inet 
bjjbetaliiig van 5 percent intrest. 

Voor onkosten betalen koopers vijf ten 
honderd van den koopprijs, tcrwjjlten hun
nen laste komt de door den hOogsten inzet-
ter te genieten premie van één ten honderd 
der inzetsom. 

Aanvaarding dadeljjk na de toewjjzing. 
Catalogussen, bevattende de voorwaarden, 

perceelsbeschrijving en tcekening zijn van af 
10 April 1884 voor 25 cent verkrijgbaar ten 
kantore van voornoemden Ontvanger. 

Nadere inlichtingen zjjn te bekomen bjj 
gemelden Ontvanger en aanwijzing bjj den 
Hoofdopzichter P. VAN DE E R V E . 

Aan de Stoomfabriek 
VAN 

DEBICKS & &ELDENS to Druten, 
(Zilveren Medaille Amsterdam 1883) 

ZIJN V O O R H A N D E N : 
Boulet- en lei-dakpannen, vorsten, 

gevelbanden en nok versie ringen; — 
50.000 wrakke pannen a /"15.— per 1000. 

Mosalk- en andere tegels; — gevel-, 
kiel-, put-, drie- en viergaats hollo 
steenen, profiel-blokken en ornamen
ten, alles in rood, blauw en in verschil
lende kleuren verglaasd. 

Best ellingcn worden met spoed uit
gevoerd. 

B U R G E M E E S T E R en W E T H O U D E R S 
der gemeente WES'PZ.AAN, zullen op Dinsdag 
den 15 April 1884, des middags ten 1 ure, 
in het Raadhuis aldaar 

A A N B E S T E D E N : 
1. Het tot vijf lokalen vergrooten 

en verbeteren van de Noorder-
school. 

2. Het bouwen van een School met 
vier lokalen en het vergrooten 
en verbeteren van de Ondcrwij-
zerswoning bij de Zuidorsehool. 

De bestekken met de daarbjj behoorende 
teekeningen zjjn van af 4 April op franco 
aanvrage, tegen betaling der kosten van 
overmaking en respectievelijk van / 1.— 
en van ƒ 1 . 5 0 per exemplaar, te verkrjjgen 
aan de Secretarie der gemeente cn bjj den 
Architect den heer T. C. V A N DER S T E E R 
te Hoorn, door wien nadere inlichtingen wor
den gegeven. 

Aanwjjzing op Woensdag den 9 April 1884, 
des voormiddags ten 11 ure, te beginnen 
aan de Noorderschool. 

Publieke Aanbesteding 
van het Verbouwen en Verlengen van 
de Pastorie en Onderwijzerswoning 
der Christel. Geref. gemeente te Lan-
gerak bez. de Lek, alsmede het daarop 
maken eener doorgaande Verdieping, 
op Zaterdag 12 April 1884, voorm. 11 u.,inde 
School aldaar. Inlichtingen zjjn te bekomen 
bjj den Heer VV. VERHEET te Ameide. 

Losanges , 
IJzeren Haken, 
cn Zijbekl., 

IJzeren Gehouwen, 
(legalv. IJzeren 
Emmers, Tobben, 
toeters, enz. enz. 

Y E R Z I X K F A H R I E K , 

linden & Co. 
Do rdrecht. 

Zuinigheids- [Niet aangroeien-

Eoosteryz.ers.| T e m \ e Verven. 

Vraaut Catalog. 
N E D E U L 

Van der 
Univ. 0|l 

LOONl 

L 
STOOMWAALSTEENFABRIEK 

te D R U T E N 

H A R T M A N ^ COMPiE. 
K A N T O O R te N I J M E G E N , 

V A N W K I i D E R K N S T R A A T No. 14. 

Het Gemeentebestuur van ZWOLLER-
KERSPEL is voornemens op Vrijdag 18 April 
1884, 's voormiddags te half twaalf uur, op 
het Gemeentehuis aan te besteden: 

Het leveren van 400 M 3 grint ten 
behoeve der kunstwegen. 

De voorwaarden van aanbesteding kunnen 
op aanvrage kosteloos verkregen worden op 
het Gemeentehuis. 

gPARKETVLOEIiEPU 
=i VILLER0Y & BOCH, METTLACH g 
S BOCH Frères, MAUBEUGE Bf 
3 MINT0N, H0LLINS & C"., ST0KE £ 
o> bij de Vertegenwoordigers en Ilepötboiulert: je 

Z, D E 1' Sc O-, g 
Oostzeedu'k 248, Rotterdam. 

A a n b e s t e d i n g . 
Het R . K . PAROCHIAAL K E R K B E S T U U R , 

»Heilige Nicotaas", binnen de veste te Am
sterdam, is voornemens, op Dinsdag den 6den 
Mei 1884, des namiddags te I uur, in het 
Lokaal (TGeelvinck, aan den Singel n*. 530, 
aldaar, aan te besteden. 

Het Bouwen van een K E R K , met 
T W E E TORENS en K O E P E L , 
aan de Prins Hendrikkade, te 
Amsterdam. 

De bestekken zullen na den 12d'n April 
e. k. op franco aanvrage, a /1.60 per Ex., 
verkrjjgbaar zjjn bjj de Boekh. F . II. J . B E K -
K E R , Vijzelstraat n°. 1, te Amsterdam. 

Het Bestek, do Teekeningen en Détai l -
teekeningen, liggen van af 12 April e. k. 
ter inzage, in het lokaal van aanbesteding 
en ten kantore van den Bouwmeester A. C. 
B L E U S , Haarlemmer Houttuinen N ° . 79, 
te Amsterdam. 

Mits tijdig bestellende, zijn de Kopicün 
der teekeningen, a ƒ 1 2 . 5 0 per Stel, ver
krijgbaar ten kantore des Bouwmeesters. 

Aanwjjzing in loco den 22"'" April e. k., 
's namiddags te J uur, bijeenkomst lokaal 
<P Geeleinck. 
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G. VAN LENT, Rotterdam. 
Vertegenwoordiger der Ceramiek- en 

Cementtegelfabriek. 

LÉON DE SMET & LX, Gent. 
Verder» specialiteit in: 

IJzeren K e r k - en F a b r i e k s r a m e n . 
IJzeren en H o u t e n R o l b l i n d e n . 
Zweedsche K a m e r d e u r e n . 
Italiaansche M o z a ï k v l o o r e n . 
P r i m a Port land-Cement . 
P la fonneer la t ten , veel billijker en beter 

als Biet. 
Onbrandbare V e r f enz. 
Prospectussen en Prijscouranten op aanvraag. 

\.V. I»K V H I I S . l r . 
JALOUSIËNFABRIKANT, 

Passecrdergracht N . 22, Amsterdam. 
Beveelt zich bjj heeren Bouw

kundigen aan voor dc levering 
van BINNEN- en BUITENJALOUSIËN, 
uiterst net en soliede. tegen den 
laagsten prijs, alsook h o u t e n 
Rolgordi jnen . 

Monsters en prijsopgaaf franco 
en gratis. 

BECKEK & Blï)M\m - ARNHEM. 
K O N I N K L I J K E F A B R I E K V A * 

W A T E R P A S-, 

H O E K M E E T -

en andere 

I N S T R U M E N T E N 

voor INGENIEURS, ARCHITECTEN,| 

LANDMETERS, TELKEN AARS, enz. 

Geëmai i leerd-f jzeren P E I L S C H A L E N , | 

WEEGWERKTUIGEN. 
Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VAL OE TRAVERS, 
FABRIEK T R A D E M A R K . NATUURL. ASPHALT 

AMSTERDAM É I S S - ^ VAL HE TIMVERS 
B e l t w e g N ° . 3. W • !§• §|P Z W I T S E R L A N D . 

Gecomprimeerde Asphaltwegen en dito Dorschvloeren. 
Werken in Asphalt-Mastiek voor Trottoirs, Skating-Kinks, Mout vloeren, 

Kelders. 
Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en MaLw.ijnvloemi, Gangen, Veranda's, 

Brug- en Dakbedekkingen, lleton-Pundeeringen, 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 Kantoor der fabriek, Damrak 80, Amsterdam, of bij den Heer 
H . G. KNOOPS C.OZN., Beekstraat F . 62, te Arnhem. 

De Directeur, W. PATON WALSH. 

RIETSCHEL & HENNEBERG, 
Ingenieurs & Fabriekanten, 

Ber l i jn . Dresden. K e u l e n . Weenen. | 
Vertegenwoordiger voor Nederland 

1 VAN HOORN Szn., Ingenieur Amsterdam, | 
Projecten, Begrootingen en Aanleg 

VAN 
Centraalverwarming tz Ventilatie-

Inrich tingen, 
naar de nieuwste en proefondervindelijk beste I 

Construction voor: I 
Woonhuizen, Villa's, Kantoren, Winkels, Ho-
teU. Restauraties, Schouwburgen, Museums, I 
Kerken , Ziekenhuizen , Scholen , Bibliothe-1 
ken, Krankzinnigengestichten, Gevangenissen, I 
Openbare Gebouwen, Werkplaatsen, Fabrie-1 
keu enz. door middel van Stoom-, Water-1 
of Luchtverwarming of gecombinoer-1 
de systemen. _ _ _ 
Installaties van Openbare Zwem- en | 

Badinrichtingen. 
Stoomkooktoostellen en Wasch-

in richtingen. 
Drooginriehtingen voor Abattoirs es | 

Fabrieken 

J. L. BACON & C°. 
Ingenieurs, aannemers van verwarming en ventilatie. 

Gouden Medaillo, 
Tentoonstelling 1883, Amsterdam, 

N i e u w e v a a r t , 1.0 
AMSTERDAM. 

Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge
stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 

Projecten en begrootingen worden kosteloos 
geleverd. 

B . H O L S B O 1 0 1 1 . - A r n h e m . 
Leverancier van Z. M. den Koning. 

Fabriek en Magazijn van Instrumenten voor wetenschappelijk gebruik. 
Bekroond voor Waterpas, Hoekmeet- en andere instrumenten 

met Zilver 1868, 1881, 1883 (Internat. Teutoons!) 
Hoogste onderscheiding 1879. 

EQÜERRES. MEETK'ETTINGEN, BRIEF- en PAKKETBALANSEN, enz. enz. 
BAKENS, ROTATIE- en INDUCTIE-TOESTELLEN, TELEGRAAF-APPARATEN, enz. enz. 

Bij P. GOUDA QUINT, te Arnhem, is verschenen de elfde aflevering van: 

Geschiedenis van de Bouwstijlen 
IN DE 

H o o f d t i j d p e r k e n d e r A r c h i t e c t u u r , 
DOOB 

E l T € f E ] l . U V U V A J . 

Hoogleeraar voor de Bouwkunst aan de Polytechnische School, te Delft. 
Met omstreeks 7 0 0 in den tekst gedrukte figuren en 6 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 n k . 
De uitgave geschiedt bij inteekening in 12 afleveringen a ƒ 1.75. 

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

op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 
1883 bekroond met 

EEEE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding)-
Hollandsche Tuin en Zeepaard, 

Bickerstraat 
A M S T E R D A M . 

g v v S T f l f t t t " • P i t » » M * ® * t P v v t f c M ^ y o l 

RCHITECTVRAET MICITIA 

Redacteur-Uitgever F. \V. V A N G E N O T JGz. 
Bureau der Redactie van Architectura el Amicit ia: TAN S P R I N G E R , 

C. B. P O S T H U M U S M K Y J K S en A . W . W ' E I S S M A N . 
Stukken voor het Genootschap, de Redactie hetreflende, te adresseeren 

aan den Heer C . B. POSTHUMUS M E Y J E S , Prinsengracht 851 te Amster
dam, en die omtrent de Administratie van het Genootschap SAO den 

Heer T i l . G . STKKNCIF.RS, Oosterdoksluis, te Amsterdam. 
Alle andere stukken en advertentien aan het Bureau van De Opmerker, 

Oriekoningenstraat HP*. 28 te Arnhem. 

Avm 
A B O N N E M E N T /'2.25 per 3 maanden of wel zes gulden per jaar hij 

vOOraitbetaling en franco toezending van dit bedrag; voor het buitenland 
f 7.50 en Nederlandsch-Indie" f 9.—, bij vooruitbetaling. 

A D V E R T E N T I E N , ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een bewijsnommcr, worden tot Vrijdag avond aangenomen. 

Voor veelvuldige plaatsing of een groot aantal regels worden abon-
• nementen gesloten. 

AFZONDERLIJKE KOlfMERS, uitsluitend bij contante betaling te beko
men, ad 15 cent per stuk en 25 cent per plaat. 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T GENOOTSCHAP. 

Gedrukt by 0. W. van der Wiel & C°, te Arana». 

Heeren Leden wordt bericht, dat de 824»'" Verga
dering zal gehouden worden den 16^ April e. k. in 
Maison Stroucken alhier. 

De agenda voor die Vergadering is als volgt: 
a. Mededeelingen van het Bestuur. 
b. Bijdrage van den heer A. W. Weissman. 
c. Kunstbeschouwing, te geven door den heer J. 

B. Springer. 
d. Mededeeling van de oplossing van ingekomen 

vragen. 
e. Expositie van de antwoorden op de prijsvraag: 

„Een post- en telegraafkantoor." 
Namens het Bestuur, 

de 1 ste-Secretaris 
Th. G. Strengers. 

(A.etA) IETS O V E R D E GRIEKSCHE KUNST 
door 

E . VA» DKM BOSSCHE. 

De godsdienst heeft een grooten invloed op de kunst 
der Grieken gehad. Hoewel zij aanvankelijk de zon, 
de maan, de sterren en de natuurkrachten aanbaden , 
kwamen zij langzamerhand tot het vereeren van goden, 
die zij door hun druk verkeer met de Pheniciërs en 
Egyptenaren hadden leeren kennen. Zij wisten echter 
dien godendienst te veredelen, en er het wanstaltige, 
dat hij bevat, uit te verwijderen. 

Weldra werden de goden der Grieken geheel anders 
dan die der Oostersche volken. Zij werden het zuiver 
afbeeldsel der Hellenen, en men hield het ervoor dat 
ZÜ in Griekenland geboren waren , de dochteren der 
Grieken bemind hadden, en op den berg Olympus 
troonden. Niet alleen kende men aan de verschillende 
goden de vormen van het menschelijk lichaam toe, 
"laar had ook voor elk een eigenaardige, karakte
ristieke schoonheid, om het ideaal uit te drukken, dat 
h'j verpersoonlijkte. 

De goden werden in prachtige tempels vereerd, en 
•Den beijverde zich, om hun geschenken te offeren, 

die vooral door sierlijkheid en kunstvaardigheid van 
bewerking uitmuntten. Iedere tempel had zijn schat
kamer , waar deze geschenken bewaard werden, en 
het lijdt geen twijfel, of dit droeg vecl-bij om den 
wedijver der kunstenaars op te wekken, die met het 
vervaardigen der offergeschenken belast waren. 

Ook de Olympische spelen brachten zeer veel bij 
tot het kweeken van kunstzin. Niet slechts werden 
daar kampstrijden gehouden, maar de dichters zongen 
er hunne liederen, de geschiedschrijvers lazen er hunne 
werken, de kunstenaars stelden er hunne meester
stukken tentoon. Ook werden de overwinnaars der 
spelen door de beroemdste beeldhouwers en schilders 
vereeuwigd, door de grootste dichters bezongen. 

Het is echter opmerkelijk, dat in datzelfde Grieken
land , waar de kunsten in het algemeen en de beeld
houwkunst in het bijzonder zulk een hoogen trap van 
bloei bereikten, toch verscheidene volken gevonden 
werden, die zich om de kunst in het minst niet be
kommerden , b. v. de bewoners van Macedonië, Thes-
salië en Etolië. Lycurgus ging zelfs zoo ver, den Spar
tanen te verbieden, eenigerlci kunst te beoefenen. 
De streken, waar de kunsten het meest bloeiden, als 
Argos, Samos, Rhodes, Syracuse en Athene, waren 
allen bewoond door handeldrijvende volken, en hadden 
een autocratisch of eenhoofdig bestuur. Ten allen 
tijde is de Democratie der Kunst vijandig geweest, en 
juist ten tijde van de meest despotische vorsten, als 
bijvoorbeeld Frans I, Leo X , Lodewijk XIV, bereikte 
zij haar grootsten luister. 

Vooral tc Athene was de kunstzin groot. 
Hoeveel schoons daar te zien was, meldt ons Pau-

sanias, wiens verhaal wij hier laten volgen. 
„Ik kwam van Eleusis, waar ik den prachtigen tempel, 

door Pericles' zorgen daar opgericht, bewonderd had. 
Een der grootste kunstminnaars vergezelde mij, de 
schilder Metrodorus, dc kunstenaar-wijsgeer, die later 
te Rome den jongen Scipio in de wetenschappen en 
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deugden onderrichtte. Wij onderscheidden reeds uit I 
de verte de zuilen van het Parthenon en den schitte
renden helm van Minerva, doch voor wij de stad be
traden zagen wij talrijke graven, die onze opmerkzaam
heid trokken. „Ziedaar het graf van Pericles", zeide 
Metrodorus, „en de graven van Euripides en Apollo-
dorus, en van vele moedige Atheners, die voor hun 
vaderstad sneuvelden. Bijna alle steden van Grieken
land zijn aldus met graven omgeven." Het scheen 
mij toe, dat Athene al een zeer groot aantal graven 
bezat. 

„Toen wij aan de stadspoort kwamen , bogen wij diep 
voor de godenbeelden, die daar stonden. Het beeld 
van Mars staat aan den buitenkant, doch het beeld 
van Minerva staat binnen de wallen, welke plaatsing 
welsprekend genoeg is. Ik bezocht den schouwburg en 
den Acropolis , en zag de vele gebouwen ten nutte van 
het volk gesticht, en beladen met de schilden , op den 
vijand veroverd en versierd met schilderijen, die de 
grootsche daden van het voorgeslacht vertoonden. Wij 
zagen de inneming van Troje, door Polygnotos, den 
slag bij Marathon, door Panaeus , en nog vele ande
ren. Onder de standbeelden, die op mij den mecsten 
indruk maakten, noem ik die van Solon, Theseus, en 
de vele wijze mannen, die Athene's wetten maakten. 
Ik zag den vermaarden dichter Pondacus, die op een 
zetel was geplaatst cn op de luit speelde, alsof hij nog 
leefde. Pindarus was te Delphi geboren , doch hij zong 
den roem van Athene, en de dankbare Atheners heb
ben hem door dit beeld beloond. Ik zag ook het beeld 
van Esopus, dat een bijzonder verheven uitdrukking 
had. Metrodorus maakte mij op het opschrift opmerk
zaam. Ik las: „Dit beeld staat hier, opdat iedereen 
wete, dat het Atheensche volk deugd en begaafdheid 
bij alle standen vereert." " 

Wij kunnen uit deze beschrijving eenigszins opma
ken , hoeveel kunstschatten Athene toen bezat. Wan
neer aan de kunstenaars door de Regeering de opdracht 
gegeven wordt, door hunne meesterstukken tot het in- , 
standhouden der goede zeden mede te werken of de va-
derlandsche geschiedenis te doen voortleven, wanneer 
de burgers in hun arbeid belangstellen, en er met zaak
kennis over oordeelen, dan voorzeker zullen die kun
stenaars het hoogste kunnen bereiken. 

Daarom moet ook deze gelegenheid aan de heden-
daagsche kunstenaars niet onthouden worden. Laat 
ons nooit vergeten, dat onze kunstwerken ook tot het 
nageslacht zullen komen, dat met onverbiddelijke ge
strengheid wellicht werken zal veroordeelen, die thans 
een oogenblikkelijken bijval vinden. Houden wij dit 
steeds voor oogen, dan kan het niet dan gunstig op 
onzen kunstarbeid werken! 

D E NAUWKEURIGHEID IN D E KUNST. 
E E N STUDIE UIT D E E S T H E T I S C H E Z I E L K U N D E . 

De karakterloosheid van vele gebouwen in Neder
land doet het mij wenschelijk voorkomen, een en an
der mede te deelen uit het opstel La precision dans 
/'art, geplaatst in de Revue des Deux Mondes van den 
15deu Maart jl. en geschreven door den bekenden cri
ticus Constant Martha. 

„Vroeger waren er wetten der schoonheidsleer, die 
voor altijd schenen vastgesteld te zijn door wat men de 
geleerde Oudheid noemde. Deze wetten hebben alle eeu
wen door geheerscht, en niemand dacht eraan, tegen 
haar in opstand te komen; zoo men er niet aan gehoor
zaamde, was het louter uit onmacht. Zij vormden als een 
heilig wetboek, „de wetgeving van den Parnassus", en 
de critick was slechts een soort van rechtspleging, die 
deze wetten bevestigde of verklaarde. Het was nagenoeg 
met de kunst gelegen als met de zedenleer, die besloten 
was in nauwkeurige godgeleerde regels. Maar gelijk 
de nieuwe eischen van het leven en zekere vorderingen 
der wetenschap de te bekrompene lijsten der godge
leerden verbraken, wierpen ook ten laatste nieuwe 
meeningen, ruimer denkbeelden, die zich te veel in 
het nauw bevonden, tusschen de slagboomen van den 
traditioneelen smaak, deze omver. Hedentendagc zijn 
er in de kunst geen algemeen erkende wetten meer. 
Er is geen critick meer, gegrond op beginselen, althans 
de beginselen gewaagd door den een, worden minach
tend verworpen door den ander. De lezers en de be
zoekers , in een schouwburg of een museum , kunnen 
wel zeggen, dat iets hun bevalt of mishaagt (en zij 
weten het nog niet eens altijd), maar ieder oordeelt 
naar zijn fantasie van het oogenblik en beproeft zelfs 
niet zich rekenschap te geven van deze fantasie, bij 
gebrek aan toevlucht tot eenig beginsel, welk ook. 
Men is meestal bang zich uit te laten. Vandaar die 
ontwijkende oordeelvellingen, die men overal hoort, 
zooals: „Het is nogal lief, het is niet kwaad", oor
deelvellingen, die niets beweren, die niets ontkennen, 
die tot niets binden en die gedoogen , met fatsoen terug 
te treden, te wijken voor een tegenovergestelde mee
ning. In deze onzekerheid en dit scepticisme geraakt 
men tot een onverschilligheid , die in den blinde be
slist of iets schoon is of niet. Zou het, dewijl er geen 
opgelegde en erkende wet meer is zooals vroeger, 
niet mogelijk zijn, gelijk men dikwijls gedaan heeft 
in de zedenleer, zich zelf een wet te maken , en door 
zich zelf te ondervragen , door waar te nemen wat ons 
in alle kunsten verrast en bekoort, zelf zeker getal 
regels of noodwendige voorwaarden te ontdekken ? Zou 
men , inplaats van de schoonheidsleer te gronden op 
afgetrokken bespiegelingen en haar vast te knoopen 
aan een duistere bovennatuurkunde zonder aanzien, 
gelijk men dikwijls genoeg beproefd heeft, haar niet 
kunnen vestigen op persoonlijke waarnemingen door 
deze te generalisccren? Voelt niet ieder in zich, dat 
de critische geest en de smaak slechts de uitkomst 
zijn , verkregen na een aanhoudend gemoedelijk onder
zoek van de uitwerkingen, aangename of onaangename, 
die de werken der kunst op ons teweegbrengen? 
Wat ons betreft, wij meenen dat er grondwetten van 
den menschelijken geest zijn, die geen verbeelding, 
hoe oorspronkelijk zij ook wezen moge, moet misken
nen; dat er hoedanigheden zijn, zoo noodwendig, dat 
zij zich evenzeer opdringen aan de plastische kunsten 
en aan de dichtkunst; dat er, onder andere, ééne eigen
schap is, zonder welke geen werk een diep en duur
zaam gevoel kan teweegbrengen; dat deze onont
beerlijke hoedanigheid de ineenzetting en den stijl 1 
de denkbeelden en den vorm moet beheerschen. Heeft 
dit of dat werk die verdienste, dan is het goed; heeft 
het die slechts ten halve, dan is het middelmatig; 
mist het die geheel, dan is het slecht. Wij zouden 
dus een regel voor het oordeel hebben. Deze ver
dienste is de nauwkcuriglieid, die tegenwoordig ieder 
zich verbeeldt te bezitten, die zeldzamer is dan me" 
waant, tenminste in de kunsten, en waarvan de afwe
zigheid de dikwijls onbemerkte oorzaak is van bijna al 
de onbehaaglijkheid, die men op schilderij-tentoc-n-
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stellingen en elders ondervindt. Wat is de nauwkeu
righeid in de kunst? Wij zouden haar vooral willen 
bepalen door voorbeelden ; maar alvorens aan te wij
zen wat zij is, komt het raadzaam voor tc zeggen, wat 
zij niet is. 

Daar het soms goed kan zijn, teneinde een waarheid 
in het licht te stellen, op de tegenovergestelde dwa
ling te wijzen cn haar tc doen uitkomen in al hare 
overdrijving en hare ongerijmde buitensporigheid, 
halen wij een Grieksch volk aan, de Rhodiërs, 
die, in de tweede eeuw onzer jaartelling, zonderling 
tekort zijn gekomen in nauwkeurigheid bij de beeld
houwkunst. Dit was minder uit gebrek aan verstand 
dan wel de schuld der omstandigheden. Dit volk, 
beminnaar van de kunsten, zeer kwistig met stand
beelden , rijk genoeg om zich deze schoone weelde te 
veroorlooven, had de gewoonte aangenomen, zijn hel
den en overheidspersonen te huldigen door marmer 
of brons. Maar daar, onder de Romeinsche heer
schappij , de overheidspersonen elkander zeer snel op
volgden en er, in de algemeene slavernij, te meer 
helden waren naarmate er minder gelegenheid was 
werkelijk heldenmoed tentoon te spreiden, vermenig
vuldigden de standbeelden zich op eene voor de geld
middelen der stad overstelpende wijze. 

Wat deden nu de Rhodiërs ? Dit handeldrijvend volk-
voerde , uit zuinigheid , de gewoonte in , den naam van 
een oud standbeeld uit te wisschen, om het te wijden 
aan een nieuw groot persoon. Hetzelfde beeld kon 
alzoo dienen om een reeks van overheidspersonen te 
verheerlijken. Het kon zelfs, door samenloop van 
omstandigheden , gebeuren , dat het standbeeld van een 
grijsaard het beweerde beeld van een jongeling werd. 
Op zekeren dag verhief Dion Chrysostomus, een streng 
preeklustig wijsgeer, die op Rhodes stilhield, zijne 
stem, in een welsprekende redevoering, die wij nog 
bezitten, tegen deze bedrieglijke gewoonte, die de 
oude helden van hun roem beroofde, hun eervollen 
naam deed verloren gaan en bovendien de nieuwe aan 
den Staat bewezen diensten weinig eerde. Hij wees 
als wijsgeer op het onzedelijke in dit onbetamelijk en 
schriel gebruik en had er, zoo hij zich met kunst had 
beziggehouden, kunnen bijvoegen, dat deze stand
beelden, door hunne onnauwkeurigheid , weinig belang
wekkend moesten zijn voor de beminnaars der beeld
houwkunst. 

Men moet met deze gewoonten niet te veel spotten, 
Want in onze kunstenaarswerkplaatsen komen ze ook 
voor, ofschoon minder merkbaar stuitend. Ziehier wat 
dikwijls bij ons gebeurt, te oordcelen naar het onbe
paalde karakter van zekere schilderijen. Een schilder, 
die vrije oogenblikken cn zijn keus nog niet gevestigd 
heeft op eenig onderwerp, krijgt in het hoofd, teneinde 
geen tijd te verliezen, om een vrouw als model te 
doen poseeren , en hij doet zijn best op deze studie naar 
de natuur. Dit is voor hem slechts een eenvoudige 
en nuttige oefening. Maar als eens de studie vol
tooid en hij tevreden is over deze schilderij, zonder 
doel en zonder vooraf opgevat denkbeeld ondernomen, 
dan beschouwt hij ze, droomt over een schoone toekomst 
*n denkt eraan, zonder groote inspanning der ver
beeldingskracht , er een werkelijk tafereel van te 
•naken, „Zoo ik", zegt hij bij zich zeiven, „onder de 
voeten van die vrouw golven aanbracht, zou het een 
« ciius kunnen zijn; ot' wel, als ik naast haar een put 
schilderde, zou het de Waarheid zijn; ofwel, waarom 
'ou ik er niet een onschuldige Chloë van maken ?" 

Maar, hoe handig de keuze van den naam ook zij, 
hoe gelukkig ook zekere toevallige omstandigheden me
dewerken , het is duidelijk, dat deze figuur niet in al-
le-s de houding en de uitdrukking zal bezitten, die zij 

hebben moet. Het zou een wonder zijn, zoo deze 
schilderij een juistheid had die niet gezocht werd, en 
zij bij toeval nauwkeurig paste voor een later bedacht 
onderwerp. 

Zekere trekken uit de werkelijkheid , te trouw ge
lijkende o]) het genomen model, zullen den beschou
wer doen meenen, dat deze beweerde Venus cr verre 
van af is, uit de reine golven der zee te zijn voortge
komen ; dat deze Waarheid al door de straten geslenterd 
heeft, of dat deze Chloë niets meer behoeft te leeren. 
De kunstenaar heeft in het schildersvak gedaan, wat 
men een beroemd Academie-lid, die te vernuftig schreef, 
verweet en van wien men, zeker ten onrechte, maar 
niet zonder geestigheid en zonder ondeugendheid, zeide, 
dat hij begon met zijn volzin te maken en vervolgens 
dacht „aan hetgeen hij erin zou zetten." Wat ook de 
technische verdienste van zulk een figuur zij, ze zal 
stuitend wezen voor de oogen en voor het verstand, 
omdat zij niet is wat zij beweert te zijn. Als eenvou
dige studie van het menschelijk lichaam zou men haar 
hebben kunnen waardeeren, misschien bewonderen, 
maar als schildering maakt zij ongeduldig door het 
gemis van nauwkeurige juistheid. Zij beantwoordt niet 
aan haren naam. Het is een vrij algemeen verspreide 
en soms fier volgehouden dwaling, dat de fraaie vor
men genoeg zijn; ja, zij zijn genoeg, zoo zij geen an
dere aanspraak maken dan fraaie vormen te wezen; maar 
van het oogenblik waarop uwe figuur, door den titel 
dien gij haar geeft, een bepaald wezen wordt, moet 
zij het karakter en de uitdrukking hebben , die daaraan 
eigen zijn. Gij zelf wilt het, omdat gij haar een naam 
geeft, dien zij had kunnen missen en om welken zij u niet 
heeft gevraagd. De grootste kunstenaars schenden niet 
straffeloos deze wet, gelijk men er zich van heeft kun
nen vergewissen door een merkwaardig voorbeeld in 
den Salon van 1882. Een der meest bewonderde 
Fransche schilders had een dood kind tentoongesteld, 
een jongen knaap, wiens leeftijd lag tusschen de kinds
heid en de jeugd, keurig van teekening, hoogst dich
terlijk van kleur. Men staarde met verrukking op dat 
denkbeeldig lichaam tot het oogenblik waarop men, 
het boekje openende, den naam las van Bara , denklei
nen heldhaftigen tamboer van het leger der Omwente
ling , gedood bij een gevecht in de Vendée. Neen, 
dat is geen kleine Franschman uit de voorsteden, dat 
is een jong herder uit Arkadië of wel een zoon van 
Niobé, gevallen onder de gouden pijlen van Apollo. 
De tromstokken, tusschen de vingers gelegd van den 
armen jongeling, zijn een te eenvoudige kunstgreep, om 
ons een soldatenkind te doen zien in dat bekoorlijk 
mythologisch vizioen. 

Men heeft gewaand, de belangstelling te verzekeren 
aan de schilderij door er een naam van onze dagen 
aan te geven, maar slechts den beschouwer het spoor 
bijster doen worden, daar aan een der eerste voor
waarden van de kunst, aan een der natuurlijkste eischen 
van het verstand niet voldaan werd. 

Wij zijn van meening, dat vele kunstenaars zich 
niet veel bekommeren om de nauwkeurigheid, waar
over wij spreken, want de jeugdige talenten, die, 
hetzij in de schilderkunst, hetzij in de beeldhouw
kunst , dingen naar den prijs van Rome, schijnen dik
wijls niet eens de moeite te nemen om het opgelegd 
programma ernstig te lezen, en laten hun verbeelding 
ronddwalen rondom of naast het toch zeer bepaalde 
onderwerp, dat men hun gegeven heeft. Om een voor
beeld te nemen, dat ons te binnen schiet: vóór weinige 
jaren was het onderwerp voor de beeldhouwkunst: 
Orpheus, na den dood van Eurydice, dolende door de 
bergen, over de rotsen, en zijn voor altijd verloren 
liefde bezingende. Het kwam erop aan, naar Virgi-
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lius, een verliefde ijlhoofdigheid, de verbijstering der 1 
wanhoop, den onschuldigen waanzin van een minnaar 
en een dichter voor te stellen, die steeds voortdwaalt 
zonder te weten waar hij den voet zet. Het onder-
werp werd zeer fijn opgevat door den jeugdigen kun- j 
stenaar, die den prijs behaalde. Men moest inderdaad 
het programma niet gelezen hebben om, gelijk andere ; 
mededingers gedaan hebben, Orpheus voor te stellen 
in een zittende houding, of wel roerloos, zingende met 
dc kalmte van een onberispelijk tooneelspcler, die zich 
op een concert doet hooren. Wij herinneren ons ook, 
dat men in de schilderkunst als onderwerp opgaf: den 
dood van Demosthenes, en dat meer dan één kunste
naar den redenaar maalde, niet stervende, maar dood, 
waardoor de belangstelling in het tafereel vernietigd en 
de moeilijkheden ontgaan werden. Bovendien hebben 
wij elk jaar opgemerkt, dat de Jury met de leer, die 
wij volhouden, zich vereenigt en den prijs toekent aan 
hem , die het trouwst is gebleven aan het programma, j 
Vermoedelijk beloont men niet alleen de gedweeheid, I 
maar ook en vooral de technische verdiensten , die deze 
gedweeheid , dat is te zeggen de heldere opvatting van 
het onderwerp, met zich voert, want ontwijfelbaar is 
een goed ontworpen en een goed omschreven on
derwerp voor den kunstenaar een steun. Zoo het 
dubbelzinnig wordt begrepen, zal de geheele uitvoe
ring onvast zijn. Het gevoelen over den persoon be
paalt al het overige: hij wordt niet alleen terugge
kaatst in de uitdrukking van het gelaat, hij verspreidt 
zich in het geheele wezen; hij sleept zekere bewe
gingen mede, hij golft in lijnen, die slechts aan hem 
eigen zijn. 

Men wordt er soms toe geleid zulke opmerkingen 
te maken, zelfs op de driejaarlijksche tentoonstelling, 
waar slechts uitgekozen werken verschijnen. Wij 
hebben er pas een beeldengroep gezien, getiteld: 
Amor cn de Dwaasheid, een onderwerp, getrokken uit 
een fabel van La Eontaine, bij den eersten aanblik een 
allerbevalligst kunstwerk, allerliefst van uitvoering, 
waarin een zeldzaam talent tot in dc geringste bijzon
derheden al dc zorg doet zien, die hij gedragen heeft, 
behalve die om La Eontaine te lezen, wat toch niet 
veel tijd zou hebben gekost. De fabeldichter ver
haalt, dat terwijl Amor en de Dwaasheid, blijkbaar 
in hun kindsheid, samen speelden en kibbelden, 
de Dwaasheid het ongeluk had Amor een zoo woe
denden klap te geven, dat hij er la dark' des cicux 
door verloor. De goden tot rechters genomen, ver
oordeelden de schuldige, voortaan tot gids te dienen 
aan den kleinen blinde. De kunstenaar, doordat hij 
de fabel al zeer weinig heeft ingezien , stelt Amor voor 
als een kind, wat hij inderdaad moet zijn, maar de 
Dwaasheid als een groot mensch, die wel twintig jaren 
oud moet wezen. Hoe kon dit groote meisje beestachtig 
genoeg geweest zijn om in een kibbeling haar kleinen 
vriend blind te maken ? En hoe kan zij op het oogen-
blik, waarop zij dit arme slachtoffer geleidt, zoo vroo-
lijk lachen, met een zegevierend voorkomen , en zoo 
geestig vinden, wat zij het ongeluk gehad heeft te 
begaan ? Zeker moge de Dwaasheid heeten, men 
doet zulke dingen niet op dien leeftijd. Het is niet 
meer een onvoorzichtige Dwaasheid, het is een gevaar
lijke Dwaasheid, die men zou moeten opsluiten als zij 
niet van marmer was , en zoo men niet overigens er 
groot behagen in schiep ze aan te staren, tenminste 
om haar sierlijke plastische vormen. 

In de kunsten, gelijk in de letteren, is schilderen 
bepalen, en bepalen is, gelijk 't woord het uitdrukt, 
de perken af te bakenen tusschen een voorwerp en een 
ander, dat er meer of min gelijk aan is; dat is, er de 
noodwendige eigenschappen aan te geven, die het on

derscheiden , die het niet deelt met eenig ander dezer 
soort; eigenlijk, in één woord, het tc specificeeren , of, 
om niet de taal der redeneerkunde te bezigen, er zijn 
karakter aan te geven. Wij verlangen niet, gelijk men 
zou kunnen gelooven , dat men, hetzij met de pen, 
hetzij met het penscel, zijn denkbeeld met dorheid 
uitdrukke, want dorheid is een der onaangenaamste 
gebreken. Niets belet de trekken opeen te stapelen, 
cle kleuren te verkwisten, mits deze trekken cn kleu
ren bijdragen om op het eigenaardig karakter van het 
voorgestelde tooneel meer licht tc werpen. Al de bij
zaken kunnen, zoo zij met elkander samenstemmen 
en gezamenlijk dingen om het algemeene plan te ver
wezenlijken , beschouwd worden als een opeenhooping 
van kleine bepalingen of omschrijvingen. 

De kunst moet er zich op toeleggen het onderscheid 
te vinden tusschen de tooneelen of aandoeningen, die 
het meest aan elkander gelijk zijn, want de dingen , 
die niet op elkander gelijken, worden vanzelf onder
scheiden. Het is, bijvoorbeeld, duidelijk dat cle lichaams
pijn niet gelijkt op de zielepijn, noch Laökoon op 
Niobé, maar hoeveel meer of min dergelijke zedelijke 
smarten zijn er niet en toch verschillende! De kunst 
is gehouden, de schakeeringen te vatten en behaagt 
slechts, als zij ze uitdrukt met keurige juistheid. Het 
geheele werk van den criticus bestaat dus hierin, dat 
hij zie of het onderwerp goed begrensd is, en de diepte 
van het genoegen, door de poëzie of de kunst teweeg
gebracht, laat zich afmeten naar het keurige dezer 
juistheid. 

Als men de beginselen der kunst opspoort, doet men 
altijd goed de toevlucht te nemen tot de Ouden, 
vooral de Grieken te raadplegen, hunne oordeelvellin
gen te verzamelen of cle gewaatwordingen, die zij 
hebben ondervonden tegenover hun meesterstukken; 
want niet alleen zijn zij van alle volken het meest 
begaafde geweest, maar ook waren zij niet stijfhoofdig 
ingenomen met stelsels en bovendien misdeeld van al 
de stoffelijke hulpmiddelen, die soms het geslacht van 
den nieuweren tijd begoochelen , zoodat zij vooral ge
troffen zijn geworden door hetgeen in de kunst meer 
dan iets anders noodig is. Toen in Griekenland de 
schilders aan hun figuren uitdrukking begonnen te 
geven , beu onderdo men vooreerst de nauwkeurige juist
heid , die het gevoel van den afgebeelden persoon wist 
weer te geven, en men bewonderde nog meer, wanneer 
de schilder, om nóg nauwkeuriger te zijn, met een 
handigheid, die onbegrijpelijk scheen, tegelijk twee 
tegenstrijdige aandoeningen, die de ziel van den held 
verdeelden, had weten uit te drukken. Immers, als 
men bijvoorbeeld Mcdca wil voorstellen op het oogen-
blik, waarop zij hare kinderen zal ombrengen, is het 
niet voldoende een vrouw te toonen, bezield door 
somberen en moordlustigen minnenijd , men moet ook 
de moeder doen z.ien , ontroerd door moederlijke teeder-
heid. Dat is het moeilijke punt, naar het schijnt onmoge
lijk tc vatten en dat men toch vatten moet, of die vrouw 
zal niet meer Mcdca zijn. Zij zal Judith zijn, of Klytcm-
ncstra, of elk ander daarop gelijkend personage, dat 
men goedvindt. Zoo hebben de Ouden van eeuw tot 
eeuw de schilderij van Timomachus geroemd, waarin 
Medea, met een dolk in de hand, op het punt hare 
kinderen te treffen, hen aanstaart met een woeste» 
en tevens teederen blik. Hoe had de kunstenaar die 
twee tegenstrijdige uitdrukkingen kunnen vereenigen 
en doen samensmelten ? Wij weten het niet. Dat was 
juist het wonder. Het schijnt, volgens tal van dicht
stukken, gemaakt ter eere dezer schilderij (er zijn cr 
negen in de Grieksche Anthologie), dat uit de ver
schrikkelijke oogen van Mcdca tranen vloeiden. 

In de vijfde eeuw onzer jaartelling was de bewonde

ring nog. niet uitgeput en de Latijnschc dichter Auso-
nius drukte zich nog uit gelijk de Grieksche dichters: 

/ra subest laerymis, etc. 
De woede verscheen in het medelijden en het mede

lijden in de woede, zoodat één van de dichters der 
Anthologie, die ongetwijfeld de schilderij niet gezien 
had, maar ze bewonderde op goed geloof cn uit over
levering, belachelijk schreef, dat de schilder aan Medea 
twee verschillende oogen gegeven had, het eene woedend 
en het andere teeder. Zelfs deze onnoozxlc beschrijving 
doet zien, hoe gevoelig de Ouden geweest waren voor 
deze nauwkeurigheid der schilderij. Het is ten onzent 
dc gemaklievende dwaling van vele schilders geweest, 
die gemeend hebben een Medea te maken , door nu 
eens een woedende vrouw voor te stellen die het zwaard 
hanteert, dan weder een verteederde moeder tegenover 
haar kinderen; in het eene en het andere geval liep 
men het onderwerp mis, dat slechts bestaat in den 
tragi SC hen tweestrijd tusschen de woede en de liefde." 

Tot zoover Martha. Het bovenstaande zij genoeg om 
belangstellenden op te wekken tot verdere kennisneming 
van het opstel. Over de nauwkeurigheid in de letteren 
zwijg ik, als niet behoorende tot het bestek van De Op
merker. Het weekblad De Amsterdammer heeft er 
reeds met een paar regels op gewezen, maar het goed 
vertrouwen van den redacteur schijnt overrompeld te 
zijn geworden door een onnoozelen of kwaadaardigen 
medearbeider, die den heer Martha doet zeggen, dat 
hij niet wil spreken over den verheftenden, versterkenden 
invloed, dien de letteren op het menschelijk karakter 
uitoefenen, daar de heeren positivisten hem een droomer 
zouden schelden. 

Dc tekst zegt: esprits positifs. De heer Martha is 
zelf te veel positivist en kent te goed dc werken der 
prositivisten Comte, Littré, Buckle, Mill, Spencer, 
Harrison , Stupuy, Pétroz., Lewes, George Eliot, Louise 
Ackermann cn zooveel anderen, om hen voor tc stellen 
als loochenaars van den verheftenden invloed der letteren. 
Positivisten zijn zij, die niet spreken over God, hemelsch 
voortbestaan en dergelijke onbegrijpelijke dingen, om 
dc eenvoudige reden, dat zij er niets van weten. Tot 
de esprits positifs of „practische lui" behoort, bijvoor
beeld , de wiskundige die, na een schoon treurspel tc 
hebben gehoord, vroeg: „Wat bewijst dit ?", of Bata-
vus Droogstoppel, die alles minacht wat zich niet laat 
uitdrukken in geldswaarde. De redacteur De Koo is, 
geloof ik, zelf positivist. On u'est trahi que parles siens. 

CL, 25 Maart '84. R. v. E . 

B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
(A. et A.) De Gemeenteraad van Brussel heeft beslo

ten om, op verschillende pleinen en straten, herinne
ringsborden te doen plaatsen, bestemd om merkwaar
dige gebeurtenissen, die op de stad betrekking hebben, 
aan de vergetelheid te ontrukken en de nagedach
tenis aan hare groote mannen in eere te houden. 

Twee van die schilden zullen binnenkort ingewijd 
Worden: het eene, op de place Poelaert, zal aan het 
nageslacht den naam wijzen van den genialen ontwer
per der plans van het Justitiepaleis; het andere zal in 
den gevel van het oude hotel Culenbourg, rue des 
Petits-Carmes, geplaatst worden cn het banket der 
geuzen, het verbond der edelen en hun krachtigen be
schermer, Marnix van St.-Aldegonde, vereeuwigen. 

Het ontwerp dezer schilden is opgedragen aan den 
architect Jean Baes. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
(A.etA.) K AMPEN. Op de markt van de Madeleine 
Brussel heeft men eene buste van onzen voormali-

gen stadgenoot, den architect Cluysenaer, geplaatst, ter 
: herinnering aan zijn verdiensten als ontwerper van die 
[ markt. 

Het borstbeeld, dat in brons is uitgevoerd, is ge
plaatst in een soort oeil-de-boeuf op de balustrade 
van de galerij. 

Een bronzen plaat onder het plint draagt het vol
gende opschrift: „A Jean Pierre Cluysenaer, architecte, 
né a Kampen (Pays-Bas), le 28 mars 1811, mort i 
Saint-Gilles , le 16 février 1880." 

ZWOLLE, De Vereeniging ter bevordering van Overijselsch 
Rechten Geschiedenis vergaderde in het laatst der voorgaande 
«reek en hechtte hare goedkeuring aan een daad van het Bestuur, 
dat voor / 7500 in publieke veiling een huis had aangekocht 
ten behoeve van haar antiquiteiten, bibliotheek en archief. 
De som van ƒ 2000, noodig om het perceel in orde tc brengen, 
zal men uit vrijwillige bijdragen trachten te vinden, en staan
de de vergadering werd voor f 750 geteekend. 

De belangstelling voor Üver i j se l schc oudheidkunde, wakker 
geschud door de tentoonstelling van 1882, neemt toe en het 
is overbodig in den brcede het nut van een eigen gebouw in 
het licht te stellen. Dc schatten der Vereeniging zullen nu 
veel beter bewaard en gerangschikt kunnen worden, en de stad 
Zwolle zal weldra de haar toebchoorende abts-bekers, deur
waardersroeden, zwaarden en zegels inzenden. 

DEI.FT. De Raad besloot tot kosteloozc ingebruikgeving 
aan het Rijk van een gedeelte der lokalen van het Prinsenhof 
thans kazerne, teneinde die bij gelegenheid van den 3 0 0 " " 1 ge
denkdag van den dood van Prins Willem I te meubelen en 
in te richten, zooals zij waren ten tijde dat zij door dien Vorst 
werden bewoond, en ze verder als een historisch gedenkteeken 
te onderhouden en toegankelijk te stellen. Het denkbeeld 
daarvan is uitgegaan van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken. 

E M M E N . Van de 43 sollicitanten voor de betrekking van 
gemeente-architect zijn op de aanbeveling van Burgemeester 
en Wethouders alphabetisch geplaatst: H . A . Buursma te 
We» ten each, L . Dilling te Stadskanaal, J. Dijkstra tc Bol-
sward, H . T . Hoogeveen te Smilde, E . Kliphuis te Mussel-
kanaal en L. Reitsma te Sijbrandaburen. 

— Aflevering 3 van De Natuur (uitgave van J. G. Broese te 
Utrecht) bevat: 

Een ijspaleis in Canada (met fig.). — Het Internationaal 
Poolonderzoek. — Photographie van bliksemstralen (met fig.). — 
Nog iets over het winterkoninkje. — Nog iets over elcctrische 
schellen (met fig.). — Vereenvoudiging van Muchall's calorische 
gaslamp. — De nieuwe hand-dynamo-machine van E . Gérard 
(met fig.). — De inktvisschen (met fig.). — De inductieve stroom-
vertakking of inductieve verdeeling van den electrischen stroom 
(met fig.). — De elcctrische tentoonstelling te Weenen (met 
fig.). —Eene eenvoudige wijze, om de zuiverheid der lucht in 
woonvertrekken te onderzoeken. — Het photographeeren van 
vliegende vogels (met tig.). — Een goede vulkachel (met fig.). — 
Het morgen- en avondrood in de laatste maanden van 1883 
(met fig.). — De telpherage (met fig.). — Electrisch licht voor 
liefhebbers (met fig.). — Korte berichten. — Verbetering in 
de bereiding van hardglas. — Afzondering van zuurstof uit de 
lucht. — Chinine en chinoline. — Correspondentie. — Nog 
een eenvoudige mikrofoon (met fig.). 

B E N O E M I N G E N . 
— De Directie van het Genootschap Kunstoefening te A r n 

hem benoemde tot directcur-lecraar den heer S. Baukema, 
lste leeraar op de burgeravondschool en leeraar aan dc hoo-
gere burgerschool voor jongens te Deventer. 

— Tot opzichter van het waterschap Haanwijk, Catten-
broek en Rapijnen, liggende onder 1.inschoten, is benoemd 
de heer H. Paul Jr., architect-werktuigkundige te Zevenhuizen. 

- Uit de 128 sollicitanten voor de betrekking van dijkmees-
tcr bij het Hoogheemraadschap van Zeeburg en Diemerdijk is 
door Dijkgraaf cn Hoogheemraden benoemd de heer W. H . 
Steenaart, opzichter van den waterstaat tc Amsterdam. 

V A R I A . 
Duur dei stalen spoorstaven. De duur der stalen 

spoorstaven hangt, volgens proeven , af van den warmte
graad bij het einde der walzing. Als het walsproces 
gedurende het roodgloeien van het staal eindigt, is de 
wederstand der spoorstaven tegen uitrekking en druk 
minder groot, dan wanneer zij bij lagen warmtegraad 
afgewalsd zijn geworden. 
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A D V E R T E N T I E N . 
W E R K T U I G K U N D I G E N ! 
IEMAND in het bezit van een teekening 

met beschrijving van een machine of werktuig, 
welke nog niet bestond, wcnscht in connectie 
te treden met een deskundige 0111 over 
dc vervaardiging enz te onderhandelen. 

Adres franco brieven, motto »Werktuig" 
aan De Opmerker. 

B U R G E M E E S T E R en W E T H O U D E R S der 
Gemeente AMSTERDAM, zullen op Maandag 
21 April 1884, op het Raadhuis, te 12 uur 
des middags, in het openbaar doen aanbe
steden : 

11. Het gewoon onderhoud van en 
het verrichten van herstellingen 
gedurende 1884 aan: 
Sluis-en Waterwerken; Scheep
vaartinrichtingen enz.; 

b. Het bouwen van Steenen en Hou
ten Wallen en het gewoon on
derhoud van- en het verrichten 
van herstellingen aan: 
De Steenen- en Houten Wallen 
langs de grachten, enz.; de Rio
len onder en de goten langs den 
openbaren weg, enz.; de openba
re Waterplaatsen en de Versch-
waterbakken; 

c. Het sloopen en vervoeren van de 
Houten Loods 1 tij de lijk School
gebouw staande in de Plantage 
aan de Muidergracht en het we
der oprichten van dit gebouw 
op een terrein aan de Barends-
straat. 

Dc voorwaarden dezer aanbesteding zijn 
uitsluitend te verkrijgen ter Drukkerij der 
gemeente, tegen betaling van ƒ 1 voor die 
sub a, ƒ 0.(15 voor die sub h en /'O.('>."> voor 
die sub e (met 1 teekening). 

Inlichtingen worden gegeven voor dc sub 
11 en b genoemde ten kantore van den Ge
meente-Ingenieur, op het Raadhuis, van 
l ü — 1 2 uur des ochtends en voor de sub c 
genoemde ten kantore van den Stada-Archi
tect op het Raadhuis, Kamer N " . 10], van 
10—li uur des ochtends 

llttrgemeester en Wethouders room.: 
Amsterdam, V A N T I E N H O V E N . 

9 April 1881. De Secretaris 1 
L E J O L L E . /. s. 

A A N B E S T E D I N G . 
H i m v i <-ii - l i f i i f p . 

B U R G E M E E S T E R EN WETHOUDERS van 
HAARLEM zullen op Donderdag den 24 April 
1884, des namiddags ten Ü'/ i ml>', ten Raadhuize 
der gemeente in het openbaar aanbesteden: 

Het maken van eene brug over de 
Leidsche-Vaart vóór de Prins-
Hendrikstraat, met daarbij be-
hoorende houten schoeiingen 
en bestratingen. 

Raming / 23,000. 
Bestek en voorwaarden alsmede de teeke

ningen liggen ter inzage op de Gemeente. 
Secretarie op alle werkdagen van 10—4 uur 
en zijn, te beginnen Dingsdag 15 April 1884, 
des morgens ten 10 uur van het bestek en 
de voorwaarden, aldaar gedrukte exempla
ren verkrjjgbaar, tegen betaling van /0.50 
per stuk. 

Plaatseljjke aanwjjzing op Vrjjdug IS April 
18S4 des morgens ten 10'., uur. 

Tusschen den dag der aanwijzing en dien 
der besteding zijn eiken werkdag, des mor
gens van 9—10 uur, inlichtingen te beko
men aan het Bureau van Gemeentewerken 
(Koningstraat 110. g), 

llun/eiueester en Wc/houders run Haarlem, 
Haarlem. E . A. JORDEN8. 

10 April 1SS4. De. Secretaris, 
.1. TIELENIUS KRUÏ' i 'KOFF. 

KLOOS & VAN IJIIBI'RGII 
B O T T E R D A M . 

EIGENAARS van BAZALTGROEVEN 
in RIJNPRUISSEN. 

Agenten van de Maatschappij van 
Quenast, van de Hardsteengroeven 
der Maatschappij St. Georges en van 
de Bonner Portland-cement Fabriek. 
Handelaars in Bazalt, Hardsteen, Straatkeien, 

Portland-Cement, Bruinsteen, enz. 

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

STOOMKETELS n MRKTIJIGEN, 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

18SH bekroond met 
EEEE-LIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
Bickerstraat 

A M S T E R D A M . 

PII0T0LITII0G1MIIE, I'IIOHIZIMIIMIII'IHE 

cn S ! r ! T ( i l \ | M ' - l i i r i c l i l i i i i ï 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zijne inrichting voor I'liotoiithotfruphit', 
bjjzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van llll. Architecten 
en Bouwkundigen ; op die voor l'iioio/.im o-
«raphie voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van H H . Uitgevers en op 
zjjne Ntrrèalypr-InrlrhiliiK voor H H . Druk
kers, alles tot de minste prjjzeii. 

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

De heer JOH. ti. STE.MLKR CV.. , te Am-
sterdam, heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
bestellingen voor Pliutniltiitternpliie, zonder 
prijsverhooging voor de bestellers. 

GK J. THIEME. 

A D R E S B O E K 

ƒ 1,50 
VAX Neerlandsch Indië 

voor den Handel 
bjj dc Uitgevers 

NIJGH & VAN DITMAR, te Rotterdam, en verder alom. 

J . L. BACON & C°. 
Ingenieurs, aannemers van verwarming en ventilatie. 

Gouden Medaille, 
Tentoonstelling 1883, Amsterdam, 

N i e u w e v a a r t , 10 
AMSTERDAM. 

Inrichtingen voor openbare ffdbouwon, ge
stichten, woonhuizen, villa'**, kantoren, enz. 

Projecten en begrootingen worden kosteloos 
geleverd. 

A.I». »l<: V i l I F S J r . 
JALOUSIËNFABRIKANT, 

Passeerde: gracht N". 22, Amsterdam. 
Beveelt zich bjj heeren Bouw

kundigen aan voor de levering 
TUI BINNEN- en BUITENJALOUSIËN. 
uiterst net en soliedc. tegen den 
laagsten prijs, alsook houten 
Rolgordijnen. 

Monsters in prijsopgaaf franco 
en gratis. 

J. & D. VAN DER POT, 
ROTTERDAM. 

GEKYANISEERD ROTVRIJ 

RASTER- en ander HOUTWERK, 
in alle op te geven maten, tot 10.25 M 1 . 

niet vat baar voor de C h a m p i o n 
en uitertst langzaam brandend. 

Dennen-, Vuren-, Greenen- en Eiken 
B E S T E K H O U T 

en verder T I M M E R H O U T , 
V l o t - e t i rSlijpd«;<-!l<!ii e n z . 

Prima P O R T L A N D - C E M E N T , 
merk » i ( K i n i i o i 1 * MIIIM:, 

in wielithoudeiide Vaten van ISO Kilo 
en Zakken van 70 Kilo, 

niet vervalschi met hoogovenslakken, kalksteen 
of dergelijke bijmengingen. 

HYDRAULISCHE en u é m KALK, 
per Wagon of Scheepslading. 

Chemisch bereide V e r f , 
OLIEBIJTSELS. VERNISSEN en ALBASTINE 

uit de fabriek van den Heer 
F. A. Q V A N G E L D E R , 

te Rijstrijk bij 's Huge. 

I I A R D 8 T E E N . 

NIEDEEMENDI5EE BAZALT LAVA 
Z-A.3STIDSTEE2Sr . 

uit de groeven van 

Staudernheimer. Cordeler. 
Breitenheimer. Wexemer. 
Udelfanger 1 Roode Kyllthaler enz. 
Bentheimer. | La Rochette. 

Italiaansche Mozaïkvloereii, 
volgens teekening. 

ENGELSCHE A^ARDLT BUIZEN. 
BELGISCHE GIPS. 

Vuurvaste Steeneu en Vuurklei enz. 

LOUIS GOFFIN & 0> 
Avenue Rojrier 27 Luik. 

L A R O C H E T T E S T E E N , bekroond op 
de Tentoonstelling der Maatschappij ter bu 
vordering der Houwkunst in 1SS2; verder 
Hardsteen, Keijcn, Kalk , enz. enz. 
Monsters op aanvrage verkrijgbaar. 

FABRIEK I N IIOLLWDSI III! I.ISSIL 
D E J O N G H & C 

Civiel-Ingenieurs te Oude water, 
leveren cn vervaardigen in den kortst mogeljjkcn tjjd alle soorten van Stoombaggerino-
lens in hout- of jjzerconstructic, volgens eigen BVsteeni, gesehikt voor elke diepte en 0[>' 
brengst van 150 tot 20110 M : l pér werkdag, Stoomgraafmachines (Fxcavateurs), Stoom
werktuigen, Ketels. Drijfwerken, Locomobielen, Heimachines, Steen- en TegelvorW-
machines, IJzeren Kap- en Brugconstructiën enz. 
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s P A B K I T Ï L f l E R I X . a 
=J VILLEROY & BOCH, METTLACH 
2 BOCH Frires, MAUBEUGE 
3 MINTON, HOLLINS li C".. STOKE 
a> by de Verteiïr-nwooriligfirs cn Depot hoiidsra: 
g 1)1: T > T > r Sa C X , 

Oostzcedjjk 248. Rotterdam. 

G . J . V I N C E N T & C 0 . , 

Kunstsmeden, 
S C H I E D A M . 

Bekroond op de Internationale Koloniale 
en Uitvoerhandel Tentoonstelling 

te Amsterdam in 1883 met de 
ZILVEREN MEDAILLE. 

Specialiteit in IJzeren Hekken 
EN 

FIJN SMEEDWERK. 
Leveren: Paardenruiven, IJzeren Ke
tels en Reservoirs voor water, olie, enz. 

Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VAL DE TRAVERS, 
FABRIEK TRACE M A R K . 

AMSTERDAM 
Beltweg N°. 3. 

NATIJURL. ASPHALT 
VAN 

VIL DE TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

Vraagt Calalou. 
N E D E R L . 

Tan der 
G a l v . <>|i 

LOONl 

l.nsaiitri'S , 
IJzeren Daken, 
ril Zijliekl., 

IJzeren liebounen, 
Regtlv. IJzeren 
Emmers. Tnlilirn. 
Gieten, enz. enz. 

V E R Z I N K F A H K I E K , 

inden & Co. 
Dordrecht. 

Zuinigheids- I Niet aangroeien-,. I de en roestwe-Koosterij/.ers.| rcmle Verven. 

L 
Van onds gevestigde Fabrieken 

VAN 

L l VAN B E U , 
te Heiligerlee (prov. &roningen). 

Nieuwe Constructie 

B R A N D S P U I T E N , 
K K i K . V I i v i v i i i v i ; . 

Het v*rst gmpuit van alle beproefde, 
buiten- en binnenlandsche Brandspuiten 

01' IIE 

Wereldtentoonstelling te 
in 1 8 8 3 . 

Amsterdam 

Hiervan reeds 147 stuks afgeleverd. 

B E K R O O N D op Wereldtentoonstellingen 
Amsterdam 1883, 

Weenen, Londen, Parijs, 
Philadelphia. 

SPECIALITEIT IN: 

I I U T O K H L U K K E N , 
Torenuurwerken, zwaar Gietwerk, 
Koper- en Motaal-Composit iön, Ma
chines- cn Grofsmederij. — Echte Hen
nepen en Gomelastieken Brandspuitslan
sen en Emmers, geijkte Koperen Ba
k s e n , Sehalen, Gewichten, etc. 

AAN D E DRIE STOOM-MACHINALE 

Steen-, Dakpannen- en 
Draineerbuizen-Fabrieken, 
(werkende met zeven ovens), groote voorraad. 

Gecomprimeerde Asphalt wegen en dito Dorschvloeren. 
Werken in Asphalf-Masliek voor Trottoirs, Skating-ltinks, Moutvloeren, 

Kelders. 
Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magay.ijnvloeren, Gangen. Veranda's, 

Brug- en Dakbedekkingen, |{elon-l'iindeeriiigrn, Stallen t M . 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 Kantoor der rubriek, Damrak S O , Amsterdam, of bjj den Heer 
H . G . K N O O P S C.OZN. , Beekstraat P . « 2 , tc Arnhem. 

De Directeur, W. PATON WALSH. 

BECKER & BDDDINGH. - ARNHEM. 
K O N I N K L I J K E F A B R I E K VAK 

W A T E R P A S - , 

H O E K M E E T -
en andere 

I N S T R U M E N T E N 

voor INGENIEURS,, ARCHITECTEN, 

LANDMETERS, TEEKENAARS, enz. 

Geëmai i leerd- i jzeren P E I L S C H A L E N , 

WEEGWERKTUIGEN. 
HOOFD-AGENTSCHAP en DEPöT. 

V A N . 
fijnkleurige, ijzerharde Muur- en Vloertegels uit Saint Paul, Parket- en Trottoir
tegels uit Neustadt, fijne Cementen Vloeren en Randen uit Roosendaal (N. Br.), 
Witte Fransche Zandsteen uit de groeven van CRAZANNES cn SAINT SAVINIEN, 
geladen te Rochefort a /17.50 per cub. M. 

Een groote keuze Marmeren Schoorsteenmantels uit de Stoommarmerfabriek 
der Heeren OZINGA & V L A S K A M P te Dochuni, is in onze inagazjjnen dagelijks ter be
zichtiging voorhanden. 

SPECIAAL H A N D E L in: Kleurige Groninger-, Rijn-, Friesche- en Kunst-
Zandsteen, Gevel-, Profiel- en Vlechtingsteenen. Alle bekende soorten Dak
pannen met daarbjj passende IJzeren Dakramen, Engelsche, Duitsche en Bel
gische Portland-Cementen Gips, Riool-cn Schoorsteenbuizen, Muursteentjes, 
Schelpen, Cementen Putten, Hardsteen-, Marmer- en Kunst steen werken, 
Marmeren cn Bremer Vloeren, Grafzerken cn Monumenten, uiterst billijk in 
prijs. Marmeren Schoorsteenmantels, Marmeren Waschtafelbladen, gebeeld
houwde Houten Schoorsteenmantels, gedraaide Houtwaren, Houten Trapba-
lusters, Deurkrukken, Secreet-Brillen en Deksels, Bouwornementen in Zink, 
Terra Cotta, Consoles en Sluitstukken, Plastische Plafondversieringen, 
Asphaltbuizen welke onverslijtbaar cn goedkoop zjjn. Asphaltdakpapier, Tuiles 
mótal l iquos en Puzzolan-cement. 

Fabriek van Terra Cotta Bouwornementen in diverse kleuren, Beelden, Vazen, 
enz. Sedert 1S.'I5 gevestigd te Zeist, bekroond met diverse Medailjes. 

Magazijnen tc AMSTERDAM, Achter Oosteinde, bjj het Paleis voor Volksvljjt. 

M A 1 1 T I A e n C o . 
Eente qualiteit. Fabrieksprijzen. 
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OPENBARE 
A A O E S T E D I M . 

B U B O E H E E S T E B EN WETHOUDERS VAN 
ROTTERDAM zijn voornemens op Woensdag 
den 23 April 1884, des namiddagsten l u r e , 
ten Raadhuize aldaar aan te besteden: 

Het bouwen van eene School met 
woning aan de Rembrandtstraat. 

Bestek, voorwaarden en teekeningen liggen 
op de gewone dagen en uren ter kennisne
ming op de Plaatselijke Secretarie en het 
Slads-Timmerhuis te Rullen/a»/, en zijn tevens 
voor f 1, — verkrijgbaar bij Wed. P. V A N 
W A E S B E R G E & ZOON, BoekdrukkersHout
tuin. 73. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan 
gemeld Timmerhuis. De aanwijzing in loco 
zal plaats hebben op Donderdag den 10 April 
1884, des voormiddags ten 11 ure. 

AANBESTEDING. 
HET DIJKSBESTUUK van het Waterschap 

der „Vijf Deelen Zeedijken Binnendijks" zal 
op Zaterdag 26 April 1884, 's voormiddags 11 
uur, behoudens goedkeuring, ten huize van 
G . W. V E E N S T R A , in het ^Stations-Koffie
huis" te Praneker, bjj enkele inschrijving 
aanbesteden: 

a. Het verhoogen en verzwaren 
van den Zeedijk in do gemeente 
Barradeel, over eene lengte van 
2430 meters. 

b. Het aanleggen van 1200 meters 
Steenglooiing in gemelde Ge
meente en het verhoogen en 
verzwaren van den Zeedijk daar
nevens. 

e. Het verhoogen en verzwaren 
van den Zeedijk ten noorden 
van Hardingen, over eene lengte 
van 55 meters, aansluitende aan 
de Zeeweringen van voormeld 
Waterschap. 

De werken en de voorwaardeu van aan
besteding zjjn omschreven in de bestekken, 
die, tegen betaling van 50 cent per exem
plaar , verkrijgbaar zjjn bjj den Hoofdopzich
ter J. KUIPERS te Sexhierum en ter Secre
tarie van 't Waterschap te Praneker. 

De aanwjjzing in loco zal geschieden Vrjj-
dag 18 April 1884, 'smorgens 9 uur, en 
aanvangen bjj dc Steenglooiing onder Sex-
bierum. 

De inschrijvingsbiljetten moeten vóór het 
uur der aanbesteding zjjn ingeleverd. 

Praneker, 2 April 1884. 
Het Dijksbesluur voornoemd, 

C. D. V. D. W E G , Voorzitter. 
R. R I E N T S M A , Secretarie. 

GEMEENTE NIJMEGEN. 

Bouwterreinen, 
Bestaande uit: 

a. 3 villa-percoolen bij het Kronen
burgerpark. 

b. 64 perceelen tusschen het Hun
nerpark en de Hertogstraat, 
waarvan er 3 uitzicht hebben 
op gemeld nieuw aangelegd 
park. 

De bjjzondere verkoopsvoorwaarden met 
de daarbjj gevoegde kaart, zijn verkrjjgbaar 
ten kantore van den Notaris R. A. H. COUR-
BOIS te Nijmegen, tegen betaling van 50 
Cents. 

D E O P M E R K E R . 12 April 1884, 

TIENDE VEILING 
VAN 

Geslechte Vestinggronden 
te B R E D A . 

De ONTVANGER DEB REGISTRATIE EN 
D O M E I N E N te Uit El) A zal in het Koltij-
huis het Hof van Holland, bij J . LOOS te 
Breda, ten overstaan van den Notaris G E R -
RITS, bjj inzet op Donderdag 17 April 1884 
en finaal op Donderdag 24 April 1884, telkens 
des voormiddags te 10 ure, in het openbaar 

V E R K O O P E N : 
Eenige perceelen Gosleehten V E S -

TTNGGROND onder Breda, be
grensd door de Nieuwe Ginne-
kenstraat, den Zuid-Oostbuiten
singel, het aan de Gemeente 
Breda behoorend deel ongevul
de gracht en een perceel Wei
land, toebehoorende aan Jhr. 
D E G R E Z te Ginneken, verdeeld 
in 8 kavels. 

De koopprijzen boven ƒ 300 kunnen wor
den betaald in zes jnarl jjksche termijnen met 
bijbetaling van 5 percent intrest. 

Voor onkosten betalen koopers vijf ten 
honderd van den koopprijs, terwjjl ten hun
nen laste komt de door den hoogsten inzet-
ter te genieten premie van één ten honderd 
der inzet8om. 

Aanvaarding dadelijk na de toev.-jjzing. 
Catalogussen, bevattende de voorwaarden, 

perccelsbeschrijving en teekening zijn van af 
10 April 18S4 voor 25 cent verkrjjgbaar ten 
kantore van voornoemden Ontvanger. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen bjj 
gemelden Ontvanger en aanwijzing bij den 
Hoofdopzichter P. V A N D E E R V E . 

OPENBARE AANBESTEDING. 
Op Vrijdag 25 April 1884, des middags 

te 3 ure, zal in het Hotel Pausen, Molen
straat, Nijmegen, worden A A N B E S T E E D : 

Het bouwen van twee aaneenge-
bouwde Heerenhuizen (dubbele 
VUla) op het terrein, gelegen 
hoek Spoorstraat en Kronen
burgersingel. 

De teekeningen zullen van af 10 April ter 
visie liggen in genoemd Hotel, terwjjl de 
bestekken van af dien datum verkrijgbaar 
zjjn bij den Boekhandelaar H . C. A. THIEME 
a /0.60 per exemplaar. 

Inlichtingen geven de Architecten P. H. 
S C H E L T E M A en J . KNOOPS Jr. , Betouw-
straat 15, Nijmegen. 

Aanbesteding. 
Op Zaterdag 19 April 1884, des middags te 

12 uur, zal worden aanbesteed in het Café 
Vondel-Paviljoen : 

Het bouwen van drie Woonhui
zen met Kantoorlokalen, op een 
terrein aan den Overtoom en 
hoek Kosterstraat, te Nieuwer
amstel, met de leverantie van 
alle Materialen, Arbeidsloonen, 
enz. 

Bestek en Teekeningen a f 2.50 per exem-

Slaar, zjjn verkrijgbaar ter Handelsdrukkerij 
. A. SPIN & ZOON, Pijpenmarkt 287. 
Aanwijzing in loco op Dinsdag 15 April 

e. k., des namiddags te 2 uur. Inlichtingen 
geeft dc Architect ËD. CUYPERS, Prinsen
gracht 071, Amsterdam. 

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

der gemeente WESTZAAN, zullen op Dinsdag 
den 15 April 1884, des middags ten 1 ure, 
in het Raadhuis aldaar 

A A N B E S T E D E N : 
1. Het tot vijf lokalen vergrooten 

en verbeteren van de Noorder-
school. 

2. Het bouwen van een School met 
vier lokalen en het vergrooten 
en verbeteren van de Onderwjj-
zerswoning bij de Zuiderschool. 

De bestekken met de daarbij behoorende 
teekeningen zjjn van af 4 April op franco 
aanvrage, tegen betaling der kosten van 
overmaking en respectievelijk van / 1.— 
en van ƒ 1 . 5 0 per exemplaar, te verkrjjgen 
aan de Secretarie der gemeente en bjj den 
Architect den heer T. C. V A N DER STEUR 
te Hoorn, door wien nadere inlichtingen wor
den gegeven. 

Aanwjjzing op Woensdag den 9 April 1884, 
des voormiddags ten 11 ure, te beginnen 
aan de Noorderscbool. 

A a n b e s t e d i n g . 
Het R.K. PAROCHIAAL KERKBESTUUR, 

vHeiligc Ni^olaas", binnen de veste te Am
sterdam, is voornemens, op Dinsdag den 6den 
Mei 1884, des namiddags te l uur, in het 
Lokaal d'Gee/vinck, aan den Singel n". 530, 
aldaar, aan te besteden. 

Het Bouwen van een K E R K , met 
T W E E TORENS en K O E P E L , 
aan de Prins Hendrikkade, te 
Amsterdam. 

De bestekken zullen na den 12'™ April 
e. k. op franco aanvrage, a /"1.50 per Ex., 
verkrijgbaar zijn bjj de Hockh. F . II. J . BEK
E E R , Vjjzelstraat n". 1, te Amsterdam. 

Het Bestek, de Teekeningen en Détail-
teekeningen, liggen van af 12 April e. k. 
ter inzage, in het lokaal van aanbesteding 
en ten kantore van den Bouwmeester A. C. 
B L E U S , Haarlemmer Houttuinen N". 7!), 
te Amsterdam. 

Mits tjjdig bestellende, zjjn de Kopieën 
der teekeningen, ii ƒ 1 2 . 5 0 per Stel, ver
krjjgbaar ten kantore des Bouwmeesters. 

Aanwjjzing in loco den 22"™ April e. k., 
's namiddags te I uur, bijeenkomst lokaal 
d'Geehinck. 

A A N B E S T E D I N G . 
B U R G E M E E S T E R en WETHOUDERS van 

's-HEHTOGENUOSCH, zullen op Donderdag 
24 April 1884, voormiddags 10 ure, ten Raad
huize aldaar bjj enkele inschrjjving 

aanbesteden: 
lo. Het maken der Gebouwen en 

bijkomende werken voor het 
Stoomgemaal aan den Grooten 
Hekel. 

Raming / 33.600. 
2o. Het doen van herstellingswer

ken aan de Gebouwen behoo
rende tot het Gemeentehuis. 

Bestekken en teekeningen zullen van af 
den 9 April 1884 ter inzage liggen op het 
Raadhuis te 's-Hertogenbosch, en te verkrjj-

fen zjjn bjj den Gemeente-Architect aldaar, 
ie van het sub 1°. voormelde werk tegen 

betaling van ƒ 3.— en het bestek voor net 
werk onder 2°. genoemd, tegen betaling van 

ƒ 0 . 5 0 . 
De aanwjjzing van het werk betreffende 

het stoomgemaal zal plaats hebben op Don
derdag 17 en Zaterdag 19 April e. k. tel
kens voormiddags lO'/i ure, en van het werk 
onder 21 gemeld op Vrjjdag 18 April e. k. 
voormiddags 11 ure. 

De inschrjjvings-biljetten moeten voor 3 
ure nam. van den dag, dien der aanbeste
ding voorafgaande, in de ten Raadhuize daw-
toe gestelde bus gestoken zjjn. 

Inlichtingen zijn te verkrngen bjj den Ge
meente-Architect J . M. NA B BE te 's-Uerto-
genboseh. 

's-llertogenbosch, 2 April 1884. 
Burgemeester en Weihouders vooruit 

F. J . P O M P E , L.-B. 
.1. N. G. SASSEN, Secretaris-

Gedrukt bjj ö. W. van der Wiel & O., te Arnhem-

NEGENTIENDE J A A R G A N G N° 16. Z A T E R D A G 19 APRIL 

Snaar) 

RCHITECTVRAET C l MICITIA 
m « I R , T^fi Kin E S S . 

Kr. | : 1 -Ui I'. W. VAN G E N O T TÜz. 
Bureau der Redactie van Architecturn et Amicitïa: fAX SPRINGER. 

C. II. POSTHUMUS MKVJHS en A. \V. WEISSMAN'. 
Stukken voor liet Uenootschap, de Redactie betreffende, te adresseeren 

aan den Heer C. I!. POSTHUMUS MKVJES, Prinsengracht 851 te Amster
dam, en die omtrent de Administratie van hei (ienontschap aan den 

Heer T H . U. STRKSCKRS, OosterdoKsluis, te Amsterdam. 
Alle andere stukken en advertentiën aan het Bureau van De Opmerker, 

Driekoningenstraat N°. 28 tc Arnhem. 

AV/.W, 
A B O N N E M E N T ƒ2.25 l , t M ' 3 maanden ofwel zes gulden per jaar hij 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag; voor het buitenland 
/" 7.50 en N'ederlandsch-Indie" f 9.— . bij vooruitbetaling. 

A D V E R T E N T I Ë N , ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een bewijsnomnier, worden tol Vrijdag avond aangenomen. 

Voor veelvuldige plaatsing of een groot aantal regels worden abon
nementen gesloten. 

AFZONDERLIJKE NOMMERS, uitsluitend bij contante betaling te beko
men, ad 15 cent per stuk en 25 cent per plaat. 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T GENOOTSCHAP. 

Heeren Leden wordt bericht, dat op de prijsvraag 
„een post- en telegraafkantoor voor een kleine ge
meente" zijn ingekomen 15 antwoorden onder de vol
gende motto's: 

Mercuriusl, Gliickauf, Incognito, Postzegel, Franco, 
W. G. M. S., Mercurius II, O.O., Prijsvraag, Beta, 
Amsterdam (in cirkel), Architectura (in cirkel), Tele-
phoon, Palmet, Brievenbus. 

Namens liet Bestuur, 
de Iste-Secretaris 

Th. G. Strengers. 

(A. et A.) D E VROEG-RENAISSANCE 

IN F R A N K R I J K , DUITSCHLAND EN 
N E D E R L A N D . 

DOOR 

A. W . W E I S S M A N . 

I. 

De herleving van de kunst der antieken begon in 
Italië reeds in het begin van de XVe eeuw. Brunei-
leschi, den Florentijner, die zich zoowel aan de goud- ! 
smidskunst als aan de schilderkunst en de bouwkunst j 
wijdde, komt met het volste recht het vaderschap van 
de kunstrichting der Renaissance toe. 

Zoowel bij den koepelbouw van Santa Maria dei fiori | 
als de basiliek van San Spirito streefde hij ernaar, j 
de kunst der ouden na te volgen. 

Leo Battista Alberti, de bouwmeester met zoo veel
zijdige gaven, bracht de Renaissance eene belangrijke 
schrede verder, en baande den weg voor Bramante, 
die haar tot den hoogsten bloei opvoerde. 

Is er, bij de bouwmeesters uit de eerste tijden, nog 
«en zekere mate van naïeveteit waar te nemen, daar 
z'j de antieke vomen slechts als decoratie bezigen, en 
°ok een streven om meer door rijkdom van fijne ver
sierselen dan wel door eenvoudige lijnen en bevallige 
Proportion het oog te boeien, in het laatst der XVe eeuw 
*as voornamelijk door Alberti's invloed en het ijverig 
bestudeeren der antieken in Italië een kunststijl heer-
schende, die, zich zelf bewust, het ornement wel niet 
versmaadde, maar toch binnen bepaalde grenzen be-
Perkte, en meer door breede lijnen en aangename 

verhoudingen de prachtigste effecten wist teweeg te 
brengen. 

Bramante toonde, toen hem door den pronklievenden 
Julius den Tweede het maken van een ontwerp voor 
de te herbouwen Sint-Pieterskerk werd opgedragen, 
tot welke grootsche scheppingen cle tot wasdom ge
komen Renaissance zich leende. 

En juist in den aanvang der XVIe eeuw, toen de 
Renaissance in Italië haar schoonste triomfen vierde, 
was zij in de andere landen van Europa nog bijna 
geheel onbekend. 

Frankrijk was het eerste land, waar de Renaissance 
zich een weg wist te banen. De vormen van de Noord-
italiaanschc Renaissance werden door Fransche meesters 
overgenomen, doch geheel naar den Franschen smaak 
gewijzigd. Van de eerste architecten, die den nieuwen 
stijl in Frankrijk toepasten, kennen wij slechts zelden 
den naam, en wij weten volstrekt niets van hunne levens
geschiedenis. Wie hun leermeesters waren of waar zij 
hunne studiën maakten, vinden wij niet opgeteekend, 
en ware het niet, dat soms nog oude rekeningen be
waard zijn gebleven, waarin vermeld staat, wat aan 
hen als „meester metselaar" , „meester timmerman" of 
„meester beeldhouwer" betaald werd, wij zouden in het 
geheel niets van hen weten. Wrij kunnen dus ook 
niet nagaan, of de Renaissance in Frankrijk ontstaan 
is daardoor, dat Fransche meesters naar Italië gingen, 
of wel dat Italiaansche meesters of afbeeldingen van 
door hen vervaardigde werken naar Frankrijk kwamen. 

De Gothiek, die in Frankrijk het leven had aan
schouwd en zelfs in haar laatste periode daar nog hoogst 
bevallige bouwwerken had doen geboren worden, was 
den Franschen meesters in den aanvang der XVIe eeuw 
te lief, dan dat zij haar plotseling verlaten zouden 
hebben. De Renaissance-vormen werden daarom alleen 
gebruikt als sieraad, doch de Gothische constructie-
wijze en planverdecling bleef behouden. 

De spitsboog was reeds in den laatsten tijd der 
Gothiek door halfcirkelvormige, ellipsvormige of segment-
vormige bogen verdrongen, en ook de Fransche Re
naissance paste deze drie boogvormen naast elkander 
toe. De profielen der bogen zijn , althans in den eersten 
tijd, nog geheel middeleeuwsch cn eerst later wordt de 
architraaf en archivolt, zooals die in Italië, in navol
ging der antieken, gebezigd werd, ingevoerd. 
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De pilasters en kroonlijsten werden wel uit Italië 
overgenomen, doch zij werden door de Fransche bouw
meesters der XVIe eeuw zeer vlak behandeld. In 
Italië was de pilaster-architectuur als het ware de uit
drukking van belastzijn en dragen, doch in Frankrijk 
deed zij alleen als omlijsting dienst. 

De verschillende orden, die bij de antieken gebruikt 
werden, en die ook in het laatst der XVe eeuw in 
Italië gebezigd werden, waren bij dc Fransche bouw
meesters vóór 15 50 niet bekend. Korinthische kapiteelen, 
doch met zeer groote wijzigingen, cn steeds zeer smaak
vol gecomponeerd, werden het meest gebruikt. 

De vensters zijn bij de Franschen meest horizontaal, 
of wel met ronde hoeken van boven afgesloten, en 
door een steenen kruis, geheel op middeleeuwsche 
wijs, afgedeeld. De omlijsting der vensters is even
eens geheel volgens de Gothische manier. 

Zeer gebruikelijk is het, de vensters in groepen van 
twee of meer te plaatsen , cn ook de dakvensters wor
den dikwerf tot groepen vereenigd. De Gothische 
grondvorm wordt vooral bij de dakvensters trouw 
bewaard. 

De deuringangen worden ook dikwijls gechanfrineerd, 
en met halfronde of segmentvormige bogen afgedekt. 
Niet zelden wordt ook het bovenlicht met de deur
opening als een geheel behandeld. 

Bij de dakvensters ziet men nog streefbogen, streef-
pijlers, fialen, hogels en waterspuwers, doch geheel in 
den geest der Renaissance bewerkt. 

De wandvlakken zijn steeds zonder versiering en de 
rustiek is in de Fransche vroeg-Renaissance geheel 
onbekend. Meestal zijn dc gebouwen van gehouwen 
steen, doch soms wordt door verbinding van gehouwen 
en gebakken steen een zeer pittoresk effect bereikt. 
Nissen, paneelen met beeldhouwwerk gevuld, medail
lons, ruitvormige figuren worden met voorliefde toe
gepast. 

De daken zijn bij de Fransche gebouwen uit de 
XVIe eeuw steeds steil, wat met het oog op het 
noordelijk klimaat zeker nuttig was, en tevens den 
bouwmeester gelegenheid gaf tot het aanbrengen van 
allerlei bouwdeclen, die de Italiaansche Renaissance 
niet kende, als dakvensters, oeils-de-boeuf, schoor-
steenen , nokversieringen , traptorens, enz. De toren
daken zijn kegelvormig, de afzonderlijke paviljoenen 
worden door tentdaken afgedekt. Topgevels worden 
nooit over de volle dakbreedte aangebracht. Evenals 
iii de middeleeuwen, worden ook in de XVIe eeuw in 
Frankrijk de daken zeer schilderachtig gegroepeerd, 
en vormen zij voorname deelen van de compositie. 

De kroonlijsten worden zeer rijk versierd en 
meestal nog van balustraden voorzien, die met veel 
smaak gecomponeerd zijn. Dc schoorsteenen worden 
met paneelen, nissen, beeldwerk enz. georncerd en 
dragen veel bij tot het fantastische karakter, dat de 
Fransche gebouwen uit deze periode hebben. Behalve 
nokversieringen, worden ook windvanen gaarne aan
gebracht. 

Aan het inwendige der gebouwen wordt in de XVIe 
eeuw groote zorg besteed. 

De gewelven zijn nog min of meer in den geest 
der middeleeuwen, doch met Renaissance ornementen 
rijk versierd. Fijne houtsnijwerken worden aan lam
briseeringen en deuren aangebracht, die soms ook nog 
rijk beschilderd worden. De groote schouw is steeds 
zeer fijn in gehouwen steen bewerkt. 

Merkwaardig is het, op te merken, hoe nog, voor
dat de eigenlijke architectuur de Renaissance-vormen 
aannam , reeds het kunsthandwerk er een zeer gelukkig 
gebruik van maakte. Het Italiaansche ornement werd 
echter niet slaafsch gevolgd, maar kreeg een zeer 

bepaald Fransch karakter, daar tal van eminente kun
stenaars het naar hun smaak vervormden. Het schijnt, 
dat vooral de ornementen, die te Venetië en aan de 
Cestosa te Pavia in het begin der XVIe eeuw en 
in het laatst der vorige eeuw gebruikt waren, den 
Franschen ten voorbeeld dienden, wat zich gereedelijk 
laat verklaren, als men bedenkt, hoevele oorlogen door 
de Fransche Koningen in Noord-Italië gevoerd zijn. 
De ornementen dienen voornamelijk tot vulling van 
paneelen en zijn meest zeer vlak, en met fijnen smaak 
gecomponeerd. Zij overtreffen dikwerf de Italiaansche 
ornementen in schoonheid en rijkdom van compositie. 

Acanthuskelken, vruchtfestoenen, vogels, dolfijnen, 
en eigenaardige, zeer karakteristieke S-vormige krullen, 
over hun lengte ten deele van uithollingen voorzien, 
soms ook vazen , wapenschilden en vooral ook initialen 
zijn gelietkoosdc motieven. De initialen zijn Latijnsche 
hoofdletters, die zeer sierlijk gcornementeerd zijn. Als 
symbolen treft men daarenboven verschillende dieren , 
planten of andere ornementen aan. 

Zoo was b. v. het stekelvarken het symbool van 
Lodewijk XII, een geknoopt koord (cordelière) het 
symbool van Anna van Bretagne, de salamander dat 
van Frans I. De lelie en het hermelijn dienden tot 
aanduiding van het Koningschap. 

Kinderfiguren worden zeer dikwijls tusschen orne
menten aangebracht, en vooral in den lateren tijd der 
Fransche vroeg-Renaissance ook talrijke en zeer goed 
gehouwen menschenfiguren tot sieraad gebruikt. 

De regecringsperiodc van Frans I (1515—1547) 
omvat schier de geheele Fransche vroeg-Renaissance. 
Dat de kunst in Frankrijk in het begin der XVIe eeuw 
zulk een hooge vlucht nam, is te danken aan dezen 
pronklievenden Koning, den ridderlijksten vorst van 
zijn tijd. Daarbij kwam, dat tal van architecten en 
kunstnijveren van buitengewoon talent hem terzijde 
stonden. 

Tot de eerste kunstvoortbrengselen, die de Renais
sance-vormen vertoonen, behooren, zooals ik reeds zeide, 
vooral de werken van de beeldhouwers en kunstnijveren. 
Het prachtige graf van de kardinalen d'Amboise te 
Rouaan, het werk van Roland le Roux, reeds in 1513 
begonnen, het graf van Lodewijk XII te St.-Denis, 
door Jean Juste, waarschijnlijk in 1518 voltooid, en 
de koorafsluiting van de kathedraal te Evreux, die ook 
van vóór 15 20 dagteekenen, doch waarvan de maker 
onbekend is, noem ik als bewijzen van het buiten
gewoon talent, waarmede de Franschen reeds aanstonds 
de uit Italië overgebrachte vormen wisten toe te passen. 

Het graf van de kardinalen dAmboise, zeker wel 
een van de rijkste grafsteden, die ergens bestaan, 
doet in zijn hoofdvorm nog aan de Gothiek denken, 
maar de versieringen, die overal zijn aangebracht, zijn 
met veel fijnheid en smaak bewerkt, terwijl ook de 
beeldwerken een meesterhand verraden. 

Het graf van Lodewijk XII is meer in den geest 
der Italiaansche Renaissance bewerkt, doch de paneel
vullingen verloochenen haar Franschen oorsprong niet 
en zijn hoogst bevallig. De hoofdvorm van het graf
monument te Rouaan is beter dan die van St.-Denis; 
doch wat de bewerking der details betreft staan zij 
volkomen op ééne lijn. 

De koorafsluiting tc Evreux doet nog duidelijk zien, 
dat men zich in den eersten tijd geenszins van de Gothiek 
losmaakte. Flamboyant-tracecringen zijn daar vermengd 
met zuivere Renaissance motieven. Het geheel is echter 
met veel talent tezamengesteld, en dc technische vaar
digheid van den houtsnijder dwingt bewondering af. 

Het is zeker opmerkelijk, dat de Renaissance zich 
ten tijde van Frans I bijna uitsluitend met den profaan' 
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bouw bezighield, en dat de kerkbouw slechts weinig 
haar invloed gevoelde. 

Ter verklaring hiervan moet men echter bedenken, 
dat in de XVI'' eeuw de geloofsijver aanmerkelijk ver
flauwde , en dat zelfs in Rome, behalve de Pieters
kerk , slechts bijna uitsluitend profaangebouwen gesticht 
werden. Daarenboven waren in de middeleeuwen tal 
van trotsche kerken gesticht, die allen nog in goeden 
staat waren. 

Wat echter de Renaissance voor den kerkbouw had 
kunnen zijn, wordt ons duidelijk, als wij het weinige, 
dat zij op dit gebied totstandbracht, beschouwen. 

Ik noem in de eerste plaats het koor van de St.-Pie-
terskerk teCaen, in 1521 door Hector Sohier gebouwd. 
Hier is het middeleeuwsche systeem onveranderd be
houden, doch alle deelen zijn in den geest der Renais
sance georneerd, en dat wel met zooveel smaak, dat 
een allerbekoorlijkst effect verkregen is. 

Verder verdient vermelding de bekende St.-Eustache 
te Parijs, die ook den traditioneelen basiliekvorm heeft, 
maar ook in Renaissance-vormen gedecoreerd is. Al 
mag misschien een streng purist de combinatie niet 
gelukkig vinden, het is toch niet te ontkennen, dat 
St.-Eustache, vooral wat het inwendige betreft, zeer 
imposant is, terwijl de details, althans die van de het 
eerst gebouwde gedeelten, een groote mate van frisch-
hcid bezitten. Meester David wordt als de schepper 
van dit kerkgebouw genoemd. 

Behalve deze beide kerkgebouwen noem ik nog de 
bovendeden van de torens der kathedraal van Tours, 
die zeer gelukkig het Gothische ondergedeelte, dat in 
rijken Flamboyantstijl is opgetrokken, bekronen. 

Belangrijker dan de kerkbouw is de profaanbouw 
der vroeg-Renaissance. 

Frans I stichtte verscheidene vorstelijke lustsloten , 
welk voorbeeld door den hoogen adel gevolgd werd, 
terwijl ook in de steden raadhuizen en fraaie burger
woonhuizen gebouwd werden. 

De lustsloten zijn, wat plattegrond en indeeling be
treft , geheel als de kasteelen der middeleeuwen, doch 
met dit onderscheid, dat de versterkingswerken deels 
weggelaten , deels tot decoratieve doeleinden gebruikt 
werden. 

Daar men met het terrein, soms ook met bestaande 
gebouwen rekening moest houden, was de plattegrond 
dikwijls verre van regelmatig, wat echter tot het pit
toreske aanzien zeer veel medewerkte. Torens stonden 
steeds op de hoeken, doch niet meer ter verdediging, 
maar slechts om de silhouet te verlevendigen of om trap
pen te bergen. Prachtige zalen vormden het inwendige , 
terwijl ook de kleinere vertrekken zeer practisch ge
plaatst waren. De trappen waren steeds wenteltrappen 
in afzonderlijke traptorens, die dikwijls met boven
matige pracht versierd werden. De Fransche lust
sloten boden den bewoners een zeer aangenaam en 
gemakkelijk verblijf aan. 

Kleinere kasteelen noemde men manoirs, en ook 
hier werden de kenmerken, die ik hierboven noemde;, 
aangetroffen. De groote kasteelen hadden echter een 
binnenplaats, die bij de manoirs ontbrak. 

Dc middeleeuwsche dccoratiewijze blijft bij de kastee
len behouden, maar de versieringen zijn allen in Re- i 
naissance-stijl. Symmetrie is geen hoofdzaak, doch 
wurdt dikwijls ter wille van de gemakkelijke inrich
ting van het inwendige prijsgegeven. De daken zijn 
steil, en zooals ik reeds zeide, ten rijkste versierd met 
dakvensters, schoorsteenen , enz. 

Frans I liet door Fransche kunstenaars drie groote 
kasteelen bouwen, te Blois, te Chambord en in het 
«ois-de-Boulogne, welk laatste het kasteel van Madrid 
genoemd werd. 

Het gedeelte van het kasteel te Blois, dat door 
Frans I gebouwd werd, is onregelmatig, en sommige 
gedeelten zijn zeer fantastisch en pittoresk. De zijde, 
naar de binnenplaats gekeerd, is veel rustiger en ver
toont meer symmetrie. Vooral de trap, die op de bin
nenplaats is aangebracht, is met veel rijkdom bewerkt. 

Het kasteel te Chambord, in 1526 door Pierre 
Nepveu begonnen, is volkomen regelmatig in plan. 
De vier hoeken van het gebouw worden door ronde 
torens ingenomen, en in het midden bevindt zich de 
donjon, die als prachtige traptoren behandeld is. De 
gevels zijn betrekkelijk eenvoudig, doch alwat zich 
boven de kroonlijst bevindt, is met den grootst mogelijken 
rijkdom behandeld. 

Het kasteel Madrid, dat tegenwoordig niet meer 
bestaat, werd in 1528 door Pierre Gadier begonnen. 
Het plan van dit gebouw, een manoir, dus zonder 
binnenplaats, was zeer schoon, en de gevels waren, 
hoewel in Franschen geest, toch hier en daar met Ita
liaansche motieven. Open galerijen gaven aan het ge
heel een zeer luchtig en vroolijk karakter. 

Onder de raadhuizen noem ik dat van Bcaugency, 
dat een zeer gelukkige verbinding van laat-Gothische 
met Renaissance-vormen vertoont. 

De woonhuizen hadden de meest verschillende vor
men , wat natuurlijk afhing van de gedaante van het 
beschikbaar terrein. Is het terrein groot genoeg, dan 
zijn zij meest met een binnenplaats. Talrijke groote 

j vensters zijn aan de straatzijde aangebracht. 
Als voorbeelden van huizenbouw noem ik het hotel 

de Vogué te Dijon, het hotel d'Assézat te Toulouse, 
het huis van Frans I te Orleans, het hotel d'Ecoville 
te Caen. Goede afbeeldingen van de meeste dezer ge
bouwen zijn te vinden bij Gailhabaud en Berty. 

A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 
Vergadering van 16 April 1884. 

Na lezing en goedkeuring der notulen werd het 
woord gegeven aan den heer A. VV. Weissman, die 
een voordracht hield over „de vroeg-Renaissance in 
Frankrijk, Duitschland en Nederland", welke studie 
wij achtereenvolgens in ons blad zullen opnemen. 

Het gesprokene werd toegelicht door reproducties 
van houtgravuren, kopergravuren, photographieën en de 
plaatwerken van Hirth, Chapuy, Ortwein, IJssendijck, 
Ewerbeck, enz., terwijl ook opmetingen en schetsen, 
door spreker vervaardigd, ter tafel aanwezig waren. 

Den spreker werd dank betuigd voor zijne belang
wekkende studie, waarmede de Vergadering haar in
stemming te kennen gaf. 

Op de prijsvraag voor „een post- en telegraafkan
toor" waren ingekomen antwoorden, die in het 
lokaal tentoongesteld waren. 

Voorts werd bepaald, dat op de volgende vergade
ring , de laatste in dit seizoen , zal vastgesteld worden, 
wat dit jaar het doel der excursie en schetstochten 
zal zijn. 

Wegens het vergevorderde uur werden dc overige 
op de agenda vermelde onderwerpen tot een volgende 
vergadering uitgesteld. 

Van Prof. Alberdingk Thijm is bericht ontvangen, 
dat hij zich bereid verklaart, in het najaar een open
bare spreekbeurt te vervullen. 

Hierna werd de vergadering gesloten. 

( A e t A . ) I N G E Z O N D E N . 
Den Weled. Heer C. B. POSTHUMUS M E V J E S . 

Ik neem de vrijheid mij tot u, als Bestuurslid van 
het Genootschap Architectura et Amicitia, te wenden 
met de volgende mededeeling. 
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Toen korten tijd geleden, na de verschijning der 
brochure van den heer A. L . van Gendt, „De beurs 
op den Dam", eenige architecten een pennestrijd voer
den over de vraag, wie eigenlijk ontwerper was van 
het in die brochure besproken plan , werd op mijn ver
zoek in het Handelsblad (van 14 Februari) een stukje 
opgenomen, waarin ik duidelijk meende tc hebben aan
getoond , dat geen hunner recht op dien titel had. 

Ik achtte daarmede de zaak afgedaan. 
Nu ik evenwel voortdurend dc namen dier heeren, 

hetzij afzonderlijk of te zanten, in de dagbladen vermeld 
zie, nu zij ook in de toelichting van het door Burge
meester en Wethouders bij den Gemeenteraad inge
diende officiecle Beursplan (dat mij voorkomt niets 
dan eene wijziging van het bovengenoemde plan te 
zijn) voorkomen , ja, ik zelfs in het door uw geëerd 
Genootschap uitgegeven orgaan Dé Opmerker bij de 
behandeling van dit officiecle plan in de deze week uit
gegeven editie, de uitdrukking vind: „de plaats, die 
met den naam Plan Van-Gendt gedoopt is", nu, Weled. 
heer, ben ik zoo vrij u ingesloten een paar stukjes tc 
zenden (benevens de kopie van een daarnaar gemaakte 
schets , die tijdens de verschijning dier stukjes in het 
Handelsblad gedurende een paar dagen in handen van 
anderen is geweest), die het, geloof ik, u volkomen 
duidelijk zullen maken, dat geen dier heeren, aller
minst de heer Van Gendt, het recht heeft, zich het mijns 
inziens vrij onnoozel beetje eer, aan het vaderschap 
van genoemd plan verbonden, tc laten blijven aanleunen. 

Ik eindig, Weled. heer, niet het verzoek, bij de le
zing van de stukjes te bedenken cju'il faut juger les 
éct its selon leur date, en met de verzekering, dat, 
mocht ik erin geslaagd zijn u te overtuigen, het doel 
van dit schrijven volkomen bereikt is. 

Met de meeste achting teeken ik mij 
Uw dienstvaardige Dienaar 

H. VAN E S S E N . 
Amsterdam, 10/4 1884. 

1873 schrijft 
de Redactie 

Het Handelsblad van 29 September 
naar aanleiding van een door mij aan 
gezonden stukje het volgende: 

Het aantal plannen voor den nieuwen beursbouw neemt bij 
den dag toe. Wij althans ontvingen er reeds vele waarvan 
wij gemeend hebben, eenigen te moeten mededeelen, die meer 
te beteekenen hebben, dan enkel plannenmakerij. Zeker is 
het opperen van telkens nieuwe denkbeelden niet zeer bevor
derlijk aan eene spoedige uitvoering; maar bij eene zaak van 
zooveel gewicht en waarbij zoovele algemeene en bijzondere 
belangen betrokken zijn, mag het zoeken naar de minst kost
bare en tevens meest voldoende oplossing van het vraagstuk 
niet worden verhinderd door de zucht, om toch maar een 
einde aan de zaak te maken, een zucht, die spoedig tot teleur
stelling leidt, zooals het slechts 28 jaren bestaande beursge
bouw bewezen heeft. 

Ofschoon wij niet voornemens zijn, aan alle denkbeelden 
omtrent den bouw eene plaats te verleenen, mogen wij toch 
niet weigeren, openbaarheid te geven aan diegenen, welke op 
ernstige grondslagen berusten en tegenover het plan van Bur
gemeester en Wethouders niet onbelangrijke voordeden aan
bieden. Daartoe behoort o. a. hetgeen voorkomt in de volgende 
opmerkingen, die ons worden gezonden. 

« B u r g e m e e s t e r en Wethouders stellen voor het stichten van 
een geheel nieuw beursgebouw op een terrein, te verkrijgen 
door het onteigenen en sloopen van ruim 150perceelen, gele
gen tusschen de Nes, dc l'ietersteeg, den O. Z. Voorburgwal 
en de Damstraat. De kosten van onteigening al léén worden 
door hen geraamd op ƒ 1,100000, waarvoor zij in het bezit ge
raken van eene ruimte, die verre van regelmatig en niet 
overgroot, van geene enkele zijde Hink toegankelijk is. De ver
binding met den Dam langs den Vijgendam moge in het oog 
van Burgemeester en Wethouders eene aanbeveling zijn, in 
dat van iemand, die verband brengt tusschen de nauwe pas
sage, die de Nes met dc Warmoesstraat verbindt en de drukte 
over den gchcelen Dam ontstaan tijdens het aangaan der 
Beurs, is zij het gewis niet. Men neme hierbij in aanmerking, 
dat de groote meerderheid der beursbezoekers komt langs de 
Kalverstraat en de Stil- en Molstegen. 

Zou de som, door Burgemeester en Wethouders geraamd, 

I vermeerderd met dc helft, f 1 50,000 van dc som, die het Gou-
j vernement voor een telegraafbureau wil besteden, alzoo een 
j totaal van ƒ1,250000, niet evenzeer voldoende zijn voor de ont

eigening van de volgende blokken huizen? 
No. 1 begrensd door Damrak, I'apenbrugstceg, Warmoes-

I straat en Vischstceg. 
(Dit blok geheel benoodigd voor den bouw.) 

I No. 2 begrensd door Vischstceg , Warmoesstraat, Vijgendam 
i cn Dam. 

(Dit blok gewenscht voor het vrije gezicht op het gebouw.) 
No. 1 bestaat uit p. m. 3 5 , No. 2 uit p.m. 15 huizen, alzoo 

! een totaal van 50 perceelen, zoodat uit de genoemde som van 
ƒ 1,250000 gedeeld voor ieder gemiddeld ƒ 25000 zou beschikbaar 
zijn. Mocht men al voor enkele perceelen een aanmerkelijk 
hoogere som moeten besteden, daartegenover staan verschei
dene anderen, bijv. in Papenbrug- en Vischstegcn, op den 
Dam enz., die eene aanzienlijk mindere waarde hebben. 

Het terrein, na de slooping van de tegenwoordige beurs en 
van genoemde blokken huizen en door demping van het ge
deelte Damrak tot de Papenbrug verkregen, wint het voor
zeker verre van dat door Burgemeester en Wethouders voor
gesteld, zoo wat vorm, ruimte, omgeving, ligging en toegan
gen betreft. Het heeft van af dc Papenbrug tot waar het zich 
met het ruime Damplein vereenigt eene lengte van p. m. 140 
M. bij eene breedte tusschen Damrak en Warmoesstraat van 
p. m. 105 M 

Eene daarop gebouwde Beurs met Telegraafbureau van 110 
M. lengte bij 55 M. breedte, alzoo van ruim 6000 M* opper
vlakte (of meer dan het dubbele van het tegenwoordige gebouw), 
kan aan alle zijden de gewenschte ruimten verkrijgen ; name
lijk aan den kant van de Warmoesstraat en de Papenbrugsteeg 
wegen van 20 , aan die van het Damrak van 30 M. breedte, 
terwijl alsdan cle voorgevel van het gebouw nog 10 M . meer 
naar achteren zou staan dan die van het tegenwoordige gebouw. 

De noodzakelijkheid om tijdens de slooping van het oude 
gebouw en omliggende perceelen en den opbouw van de nieu
we Beurs op deze of gene wijze in dc behoefte aan een tijde
lijke gelegenheid te voorzien, moge een groot ongerief zijn 
(het niet-bestaan van die noodzakelijkheid is zeker een der 
lichtpunten in het plan van Burgemeester en Wethouders), 
daar, waar het de schepping van eene voor het toekomstige 
Amsterdam zoo belangrijke en grootsche zaak geldt, mag het 
toch zeker geen overwegenden invloed uitoefenen. 

De versmalling van het Damrak tot eene breedte van 35 M. 
bij de Papenbrug toenemende tot 50 M. bij de Oudebrug met 
wegen van 10 M. breedte aan de achterzijde van de Warmoes
straat en van 20 M. aan den overkant, kan met het aangegeven 
plan gepaard gaan, teneinde den toegang tot het Centraal
station te verbeteren." 

Het Handelsblad van 16 October 1873 bevat een 
lang, door mij ingezonden stuk (geschreven naar aan
leiding van enkele tegen mijn plan van 29 September 
door een medeplannenmaker gerichte, niet onwelwil
lende opmerkingen), waarin o. a. het volgende voorkomt: 

Gesteld dat tegen de demping van het Damrak geene 
buitengewone bezwaren kunnen worden aangevoerd, zou men 
die dan niet wat verder kunnen uitstrekken als bepaald voor 
mijn Beursterreinproject noodig is, bijv. tot aan de Vrouwen-
steeg? (natuurlijk met voortzetting onder den publieken weg 
van het kanaal voor de watergemeenschap tusschen IJ en 
Amstel). 

Het Stedelijk Bestuur zou daardoor een terrein verkrijgen 
dat, na aftrek van de noodige breedte voor straten aan de 
Damrakzijde en aan den achterkant der Warmoesstraat, wel-is-
waar niet groot, maar als bouwgrond prachtig gelegen en tegen 
matigen prijs (niet hooger dan noodig is om dc dempingskosten 
te dekken) ter beschikking gesteld van die houders van te 
onteigenen perceelen, die het spoedigst tot eene billijke schik
king genegen zijn, zeker niet weinig zou bijdragen tot ver
mindering van de onteigeningskosten. 

M A A T S C H A P P I J T O T B E V O R D E R I N G D E R B O U W K U N S T . 
AFDEELING 'S-GRAVENHAOE. 

Vergadering van 17 April 1884. 
Was de kunstbeschouwing van de Afdeeling der Maatschappij 

tot Bevordering der Bouwkunst alhier, op 28 Maart 1.1. weder 
zeer goed bezocht, 'tgeen ter bezichtiging werd aangeboden, 
verdiende dit ook. 

Van de heeren Bauer Sr. cn Jr. vond men, in twee pracht
werken, tal van afbeeldingen, die door zeer nauwkeurige uit
voering, de bezoekers op de duidelijkste wijze kennis deden 
maken met het uit- en inwendige van voorname oude gebou
wen, voornamelijk in Rome. Voor velen werd het genot ver
hoogd, nu laatstgenoemde, die dit alles geruimen tijd in wer
kelijkheid heeft gezien, zeer bereidwillig de gevraagde toelich
ting gaf. 

De heer Bauer Jr. gaf nog twee vakken g e ï m i t e e r d e Gobe
lins ter bezichtiging, door hem vervaardigd in olieverf, wat, 

zoover hem bekend is, tot heden steeds in waterverf werd uit
gevoerd, hetgeen hij minder doelmatig vond tegen de vochtig
heid, waarmede wij in den regel in ons land te kampen heb
ben. Dit werk moet te Dordrecht geplaatst worden. 

Verder waren de tafels en wanden der zaal meer dan over
vloedig belegd cn behangen met dc zeer uitvoerige plans 
voor de passage, die hier in aanbouw is. 

Het een en ander getuigde ten zeerste, dat de architecten, 
de heeren Wcstra en Van Wijk, studie gemaakt hebben van 
hetgeen hun opgedragen was, wat hier tc meer noodig is ge
weest, omdat het terrein zeer onregelmatig belend is en dus 
eene doelmatige en tegelijk voordeelige bestemming van hoe
ken en sprongen niet zonder ernstig onderzoek te verkrijgen 
was. Heeft de uitvoerigheid in de details veel arbeid gekost, 
de vrucht daarvan is, dat de bouw bespoedigd wordt, wat veel 
waard is, omdat daardoor moeilijkheden van velerlei aard wor
den voorkomen. 

In de vergadering der Afdeeling, op gisteren avond gehouden, 
werden de notulen gelezen cn goedgekeurd. Hoewel niet op 
het convocatiebiljet voorkomende, stelde dc Voorzitter den heer 
Henri Luther, representant van het huis Gillet te Parijs, in 
de gelegenheid om de vergadering vele monsters te vertoo-
ncn van geëmai l l eerde lava, waarbij tevens de gewenschte toe
lichtingen verstrekt werden. Alles wat daarop is aangebracht, 
zooals ornementen, enkele figuren en groepen is, evenals de 
imitatie van marmer zeer schoon en, is het reeds eene aanbe
veling, dat lava, de voorwerpen bestand maakt tegen den tand 
des tijds, nog verdient aanbeveling dat de stukken worden 
afgeleverd ter grootte van 1,50 bij 2,40 M . , waardoor men de 
vele naden, veroorzaakt door het aanwenden van tegels uit 
andere dergelijke fabrieken vermijden kan. 

Daarna werden é é n gewoon lid en twee leden, als gelntro-
duceerden, met algemeene stemmen aangenomen. 

Vervolgens gaf de Voorzitter den heer Morre het woord, om 
zijne verhandeling over houten en ijzeren kappen, in eene 
vorige vergadering begonnen, te vervolgen. I» verband met 
hetgeen reeds vroeger besproken was, wees spreker erop dat 
hoogst zelden een stelsel zuiver toegepast wordt, wat ook niet 
bepaald behoeft, als de aanstaande bouwkundigen evenwel 
nauwkeurig de verschillende stelsels kennen. om dan later bij 
elk concreet geval met oordeel te handelen. 

Twee kapitale gebreken kleven de meeste kapconstructies 
aan, n.l. 1". het hout moest meer dubbel voorkomen, want nu 
is het hout dikwerf zwaar zonder sterk te zijn en 2°. er worden 
te veel pennen en gaten gemaakt, terwijl de verbindingen 
meer met ijzer moesten worden bestendigd. 

Wat de Hollandsche kap aangaat, deze moet op den Duit-
schen architect bepaald den indruk teweeg brengen van niet 
sterk te zijn, wat voor een groot gedeelte der constructie dan 
ook niet te ontkennen is. Wijl echter bij oude gebouwen 
blijkt, dat zij toch nog al tamelijk wat jaren (eeuwen zijn geen 
zeldzaamheid van duur) dienst doen, hebben zij althans het 
voordeel van aanmerkelijk minder houtgebruik dan bij de 
Duitsche kappen van deze soort, die voor gelijke spanning 
gebruikt worden, hoewel zij daarin weder achterstaan b. v. 
hij eene zoogenaamde Philibert. 

Uit eene berekening, door spreker gemaakt, blijkt dat de 
verhouding ongeveer is: f 

Duitscho kap 9 M* hout 
Holl. » 5 » » 
i'hilibert » 3 » » 
Bovendien bieden de beide laatsten het voordeel aan dat de 

oppervlakte van den zolder grooter is, wat vooral bij onze 
Hollandsche huismoeders in den smaak valt. 

bene groote aanbeveling acht spreker het om de kroonlijsten 
j"et op maar tegen de muren aan te brengen, omdat men bij 
'ekken eerder den nadeeligen invloed ontdekt. Ook is het de 
öak zooveel mogelijk het maken van zakgoten en kilkeepers 
• vermijden. Waar ze echter onvermijdelijk zijn, moeten breede 
wciborden en daarop weder dubbele latten aangebracht wor-
°-en, om het inkruipen van water en sneeuw zooveel mogelijk 
t c verhinderen. 

De vrees, dat het aanplanten van hout niet voldoende was 
' i verhouding tot het verbruik, bracht Philibert Delorme cr-
'oe om de naar hem genoemde constructie te beproeven. Vol
gens spreker zijn die kappen tot 10 M. spanning voordeelig 
aan te wenden doch bij meer breedte is het voordcel twijfel
achtig. ' 

n c . ' 8*Wed van kapconstructie heeft Moller zich zeer ver-
'Wstelijk gemaakt en toch achtte Prof. Breijmann het nood

zakelijk de kapconstructie, door eerstgenoemde ontworpen over i 
* manege te Wiesbaden, te versterken, wat hij aantoonde door i 
ooraf eene proef te nemen met eene kap, op kleiner schaal 

'«vaardigd . 
1 vervolgens kwamen de verschillende stelsels voor ijzeren 
fapconstructies ter sprake en werd er, onder meer belang-

'̂Jks, op gewezen, dat de verbindingen, bij alle goede bereke-
'nKen die gemaakt mogen worden, wat doelmatige constructie 1 

j* vercischte ijzerzwaarte aangaat, toch niet zelden zeer veel I 
de v ) X n s c h e n overlaten en daardoor aan de noodige sterkte van 
v kap veel afbreuk doen. Met de belofte om op ijzeren kap- 1 

pen later terug te zullen komen, besloot spreker zijne zeer 
belangwekkende verhandeling, met eene aanmaning, dat men 
op constructief gebied meer moet studeeren, dan zal ons op 
esthetisch gebied veel voor niet worden toegeworpen, vooral 
in deze dagen van proefneming, van onbestemd zoeken en 
van wanhopig tasten in de eene of andere richting. 

Wordt de stille en eenvoudige constructeur maar zelden ge
roemd en werkt hij vaak aan dingen die men niet ziet, toch 
drukt hij den stempel op de geboorte en levensduur van het 
kunstgewrocht meer, dan men bij cene oppervlakkige beschou
wing vermoedt. 

Daarna kwam de gewone jaarlijksche kunstreis ter sprake, 
doch aangezien men hierover niet tot klaarheid kwam, werd 
dit tot nadere bespreking uitgesteld. 

Hierop sloot de Voorzitter met een hartelijk afscheid de laat
ste vergadering in dit seizoen en uitte den wensch, dat de 
volgende campagne alle leden weder even belangstellend cn 
trouw mogen opkomen. 

AFDEKI.INO ROTTERDAM. 

Vergadering van Vrijdag 18 April 1884 

De vergadering werd bezocht door 27 leden en ge ïntrodu-
ceerden. De notulen der laatste vergadering en het verslag der 
gehouden tentoonstelling werden onveranderd goedgekeurd. 
De heer Van Prooijenhad de benoeming tot bestuurslid aange
nomen, terwijl de heer J. A . Voorhoeve tot vice-voorzitter was 
benoemd. 

Er waren geen vragen in de daarvoor bestemde bus. 
Tot plaatsvervangende leden voor de Septembcr-vergadering 

werden benoemd de heeren E . G. A. Kol en B. H. Bcijdcrwellen. 
De heer J. Amiabel, mr. schilder te's-Hage, gaf zeer uitvoerige 

medcdeelingen en bijzonderheden over a. 1' de chemische verf 
in het algemeen, 2' behandeling en 3' voordeden. 

Spreker had eerst een sterk vooroordeel tegen die verf gehad, 
maar was, door ondervinding vooral op de tentoonstelling te 
Amsterdam opgedaan, een zeer warm voorstander geworden. 
Deze verf moet met daarvoor verkrijgbare kwasten zacht en 
dun uitgestreken worden, daar zc zeer vloeibaar is en spoedig 
dekt er. is voor dof en glanzend werk te verkrijgen, leder schil
der zal binnen 8 dagen aan de behandeling gewoon zijn. De verf 
komt geheel gereed, hetzij wit of in op te geven kleuren, van de 
fabriek, zoodat men noch met wrijven noch met tijdverlies en last 
dienaangaande te maken heeft. De witte verf kan door bijmen
ging van gewone droge verfstof tot allerlei kleuren bereid wor
den. Zij droogt niet in dc bus; alleen komt er aan de oppervlak
kige een dun velletje, hetgeen men vóór het gebruik verwijdert. 
Een liter van deze verf kost ƒ 1 . — en is voldoende voor 20 • 
meter verfwerk. Proeven van deze verf op glas, doek en zink 
toonen de buitengewone aanhechtingskracht van die stoffen 
aan terwijl zelfs bij menigvuldige en sterke buiging de verf 
niet barst of breekt; ook laat zich de verf met moeite 
van het glas atkrabbcn. Iedere kleur heeft een nummer, het
geen op de fabriek voor nabestelling, bewaard blijft. Ook kan 
waterverf aangewend worden en aan dezelfde fabriek is strijk-
plamuur verkrijgbaar, die met de kwast, in veel minder tijd 
dan op de gewone wijze met het mes, kan worden verwerkt. 
Uit een vraag van den heer Van Andel blijkt, dat gewone 
verf met succes kan worden vermengd met chemische verf, 
terwijl de laatste zeer goed voldoet voor afschilderen Voor 
het in de verf schuren kan de verf met olie of terpentijn ver
dund worden. Aan het Oranjeplein te 's-Hage heeft spreker 
een gevel met chemische verf behandeld, die gedurende een 
jaar zeer goed en glanshoudend is gebleven. Dc chemische 
verfis bijzonder fijn, droogt onvermengd in 24 uren, terwijl 
men er siccatief naar eigen goedvinden kan bijvoegen. 

De naam van den fabrikant is F. A. O. van Gelder te Kraai-
enburg bij Delft. De' verf, naar den uitvinder genaamd 
AverilFs Chemische schilderverf, is den 16e Februari 1881 ook 
onderzocht en beproefd door Professor I). Grothe en de hee
ren P. J. Kipp en Zoon. beiden te Delft, en wordt zeer geroemd. 
Een monsterkaart van de meest voorkomende kleuren met be
schrijving kan door een ieder aan de fabriek worden ontboden, 
Bovendien heeft deze verf een groote bindingskracht, zoodat 
voorwerpen, die met deze verf bestreken zijn, onwrikbaar met 
elkander zijn vercenigd. 

De heer J. C. van Wijck vraagt of op wetenschappelijke 
wijze kan worden geconstateerd dat het verhardingsvermogen 
van deze verf even groot is op den duur, als gewone verf. 
Hij vraagt dit, omdat hij toevallig een monsterkaart, die dicht
geslagen was, geheel aan elkander gekleefd onder zijn papie
ren heeft aangetroffen. De heer Amiabel antwoordt, dat de 
verf niet scheikundig is te ontleden en de bereiding een ge
heim is. maar dat de hoofdbestanddeelen zijn: zinkwit en lijn
olie. Op vochtige muren aangewend, wordt het vocht verjaagd 
zoodat dit zich aan de andere zijde van den muur vertoont. Wat 
het kleven betreft, moet hij aan een bijoorzaakgelooven, want 
door de monsters toont hij de verharding der verf aan. 

Thans vervolgt spreker zijn voordracht over albastine, het 
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doel waarvoor, en du wijze waarop deze stof wordt verwerkt. Zij 
dient om de witkalk to vervangen , en daar zij dun wordt aange
bracht, spoedig dekt en wit blijft cn daarenboven dc ornemen
ten niet dood of vol werkt, is zij voor plafonds vooral aan tc 
bevelen. Zij kan in alle kleuren worden aangewend, terwijl 
scheuren cn gaten met dc kwast enz. met een weinig dik ge
maakte albastinc kunnen worden gevuld. Oude gewitte muren 
dienen vooraf afgewasschen of geschuurd tc worden. Ook voor 
behangsels cn oude geverfde muren is zij uitmuntend geschikt. 
Dc vestibule van het handelsmusuum tc Amsterdam is ge
heel met albastinc gedecoreerd. 

De Voorzitter zegt den heer Amiabcl dank voor zijne belang
rijke voordracht, waarmede dc leden door applaus instemmen. 

Eerstgenoemde deelt mede dat op dc in 't vorig jaar uitge
schreven prijsvragen: i° eene betimmering van een eetzaal en 
2°cen rijk versierde trapzaal, op ieder een antwoord is ingekomen. 
Het antwoord op de eerste prijsvraag is met algemeene stemmen 
bekroond. Vervaardiger bleek tc zijn de heer Van Vlaanderen, 
te Leiden, een jong beambte bij dc gemeentewerken en veel
belovend teekenaar. Het getuigschrift der Afdeeling cn / 5 0 
werd den vervaardiger, staande dc vergadering, met een har
telijk woord van den Voorzitter . uitgereikt. 

Het ontwerp voor dc tweede prijsvraag was volgens het ge
voelen van de Jury niet voor bekroning vatbaar. Wanneer de 
vervaardiger echter verlof gaf den naambrief tc openen , dan 
zou de Jury, bestaande uit dc heeren A. W, van Dam, 1'. A. 
Wccldcnburg en A . Spaan. aan dat antwoord een eervolle 
vermelding willen toekennen. Dc heer Drooglcever Fortuyn 
stelt voor dat het eerstgenoemd ontwerp mocht worden aange
boden aan dc redactie van het Bouwkundig Tijdschrift, Dit 
voorstel werd met algemeene stemmen aangenomen, terwijl het 
Bestuur in afwijking met dc desbetreffende bepaling, onder 
goedkeuring van dc Vergadering bepaalde, dat na cvcntucclc 
reproductie voor het Bouwkundig 'I ijdschrift, dc teekeningen 
aan den heer Van Vlaanderen zouden worden teruggegeven. 

De heer W. C. van Goor verkrijgt thans het woord ter be
handeling der verschillende voorstellen tot wijziging van art. 
52 der wet van de Maatschappij in verband met haar zelve 
en de Afdeelingen. 

(Wordt vervolgd.) 

AFDEELING LEEUWARDEN. 
Vergadering van 18 April 1884. 

De Voorzitter opent deze laatste bijeenkomst cn geeft, na 
goedkeuring van de notulen der vorige vergadering, het woord 
aan het lid A. D. G. ten Docsschatc, die thans overgaat tot 
zijne derde lezing over dc bouwwijze der Grieken. Als vervolg 
op de vorige lezing werden nu nog dc laatste gedeelten der 
Dorische bouworde besproken. 

Achtereenvolgens werden nog behandeld: de fries cn het 
ontstaan, zoowel als het doel der daarin gelegen triglyphcn 
cn metopen. als bijzondere kenmerken der Dorische orde, toe
gelicht; de kroonlijst als dc afsluiting van het geheele gebouw 
en verklaring van hare onderdeden, de eindgevels met hunne 
allegorische voorstellingen cn beeldengroepen, steeds betrek
king hebbende op de godheid aan wie de tempel was gewijd, 
en eindelijk hel dal; en den zolder met hunne inrichtingen cn 
versieringen' 

Na op deze wijze de geheele Grieksch-Dorische bouwwijze 
te hebben besproken, terwijl alles door duidelijke voorbeelden 
en teekeningen in kleurendruk werd toegelicht, ging spreker 
ten slotte over om eene algemeene beschrijving tc geven van 
eenige der schoonste Gricksche tempels uit hot bloeitijdperk 
der kunst, o. a. het Parthenon te Athene, de tempels van 
Delphi cn die van Korinthc cn l'castum. 

Na de pauze, gaf het lid Baron ter kunstbeschouwing dc 
jongste afleveringen van het werk van Ewerbecken Neumcistcr. 
Het waren dc bouwwerken der vroegste Rcnaisancc, waaraan 
in dc eerste plaats Mechelcn bijzonder rijk is. Zeer zeker 
is het tegenwoordige palcis van Justitie, dat oorspronkelijk 
door Margarctha van (>ostenrijk werd bewoond, het eerste bouw
gewrocht, dat op Belgisch grondgebied in Rcnaisancc geest 
werd opgetrokken (1517). 

A l de bouwwerken, welke men hier aantreft en die in de 
eerste helft der 16e eeuw verrezen, kenmerken zich in hunne 
ornementatic door eene weeke behandeling cn zeer angstvallig 
opgetrokken geveltoppen. 

Het is eigenaardig bij de verschillende gebouwen van Mcchc-
len, Antwerpen, Gent en andere Belgische plaatsen den strijd 
na tc gaan tusschen dc Gothische en Renaissance vormen. De 
beroemde kunstenaar Rombout Kelderman trachtte dcGothische 
stijl zoo lang mogelijk te handhaven, terwijl Guyot de Beaure
gard dc Renaissance voorstond. Dat deze laatste kunstenaar 
zijne vorming in Frankrijk heeft genoten, blijkt duidelijk uit 
zijne werken. 

Daarna werd de nieuwste aflevering van het werk van Robert 
Reinhardt door genoemd lid nog ter bezichtiging aangeboden. 
Ook dit prachtig uitgevoerde plaatwerk gaf aanleiding tot 
menige opmerking cn eene aangename en interessante discussie. 

Met een woord van dank cn een tot weerziens, sloot dc 
Voorzitter deze laatste gezellige bijeenkomst. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'S-GRAVKNHAC.K. De hoofddirecteur van dc afdeeling Tele

graphic aan het Ministerie van Waterstaat, dc heer W. C A . 
Staring, heeft met 1 Juli zijn eervol ontslag aangevraagd. 

— Door den Minister van Financien is aan dc Tweede Kamer 
ingezonden het verslag der door hem benoemde Commissie 
belast om tc onderzoeken de aanmerkingen, door A. van Vlij. 
men gemaakt op den bouw der koninklijke stallen alhier. 

Die Commissie was saamgcstcld uit dc heeren J. A . Schuur
man , directeur der gemeentewerken te Amsterdam, G. J. de 
Jongh, directeur der gemeentewerken tc Rotterdam en J. Kooij, 
aannemer te Amsterdam. Zij heeft tot het instellen van het 
onderzoek driemaal de stallen bezocht: eenmaal in tegenwoor 
digheid van den architect, aan wien dc directie over den bouw 
was opgedragen; eenmaal met den heer Van Vlijmen en den 
in dc adressen genoemden onderbaas A. Vermeulen, die aan 
wijzingen hebben gedaan van de zaken, waarop dc aanmer
kingen betrekking hadden , cn met wie in overleg is getreden 
over dc plaatsen , waar ontgravingen van riolen cn fundccrin-
gen zouden plaats hebben cn waar beschotten zouden worden 
opengebroken; en de laatste maal door dc Commissie alleen, 
ten tijde dat op de aangewezen plaatsen de bedekte bouwstof
fen waren zichtbaar gemaakt. 

Na punt voor punt dc aanmerkingen te hebben onderzocht, 
verklaart de Commissie eenparig: 10 Er hebben bij denhouw 
der stallen enkele afwijkingen van het bestek plaatsgehad. 
Deze zijn echter zeer onbeteckenend. Zelden zullen, bij de 
uitvoering van een dergelijk omvangrijk bouwwerk, dc afwij 
kingen zoo gering zijn; 20. Die afwijkingen hebben plaatsge 
had op last of met goedkeuring der directie cn zijn in geen 
enkel opzicht nadcelig voor het werk geweest; 30. Door die 
afwijkingen hebben eenige verminderingen en vermeerderingen 
van werk plaatsgehad. Volgens dc verklaring der directie 
zijn deze tegen elkander verrekend, zooals zulks gewoonlijk bij 
dc uitvoeringen van bouwwerken geschiedt. Een globale be
rekening, door dc Commissie ingesteld omtrent meer cn min
der werk, heeft die verklaring bevestigd; 40. Dc Commissie 
is van gevoelen, dat het werk in zijn geheel zeer deugdelijk 
is tc noemen, dat dc hoedanigheid der materialen niets te 
wenschen overlaat en de bewerking daarvan, benevens doge 
heele uitvoering van het werk, met zorg hebben plaatsgehad. 

De Commissie is van oordeel, dat er noch van tekortkoming 
in het toezicht van dc directie, noch van wanpraestatie van 
den aannemer Schippers sprake kan zijn. 

AMSTERDAM. Het eerste nommer is verschenen van De Ma 
nufaetnrier, "Weekblad gewijd aan dc belangen van den 
handel in manufacturen cn aanverwante vakken." Het blad 
staat onder redactie van den heer G. J. Stam, technoloog 
adspirant-lceraar aan dc Polytechnische School tc Delft, en 
wordt uitgegeven door den heer F. Plaat Pz. te Haarlem. 

LEIDEN. In dc dezer dagen gehouden zitting van den Ge
meenteraad is o. a. behandeld een brief van de Commissie 
tot oprichting van een gcdcnktcckcn voor Leiden's ontzet, 
waarin zij tc kennen geeft, dat een gesprek met den gemeente-
architect haar in dc meening heeft gebracht, dat omtrent den 
aanleg van de R u ï n e nog geen vast besluit was genomen, om 
welke reden dc Commissie het werk voor het voetstuk heeft 
aanbesteed cn doen stellen in dc richting, zooals haarde meest 
gewenschte voorkwam, doch thans gebleken is tc zijn in strijd 
met de bedoeling van den Raad. 

Burgemeester en Wethouders hebben daarop aan de Com
missie verzocht, »de noodige maatregelen te nemen, teneinde 
de plaatsing alsnog geschiede overeenkomstig het oorspronke
lijke plan." 

Dit nu is, naar dc Commissie meent, niet zoo gemakkelijk; 
uit een onderhoud met de deskundigen is gebleken, dat dc 
gepleegde fout alleen is te herstellen door het voetstuk, dat 
zijn voltooiing reeds naderde, voor een groot deel af te breken, 
daar elk ander hulpmiddel öf onuitvoerbaar zou zijn, ó f « 
kunstwaarde van het monument voorgoed vernietigen; aan dit 
afbreken zouden behalve dc kosten, die op ƒ 4 0 0 worden be
groot, zeer groote bezwaren zijn verbonden, daar men gevaar 
loopt, dat enkele stukken zullen breken of worden beschadig11 

cn bovendien niet weer zuiver in elkaar zullen passen. 
De Commissie vraagt nu wat zij doen moet, of dc Raad kan 

goedvinden dat het beeld voltooid wordt in overcenstemmi"!.' 
met 't thans geplaatste voetstuk cn derhalve — volgens * 
eischen der kunst — met het gelaat naar het Zuiden. 

Het advies van Burgemeester cn Wethouders luidt, ajj' 
moet gehandhaafd blijven de ten vorigen jare aangenomen rich
ting — waardoor het beeld met 't gelaat naar 't Rapenburg 
gekeerd staat — en dat het gedeeltelijk geplaatst voetstuk 
moet worden afgebroken; het Dagclijksch Bestuur herinnert' 
dat er nog f 700 over is van de gelden voor dc fundeert» 
bestemd cn dat, wcl-is-waar beschadiging tot de tnogelijkb^ 
den behoort, maar dat overigens dit bezwaar, bij inachtnciu1"-
van dc noodige voorzichtigheid, niet van groot belang ' s 1 1 

achten. . 
Dc Raad heeft het vroeger genomen besluit gehandhaafd-
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A D V E R T E N T I E N . 
Wegens voltooiing van een belangrijk werk 

zoekt een alleszins bekwaam B Ó U W K . 
OPZICHTER met een maand of eerder eene 

nieuwe Betrekking. 
Adres Bureau dezes N°. 90. 

Het Kantoor van F E R D . E N G E R S , 
Amsterdam, wordt met 1 Mei e. k. 

V E R P L A A T S T van Geldersche 
Kade 88 naar 

UTRECHTSCHE STRAAT 14. 

Aanbesteding. 
HET BESTUUR VAN HKT W A T E R S C H A P 

DE NOOR DE R- V E C HT DIJKEN (Se D p s -
district van Overijssel) is voornemens op 
Donderdag 1 Mei e. k., des voormiddag» om 
11 uur, ten huize van een Heer T. T E N T 
H O F , in het Logement DE PAUW tc Zwolle, 
in het openbaar aan te besteden: 

Het herstellen van stormschade 
en het verzwaren en verbeteren 
van het buitenbeloop met ge
deeltelijke kruinsverhooging en 
het aanbrengen van een gedeelte 
steenglooiing der rechter Zwar
te wat er- en Vocht dij ken, in de 
buurtschappen Holten, Genne 
en Haorst der gemeente Zwol
lerkerspel. 

Aanwjjzing op het terrein zal geschieden 
op Dinsdag 29 April e. k , des voormiddags 
ten II ure, aan te vangen in de buurtschap 
Hollen, door den lieer W. V A N WIJNGAAR
DEN tc llerxen, gemeente Wijlie, bjj wien 
ook nadere inlichtingen te verkrjjgen zijn. 

BcBtck en voorwaarden zullen vanaf Don
derdag 24 April e. k. ter visie liggen bij de 
Heeren T. T E N T H O F , in de Pauwte Zwolle, 
A. K L A V E R , Logementhouder tc Genemui-
den, en W. S C H R O T E N te Hollen, gemeente 
Xwollerkerspel, en zijn verder te verkrjjgen, 
tegen betaling van 25 cent, b{j D E E R V E N 
J. .1. T U L tc Zwolle. 

Het Waterschapsbestuur voornoemd, 
P . C . A. S 1 C H T E R M A N , Dijkgr. 
H . V A N E N T E R Cz. , Secretaris. 

B U R G E M E E S T E R EN W E T H O U D E R S 
van NI BIJ tl ER-AMSTEL, brengen ter ken
nis van belanghebbenden: 

le. dat de ingekomen plannen op de uitge
schreven prijsvraag voor den bouw van twee 
Scholen in de gemeente, van af Woensdag 
den 16 April e. k. tot en niet Dinsdag den 22-"" 
dier maand, zullen kunnen bezichtigd wor
den in de lokalen van de O. L . school aan 
den Amsleldijk: 

2e. dat de ingezonden plannen door of 
van W6{M de mededingers op don 24 en 25 
April e. k. kunnen worden teruggehaald; 

3e. dat aan het plan s D E T W E E L I N G H E " 
ingezonden door den hoer C. VV. V I X S E -
BOXSE, Architect en Makelaar te Amsterdam, 
de bekrooning is toegekend. 

Nieuwer-Amslel, 11 April 1884. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

C. V A N CITTERS, liurg. 
W. H O E K S T R A . Sur. 

Door den heer A. H . V A N B E R G E N , fa
brikant, tc lleiligerlce fprov Groningen), zjjn 
&an de Gemeente geleverd 

twee nieuwe Brandspuiten met 
Zuig- en Persvermogen, 

en al hetgeen daarbjj behoort. 
De spuiten werden op den bepaalden tijd 

geleverd; zjj zjjn net en zoover uit bezichti
ging te oordeelen valt, solide bewerkt. 

Den 4den December 1888 werden zjj bjj 
ongunstig weder en sterken wind, beproefd; 
daarbjj bleek, dat zjj spoedig water geven, 
ook dun, als op iedere spuit negentig Meter 
Persslang geschroefd is, en werd het water 
Jet een straalpijpsopenieg van 21 mM in 
diameter over de hoogste gebouwen in de 
ticineentc gevoerd, terwjjl de hoogte onge-
'wjjteld meer geweest zou zjjn, als de wind 
"iet zoo sterk was geweest. 

Voor zoover men uit deze eerste proefne-
Jnnig een gegrond oordeel inag vestigen, 
«orat den heer A. H. VAN B E R G E N inet 
M)n brandspuitfabriek in ruime mate aan-
•"••veling toe. 

f'oorschoten, 1* December 18 83. 
Burgemeester en Wethouders: 

Be Burgemeester, 
J . P . T R E U B . 

De Wethouder en Secretaris, 
J. DUIVENVOORDEN. 

A A N B E S T E D I N G . 
I to i iAvon - Ili"u<r. 

B U R G E M E E S T E R EX W E T H O U D E R S van 
II AA HEEM rallen op Donderdag den 24 April 
1094,deflnamiddags ten 2'/, uur, ten Raadhuize 
der gemeente in het openbaar aanbesteden: 

Het maken van eene brug over de 
Leidsche-Vaart vóór de Prins-
Hendrikstraat, met daarbij be-
hoorende houten schoeiingen 
en bestratingen. 

Raming ƒ 23,000. 
Bestek en voorwaarden alsmede de teeke

ningen liggen ter inzage op de Gemeente • 
Secretarie op alle weikdagen van 10—4 uur 
en zjjn, te beginnen Dingsdug 16April 1881, 
dus morgens ten 10 uur van het bestek en 
de voorwaarden, aldaar gedrukte exempla
ren verkrijgbaar, tegen betaling van /O.öO 
per stuk. 

Plaatselijke aanwjjzing op VrjjdaglS April 
1884 des morgens ten 10'/, uur. 

Tusschen den dag der aanwijzing en dien 
der besteding zijn eiken werkdag, des mor-
gcnB van 9—10 uur, inlichtingen te beko
men aan het Bureau van Gemeentewerken 
(Koningstraat no. i). 

Burgemeester en Wethouders van Haarlem, 
Haarlem, E . A. JORDENS. 

10 April 1884. De Secretaris, 
J . TIELENIUS K R U Y T H 0 P F . 

AANBESTEDING. 
0]) Maandag 28 April, des namiddags te 3 

uren, zal door de Naamlooze Vennootschap 
I »HE IJS BRES ER", in het Café Krasna-
polskif te Amsterdam, worden aanbesteed : 

! Het bouwen van 10 Woonhuizen 
in 3 blokken aan deSwammer-
damstraat en de 4do Boorhavo
st raat, te Amsterdam, met de 
leverantie van alle Materialen 
en Arbeidsloonen. 

Het Bestek met de Teekeningen is ad 
ƒ 2 . 5 0 per stel te verkrjjgen ter Stoomdruk
kerij van R O E L O F F Z E N fcHOBNEB, N-Z. 
Voorburgwal No. 187, te Amsterdam. 

Inlichtingen geeft de Ingenieur-Architect 
A. L . V A N G E N D T , te Amsterdam. 

Waterleiding tc Arnhem. 

AANBESTEDING 
op Dinsdag den 29 April 1884. des middags te 
12 uur, door de „Compagnie Générale des 
Comitates a"Eau" te luik. aan het Bureau 
der Arnhemsehe Waterleiding, Boulevard 7, 
te Arnhem, van 

Bestek N". 3. 
Het maken van het Hoogreser-

voir voor de Waterleiding te 
Arnhem, met de levering der 
bcnoodigde materialen. 

Bestek en teekeningen zjjn verkrijgbaar 
aan het Bureau voornoemd: het bestek ad 
ƒ 0 . 5 0 per stuk en de teekeningen, voor zoo
ver de voorraad strekt, tot den prjjs van 

ƒ 3 . — per stel. 
Inlichtingen worden gegeven door den In

genieur II. P. N. H A L B E K T S M A , Zuidblaak 
26, te Rotterdam en aan het Bureau der Wa
terleiding te Arnhem . des vooriniddags van 
10-12 uur. 

De aanwjjzing zal geschieden op Vrjjdag 
25 April 1SS4, des voormiddags te 11 ' / 2 uur. 

s P A R K E T V L O E R E N , ^ 
Zj VitLEROY & BOCH, METTLACH g 
2 BOCH Frères. MAUBEUGE fi* 
3 MINTON, H0LLINS & CV ST0KE £ 
<x> bjj de Vi'i'H'.- nwtvn-ilî ci s i-ii Depótlioitderf: jejj 

5 D E L I J N T Jfc O. , g 
Oostzeedp 248, Rotterdam. 

Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VAL DE TRAVERS, 
FABRIEK 

TE 

AMSTERDAM 
Beltweg N". 3. 

TR.A0E M A R K . NATUURL. ASPHALT 

VAL IIE TRAVERS 
Z W I T S E R L A N D . 

Gecomprimeerde Asphalt wegen en dito Dorsrhvloeren. 

W e r k e n in Asphalt-Mastiek voor T r o t t o i r s , S k a t i n g - H i n k s , Moutvloeren, 

Ke lders . 

K o l t - en Kegelbanen, W i n k e l - en Magazijnvloeren, G a n g e n , Veranda's , 

B r u g - en Dakbedekkingen, Iktot i -h i i ideer ingen, 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 Kantoor der fabriek, Damrak 80, Amsterdam, of bjj den Heer 
H. G. K N O O P S C.OZN. , Beekstraat F . 62, te Arnhem. 

De Directeur, W. PATON WALSH. 
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STOOMWAALSTEENFABRIEK 
te D R U T E N 

H A R T M A N & COMPIE. 
K A N T O O R te N I J M E G E N , 

V A N W E L D E R K N S T R A A T No. 14. 

G. VAN LENT, Rotterdam. 
Vertegenwoordiger der Ceramiek- on 

Cementtegelfabriek. 

LÉON DE SMET & C°., Gent. 
Verdere specialiteit in: 

IJzeren Kerk- en Pabrieksramen. 
IJzeren cn Houten Rolblinden. 
Zweedsche Kamerdeuren. 
Italiaansche Mozaïkvloeren . 
Prima Portland-Cement. 
Plafonneerlatten, veel billijker en beter 

als Eiet. 
Onbrandbare Verf enz. 
Prospectussen en Prijscouranten op aanvraag. 

I*. I K ) I ^ H 1 M ) E K . - A r n h e m . 

Lo verander van, Z. M. den Koning. 

Fabriek en Magazijn van Instrumenten voor wetenschappelijk gebruik 
Bekroond voor Waterpas, Hoekmeet- ea andere instrumenten 

met Zilver 1868, 1881, 1883 (Internat. Tentoonst.) 
Hoogste onderscheiding 1879. 

EQUËRRES, MEET KETTINGEN, liRIEF- en PAKKETBALANSKN, enz. enz 
BAKENS, ROTATIE- en INDUCTIE-TOESTELLEN, TELEGRAAF-APPARATEN, enz. enz 

J. L. BACON & C°. 
Ingenieurs, aannemers van verwarming en ventilatie. 

G o u d e n M e d a i l l e , 
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 , LO 
AMSTERDAM. 

Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge
stichten, woonhuizen, villa'R, kantoren, enz. 

Projecten en begrootingen worden kosteloos 
geleverd. 

A D R E S B O E K 
A 1,50 

VAM Neerlandsch Indië 
voor den Handel 

bij de Uitgevers 
NIJGH & VAN DITMAR. te Rotterdam, en verder alom 

Bekroond: 
Husselden p 1880. 

Weenen 1880. 

Gouden Medaille 
A m s t e r d a m 1883. 

Bekroond: 
Frankfort a/M. 1881. 

Amsterdam 1882. 

JOHANN ODORICO. Frankfort a/M. 
F A B R I E K VAN 

Marmermozaïek en Terrazso-vloeren, Glasmozaïek, 
Kunstmarmer en Cementuitvoeringen. 

Succursales: Amsterdam, Weenen, Londen, Boston. 
O p f f e i - t o h t 1 S 3 0 . 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 

FERD. ENGERS, Amsterdam—Rotterdam. 

PIIOTOLITIIOGKAFHIE, PIIOTOMIMRAPIHE 

en S t é r é o t y p e - I n r i c h t i n g 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zijne inrichting voor l'hoiolitiiosruiiliir 
bjjzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l'hotoxlnr*-
graphii- voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer-
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zijne Mrri'-oi;iM-inrii'ii)ine voor H H . Druk
kers, alles tot de minste prijzen. 

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

De heer JOH. G. S T E M L E E Cz. , te Am-
sterdam, heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
bestellingen voor PhatnlitliaKraphie, zander 
prijsverhooging voor de bestellers. 

O- J". THIEME. 

Vraagt Catalog. 
N E D E R L . 

Van der 
C i l l l V . 0|l 

LOONl 

Losanges , 
IJzeren Daken, 
en Zijbckl., 

IJzeren Gehouwen, 
(iegalv. IJzeren 
Emmers, Tobben, 
Gieters, enz. enz. 

VERZIN KFABRIEK, 

linden & Co. 
Dordrecht. 

Z u i n i g h e i d s - I N i e t a a n g r o e i e n -
I d e e u r o e s t w e -
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(A. et A.) D E VROEG-RENAISSANCE 
IN F R A N K R I J K , DUITSCHLAND E N 

N E D E R L A N D . 
DOOR *•' 

A . W . W E I S S M A N . 

(Vervolg van pag. 135.) 
II. 

De Fransche Renaissance ontwikkelde zich voorna
melijk door den invloed van één man, Frans I, doch 
de Renaissance ontstond in Duitschland door den bouw-
'ust van verschillende kerkelijke en wereldlijke vorsten, 
of van tot hoogen bloei gekomen steden. 

De Fransche Renaissance van vóór 1550 vertoont 
dan ook, bij veel afwisseling in de verschillende monu
menten , een zekere mate van eenheid, wat bij de 
Duitsche Renaissance van die periode, en ook later, 
ten eenemale ontbreekt. 

Zoowel in Frankrijk als in Duitschland was bij het 
begin der XVide eeuw het handwerk-, dank zij de in
stelling der gilden, tot den hoogsten trap van vol
making gekomen, doch het is de moeite waard, op 
te merken, hoe bij de Duitschers langzamerhand het 
handwerk eenvoudig routine was geworden, terwijl bij 
de Fransche meesters, zelfs in den laatsten tijd der 
Gothiek, nog veel oorspronkelijkheid te vinden was. 

De Duitschers waren dan ook niet aanstonds geneigd, 
om den nieuwen , uit Italië gekomen stijl, waarmede zij, 
dank zij het levendig verkeer dat de Zuidduitsche 
steden met die van Noord-ltalië onderhielden, reeds 
vroeg in kennis waren gekomen, toe te passen. De 
periode van vóór 1550 zag dan ook in Duitschland 
betrekkelijk weinig architectonische voortbrengselen van 
belang in Renaissance-stijl ontstaan. 

Evenals in Frankrijk, de Renaissance eerst het kunst
handwerk en de beeldhouwkunst tot nieuwe scheppin
gen inspireerde, zoo zien wij ook in Duitschland, reeds 
lang voordat de bouwmeesters er nog aan dachten, 
hun droge laat-Gothische vormen te verlaten, bij an
dere kunstenaars een streven , om de Renaissance in 
zich op te nemen. 

Waren het in Frankrijk vooral de beeldhouwers, die 
reeds vroeg zich van de Renaissance bedienden, in 
Duitschland ziet men daarenboven ook de schilders en 
graveurs, onder de eersten, die den nieuwen stijl hiel
pen verbreiden. 

Een der voornaamste baanbrekers der Renaissance 
in Duitschland is de schilder en graveur Hans Burgk-
mair (1473—1531). Hij deed in 1508 een reis naar 
Venetië, en maakte van de daar verkregen kennis van 
den nieuwen stijl gebruik om de achtergronden van 
zijn schilderijen en prenten, die hij tot dusverre met 
Gothische architectuur-voortbrengselen gevuld had, 
meer in den geest van de Renaissance te behandelen, 
hoewel hij nog zeer veel Gothische motieven behield. 
Wij kunnen hieruit afleiden, dat de kennis der Renais
sance bij Burgkmair, althans in den aanvang , nog vrij 
gebrekkig was. Het is echter opmerkelijk, dat somtijds 
reeds vrij vroeg bij Burgkmair ook tamelijk zuivere 
Renaissance-vormen voorkomen, zooals bijvoorbeeld 
op de plaat van 1508 , voorstellende Keizer Maximiliaan 
te paard. Ook sommige platen uit de „Oostenrijksche 
heiligen", b.v. de heilige Wenceslaus (plaat 145 van 
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Hirth, Renaissance) doen, zien dat Burgkmair zich soms 
van alle Gothische bijmengsclen wist te onthouden. 

Hans Holbein de jongere (1497-1543) was de eerste, 
die zich geheel van de Gothiek wist los te maken. 
Hoewel deze kunstenaar zich niet met architectuur in 
den eigenlijken zin des woords bezighield, leende hij 
toch dikwerf zijn talent tot het beschilderen van gevels, 
wat hem gelegenheid gaf allerlei kolommen , gewelven , 
lijsten, ornementen cn perspectief daarop aan tc bren
gen , zoodat de gevels, die in werkelijkheid slechts 
vlak gepleisterd waren, zich en relief voordeden. In 
hoeverre deze wijze van versiering kan geacht worden , 
in overeenstemming te zijn met de eisehen van den 
goeden smaak, laat ik hier buiten beschouwing, doch 
ik wijs slechts op de zuivere Renaissance-vormen, 
waarvan Holbein zich bediende, en op de rijke fan
tasie , waarvan hij bij het componeeren der ornementen 
blijk gaf. 

Holbein heeft vele en zeer sehoone ontwerpen voor 
glasschilderwerken nagelaten, waaronder de beroemde 
„Passie", waarvan enkele in de „Renaissance" van Hirth 
gereproduceerd zijn. De architectuurdcelen zijn daar 
wel zeer fantastisch en soms tamelijk grof, wat met 
het oog op de techniek der glasschilderkunst geen ver
wondering kan baren, doch over het algemeen zijn de 
Renaissancc-vormen daar vrij zuiver. 

Wij weten van Holbein, althans van het begin zijner 
loopbaan, betrekkelijk weinig. Het is niet met zeker
heid te zeggen, of hij in Italië geweest is, maar de 
gemakkelijkheid , waarmede hij in den laatsten tijd zijns 
levens dc Renaissance-vormen gebruikte , doet het ver
moeden rijzen, dat hij een tocht naar het Zuiden 
ondernam. 

Zeer vruchtbaar was ook Holbein in het ontwerpen 
van teekeningen voor voorwerpen van kunstnijverheid, 
als bekers, vazen, wapenrustingen enz. en ook talrijke 
ontwerpen voor titelbladen van boeken zijn door hem 
vervaardigd. Het plaatwerk van Hirth bevat ook van 
deze werken des meesters een aantal voorbeelden, 
waarbij de sehoone beker van Jane Seymour, met het 
devies „Bound to obey and to serve", verscheidene 
dolkscheeden en gevesten, tal van schetsen uit het 
schetsboek van Bazel, platen uit „de Doodcndans", 
boektitels met de geschiedenis van Tantalus en van 
Marcus Crassus, de beroemde klok uit het Britsch 
Museum, enz. 

De goede smaak, dien Holbein bij deze teekeningen 
deed blijken, de meesterlijke uitvoering, de stoute 
fantasie, dit alles maakt, dat zij tot voorbeelden kunnen 
strekken voor alle tijden. Het ornement is voor Hol
bein slechts sieraad, en het wordt door hem geenszins 
gebruikt tot het uitdrukken van een bepaalde gedachte. 
Steeds is het met veel zorg gecomponeerd. Hoewel 
men duidelijk ziet, dat zoowel Holbein als de Fransche 
kunstenaars hunne vormen aan Noord-ltalië ontleend 
hebben, bespeurt men tevens, hoe de Franschen ze 
wisten te verfijnen, terwijl Holbein altijd meer onder 
den invloed van den tot zwaarmoedigheid geneigden 
Duitschen geest bleef. Het schoonste, dat Holbein 
schiep, de schoorsteenmantal uit het Britsch Museum 
(Hirth, pag. 31 en 32), kan, wat rijkdom van com
positie , sehoone verhouding der onderdeden cn uit
muntend begrepen en weergegeven stijlvormen betreft, 
op eene lijn met de Fransche werken van dien tijd 
gesteld worden. 

Albrecht Dürer (1471—1528) begon na zijn reis door 
Italië in 1506 ook dc Renaissance toe te passen, doch 
was daarmede niet zoo gelukkig als Holbein. Een 
van de belangrijkste werken van Dürer is de „Eere
poort van Keizer Maximiliaan", die hij in 1515 vol
tooide (afbeeldingen bij Hirth). De hoofdvormen zijn 

daar wel-is-waar Renaissance, doch telkens komen 
motieven voor, die aan de laat-Gothiek herinneren 
Met hoeveel fantasie de kunstenaar deze beide stijlen 
ook samen wist te voegen, het valt toch niet te 
loochenen, dat zijn werk bij dat van Holbein ten 

I achter staat. 
De „Triomfwagen van Keizer Maximiliaan", van 

I 15 19, is nog meer samengesteld uit zeer uitecnloopende 
i stijlvormen. Sommige deelen hebben reeds min of meer 
i een baroque aanzien, andere zijn ontleend aan de 
I Noord-Italiaansche architectuur van het laatst der XVe 
j eeuw, nog andere en ook de geheele wijze van voor 

stelling herinneren aan de late middeleeuwen. 
Onder de meesters, die naast de drie genoemden, 

medewerkten tot het invoeren der Renaissance in 
Duitschland, noem ik: Heinrich Aldegrevcr (1502 
1562), wiens ornementen zeer zuiver van compositie 
zijn, Peter Flötner (f 1546), beroemd door zijn smaak
volle intarsien, Daniel Hopfcr (f 1549), die vooral in 
zijn „Koorgestoelte" (Hirth 99 en 100), „H. Barbara" 
(idem 50) en „Keizer Karei V" (idem 49), de vormen 
der Renaissance met veel geluk toepast. 

Om niet te uitvoerig te worden, moet ik de overige 
Duitsche meesters, die dikwijls veel merkwaardigs ge 
leverd hebben, met stilzwijgen voorbijgaan. 

Gaan wij thans over tot de behandeling van de 
werken der plastiek, die de Duitsche vrocg-Renais-
sance ons nagelaten heeft. Het beroemdste van aljen 
is het Sebaldsgraf, van 1508—1519 door Peter Vischer 
te Neurenberg in brons gegoten. Duidelijk zien wij 
daar de vermenging der laat-Gothische en Rcnaissance-
motievcn, ja zelfs Romaansche elementen ontbreken 
niet. De bekroning van de sarkophaag is geheel in 
dc manier der vrocg-Gothiek. Vooral de wijze, waarop 
het beeldwerk gemodelleerd is, herinnert aan dc stijve 
laat-Gothische manier, die een scherpe tegenstelling 
vormt met de beeldhouwwerken der vroeg-Renaissance 
in Frankrijk. Het geheel is zeer rijk, en uit een tech
nisch oogpunt der volmaaktheid nabij. A l de details 
zijn verschillend en steeds met de meeste zorg be
werkt , zoodat het Sebaldsgraf dan ook terecht tot de 
schoonste voortbrengselen der Duitsche plastiek gere
kend wordt. De elegantie, welke de Fransche werken 
van die periode kenmerkt, moet men echter bij Peter 
Vischer's werken niet zoeken. 

Heeft het Sebaldsgraf te Neurenberg nog veel, dat 
aan de Gothiek herinnert, de Marktbrunnen te Mainz, 
die in 1526 voltooid werd, is reeds geheel in Renais-
sance-vormen, zonder noemenswaardige bijmenging van 
vreemde bestanddcelen. De Fransche wijze van be
handeling is in de fijne en met smaak gecomponeerde 
paneelvullingen niet te miskennen. De bekroning, 
hoewel zeer rijk, is echter wat zwaar, en niet in pro
portie tot het fijne benedengedeelte. De algemeene 
silhouet is echter goed. 

Nog meer in den Franschen geest is het gedenk
teeken voor Aartsbisschop Richard von Greifenklau in 
den dom te Trier (1527). Dc details zijn fijn en edel, 
de reliefs keurig van bewerking, de kapiteelen der pi
lasters van bijzondere schoonheid. De medaillons en 
de S-vormige ornementen, zoo karakteristiek voor den 
stijl van Frans I, komen dikwijls voor. 

In den dom te Keulen bevindt zich een in brons 
gegoten altaar-achterstuk, thans in de kapel der H. 
Drie Koningen, dat vooral merkwaardig is om zijn 
rijke bewerking en ongetwijfeld tot de oudste voort
brengselen der Duitsche Renaissance behoort, want 
het draagt het jaartal 1526. De zeer uitvoerige ma
nier, de profileering der kolonnetten cn het karakter 
van het ornement zijn zoovele kenmerken, die het met 
de werken der Nederlandsche meesters gemeen heeft, 
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dat ik bijna geneigd zou zijn, het voor een voort
brengsel van een Nederlandsch kunstenaar te houden. 

Onder de fraaiste monumenten, die de Duitsche 
vroeg-Renaissance schiep, noem ik nog de grafteekenen 
van Graaf Georg en van Graaf Michael, het eerste van 
1530, het tweede in 1543 uitgevoerd, en beiden in de 
kerk te Werthcim. De paneelvullingen van het eerste 
gedenkteeken kunnen met dc Fransche wel niet op 
één lijn gesteld worden, doch geven blijk van veel 
smaak. De pilasters van het tweede monument zijn te 
overladen en daardoor minder fraai. Beide grafteekenen 
zijn echter zeer goed van verhouding; slechts de be
kroningen, bestaande uit wapenschilden, door lofwerk 
omgeven, zijn wat zwaar, hetgeen algemeen een gebrek 
bij de Duitsche meesters is. De Franschen waren in 
dit opzicht gelukkiger. 

Tot de laatste periode der vroeg-Renaissance in 
Duitschland behooren de monumenten voor Kardinaal 
Albrecht van Brandenburg, in den dom te Mainz (1 545) 
en voor Keurvorst Adolf van Schouwenburg, in den 
dom te Keulen (1556). Beide kunstwerken zijn zonder 
twijfel het werk van meesters, die in Italië geweest 
zijn. De paneelvullingen en verdere reliefs van het 
eerste monument zijn goed gecomponeerd, doch de 
bekroning is weer meer vreemd dan fraai. Ook de 
talrijke wapenschilden, aan de pilasters opgehangen, 
maken een eenigszins onrustig effect. 

Het gedenkteeken in den dom te Keulen is, on
danks de betrekkelijk late periode van zijn ont
staan , nog bijna geheel vrij van de baroque elementen, 
die reeds zoo spoedig door de Renaissance-kunstenaars 
uit Italië werden overgenomen. Slechts de omgeving 
van het bovenste wapenschild doet zien , dat de barok-
tijd nadert. 

Dc Italiaansche Renaissance ontleende haar vormen 
onmiddellijk aan de antieken, en hield zich vrij van 
alle middcleeuwsche tradities; de Fransche Renais
sance wist de antieke vormen met dc tradities der 
middeleeuwen tot één harmonischen stijl te verbinden, 
maar de Duitsche Renaissance was niet instaat, een 
harmonische versmelting van de uit Italië aangebrachte 
vormen met de totdusver in Duitschland gebruikelijke 
laat-Gothische vormen totstand te brengen. 

De monumenten zijn van zeer ongelijke waarde. Er 
zijn bouwwerken, die zoo fraai zijn, dat ze de Fransche 
en de Italiaansche zeer nabijkomen, doch de meesten 
toonen, dat hun ontwerpers een zeer vreemd denk
beeld van Renaissance hadden. Pilaster- of kolomorden, 
zooals die bij de Italianen en Franschen tot verdeeling 
der gevels, in verbinding met bogen , gebruikt werden, 
komen ook in Duitschland veelvuldig voor, doch dik
wijls laten de proportiën veel te wenschen over en zijn 
meestal zeer gedrukt. Waar de invloed van Italiaansche 
meesters zich doet gevoelen, zijn de Renaissance-vor-
tnen vrij zuiver , doch daar, waar de Duitsche meesters 
oorspronkelijk wilden zijn, gelukte het hun slechts om 
baroque te worden. Het is dan ook een niet onge
woon verschijnsel bij de gebouwen, die ten tijde van 
Frans I of kort na dien tijd gesticht werden, dat 
behalve middcleeuwsche, ook reeds zeer baroque ele
menten worden aangetroffen. 

De zuilen en pilasters der Duitsche Renaissance, 
vooral die uit de eerste periode, zijn meestal zeer 
Plomp, en de lijsten overmatig zwaar. Soms ook zijn 
ze vrij rijzig, en dan uit tal van in- en uitbuigende 
Profielen samengesteld, die ten rijkste versierd zijn, 
en waarvoor de vensterzuilen uit de Certosa di Pavia 
a's voorbeeld gediend schijnen te hebben. Een sehoone 
Repassing van deze zuilen ziet men aan het George-
Portaal van het slot te Dresden. Een voorbeeld van 
de meer plompe behandeling der zuilen is aan het

zelfde gebouw, n.l. aan de facade van dc binnenplaats, 
waar te nemen. Hier ziet men ook de segmentbogen 

j toegepast. Dikwijls worden erkers aan de gebouwen 
! aangebracht, waarvan men vooral te Neurenberg, te 
I Torgau en te Hameln goede voorbeelden ziet. 
I Dc daken der gebouwen zijn meestal zeer steil, en 
I worden aan beide zijden in den regel door topgevels 

over de volle breedte van het gebouw afgesloten. 
I De vensters en portalen worden met rechte lijnen , 

rondbogen of segmentbogen afgesloten. In den eersten 
tijd is dc profileering ervan nog volkomen middel-
eeuwsch, doch later komt de antieke architraaf en 
archivolt meer in toepassing. 

Het ornement is in het begin der XVIe eeuw in 
Duitschland naar de wijze der Italiaansche meesters 
van het laatst der XVe eeuw behandeld, doch is 
meestal niet zoo fraai als het Fransche uit dienzelfden tijd. 

Wij gaan nu over tot de behandeling der verschil
lende bouwwerken. 

In de eerste plaats komen de kasteden in aanmer-
: king. Evenals de Fransche meesters uit dc X V I e 

I eeuw, volgden ook de Duitschers de middcleeuwsche 
indeeling. Zagen wij echter bij cle Franschen uit de 
verbinding van den middeleemvschen hoofdvorm met de 
Renaissance-details een geheel nieuwen stijl ontstaan, 
in Duitschland is dit geenszins het geval. Een lei
dende gedachte is nergens te herkennen, en alles is 
slechts onregelmatigheid en willekeur, waardoor soms 
wel een pittoresk effect ontstaat, maar nooit de 
schoonheid en bevalligheid, die dc Fransche kasteden 
in zoo hooge mate bezitten. 

De Franschen wisten torens, vensters, lijsten en 
daken geheel in Renaissancc-geest te decoreeren, doch 
de Duitschers waren tegen een dergelijke taak niet 
opgewassen. Het best zijn in den regel de binnen
pleinen geslaagd, die meestal met arcaden omgeven 
worden. 

De meest karakteristieke kasteden uit den eersten 
Renaissance-tijd zijn het slot te Dresden, het oude 
slot te Stuttgart en het Piastenslot te Brieg. 

De beide eersten zijn geheel in Duitschen Renais-
sance-stijl, doch het laatste is geheel in Italiaansche 
manier. Ook het slot te Landshut is onder Italiaan-
schen invloed ontstaan. 

De Duitsche Renaissance heeft ook aan tal van 
I raadhuizen het leven geschonken, doch cle meesten 
{ dagteekenen eerst van na 1560, en kunnen dus niet 
1 meer gerekend worden tot de vroeg-Rcnaissance-pe-

riode tc behooren. 
Tot het beste wat den Raadhuisbouw betreft, is te 

I noemen de westelijke voorbouw van het Raadhuis te 
Keulen, die van 1573 dagteekent, en, ondanks den 
betrekkelijk laten tijd van zijn ontstaan, nog ge
heel de zuivere vroeg-Renaissance-vormen vertoont, 
ja zelfs nog op de bovenste verdieping spitsbogen op 
impostlijsten te aanschouwen geeft. Slechts dc toe
passing van cartouches wijst op een later tijdperk. 

Het burgerwoonhuis bleef in de XVF' eeuw en ook 
zelfs nog veel later, wat inwendige inrichting betreft, 
geheel zooals het in de middeleeuwen geweest was. 
De straatgevel was betrekkelijk smal en hoog, en het 
voorhuis was met het achterhuis in verbinding door 
een binnenplaats, die soms met arcaden omgeven was. 
De trappen zijn op middeleeuwsche wijs in traptorens 
geborgen. De verdiepingen zijn meestal laag, wat 
als oorzaak beschouwd moet worden van het gedrukte, 
dat de Duitsche Renaissance-huizen kenmerkt. 

Eerst in lateren tijd werden de woonhuisgevels met 
pilasters en lijsten versierd, maar in den beginne be
paalde men er zich toe, de Gothische hoofdvormen te 
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behouden cn die min of meer in Rcnaissancc-gecst 
te versieren. 

Een paar fraaie voorbeelden van deze wijze van be
handeling vindt men tc Neurenberg, nl. het Tucher-
haus (1533), Hirschvogclhaus (1 534), Toplerhaus (1560). 

Zooals ik reeds vroeger zeide, was het vóór 1550 
nogal gebruikelijk de facades te beschilderen, en heeft 
o. a. Holbein voor dergelijke schilderwerken het ont
werp geleverd. Vooral in Zuidduitschland zijn nog 
voorbeelden van deze geschilderde gevels bewaard ge
bleven , o. a. te Schaffhausen, Colmar, Heidelberg, enz. 

Men vindt afbeeldingen van dc meeste hier genoem
de gebouwen in liet plaatwerk „Deutsche Renaissance", 
bij Seemann te Leipzig verschenen. (Slot volgt.) 

M A A T S C H A P P I J T O T B E V O R D E R I N G D E R B O U W K U N S T . 
AFDEELING ROTTERDAM. 

Vergadering van 18 April 18S4. 
(Verv. van pag 138.) 

De heer Van Goor releveert den gedrukten toestand der Afdee
lingen, die nu sedert driejaren belet worden andere personen, 
dan leden der Maatschappij, tot zich tc nemen. Door bedan
ken en uitsterven vermindert daarenboven het ledental. Als 
dat zoo voortgaat, dan zouden de Afdeelingen van gebrek om
komen. Want al moge soms een kleine energieke kern meer 
kunnen prestoeren dan een groot aantal, toch is 'tontmoedi
gend, het hoopje getrouwen gestadig te zien afnemen. Het be
ginsel is goed, maar werkt bij ondervinding schadelijk. Dus 
moet naar verbetering gezocht worden. 

De Afdeeling 's-Hage deed reeds verleden jaar daartoe een 
poging, door zonen van leden en andere jongelieden tot hun 
23e jaar lid ccner Afdeeling te laten worden. Die poging leed 
echter schipbreuk op art. 52 der wet. Het groot aantal voor
stellen toont echter, hoezeer de wenschelijkheid tot wijziging 
wordt gevoeld. 

Het voorstcl-Rottcrdam wilde tot den vroegeren toestand 
terugkceren: dus iedereen tot Afdeelingslid kunnen aannemen. 
Eenige Bestuursleden wenschten echter dat men 't daarheen 
zou leiden, dat de Maatschappij uitsluitend uit Afdeelingen zou 
bestaan. Men meende evenwel, dat dit doel vooralsnog onbe
reikbaar was. In 't belang der Afdeeling, die meer leden noo- t 

dig had, ging men dus met het voorstel mede. 
Intusschen deed de heer Daniel J. Sanches tc Amsterdam 

het voorstel, om kunstlievende leden a ƒ 2 aan te nemen. Dit 
kon gebeuren zonder art. 52 te verkrachten. Daar kwam het 
voorstcl-J. B. K a m , dat jongelieden tot hun 23c jaar lid der 
Afdeeling konden worden, zonder lid der Maatschappij tczijn. 

Nu volgt de heer C. M. Droogleever Fortuyn, die wil dat het 
stemrecht in den geest van »het Nut" worde veranderd. Veel 
goeds zal daaruit volgen: in de eerste plaats een reorganisatie 
der Maatschappij in den zin als door enkelen der Rottcrdam-
sche Bestuursleden werd gewenscht. De Maatschappij behar
tigster der algemeene, de Afdeelingen der plaatselijke belangen. 
Arnhem vond dit ook den eenig rationeelcn weg; doch zij doen 
geen voorstel om daartoe te geraken. Zij wenschen de tegen
woordige Afdcelingsleden (geen leden der Maatschappij) te ver
vormen in kunstlievende leden, contributie ƒ 5 zooals thans, 
cn zónder uitgave Oude Gebouwen, maar met het \V7eekblad. 
Voorts zou aan de Afdeelingen '/« der maatschappelijke con
tributie worden afgestaan cn de Afdeelingen zelf geen contri
butie meer heffen. Volgens berekening zou de Maatschappij 
ruim ƒ3000 moeten afstaan, tc vinden door vermindering der 
begrooting. 

Het voorstcl-P. J. Huybers te Amsterdam wil nog een vijfde 
categorie leden aannemen, onder den naam van plaatselijke 
Afdcelingsleden, met eene contributie van ƒ 5 en die daarvoor 
het Weekblad ontvangen. Ook hem komt wijziging van stem
recht wenschelijk voor. 

Nu ontwikkelde de heer T . G. Schill te Amsterdam het denk
beeld, een vergadering van gedelegeerden der Afdeelingen te be
leggen, om al die voorstellen te overwegen en tot eenstemmig
heid te geraken. Dat denkbeeld werd door Rotterdam krachtig 
ondersteund en is ten uitvoer gebracht. Men kwam daar tot 
een gewijzigd voorstel-Sanchcs, n.l. dat plaatselijke Afdcelings
leden kunnen worden aangenomen, mits aan dc Maatschappij 
f 2 contributie betalende, benevens ƒ 4 voor het Weekblad en 
de andere werken der Maatschappij tot verminderden prijs. 
Zij hebben stem op dc algemeene vergadering. 

Op die bijeenkomst kwam dc heer Drooglcever Fortuyn nog 
met een voorstel (te laat om nog in behandeling te nemen). 
Het sluit zich aan bij zijn vroegere raadgeving: wijziging van 
het stemrecht, zoodat behalve voor de leden van het Bestuur, 
het persoonlijke stemrecht vervalt en dat der Afdeelingen er
voor in de plaats treedt. Leden, niet tot Afdeelingen ver
eenigd, worden Correspondentschappen, met stemrecht, even
als do Afdeelingen. 

In De Opmerker van 24 November 18S3 komt daarenboven 
j een ongeteekend stuk voor. Dit dood te zwijgen vindt spreker 
1 echt oud-Hollandsch-aristocratisch. Waarom wil men altijdweten 
j wie dc schrijver is? Wat geschreven is. dat moet hoofdzaak zijn. 
I Dc schrijver van dat stuk is in uw midden. Hij bedoelde met zijn 

voorstel dat, waar 10 leden der Maatschappij wonen, een Af-
I deeling bestaat, recht hebbende op een gedeelte der contributie. 
I Dc Afdeelingen stellen candidaten voor Bestuursleden der Maat

schappij en stemmen ter algemeene vergadering. Zij kunnen 
j plaatselijke leden aannemen, die geen ander recht hebben dan 
! deelneming aan dc werkzaamheden der Afdeeling. 
I Beschouwen wij de voorstellen van naderbij: 

«Rot terdam" is reactionair cn zelfzuchtig. 
•Kam" evenmin kans om in de genade te vallen. 
»'s-Hage" niet afdoende, noch rechtvaardig. 

I «Huybers" alleen dit verschil met « A r n h e m " , dat de Oude 
j Gebouwen in Bouwkundig Weekblad worden verwisseld. 
I «Gedelegeerden" is aan gewichtige bedenking onderhevig. 
I Het schept stemhebbende leden met een contributie van ƒ 2 ; 
I dit zal zeer ten nadecle van de kas zijn. Ook is 't gevaarlijk 
I het stemrecht zoo gemakkelijk verkrijgbaar te stellen ; vooral 
1 het plaatselijk overwicht komt daarbij in aanmerking. 
I Het daar zooeven gezegde omtrent plaatselijk overwicht brengt 
j ons weder op het voorstcl-Droogleever Fortuyn. Wij ontmoeten 

daarin, behalve Afdeelingen, ook Correspondentschappen met 
stemrecht evenals dc Afdeelingen. De Correspondentschappen 
te vormen uit verspreide, in verschillende plaatsen wonende, 
leden, waar geen Afdeelingen zijn. Waarom die combinat i ën 
ook maar niet Afdeelingen genoemd? Wordt er minder werk 
van hen gevorderd, dan kan dit door bijzondere bepalingen ge
regeld worden. In ons voorstel komt ook voor: het stellen van 
candidaten voor bestuursleden. Dat past trouwens geheel in 
het kader der Maatschappij, die uit Afdeelingen bestaat. 

Nu een woord over het aannemen van nict-leden der Maat
schappij tot leden door dc Afdeelingen. Het beginsel van den 
heer Fortuyn: geen lid eener Afdeeling zonder lid der Maat
schappij te zijn, is zuiver, maar zou wellicht gevaren voor de 
Maatschappij opleveren. Niet alleen nu, maar ook vroeger is 
gewezen op 't « N u t , " « T o o n k u n s t , " «Nijverheid" e. a., goed 
georganiseerde Maatschappijen, en werd gevraagd waarom onze 
Maatschappij niet denzelfden weg bewandelde? Mijn antwoord 
is: omdat er te veel verschil bestaat tusschen die Maatschap
pijen cn de onze. «Het Nut" stelt zich ten doel: dc behartiging 
van algemeene zedelijke volksbelangen, voornamelijk die van 
het volksonderwijs. Nergens in ons land is een uitgebreider 
arbeidsveld, waarop ieder iets van zijn gading vindt. Het beste 
bewijs daarvoor is een steeds aangroeiend getal leden, thans 
ruim 17000, uit bijna alle standen. Het Nut werkt voor dc 
massa cn vindt ook allerwegen medewerking. Een ieder kan 
voordeel uit zijne bemoeiingen trekken. Met Toonkunst is dit 
anders. Wel zijn er veel beoefenaars van die schoone kunst, 
maar als Maatschappij zou zij weinig kunnen uitrichten, ware 
zij niet vergezeld van een menigte dilettanten cn liefhebbers 
van muziek, vooral vrouwen en dochters, om wien alleen papa 
dikwijls lid is van Toonkunst. Toonkunst heeft dus, behalve 
het leger, een ban en achterban, waardoor haar bestaan ver
zekerd is, ofschoon niet in die mate als het Nut, dat op meer 
schouders rust. 

Voor Nijverheid is 't anders. Daar spelen Nijverheidsmannen 
de rol. Buiten die belanghebbenden, laten weinigen zich aan 
die Maatschappij gelegen zijn. Die Maatschappij heeft niet
temin 2500 leden. En al tellen wij nu daarbij de leden van 
Fabricks- en Handwcrksnijverhcid, toch is dit getal zich aaneen
sluitende Nijverheidsmannen niet onaanzienlijk te noemen. 

Onze Maatschappij strekt, evenals Nijverheid en Toonkunst, 
haar bemoeiing uit over slechts één gebied. Nu is het aantal 
der verschillende soorten van bouwkunstbeoefenaars of zij die 
met de bouwkunst in verband staan, zeer belangrijk, maar de 
beoefenaars der verschillende nijverheidstakken is oneindig 
grooter. De vrouwen cn dochters steunen ons natuurlijk niet. 
Dilettanten of bouwkunstlicfhcbbcrs zijn ook dungezaaid. Wij 
steunen dus geheel op ons zeiven. Nu is het getal van 1000 leden 
laag, in verhouding tot het aantal beoefenaars van-cn belang
stellenden bij dc Bouwkunst. Maar hoe komt dat? Omdat de 
meeste beoefenaars der ambachten geen lid zijn. Sommigen, 
omdat dc opofferingen hun te zwaar zijn, anderen willen niet. 
De laatsten hebben geen meerdere kennis noodig, of zij zijn 
er uitsluitend op uit geld tc verdienen en denken er dus niet 
aan om lid onzer Maatschappij te worden. Er bestaat echter 
ook nog een derde categorie, en deze is niet de minst talrijke, 
naar wij ons vleien. Die n.l. , welke gaarne een penningske 
voor de zaak cn voor zich zeiven zouden overhebben. Deze zou 
ik voor dc Afdeelingen als plaatselijke werkende leden behou
den willen. Want telt de Maatschappij thans slechts 850 leden, 
wat zou er dan van dc Afdeelingen moeten worden als zij allen 
te zamen over niet meerdere leden zouden kunnen beschikken ? 
Werpen wij die allen uit of stooten wij ze van ons, door de 
deuren der vergaderingen voor hen te sluiten, welk nut zullen 
wij daarmede stichten? Het tegendeel: wij zetten kwaadbloed, 
door steeds, nu reeds 3 jaren, hen met ons onverbiddelijk 
«non possumus" te weren. 

Straks verecnigen zij zich onderling, en werken ons tegen of 
versnipperen onze krachten. Dat dubbele nadeel zou onze eigen 
schula zijn. Immers de krachten die ons moeten versterken, 
hebben wij tegen ons gekeerd, al léén om ons zuiver beginsel 
niet te verloochenen. Nu is 't uitmuntend zijn beginsel toe tc 
passen en te handhaven, wanneer het algemeen belang erdoor 
bevorderd wordt. Maar in het tegenovergestelde geval is 't beter 
een weinig tc transigeeren, dan een zelfmoord te begaan al léén 
0111 een beginsel. De wereld is eenmaal zoo; zij laat zich niet 
alleen besturen door de toepassing van beginselen. Tempering 
in die toepassing wordt in nog wel meer belangrijke zaken 
aangetroffen. Het beginsel in het oog gehouden, maar toege
ven waar 't kan cn mag, wanneer er machtige factoren in het 
spel komen. Verzuimen wij vooral niet het oog te vestigen 
op het ledental, een der factoren van de kracht der Afdeelin
gen, wanneer geen andere leden door haar mogen worden aan
genomen dan leden der Maatschappij. Hot is niet overal zoo
als hier te Rotterdam, waar ruim driejaren geleden de Afdeeling 
180 leden sterk was, terwijl slechts een 50tal leden .der Maat
schappij hier en tc Kralingen woonden, welke bij lange na niet 
allen lid der Afdeeling zijn. Nu weten wij wel dat 50 wer
kende leden meer betcckencn dan 180, waarvan de mecsten 
niets doen; doch allen kunnen, wegens hun positie, niet zooals 
zij willen, maar de weinigen, die toch iets doen, werken met 
hen, die schijnbaar niets doen, toch nuttig, door het bezoeken 
der vergaderingen en hun financieclcn steun. Laten wij ons 
dus van de keurbende der leden van de Maatschappij geen 
illusién maken, want hoe weinigen zijn er niet altijd geweest, 
cn nog, die iets in het belang der Maatschappij deden of doen ? 
Met die wetenschap gewapend roep ik utoe: steun niet a l l één 
op die keurbende, maar kweek en neem ook andere krachten 
aan, die u ter beschikking worden geboden! 

Wij zijn aan het einde onzer beschouwingen van de diverse 
voorstellen. 

Rcsumecrende, gelooven wij dat dc ƒ 2 , ƒ 5 cn het jonge-
lieden-voorstcl doekjes voor het bloeden zijn en dus geen ver
betering in den ledcnnood der Afdeelingen zullen aanbrengen. 
Dc overigen schijnen ons toe op den goeden weg te liggen, 
doch slechts als overgangsmaatregelen, om zoodoende tot een 
goeden toestand te geraken. Het eenige middel om uit den nood 
te komen is, naar onze meening, het beginsel: dat de Maat
schappij uit Afdeelingen bestaat met al de gevolgen van dien, 
als: alleen de Afdeelingen brengen stem uit ter Algemeene 
Vergadering, zij beschikken over een gedeelte der contributie 
en heffen geen eigen contributie. 

Na al het gezegde schijnt dus een afdoende reorganisatie 
der Maatschappij bepaald noodig. Geen hulpmiddelen, die de 
kwaal bedekken maar niet genezen, j a , doen verergeren en 
inkankeren, waardoor zij ongeneeslijk zou worden, om met den 
dood te eindigen. De tijd voor radicale genezing is daar. Zie
daar, volgens mij, het recept: 

i" de Maatschappij bestaat uit Afdeelingen, gevormd uit de 
leden, hetzij in c é n plaats, of in meerdere tczaincngevocgde 
plaatsen, wonende. Zij hebben een eigen Bestuur, bestaande 
uit leden der Maatschappij; 

2" zij zenden afgevaardigden ter Algemeene Vergadering, 
die een zeker aantal stemmen uitbrengen en kiezen candi
daten voor dc openvallende plaatsen in het Hoofdbestuur; 

3° zij ontvangen voor het houden van vergaderingen, gewoon 
drukwerk en de reis- en verblijfkosten der Afgevaardigden ter 
Algemeene Vergadering een gedeelte der contributien; 

4° de leden van het Hoofdbestuur hebben persoonlijk stem
recht ; 

5" de Afdeelingen zenden jaarlijks aan het Hoofdbestuur een 
verslag van haren toestand cn hare werkzaamheden en de daar
voor geschikte voordrachten en besprekingen, ter opneming in 
liet Tijdschrift en het Bouwkundig Weekblad; 

6" de Afdeelingen hebben het recht personen, geen leden 
der Maatschappij zijnde, als plaatselijke leden aan te nemen 
•egen een contributie van minstens f 3 per jaar. Voor derge
lijk lid keert dc Afdeeling ƒ 1 aan de Maatschappij uit. Deze 
personen nemen slechts deel aan dc werkzaamneden der Af-
ocelingen, niet aan de verkiezing van candidaten voor het 
Hoofdbestuur cn dc Afgevaardigden. (Hierbij voegen wij a l l één 
uc bemerking, dat het voor die personen niet al te goedkoop 
moet gemaakt worden, zoodat wij niet lager dan ƒ 3 zouden 
«'enschen te gaan, terwijl het ons billijk schijnt dat de maat
schappelijke kas ook eenig voordeel van deze regeling geniet, 
waardoor de restitutie minder bezwarend wordt en met den 
Woei der Afdeelingen als 't ware vermindert, daar de onkosten 
"er Afdeeling niet rijzen in evenredigheid met de toeneming 
v *n Afdeelingsleden.) 

loelichting i". In elke gemeente, w a a r . . . of meer leden wo
nen, bestaat een Afdeeling. 2". Gemeenten, waar minder dan. . . 
wden wonen, worden bij elkander gevoegd tot een Afdeeling. 
~0« kunnen kleinere gemeenten aan grootere, waar reeds een 
Afdeeling bestaat, worden toegevoegd. 3 0 . Dc Afdeelingen 
hebben haar eigen Bestuur, bestaande uit leden der Maat
schappij cn haar huishoudelijk reglement, dat aan de goed
keuring van het Hoofdbestuur moet onderworpen worden. 
4 • Zij ontvangen uit de maatschappelijke kas een restitutie 

van hoogstens... pet. der door hare leden betaalde contribu
tion ter bestrijding van lokaalhuur, gewone drukwerken, reis-
en verblijfkosten van Afgevaardigden. Deze contributie wordt 
naar plaatselijke toestanden geregeld. 

Hier alleen dc opmerking dat de Afdeelingen, vrij zijnde in 
't aannemen van leden, ook financieel kunnen bloeien, waar
door de restitutie der Maatschappij niet zeer hoog behoeft te 
worden opgevoerd. De Maatschappij moet het leeuwenaandeel 
behouden, verspert aan Afdeelingen, die vele buitenleden 
hebben, den weg om een potje te maken en opent den weg 
om aan hen, die minder financieel gezegend zijn, meer te geven, 
wat ook voor weinig leden tellende Afdeelingen gewenscht 
zal zijn. De regeling der restitutie zal in het begin moeilijk, 
maar later gemakkelijk zijn. 

5°. Dc Afdeelingen kiezen dubbeltallen candidaten voor de 
openkomende plaatsen in het Hoofdbestuur. Reeds in Mei van 
het vorig jaar heb ik dat denkbeeld in een schrijven aan de 
Besturen der Maatschappij en der Afdeelingen ter overweging 
aangeboden. Maar het denkbeeld scheen zoo dwaas te zijn, dat 
niemand het dc moeite waard achtte er een woord van te zeggen. 
Wordt de inrichting der Maatschappij, zooals wij die wenschen, 
cn wil men het candidatenstelsol, dat o. i. aanbevelenswaardig 
is, niet loslaten, dan zal 't wel niet anders kunnen gaan. 

6°. De Afdeelingen benoemen afgevaardigden ter Algemeene 
Vergadering. Deze alleen hebben stemrecht. 

7°. Afdeelingen, niet ter Algemeene Vergadering vertegen
woordigd, verbeuren de restitutie, voor haar bestemd. 

Wij hebben bij de beschouwingen der voorstellen en het 
stellen van punten voor de o. i. gewenschte reorganisatie 
gehandeld alsof er geen art. 56 in de wet stond. Daarmede 
moet echter rekening gehouden worden. De bedoeling daar
van is, dat de stabiliteit der wet gewaarborgd zou zijn en 
dus niet telkens door veranderingen de grondslag der Maat
schappij zou worden aangetast. Niettemin wilde men de vrij
heid hebben om tusschentijds eenvoudige, dus geen prin-
cipicele, artikelen daarin te kunnen wijzigen of bijvoegen. Het 
artikel is toen in 1875 in de wet gekomen. Het verslag der 
discussion over de wetsherziening geeft omtrent die bedoeling 
geen licht. Dus werden de woorden : wijziging van enkele 
bepalingen opgenomen. Aan de hoofdbepalingen mocht ech
ter niet vóór 1880 getornd worden. Derhalve mogen onze 
voorstellen eigenlijk niet in behandeling worden genomen, daar 
zij te ver gaan; want onder hoofdbepalingen zullen toch wel 
behooren: verandering in het stemrecht, het vereenigen van 
alle leden .in Afdeelingen en dergelijken. 

Is dit de bedoeling van art. 56 niet, waar is dan de grens; 
wat is dan wél en wat is niet geoorloofd? 

Wij kunnen het zwaartepunt niet in het woord «eenige" vin
den . want dan zou men 't in zijn macht hebben dc geheele wet 
ondersteboven te werpen, het eene jaar dit, het andere jaar 
dat stukje. Ook zouden wij daardoor tot de grootste dwaas
heden geraken. Een paar voorbeelden. In 1883 is het getal 
15 uit de wet gelicht. Alzoo slechts ccn enkele bepaling en 
oppervlakkig van weinig beteekenis. Werkelijk is de ver
andering, daardoor ontstaan, groot. Dit getal 15 had ten doel 
te voorkomen, dat personen, die bij de candidatenstemming 
een gering aantal stemmen hadden verkregen, geen plaats 
zouden krijgen in het Bestuur. Dit kan nu wel; zelfs al had 
men bij dc candidatenstemming geen enkele stem verkregen. 

Zoo ook zou men, als slechts een «enkele" bepaling zijnde, 
in art. 1, Amsterdam kunnen veranderen in Rotterdam of een 
andere stad. 

Alle voorstellen, en vooral het onze, gaan aan het euvel 
mank van in strijd tc zijn met art. 56, dus hebben wij kans 
nog tot 1890 onder den onhoudbaren toestand gebukt te gaan. 
Laat ons dus zien of er geen wettig middel is om den hinder
paal van art. 56 op tc ruimen. 

Het is eerst de vraag: bestaat er voor onze Maatschappij en 
hare Afdeelingen al of niet «periculum in mora" ? Zoo ja, dan 
zou het dwaasheid zijn zich aan een geschreven wet vast te klam
pen, als ware dat woord een wet van Perzen en Meden. Naar 
mijne mecning bestaat dit thans in meer of mindere mate bij 
al de Afdeelingen. Bij onkelen is men reeds tot onwettige mid
delen overgegaan. Heeft het Bestuur zich«daarbij oogluikend 
neergelegd? Zoo ja, dan beaamt het Bestuur den ongezonden 
toestand cn wil dan, in afwachting van hetgeen van elders 
komt opdagen, geen spaak in het wiel steken. 

Bovendien zijn er nog andere verschijnselen, buiten de Maat
schappij , die tc denken geven. Wij bedoelen dc nieuwe ver-
eenigingen, in den laatsten tijd op bouwkundig gebied in het 
leven geroepen. Zou dc hooge contributie en het sluiten der 
Afdeelingen voor nict-leden zoo niet geheel, dan toch grootcn-
deels dc oorzaak daarvan zijn? 

Die vrijheid, eenmaal deelachtig, zal men niet weder prijs
geven, om zich in een keurslijf van afhankelijkheid te steken. 
Integendeel, die voorbeelden zijn aanstekelijk, en al de op die 
wijze aangeslotenen zijn voor onze Maatschappij verloren. 

Gaan nu de Afdeelingen kwijnen, dan moet dit ongunstig op 
dc Maatschappij terugwerken. Daarom en om nog meer mis
schien, gelooven wij, dat er wel degelijk «per icu lum in mora" 
is, zoowel voor dc Maatschappij als de Afdeelingen, waardoor 
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een zedelijke noodzakelijkheid bestaat om de wet in den besten 
zin te wijzigen. In het vorig jaar heeft men dit terecht, al 
of niet goed. gedaan. Doen wij 't thans afdoende. 

Aan 't einde mijner taak gekomen, doe ik de vraag: behoeft 
de wet gewijzigd te worden.' Zoo j a , zeg dan in welke richting. 

Onder dankzegging aan den heer Van Goor voor de belang
rijke voordracht, raadt de Voorzitter allen aan, de Mei-vergade
ring te gaan bijwonen. Intusschen moet, volgens de wet, het 
preadvies van het Hestuur en de Commissie, die de voorstellen 
onderzoekt, vooraf bekend worden gemaakt. 

De heer Droogleever Fortuyn deelt nog een en ander mede 
omtrent de l'ensioenvereeniging voor werklieden. Het doel is 
een werkliedenfonds en een waarborgfonds te verzekeren. Het 
werkliedenfonds heeft ten doel om pensioenen te verzekeren; 
het waarborgfonds om de gelden, die dadelijk noodig zijn, 
uit te keeren en later de pensioenen te verhoogen. Op voorstel 
van den heer Kol wordt besloten , dat de Afdeeling lid worde 
a f 5. De contributie voor personen bedraagt / 1 . De Pen-
sioenvereeniging maakt alleen propaganda. Daarvoor dient 
ook de contributie. Voorts kan men aandeden van f 1000 (en 
onderaandeelen) in het waarborgfonds krijgen. 

De heer Fortuyn doet voorts verslag van de aangewende 
pogingen tot uitbreiding der werkzaamheden van de Afdeeling. 

Tengevolge der verspreiding van circulaires traden toe: 31 
gewone-, 7 overgangs-, 8 minderjarige-, 10 kunstlievende- en 
16 buitengewone leden, te zamen 72 leden tot een gezamenlijke 
contributie van ƒ 458 per jaar. De begrooting eischte echter 
f 1675, dus bleek de zaak nog niet levensvatbaar tc zijn. De 
Afdeeling telt 140 leden en daarvan hadden zich slechts in het 
geheel 21 leden aangemeld. De voorloopige kosten a ƒ 8 0 , 
waarin werd bijgedragen voor ƒ 20 door de Afdeeling, werden 
gedekt door de 13 voorstellers. 

Het verslag der Afdeeling was vóór 1 April aan de Maat
schappij toegezonden, volgens de wet, doch bij vergissing niet 
aan de goedkeuring der Afdeeling onderworpen. 

In het l ' gedeelte van dit verslag, dat in het vorignommer 
is opgenomen, staat dat de chemische verf de eigenschap heeft 
om vocht te verjagen. Dit is onjuist. De heer Amiabel merkt 
op, dat hij gezegd heeft: de fabrikant heeft een preparaat om 
het vocht te verjagen en op dat preparaat hecht zich de 
chemische verf zeer goed. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
(A. et A.) AMSTERDAM. Hoewel men in den laatstcn tijd 

gelukkig meer en meer een beter begrip van bouwkunst begint 
te krijgen dan vroeger, toen dikwerf aan het Portland-cement 
een hoofdrol werd toebedeeld, komen toch nog maar al te veel 
wangedrochten tc voorschijn, zelfs daar, waar goede XVIIe-
ceuwschc gevels gesloopt worden. 

Op den Oudczijds-Achterlnirgwal bij de Oudekennisstecg 
zijn o. a. twee gevels, die alleraardigste berg- en baksteen-
vormen vertoonden, jammerlijk verknoeid door het alleenzalig
makende cement. 

Op de Prins-Hendrikkade, juist tegenover het station Wester
dok, verrees een gevel (als plaatsven anger van een zeer aardigen 
XVIIc-eeiuvschen), die wel de bespottelijkste figuur maakt, welke 
denkbaar is. De gedrukte raamvormen, de puntige privaat
venstertjes, met gefoclied spiegelglas gevuld, de plompe, op 
een paar richels steunende erker, die door een afdak gekroond 
wordt, dat tot steun door een paar spijltjes van een boekenrekje 
getorst (?) wordt — dit alles vormt een allerkoddigst geheel, 
dat echter den aankomenden vreemdeling een zonderling denk
beeld moet geven van de Amstcrdamsche architectuur. 

Een andere curiositeit is in de Joden-lireestraat te zien, 
waar men een eierlijst ziet van afmetingen, die aan het mam-
moeth-tijdperk doen denken, en guirlandes zoo forsch, dat zij 
zeker ook in die periode thuisbehooren. 

C O R R E S P O N D E N T I E . 
Aan A. te /.. In een volgend nommer. 

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

Behangselpapieren en Décors 
IN A L L E STIJLEN. 

J . WIJDOOGEN Jz., 
Mertrancier van l. M. den Koning tor RederianJn. 

10 L E L I E G R A C H T , 
A M S T E R D A M . 

N a b o o t s i n g e n v a n . 
Houtsoorten, 
Tegels, 
Marmer, 
Tulle, 
Zijde, 
Tapisserie des Gobelins, 
Velours V é n i t l e n , 
Velours de Genos, 
Velours d'Utreeht, 
Goudleder. 

LINCRUSTA WALTON, 
Een fraaie nabootsing van gesneden Hout

werk, ondoordringbaar voor vocht en on
gevoelig voor afwisseling van tempera

tuur, bestemd voor Wandbekkeding, 
Lambriseering en Kroonlijsten. 

G . J . V I N C E N T & C % 
Kunstsmeden, 

S C H I E D A M . 
Bekroond op de Internationale Koloniale 

en Uitvoerhandel Tentoonstelling 
te Amsterdam in 1883 met de 

ZILVEREN MEDAILLE. 

Specialiteit in IJzeren Hekken 
FIJN SMEEDWERK. 

Leveren: Paardenruiven, IJzeren Ke
tels en Reservoirs voor water, olie, enz 

Authographie vervangt Lithograpliie en 
Fotolithograpliie en is veel goedkooper. 

Teekeningen op elk gebied worden in 
j Authographie bjjzonder net, accuraat en 
I tegen zeer lage prijzen in den kortst inoge-
hjken tjjd uitgevoerd. 

Prjjsopgaven en proeven van bewerking, 
bij aanvraag, gratis. 

H . C. KOSTER J r . , Utrecht, 
Zonstraat G SSl. 

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

S T O O M K E T E L S a W E R K T U I G E N , 
op de Intern. Tentoonstelling tc Amsterdam 

18SH bekroond met 
EEEE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
Bickerstraat 

A M S T E R D A M . 

Aanbesteding. 
Op Dinsdag 6 Mei 1884, des voormiddag 

ten elf ure, zal door Burgemeester en Wet
houders van Haarlemmer'iede e» Spaarnieonde 
worden aanbesteed, in het Hotel LIOND'OB, 
aan den Kruisweg, te Haarlem: 

Het bouwen van een SCHOOL en 
ONDERWIJZERSWONING te 
Spaarnwoude. 

Het bestek met bijbehoorende teekoning 
is a f 1 verkrijgbaar ter Secretarie der ge
meente, in de Nieuwe Kruisstraat 0". 13, 
te Haarlem. 

Aanwijzing in loeo zal plaats hebben op 
Vrijdag 2 Mei a. a , des voormiddags ton 
elf ure. 

De insehrijvingsbilletten kunnen tot het 
oogenblik der besteding worden ingeleverd 
in een daartoe geplaatste bus in bovenge
noemd Hotel. 

Naden inlichtingen zjjn te bekomen bjj 
den Architect D. E . L . v. l>. A R E N D , te 
Haarlem. 

Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VAL DE TRAVERS, 
FABRIEK T R A D E M A R K . NATUURL. ASPHALT 

VAL DE TRAVERS AMSTERDAM 
Belt w e g N". 3. ZWITSERLAND. 

Gecomprimeerde Asplialtwegen en dito Dorschvloeren. 

Werken in Aspl ia l l -Masl iek voor T r o t t o i r s , S k a t i n g - l l i n k s , Mout vloeren. 

Kelders . 

Kolf- en Kegelbanen, W i n k e l - en M i i O T i j n v l o e m i , G a n g e n , Veranda's* 

B r u g - en Dakbedekkingen, l i e lon- l i indeer ingen , Stallen e n z . e n z . enz. 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraas werend. 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

relieve men 
of by den Heet 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men^i01" 
te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Damrak 80, Amsterdam, ' 1 

II. G. KNOOPS C.OZN. , Beekstraat F . (12, te Arnhem, 
De Directeur, W. PATON WALSH. 
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Het Kantoor van F E E D . ENGEHS, 
Amsterdam, wordt met 1 He i e. k. 

V E R P L A A T S T van Geldersche 
Kade 88 naar 

UTRECHTSCHE STRAAT 14. 

Vraat» Catalog. 

U s a n c e s , 
IJzeren H a k e n , 

en Z i j b c k l . , 
U l t r a behouwen, 
(ii'galv. IJzeren 

E m m e r s , Tobben, 
(iifters, enz. enz. 

NEDEIiL. T VEKZ1NKFAKRIEK, 

Tan der JJinden & Co. 
<;<ii v. op 

LOONl 
Dortireek t. 

Zuinigheids- I Niet aanjrrocicn-
„ ilc en roestwe-

Koüstenjzers . | rendu Ycrveu. 

PHOTOLITHOGRAPHY, PH0T0ZI\C0GRAPII1E 

en S t é r é o t y p e - I n r i c h t i n g 

van 6. J. TH IE ME, te Arnhem. 
De ondergetcekende vestigt de aandacht 

0J> zijii" inrichting voor l'liot.litli.Brnpliie, 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van H H . Architecten 
en Bouwkundigen; o\> die voor l*h<>ioziiir«-
fraphle voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van H H . Uitgevers en op 
zjjne MiréoI jpe - inrL hling voor H H . Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op franco aanvrage gratistoegezonden. 

De heer JOH. G. STKMLEH Ca., te Am-
tterdam, heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
bestellingen voor Ph . i . l l l l i . gr .ph ir , zander 
prijsverhooging voor de bestellers. 

Or. J. THIEME. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A O E S T E D I N G 
(Voor rekening van den Staat.) 

Op Dinsdag den 6J|" Mei 1884, des na
middags ten 2 ure, aan het Ccntraalbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bjj de Moreelse Laan te Utrecht, 
van: 

Bestek No. 397. 
Het maken van eene goederen

bergplaats op het station Ka-
pellc-Bi ezelin gen, ten behoeve 
van den spoorweg van Roosen
daal naar Vlissingen. 

De besteding geschiedt volgens Ij 50 van 
het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 21"'» April 1SS4 
ter lezing aan het Centraalbureau bij de Mo
reelse Laan en aan het bureau van den Heer 
Sectie-Ingenieur H. E . B E U N K E te lireda 
en is op franco aanvraag aan genoemd Cen
traalbureau (af'd. Weg en Werken) te beko
men, tegen betaling van / 0.50. 

Inlichtingen WOrdtH gegeven aan het Cen
traalbureau (afd. Weg ei. Werken) en door 
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

De aanwijzing op het terrein zal geschie
den den 2!l April 1S84 ten 1 ure des na
middags. 

Utrecht, den 1S«'» April 1SS4-. 

~ A 7 P . D E V H I E S J n 
JALOUSIËNFABRIKANT. 

Passeerdergracht N . 22, Amsterdam. 
Beveelt zich bjj heeren Bouw

kundigen aan voor de levering 
van BINNEN- en BWTENJALOUSIËN. 
uiterst net en soliede. tegen den 
laagsten prjjs, alsook houten 
Rolgordijnen. 
Monsters en prijsopgaaf franco 

en gratis. 

TT'en jong Bouwkundige (goed practisch), 
ü i thans wegens sterfgeval buiten betrek
king, zag zich gaarne bjj een Ingenieur, 
Architect of iets dergelijks'GEPLAATST. 
Getuigschriften van uitgevoerde burger
lijke- en waterwerken staan ten dienste. 
Brieven aan het Bureau dezes: motto Bouw
kundige. 

Aanbesteding. 
H E T BESTUUR VAN HET W A T E R S C H A P 

D E N 0 0 R D K R - V E C H T D 1 J K E N (He Djjks-
distriet van Overijssel) is voornemens op 
Donderdag 1 Mei e. k.. des voormiddazs om 
11 uur. ten huize van een Heer T. T E N T 
H O F , in het Logement DB PAUW te Zwolle, 
in het openbaar aan te besteden: 

Het herstellen van stormschade 
en het verzwaren en verbeteren 
van het buitenbeloop met ge
deeltelijke kruinsverhooging en 
het aanbrengen van een gedeelte 
steenglooiing der rechter Zwar-
tewater- en Vechtcüjken, in de 
buurtschappen Holten, G-enne 
en Haerst der gemeente Zwol
lerkerspel. 

Aanwijzing op het terrein zal geschieden 
op Dinsdag K April e. k , des voormiddags 
ten 11 ure, aan te vangen in de buurtschap 
Hollen, door den Heer W. V A N WIJNGAAR
D E N te Uerjcen, gemeente tl'ij/ic, by wien 
ook nadere inlichtingen te verkrijgen zijn. 

Besti'k en voorwaarden zullen van af Don
derdag 24 April e. k. ter visie liggen bij de 
Heeren T. T E N T H O F , in de Pauw te Zwolle, 
A. K L A V E R , Logementhouder te Genentni-
den, en W. S C H R O T E N te Hollen, gemeente 
Zwollerkerspel, en zijn verder te verkrjjgen, 
tegen betaling van 25 cent, bjj D E E R V E N 
J . J . T U L te Zwolle. 

liet Walcrschapsbesttiur voornoemd, 
P. C. A. S1CHTERMAN, Kjkgr. 
H. V A N E N T E R Cz., Secretaris. 

J . L . B A C O N & C ° . 
Ingenieurs, bouwmeesters 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 . 

A m s t e r d a m , N i e u w e V a a r t 1 0 . 

A n t w e r p e n , M e c h e l s c h e S t e e n w e g 4 3 . 

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: 

Wees-, Arm- en Ziekenhuizen, Kerken, Schouwburgen, Scholen, 
Bibliotheken en Openbare Gebouwen, alsook 

Werkplaatsen, Wintertuinen, enz. 
Heetwater-toestellen met smalle buizen, bijzonder geschikt voor Woonhuizen, 

Villa's, Hotels, Kantoren, enz 
Deze toestellen worden met het grootste gemak toegepast, zoowel in oude als nieuwe 

gebouwen, nemen weinig ruimte in en kunnen zoonoodig geheel verborgen worden. 
Bijzondere toestellen voor: Droogkamers, Broodbakkerijen en andere industrieën. 

Stoomkook-, Wasch- en Badinrichtingen. 
v e n t i l a t i e - i n r i c h t i n g e n d o o r d r u k k i n g i n u i t v o e r i n g . 

PROJEKTEN en BEGROOTINGEN worden op aanvraag kosteloos geleverd. 



26 April 1884, 

H, A, BENDER te Deventer j 
Eenig Agent voor geheel Nederland en O.-Indië. j 

GEPATENTEERDE & BEKROONDE 
H A R D G L A S 

S C H O O L - , MUZIEK- k TEEKENBORDEN. 
FABUIF.K V A N 

FRIKDKIt 'H BENDER u> Dnsseldorp. 
Wit Crème Schrijf- en Teekenkrijt. 

Geëmailleerd, gekleurd Krijt. 
Inlichtingen en prospectus gratis. 

ÏLOOS & VAN LIIBURGB 
R O T T E R D A M . 

EIGENAARS van BAZALTGROEVEN 
in KI.INPKUISSEN. 

Agenten van de Maatschappij van 
Quenast, van de Hardsteengroeven 
der Maatschappij St. Georges en van 
de Bonner Portland-cement Fabriek. 
Handelaars in Bazalt. Hardsteen, Straatkeien, 

Portland-Cement, Bruinsteen, aas. 

IIOOFD-AGENTSCHAP en DEPöT 
V A N . 

fijnkleurige, ijzerharde Muur- en Vloertegels uit Saint Paul, Parket- en Trottoir
tegels uit Neustailt. fijne Cementen Vlooren en Banden uit Roosendaal (N. lir.) 
Witte Pransche Zandsteen uit de groeven van CBAZANNES en SAINT SAVINIEN, 
geladen te Boohefbrt a ƒ 17.5Ü pet cub. M. 

Ken groote keuze Marmeren Schoorsteenmantels uit de Stoommarmerfabriek 
der Heeren OZINUA & V L A S K A M P te Doekum, is in onze magnzjjnen dagelijks ter be-
zichtiging voorhanden. 

S P E C I A A L H A N D E L in: Kleurige Groninger-, Kijn-, Friesche- en Kunst-
Zandsteen, Gevel-, Profiel- en Vlechtingsteenen. Alle bekende soorten Dak
pannen met daarbij passende IJzeren Dakramen, Engelsche, Duitsche en Bel
gische Portland-Cement en Gips, Biool- en Schoorsteenbuizen, Muursteentjes, 
Schelpen, Cementen Putton, Hardsteen-, Marmer- en Kunststeen werken, 
Marmeren en Bremer Vloeren, Grafzerken en Monumenten, uiterst billijk in 
prjjs. Marmeren Schoorsteenmantels, Marmeren Waschtafelbladen, gebeeld
houwde Houten Schoorsteenmantels, gedraaide Houtwaren, Houten Trapba-
lusters, Deurkrukken, Secreet-Brillen en Deksels, Bouwornementen in Zink, 
Terra Cotta, Consoles en Sluitstukken, Plastische Plafondversieringen, 
Asphultbuizcn welke onverslijtbaar en goedkoop zyn. Asphaltdakpapier, Tuilos 
m é t a l l i q u e s en Puzzolan-cement. 

Fabriek van Terra Cotta Bouwornementen :n diverse kleuren, Beelden, Vazen, 
enz. Sedert 1886 gevestigd te Xei.it, bekroond met diverse Medailjes. 

.Mogazynen tc AMSTERDAM, Achter Oosteinde, bjj het Paleis voor .Volksvljjt. 

M A K T I N 0 1 1 C o . 
Eerste qualiteit. Fabrieksprijzen. 

B E C K E R & IIIJDDINGH. - A K M I E M . 
K O N I N K L I J K E F A B R I E K VAN 

W A T E R P A S - , 

H O E K M E E T -
en andere 

I N S T R U M E N T E N 

voor I N G E N I E U R S , A R C H I 1 E C 1 E N , 

LANDMETERS, TEEKENAARS, enz. 

Gefa i l l ee rd - i j ze ren P E I L S C H A L E N , 

WEEGWERKTUIGEN. 
A D R E S B O E K 
/•1,50 

V A N Neerlandsch Indië 
voor den Handel 

bjj de Uitgevers 
NIJGH & VAN DITIWAR. te Rotterdam, en verder alom. 

J . L. BACON & C°. 
Ingenieurs, aannemers van verwarming en ventilatie. 

Gouden Medaille, 
Tentoonstelling 1883, Amsterdam, 

N i e u w e v a a r t , 10 
AMSTERDAM. 

Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge
stichten , woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 

Projecten en begrootingen worden kosteloos 
geleverd. 

LOUIS GOPFIN & C» 
Avenue Rogier 27 Luik, 

L A B O C H E T T E S T E E N , bekroond op 
de Tentoonstelling der Maatschappij ter be 
vordering der Jiouwkunst in 1882; verder 
Hardsteen, Kejjen, Kalk , enz. enz. 
Monsters op aanvrage verkrijgbaar. 

glMi!KETVI,OEIlE\,» 
3 VILLEROY & BOCH, METTLACH £ 
2 BOCH Frères, MAUBEUGE Ë 
3 MINTON, HOLLINS & C".. STOKE £ 
cn b|j de Verten* nwoordigeri e n Depótüo«den: •£ 
g D l ) L I ^ T «& o . , £ 

Oostzeed(jk 248, Rotterdam. 

FABRIEK DE 1101,1,WIN IIK IJSSEL 
D E J O N G H & C * . 

Civiel-Ingenieurs te Oude water, 
leveren en vervaardigen in den kortst mogeljjken tjjd alle soorten van Stoombaggermo-
lena in hout- of jjzerconstructie, volgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte en op. 
brengst van 150 tot 8000 M 3 per werkdag, Stoomgraafmachines (Fxcavuteurs), Stoom
werktuigen, Ketels, Drijfwerken, Locomobielen, Heimachines, Steen- en Tegelvorm-
macbines, IJzeren Kap- en Brugcons truc t i ën enz. 

J. & D. VAN DER POT, 
R O T T E R D A M . 

GEKYANISEERD ROTVRIJ 

R A S T E R - en ander H O U T W E R K , 
in alle op te geven maten, tot 10.25 M' . 

niet vatbaar voor de C h a m p i o n 
en uitertst langzaam brandend. 

Dennen-, V u r e n - , G r e e n e n - en Eiken 
B E S T E K H O U T 

en verder T I M M E R H O U T , 
V l o t - e n S l y p d e e l e n e n z . 

Prima P O R T L A N D - C E M E N T , 
merk DYCKEKHOI'F Sc some, 

in wiehthoudende Vaten van 180 Kilo 
en Zakken van 70 Kilo, 

niet vervalscht met hoogovenslakken, kalksteen 
of dergelijke bijmengingen. 

H Y D R A U L I S C H E en andere K A L K , 
per Wagon of Scheepslading. 

Chemisch bereide V e r f , 
0LIEBIJTSELS. VERNISSEN en ALBASTINE 

uit de fabriek van den Heer 
F. A. Q. V A N G E L D E R , 

te Rij»ieijk bjj Hage. 

H A K U 8 T Ë E W . 
NIEDERMENDIGER BAZALT LAVA-

uit de groeven van 
Staudernheimer. : Oordeler. 
Breitenheimer. \ Wexemer. 
Udelfanger j Roode Kyllthaler enz. 
Bentheimer- La Rochette. 

Italiaansche Moziukvloeren, 
volgens teekening. 

E N G E L S C f ï O Ï R D Ë N BUIZEN. 
BELGISCHE GIPS. 

Vuurvaste Steenen en Vuurklei e"*' 

Gedrukt bjj G. W. van der Wiel & f>., te Arob*111' 

http://Xei.it


A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 
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PhotolUk. v Q J WIEME, Arnhem 
Bijvoegsel van IE QPMERXEB var. 3 Mei 188U. 
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RCHITECTVRAET TIMICITIA 
.-̂ ''lil̂ .MMiMiniillllijl!!̂ ^ ± 

Redacteur-Uitgever F. \V. V A N G E N O T JGA 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia: JAN' SPRINGER 

C. B. POSTHUMUS M E Y J E S en A. \V. WEISSMAN. 
Stukken voor het Genootschap, de Redactie betredende, te adresseeren 

aan den Heer C. R POSTHUMUS MKVJKS, Prinsengracht 851 te Amsfer 
dam, en die omtrent de Administratie van het Genootschap aan den 

Heer Tir. G. STRENGERS, Oosterdokslnis, te Amsterdam. 
Alle andere stukken en adverlenliën aan het Bureau van De Opmerker 

I •riekoningensiraat N°. 28 te Arnhem, 

A < 
A B O N N E M E N T ƒ2.25 l * r 3 maanden of wel zes gulden per jaar hij 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag; voor het buitenland 
/'7.50 en Nederlandseh-Jndie. f 9.—, bij vooruitbetaling. 

A D V E R T E N T I E N , ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een bewijsnommer, worden tot Vrijdag avond aangenomen. 

Voor veelvuldige plaatsing of een groot aantal regels worden abon
nementen gesloten. 

AFZONDERLIJKE NOMMERS, uitsluitend bij contante betaling te beko-
men, ad 15 cent per stuk en 25 cent per plaat. 

(A.etA.) BIJ D E P L A A T . 

De stalgebouwen der Hollandsche IJzeren-spoorweg
maatschappij zijn ten vorige jare opgericht te Amster
dam aan de Westerdokstraat en Haarlemmerhouttuinen. 
Bij publieke aanbesteding werd de heer A. J. Stall, te 
Rotterdam, aannemer voor de som van / 88,874. 

De facades zijn opgetrokken van Waalsteen met 
witte zandsteen uit de groeven van La Rochette, 
geleverd door de firma Gofiïn en Co. te Luik. De 
rechtsche vleugel is voorloopig nog ongebouwd ge
bleven cn het open terrein afgesloten door een muur 
met inrijhekken. Het werk werd uitgevoerd onder 
directie van den heer D. A. N. Margadant. 

(A. et A.) D E VROEG-RENAISSANCE 
IN F R A N K R I J K , DUITSCHLAND 

N E D E R L A N D . 
E N 

HOOR 
W E I S S II A N. A . W . 

(Vervolg cn slot van pag. 144.) 

III. 
Ongeveer gelijktijdig met het optreden van de Re

naissance in Frankrijk en Duitschland, zien wij ook in 
de Nederlanden de nieuwe kunstrichting ingang vinden. 

Het waren ook hier de beeldende kunstenaars , meer 
'n het bijzonder de graveurs, die het eerst de Re
naissance toepasten. 

De oudste prenten van Nederlandschen oorsprong, 
die met Renaissance-ornementen versierd zijn , dragen 
het jaartal 1509 en zijn afkomstig van Lucas van Leyden. 
Zij stellen voor tafereelen uit de Passie, en zijn met 
veel kunstvaardigheid in koper gesneden. De randen, 
die de verschillende voorstellingen omgeven, vertoonen 
acanthusbladeren, nog min of meer aan de laat-Gothische 
bladvormen herinnerend, waartusschen zeer goed ge-
'eekende kinderfiguurtjes in losse houding. 

Met het jaartal 1512 is een houtsnede gemerkt, 
d'e aan den Amsterdamschen meester Jakob Corne
lisz wordt toegeschreven en ook van een rijkbewerkten 
rand voorzien is, waar reeds vrij zuivere Renaissance-
oladeren worden aangetroffen, hoewel ook de grillige 

laat-Gothische krullen niet ontbreken. Deze prent is 
een blad uit een cyclus, die „de zeven weeën der 
Maagd Maria" ten onderwerp heeft. 

De Passie, van cfenzclfden meester, die het jaartal 
1517 draagt en in hout gesneden is, doet ons zien, 
dat gaandeweg de Renaissance beter begrepen werd. 
De ornementen toch, die dezen cyclus van prenten 
als omgeving dienen, zijn beter ontworpen en getee
kend. De acanthus wordt in sierlijke kelken en fraai 
gebogen ranken aangetroffen. Ook dolfijnen, uit acan
thusbladeren gevormd, komen zoowel bij de prent van 
1512 en van 1 517 voor. Gedurende de eerste helft 
van de XVIe eeuw bleven deze dolfijnvormen een 
geliefkoosd motief der Hollandsche meesters. Zij ont
leenden het waarschijnlijk aan de Franschen, die het 
op hunne beurt wederom van de Italianen overnamen. 

Tot dusverre was het gebruik der Renaissance uit
sluitend beperkt tot decoratie-motieven. Eigenlijke ar-
chitectuurdeelen ziet men het eerst voorgesteld op hout
sneden van Jacob Cornelisz, in 1520 bij Dodo Petrite 
Amsterdam gedrukt, en waarvan het Prentenkabinet 
te Amsterdam er eenige bezit, die echter in vroeger 
tijd door een niet zeer bedreven hand zijn uitgeknipt, 
zoodat van de ornementen, die tot omlijsting dienen, 
slechts fragmenten bewaard zijn gebleven. Die fragmen
ten zijn echter voldoende om te doen zien, hoe de ar-
chitcctuurdeelen uit die periode gevormd waren. De 
kroonlijsten hebben reeds veel overeenkomst met de 
antieken, de paneelvullingen en medaillons, die ook 
bij de Franschen en bij de Duitschers, voorzooverre 
zij onder hun invloed stonden, worden aangetroffen, 
komen herhaaldelijk voor, en de vrijstaande zuiltjes 
hebben den kandelaber-vorm van de vensterkolonnetten 
der Certosa, doch dikwijls nog met middeleeuwsche 
elementen verbonden. Zeer opmerkelijk is de overeen
komst der vormen van de zuiltjes, die als ornement op 
deze prenten zijn aangebracht, en die van het eiken
houten koorhek te Naarden, van 1531, dat wij later 
zullen behandelen. 

Een klein prentje, met het monogram D. P. (Dodo 
Petri) zonder jaartal, doch ongetwijfeld tusschen 1520 
en 1530 vervaardigd, en ook het werk van Jacob 
Cornelisz, vertoont twee dolfijnen, geheel op Fransche 
wijze gestiliseerd, waartusschen een kandelaber. De 
overeenkomst tusschen de ornementen van deze prent 
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en die van de paneelen van het koorhek van Monniken
dam is niet te miskennen. 

Staat Cornclisz nog min of meer onder den invloed 
der laat-Gothiek, de Hollandsche kopergraveur, die 
zijn werken met I). V. teekent en om de ster, die hij 
tusschen die initialen geplaatst heeft, Van der Sterren 
of Van Staren genoemd wordt, en wiens werken ten 
deele gelijktijdig met die van den Amsterdamschei) 
houtsnijder ontstaan zijn, is er reeds geheel vrij van. 

De twee prenten van dien meester, voorstellende 
den H. Lukas en den H . Benediktus, sluiten zich, wat 
het karakter van het ornement betreft, bij de Fransche 
behandelingswijze aan. De prent met den II. Bene
diktus heeft als achtergrond een met zeer veel zorg 
geteekende poort, door pilasters geflankeerd, die met 
ornement gevuld zijn, even uitvoerig van bewerking 
als smaakvol van compositie. Op de prent met den 
H . Lukas ziet men slanke kolommen met fijngecom-
poneerde kapiteelen, geheel Fransch, wat de wijze 
van behandeling betreft. De prenten zijn gemerkt 
1523 en 1524, en behooren zeker tot het fraaiste, 
wat de vroeg-Renaissance in Nederland heeft voort
gebracht. 

Schoonc composities zijn ook de koperplaten van 
Lucas van Leyden, van 1527 en 1528, verschillende 
ornementen voorstellende, en in het werk van Hirth 
gereproduceerd. Alwat naar Gothiek zweemt heeft 
de meester vermeden, en de rijkdom en smaak, waar
mede ile ornementen gecomponeerd zijn, schijnt op 
ijverige studie van de Italiaansche werken te wijzen. 

Ook meester Cornclisz heeft in de omlijsting van 
een prent, voorstellende Christus aan het kruis, met 
het onderschrift: „In liefde bloeyende", en gedateerd 
van 152S, de Gothische vormen laten varen. De 
compositie van de omlijsting is zeer smaakvol, de guir
landes en de behandeling der acanthusbladeren wet
tigen het vermoeden , dat ook Cornelisz, althans in den 
lateren tijd zijns levens, de Italianen met ijver be
studeerd heeft. 

De kunstnijverheid maakte ook in de Nederlanden 
weldra van de Renaissance gebruik, terwijl de bouw
kunst dikwerf nog bij de uit de middeleeuwen over
genomen vormen volharden bleef 

Tot de oudste voortbrengselen van kunstnijverheid 
in Nederland behoort het koorhek te Naarden, dat 
het jaartal 1531 draagt. Een opmerkzame beschouwing 
van sommige houtsneden van Jacob Cornclisz van Am
sterdam bracht mij tot de overtuiging, dat het niet 
onwaarschijnlijk is, dat deze het ontwerp hiervoor ge
leverd heeft. Behalve de overeenkomst, wat betreft 
de behandeling der balusters, met de prenten van 
15 20 , is ook nog zeer opmerkenswaard, hoe op de 
prent van 1528 geheel dezelfde guirlandes voorkomen, 
die ook ccnige paneelen van het Naardcnsche koor
hek versieren. 

De min of meer grove behandelingswijze , die Cor
nelisz steeds kenmerkt, is bij dit koorhek op te mer
ken , en ook enkele aan de Gothiek ontleende motie
ven ontbreken niet. Zoo zijn b.v. de ondereinden der 
overhoeks geplaatste balusters, de tegen de hoofd-
stijlcn geplaatste fialen , en de wijze van profileering 
nog volkomen middeleeuwsch. De vullingen der pa
neelen zijn echter smaakvol van compositie en hoewel 
ze wat onbeholpen van uitvoering zijn, is het toch 
duidelijk waar te nemen, dat de ontwerper studie van 
de Italianen gemaakt heeft. Op de overeenkomst der 
motieven met Cornelisz' prenten wees ik reeds. 

De medaillons, ruitvormige schilden en S-vormige 
figuren, die herhaalde malen voorkomen, leveren het 
bewijs , dat ook de kennis der Fransche architectuur 
den ontwerper niet vreemd was. 

Het koorhek, dat zich aan de oostzijde van het 
koor der St.-Bavokcrk te Haarlem bevindt, en even
als dat te Naarden in eikenhout uitgevoerd is, toont, 
wat de behandeling der balusters betreft, groote ver
wantschap daarmede. De vormen zijn echter fijner 
en de techniek staat hier veel hoogcr. De Gothische 
elementen ontbreken echter niet, en zelfs is hier bo
ven de balusters een opengewerkt maaswerk aange
bracht , dat hoewel het den rondboog tot grondvorm 
heeft, en min of meer in Renaissance-geest versierd 
is, toch de flamboyant-vormen niet verloochent. 

In denzelfden geest als de balusters van de beide 
genoemde koorhekken zijn ook de raamomlijstingcn 
bewerkt, die onlangs in een voormalig kaaspakhuis 
te Delft ontdekt zijn , en die op de retrospectieve tentoon
stelling van 1883 prijkten. (Afbeeldingen ervan zijn 
te vinden op plaat C X X V van de „oude bestaande ge
bouwen", die door de Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst zijn uitgegeven.) De compositie is hier 
nog rijker dan te I laarlem, en bijna geheel vrij van 
middeleeuwsche elementen. Slechts de overgang van 
het vierkante pedestal in het daaropvolgend ronde ge
lid is als zoodanig te beschouwen. Het jaartal 1537, 
«aarmede zij voorzien zijn , wijst er dus op, dat in een 
betrekkelijk kort tijdsverloop de kunst een belangrijke 
schrede voorwaarts deed. 

Het beroemde koorgestoelte, door Jan Terwen in 
de Groote Kerk te Dordrecht, van 1538—1542 ge
maakt, is geheel Fransch van karakter, wat dan ook 
niet te verwonderen is, daar de meester uit Frankrijk 
kwam. De pilastervullingen, de boogversieringen, de 
slanke , aan antieke zuilen herinnerende balusters, dit al
les heeft een geheel ander karakter dan de houtsnijwerken, 
die wij tot dusverre behandelden. Het is fijner en ede
ler, met meer meesterschap uitgevoerd. Middeleeuw
sche reminiscences bemerkt men niet meer, en de een
voudige hoofdvormen zijn door smaakvol ornement ge
tooid , dat met het beste Fransche en Italiaansche kan 
wedijveren. 

Het koorhek te Enkhuizen, in 1542 begonnen , doch 
eerst in 1562 voltooid, is mede een der prachtstukken 
onzer vroeg-Renaissance. Zij , die de fraaie afgietsels 
ervan, die op de tentoonstelling van verleden jaar te 
Amsterdam aanwezig waren, met aandacht beschouwd 
hebben, zullen dit ongetwijfeld beamen. De versiering 
der paneelen en der vullingen boven de balusters zijn 
zoo schoon, dat het vermoeden voor de hand ligt, 
dat de meester, die dit prachtstuk vervaardigde , zijne 
studiën in Italië volbracht heeft. 

In hooge mate interessant is het koorhek in de 
St.-Nikolaaskerk te Monnikendam, dat op de balusters 
de jaartallen 1562 en 1563 draagt. Zelfs al neemt 
men aan, dat de hoofdstijlen, die zuiver Gothische 
vormen hebben , uit een vroegere periode dagteekenen, 
dan is het toch merkwaardig , dat de ontwerper van 
dit koorhek in 1562 aan de balusters een vorm gaf, 
die aan het Naardensche koorhek herinnert, en dat 
hij het maaswerk van het I Iaarlemsche koorhek ge
trouw volgde. De details der balusters doen echter 
duidelijk blijken, dat de meester, die ze sneed, de 
Renaissance volkomen machtig was. De kapiteelen 
zijn van de composiet-orde, de acanthusbladeren zijn 
zeer fijn, en op enkele basementen ziet men reeds de 
aan ijzerbeslagen ontleende vormen , die later zulk een 
groote rol in de kunst vervullen. 

Ook in de bewerking van de steen toonden de 
meesters der vroeg-Renaissance hunne kunstvaardigheid. 

Een van de eerste voorbeelden is het gedenkteeken 
voor Jan van Dendermonde, heer van Borgnival, ' n 

de Groote Kerk te Breda (1536). De overeenkomst 
met gelijktijdige Fransche en Westduitsche werken 

js opmerkenswaardig. De klassieke vormen zijn reeds 
zeer goed begrepen, en alwat aan de Gothiek herin
nert is zorgvuldig vermeden. Het monument maakt 
thans niet meer den indruk dien het vroeger teweeg
bracht, toen in de nissen en boven de middelste 
pilasters beelden geplaatst waren. 

De beroemde schoorsteen uit het Raadhuis te Kam
pen draagt het jaartal 1545 , en is het werk van Colyn 
van Cameryck. Ook hier is de Fransche kunst in 
hoofdzaak gevolgd. De compositie is fraai en zeer rijk, 
en de technische bewerking verdient den hoogsten lof. 
Indien het waar is, dat de kunstenaar, die dit meester
stuk schiep, zooals sommigen beweren , zijn studiën in 
Italië gemaakt heeft, moet hij daar alleen enkele mo
numenten uit de XVe eeuw bestudeerd hebben, en 
zich geheel hebben vrijgehouden van den invloed der 
meesters van de hoog-Renaissance, die toen leefden en 
werkten. Daar dit mij zeer onwaarschijnlijk voorkomt, 
houd ik het ervoor, dat de meester zijne vormen aan 
Frankrijk ontleende, waar juist toen de stijl, die in 
den aanvang der XVIe eeuw uit Italië was overge
nomen , op een eigenaardige wijze ontwikkeld werd. 

De grafteekenen van Nikolaas Vierling (1546), Jan 
van Huiten (1554) en een daarmede gelijktijdig ont
staan monument, waarvan de inscriptie verdwenen is, 
allen in de Groote Kerk tc Breda, zijn echter onge
twijfeld het werk van iemand, die in Italië geweest 
is, en daar de werken van Sansovino en zijn tijd-
genooten bestudeerd heeft. De antieke sarcophaag-
vormen en de behandeling van het ornement geven 
recht tot deze vooronderstelling. De compositie der drie 
monumenten is zeer origineel, en de techniek heeft 
den hoogsten trap van volmaking bereikt. 

De geschilderde kerkglazen, die in de Oude Kerk 
te Amsterdam en in de St.-Janskerk te Gouda aanwezig 
zijn, en die tot de schoonste gerekend worden, die ooit 
vervaardigd werden , behooren mede tot de prachtigste 
voortbrengselen onzer vroeg-Renaissance. De eersten, 
in 1555 vervaardigd, zijn het werk van meester Dig-
man; die te Gouda danken het aanzijn aan de kunst
gave van de Gebroeders Crabeth (1555—1572). 

De Renaissance-vormen zijn reeds zoo zuiver toege
past, dat ongetwijfeld de meesterwerken der Italiaansche 
hoog-Renaissance als voorbeelden gediend hebben. 
Kolonnaden, zuilenhallen, plafonds met caissons dienen 
als achtergrond voor de rijke compositiën. 

Betrekkelijk weinig Nederlandsche bouwwerken van 
het begin der XVIe eeuw zijn ons bewaard gebleven, 
en verscheidene daarvan zijn nog in Gothische vormen 
opgetrokken. De oorzaak van het geringe aantal ar-
chitectuurvoortbrengsels in den vrocg-Renaissancetijd is 
niet verre te zoeken. Kerken en raadhuizen waren 
reeds in de middeleeuwen gesticht, en dus nog in vrij 
goeden staat, terwijl de burgerwoonhuizen in den re
gel van hout waren, en eerst na den afval van Spanje 
in steen herbouwd werden. 

Hoezeer men overigens nog aan de Gothiek gehecht 
was bewijzen de Waag te Deventer (1 528) en het Raad
huis te Kuilenburg (1534). 

Een van de vroegste voorbeelden van het optreden 
der Renaissance in Nederland is het bovendeel van 
het noordelijk kruisschip van de Nieuwe of St.-Catha-
nnakerk te Amsterdam, dat vóór 1536 voltooid moet 
geweest zijn: immers wij vinden het reeds afgebeeld 
°P de schilderij van Cornells Antonisz , die op het Am-
terdamsch archief berust, en waarnaar in 1544 een 
teer uitvoerige houtsnede vervaardigd is. 

De Gothische wijze van constructie is gevolgd, doch 
«Ie onderdeden zijn in Renaissance-geest bewerkt. De 
raptoren, die vanuit de nauwe Gravenstraat slechts 

n,oeilijk te zien is, vertoont vormen, die ten nauwste 

samenhangen met die, waarin de Fransche kasteelen 
uit dien tijd werden opgetrokken. De steunbeeren van 
de gevels zijn van slanke zuilen voorzien, en met fijn 
ornement versierd. De bak- en bergsteenbouw, die 
reeds tijdens de middeleeuwen zoo dikwerf werd aan
gewend, is ook hier in toepassing gebracht. 

Ook een kapel aan de Noordzijde van de Oude Kerk, 
te Amsterdam, schijnt tot een zeer vroege periode te 
behooren, want hoewel reeds Renaissance-pilasters daar 
zijn aangebracht, is het ornement daarnaast nog vol
komen Gothisch. 

Het huis van Maarten van Rossum te Zaltbommel 
(1536) is mede een der eerste gebouwen, waaraan de 
Renaissance is waar te nemen. Hier is ook weder de 
berg- en baksteenbouw der Gothiek gevolgd, doch 
zijn de tympans onder de ontlastingsbogen boven de 
kruiskozijns en de kraagsteenen onder de erkertorens 
reeds in de vormen der Fransche Renaissance. Aan 
de ingangsdeur treedt echter de Gothiek nog vrij 
zuiver op. 

Het huis op de Koornmarkt te Delft, waar vroeger 
de brouwerij „de Handboog" gevestigd was, behoudt 
niet alleen de Gothische constructie, doch heeft, op Bel
gische wijze, zelfs spitsbogen boven de kruiskozijnen. 
De vullingen van de tympans en de orneering der be
nedenste kraagsteenen onder de bogen zijn versierd met 
ornementen, die ook weder groote overeenkomst met 
de Fransche motieven van dien tijd hebben. 

Het oude Muntgebouwte Dordrecht, welks gevel ge
heel bedorven is, schijnt, wat de venster-architectuur 
betreft, ook nog de middeleeuwsche traditie trouw ge
bleven te zijn. Slechts het poortje daarvan, dat het 
jaartal 1555 draagt, is geheel vrij van alles wat naar 
de middeleeuwen zweemt. De pilasters, de kroonlijst, 
de archivolt en de impostlijst hebben overeenkomst 
met den stijl van Frans I. De reliefs zijn met veel 
fijnheid en uitvoerigheid bewerkt, en de kapiteelen 
"fraai van compositie. 

Het Raadhuis te Nijmegen, in 1554 gebouwd, heeft 
wel-is-waar nog veel, dat uit de laat-Gothiek over
genomen is, doch onderscheidt zich van alle tot dus
verre behandelde gebouwen voornamelijk daardoor , dat 
de tympans reeds vervangen zijn door frontons , die wel 
nog zeer steil, maar op antieke wijze behandeld zijn. 

Het St.-Jansgasthuis te Hoorn (1563), hoewel nog 
middeleeuwsch , wat betreft de groepcering der vensters, 
heeft echter frontons met gemetselde tympans, die reeds 
meer dan die te Nijmegen de antieke verhoudingen 
naderen. De cartouche met het piëdestal draagt reeds 
het kenmerk van den baroktijd, en de in steen ge
houwen figuren , die den topgevel versieren, wijzen op 
een zeer ruwe navolging van de antieken. 

Het is zeker opmerkelijk , dat wij, met uitzondering 
van het traptorentje aan de Nieuwe Kerk te Amster
dam , nog nergens bij de tot dusverre behandelde ge
bouwen pilasters tot versiering der gevels zien aan
gewend , hoewel die toch zoowel in FYankrijk als in 
Duitschland in die zelfde periode dikwijls toegepast 
werden, en ook de kunstnijverheid hiertelande er 
gebruik van maakte. 

Het eerste gebouw, waar wij pilasters en kolommen 
als decoratie zien aangewend, is het Stadhuis te 's-Gra-
venhage (1564—65), dat tevens het laatste gebouw van 
aanbelang is, dat nog tot de vroeg-Renaissance behoort. 

De gevel van 1564 heeft een zuiver antieke Dorische 
kroonlijst, waarboven postamenten, die fijn gedetail
leerde Ionische pilasters dragen, gedeeltelijk in bak
steen gemetseld. De lijsten , die de verdiepingen van 
den toren scheiden, zijn ook antiek van profileering. 

De postamenten onder de Ionische pilasters zijn met 
fijn beeldwerk versierd, en de klauwstukken naast den 
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topgevel doen reeds zien , dat de baroktijd in aantocht is. 
De gevel van 1565 is rijker. De benedenste ver

dieping heeft frontons boven de vensters, de daarop
volgende goedgeproportioneerde Dorische pilasters, waar 
boven rijkversierde kraagsteenen een Dorische kroon
lijst, die vooruitspringt, dragen. De Ionische pilasters 
van 1564 zijn hier vervangen door kolommen van 
gehouwen steen, waartusschen een open arkade met 
balustrade is aangebracht. Het beeldhouwwerk van de 
consoles is zeer rijk en nog in vroeg-Renaissance-geest. 
De cartouches hebben echter reeds barokmotieven. 

Afbeeldingen van de meeste hier besproken gebou
wen en kunstwerken vindt men in de werken van IJs-
sendijck, de Maatschappij tot Bevordering der Bouw
kunst, Ewenbech en Neumeister, Galland, enz. 

Wanneer wij de bouwkunst der vroeg-Renaissance 
in Nederland als een geheel beschouwen , dan zien wij, 
dat ze slechts is toegepast aan kleinere gebouwen. 

In Frankrijk en ook in Duitschland werd zij gebe
zigd bij het bouwen van groote kasteelen en paleizen, 
doch in Nederland moest zij zich met een meer be
scheiden rol tevredenstellen, tot het vervullen waarvan 
zij echter bijzonder geschikt was. 

Het is toch niet te ontkennen, dat de vroeg-Renais
sance met haar fijne, aan het kunsthandwerk herin
nerende details niet instaat is, den indruk van monu
mentaliteit teweeg te brengen. Zelfs de grootsche 
stichtingen van Frans I in Frankrijk zijn eer schilder
achtig dan monumentaal te noemen. Aan kleine ge
bouwen , die met een oogopslag te overzien zijn, is 
echter de vroeg-Renaissance beter op haar plaats, en 
komen haar delicate details tot hun recht. 

Ik heb gepoogd, in het bovenstaande in korte 
trekken een aanschouwelijk beeld van de vroeg-
Renaissance in Frankrijk, Duitschland en Nederland 
te geven. In hoeverre ik daarin geslaagd ben, staat 
natuurlijk niet aan mij te beoordeelen. Ik ben mij 
volkomen bewust, dat mijne schets geenszins aanspraak 
maken kan op volledigheid, doch hoop, dat het hier 
gegevene anderen aanleiding moge schenken tot het 
aanvullen en uitbreiden ervan. 

(A. et A.) C A L C A R . 
Het jaargetijde, voor reizen en uitstapjes maken 't 

meest geschikt en daartoe veelal gebezigd, nadert met 
rassche schreden. Het doel dier tochten is zeker ge
deeltelijk om te genieten en den geest te verfrisschen, 
maar toch ook om den blik te verruimen en tot nieu
wen arbeid aan te sporen. 

Nadat ik voor eenigen tijd in aangenaam gezelschap 
een tochtje van één dag naar Calcar ondernomen had, 
besloot ik daarover iets mee te deelen tot opwekking 
van hen, die wellicht dezen zomer Cleve of Nijmegen 
zullen bezoeken. 

Met den eersten trein in Cleve aangekomen, beslo
ten wij niet den kortsten weg te nemen, die eentonig 
is, maar wandelden door een schoone omgeving langs 
Maiwald , het Mauritsgraf tot ons rustpunt, het kas
teel Moyland. 

Door afwezigheid van den houtvester, moesten wij 
ons met een aandachtige beschouwing der gevels van 
dit gebouw tevredenstellen. Op flinke wijze geres
taureerd , is het een schoon voorbeeld van den Gothi-
schen kasteelbouw. 

Van hier naar Calcar is de weg eentonig; alleen 
het gezicht op het oude stadje is niet onaardig. In die 
plaats aangekomen, richtten wij, na een korte rust, het 
eerst onze schreden naar de kerk. Deze, op zich zelve 
van weinig belang, was trouwens ook niet het doel 
onzer reis, wel de altaarschilderijen en het houtsnijwerk 
der altaren, koorbanken enz. 

1 De oudste dier schilderijen dagteekenen uit de tweede 
j helft der 15e eeuw, maar de naam van den schilder 

is niet bekend. I lij behoorde blijkbaar tot een aan de 
j Vlaamsche verwante school. 

Van meer belang echter is de arbeid van den bc-
I kenden meester Johann von Calcar, die omstreeks 1500 

in deze stad geboren werd. Van hem zijn hier vele 
1 schilderstukken, waaronder die van het hoofdaltaar. 

Allen beschouwden we ze met aandacht, om van het 
vele schoone te genieten. In grocpeering der figuren 
en coloriet munten zij uit. 

Eenige kerken van Duitschland, waaronder vooral 
die te Danzig en verder de Pinakotheck te München, 
bevatten vele goede stukken van dezen meester. Waar
schijnlijk vertoefde hij langen tijd in Italië; althans hij 
vormde zich naar Titiaan en evenaarde soms dien 
meester. Hij stierfin 1546 te Napels. 

Ons trof ook de helderheid van kleur, alsof de schil
derijen eerst kort geleden en niet vóór drie en een halve 
eeuw vervaardigd waren. 

Niet minder belangrijk is het houtsnijwerk der altaren, 
koorbanken enz. Van de beelden zijn velen goed van 
vorm en de draperieën eenvoudig en streng, ofschoon 
ook enkelen te zeer uitgewerkt en onnatuurlijk zijn. 

Het ornement is in ruime mate aangebracht; soms 
is er overlading, vooral bij één altaar inlaat-Gothischen 
stijl. Dit bezit wel een schoonen vorm, doch de ar
chitectonische lijnen zijn zoo met ornement bedekt en 
in de tusschenruimten ontdekt men zoovele figuren 
en plantmotieven , dat het geheel toch niet bevredigt, 
ja het oog vermoeit. Bij het van nabij beschouwen 
der onderdeden blijkt ieder onderdeel goed gedacht 
te zijn en verrast de groote bedrevenheid en de ijver 
van den vervaardiger. Eenige gedeelten ervan zijn reeds 
Renaissance, zooals eenvoudige en zeer schoone paneel-
vullingen. 

Bij de andere altaren blijkt het nog meer, dat zij 
tot het overgangstijdperk van Gothiek op Renaissance 
bchooren. Zoo komen te zamen voor: flamboyant-or-
nement, arabesken der Italiaansche Renaissance en 
kolommetjes Francois I, en toch is het geheel har
monisch en schoon. 

Nog dient vermeld te worden een diptiek — klein 
maar rein — uit een later tijdperk, die ons lang boeide 
door haar zuiver architectonische verhoudingen en het 
schoon aangebracht ornement. 

Talrijk zijn in Calcar de oude gevels en vooral die 
uit de 16e eeuw. Ongelukkig is door verbouwingen 
bepleistering slechts weinig schoons of althans belang
rijks gespaard gebleven. Een gunstige uitzondering 
maakt het groote stadhuis , een schoone baksteenbouw, 
die vele punten van overeenkomst heeft met het kas
teel Moyland. Op het plein ervoor staat het stand
beeld van Seydlitz, den bekenden cavalerie-generaal, 
die te Calcar geboren werd. 

Na aldus het belangrijkste bezichtigd te hebben, 
bleef ons dien dag geen tijd over, Xanten een bezoek 
te brengen. Ook deze stad heeft door haar kerk, die 
schilderijen van Bartholomaus de Bruyn, een tijdge
noot van Johann von Calcar, bevat, bekendheid ver
worven. 

Nijmegen. W. H . D E N I E R VAN D E R G O N . 

A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 
Vergadering van 30 April 1884. 

Na lezing der notulen wordt het woord gegeven 
aan den Eere-voorzitter, den heer J. H . Leliman, O» 
in eene boeiende en zeer toegejuichte rede de pas 
circulatie gekomen 1500ste leescirkel-portefeuille her
dacht , die met groen en bloemen versierd, ter verga
dering aanwezig was. 

De heer Karei Muller gaf daarop een heldere voor
stelling van een zeer eenvoudige perspectief-methode, 
en verklaarde een instrument, dat daarbij goede dien
sten bewijzen kan. Deze interessante voordracht werd 
met belangstelling gevolgd, en den spreker de dank 
der Vergadering gebracht. 

Nog stelde de heer Muller een schoone collectie 
photographieën van Hannoversche bouwwerken ter be
zichtiging , waaraan de heer Eskes een verzameling 
chromolithographieën toevoegde. 

Daar het beoordeelingsrapport der Jury niet was 
ingekomen, werd besloten den 15 Mei een buitenge
wone vergadering te houden , waarin het publiek ge
maakt zal worden. 

De excursie werd vastgesteld op 6 Juli. Het doel 
van den tocht zal Hoorn zijn, waar nog zooveel schoons 
uit vroeger tijd bewaard is gebleven. 

Wegens het vergevorderde uur werd daarop de ver
gadering gesloten, onder dankzegging aan de leden 
voor hunne tegenwoordigheid. 

V A R I A . 
Een vetkitsel tot herstelling van beschadigde zinkver-

sicringen wordt op de volgende wijze bereid: men roert 
een oplossing van soda en waterglas 33" gr. B. met 
fijn krijt, onder toevoeging van zinkstof (zoogenaamd 
zinkgrijs) innig dooreen tot een dikke, kneedbare 
massa, die langzamerhand verhardt en buitengewoon 
vast wordt. Polijst men ze na verharding met een 
agaatsteen, dan neemt zij den glans van het zink aan. 

Gewelven uit cementbeton. Gewelven uit cementbeton 
tusschen ijzeren liggers heeft men wegens hun gerin
gere pijlhoogte aangewend tot overbrugging van 
kleine waterstroomen. Tusschen twee 1.5 M. van 
elkander verwijderde en 3.5 M. vrij liggende, 23 
c.M. hooge spoorstaven van Hartwich, die door drie 
ankerbouten met elkander verbonden waren, werd op 
een dicht formeel, met 15 c.M. pijlhoogte, cement
beton aangebracht en vastgestampt. Het mengsel was 
in de verhouding van I deel cement, 2 '/.2 d. scherp 
rivierzand en 5 d. grint of steenslag. Het gewelf was 
dik 12 c.M. in den top en 22 c.M. bij de geboorte. 
Na acht dagen verharding werd het formeel verwijderd, 
en na vier weken verharding, gedurende welken tijd 
het dagelijks bevochtigd was, zijn vele belastings-
proeven genomen, die zeer bevredigend uitvielen. De 
kosten van het gewelf, de spoorstaven eronder begre
pen, beliepen ƒ3.42 per M ' . 

Tripolith. Het tripolith heeft het vertrouwen, hem 
bij zijn optreding vóór twee jaren geschonken , bij velen 
verloren, die beweren, dat het boven gewone kalk- en 
gipsmortels niet de voorkeur verdient en met goede 
watermortels in het geheel geen vergelijking kan door
staan. Bovendien is de prijs hoogcr. De proeven, 
genomen door de Kbniglichc Ministcrial-Baucommission 
te Berlijn , zijn dan ook gedeeltelijk ongunstig uitge
vallen. Daarop antwoordt de Rcgierungs-Baumeister 
Weyrauch te Heidelberg, dat tripolith dikwijls met 
zeer goed gevolg aangewend werd en de proeven te 
Berlijn genomen zijn met een slecht fabrikaat vaneen | 
firma aldaar. 

Een brug van metselwerk uit breuksteen en cement-
Nortel van 7.8 M. wijdte en 1.7 M. pijl {Sticlihöhe) 
*erd in den afgeloopen zomer door buitengewoon 
hoog water gedeeltelijk medegesleept, zonder dat er 
5en ineenstorting op volgde. Dit feit heeft den 
jnmgen samenhang van zulk metselwerk schitterend 

wezen e n aangetoond, dat men met een bouwstof 
c doen had, die grooterc spanningen toelaat dan meestal 

vermoed werd. De vaste samenhang bleek nog beter, 
doordien een stuk van verscheidene teerlingmeters in
houd , door den stroom ongeveer honderd pas werd 
voortgesleurd zonder te breken. 

M A A T S C H A P P I J T O T B E V O R D E R I N G D E R H O U W K U N S T . 
AFDEEI.INO AMSTERDAM. 

Vergadering van 25 April 1884. 
Tegenwoordig 4 Bestuurders en 8 leden. 
Na lezing van do notulen der vergadering deelde de Voorzitter 

mede: i°. dat de Secretaris, de heer Huibcrs en het Bestuurslid 
de heer Sanches, door ambtsbezigheden verhinderd waren de 
vergadering bij te wonen; 

2°. dat een schrijven van de Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst is ingekomen omtrent de regeling der hono-
rariumquaestic van den architect, waarbij het Bestuur bericht, 
dat naar zijn oordcel de tijd nog niet gekomen is, om in die 
zaak verdere stappen te doen, maar er de verzekering bij
voegt, dat het steeds de zorgen van het Bestuur uitmaakt; 

3". een schrijven van de hoeren J. de Haan, Cuypcrs Jr. en 
Langhout, waarbij deze heeren hun mandaat ncderleggen als 
leden van de Commissie tot het geven van kunstbeschouwingen. 

De Voorzitter vraagt den heer Langhout, als lid dier Com
missie en ter vergadering tegenwoordig, of het de heeren werke
lijk gemeend is. De heer Langhout antwoordt bevestigend, 
wijl naar hun gevoelen, nu er tusschen de leden dier Com
missie onecnigheid is ontstaan tengevolge van eene onregel
matigheid door den Secretaris der Commissie gepleegd, waar
mede het Bestuur zich vereenigd heeft, van samenwerking 
dier leden niet langer sprake kan zijn. 

De Voorzitter, die niet juist met de zaak op de hoogte is, 
geeft aan den heer T h . Schill het woord tot toelichting hoe 
de zaak zich heeft toegedragen. De heer Schill kwijt zich hier
van, expliceert de toedracht der zaak, en concludeert dat het 
geheel op een misverstand berust. Na nog eenige discussien, 
stelt de heer Rieber voor om de manier te volgen, die wel bij 
het aftreden van ministers gevolgd wordt, en het ontslag niet 
aan te nemen. 

De Voorzitter, die zich geheel met dit voorstel kan vereeni
gen, stelt voor het ontslag der heeren niet aan te nemen, 
inet welk voorstel de Vergadering zich vercenigt. De heer Lang
hout belooft het in beraad te zullen nemen. 

De heer Laarman, daartoe door den Voorzitter uitgenoodigd, 
geeft eene explicatie van het door hem uitgevonden toestel ter 
beveiliging tegen het vallen van lifts, en verduidelijkt dit door 
een klein model, dat naar het gevoelen der aanwezige leden 
uitmuntend voldoet. Na het verstrekken van eenige inlich
tingen, werd de heer Laarman door den Voorzitter namens de 
Vergadering dankgezegd. 

De heer Laarman stelt nu ter bezichtiging het prachtwerk 
»La Brique", dat door de aanwezigen met de meeste belang
stelling wordt beschouwd. 

De Voorzitter, die zich excuseert en de vergadering verlaat, 
wordt alsnu vervangen door den heer Wolters, die den heer 
Laarman dankzegt voor zijne kunstbeschouwing, en vraagt of 
een der leden nog iets ten beste heeft voor de Afdeeling. 

Een der leden vraagt, hoe het Bestuur denkt te handelen 
met het antwoord van de Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst in zake de honorariumquaestie, waarop de waar
nemend Voorzitter antwoordt, dat het Bestuur in deze nog 
geene beslissing heeft genomen, doch dat het een punt van 
bespreking zal uitmaken op de eerstvolgende vergadering. 

Een ander lid doet de vraag aan het Bestuur, of door de 
Afdeeling dit jaar nog prijsvragen zullen worden uitgeschreven, 
waarop de Voorzitter antwoordt, dat het Bestuur, ontmoedigd 
door de weinige deelneming, dit jaar geen prijsvragen zal uit
schrijven. 

Niets meer aan de orde zijnde, dankt de waarnemend Voor
zitter de leden voor hunne opkomst en sluit de vergadering. 

AFDEELING 'S-GRAVENHAOE. 
Kunstbeschouwing op 25 April. 

De kunstbeschouwing op hedenavond, vanwege de Afdeeling 
der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst gegeven, was 
de laatste van het seizoen en gaf weder veel te genieten. 

Droeg de heer J. F. Z. Frowein hiertoe bij door »L'Emula t ion" , 
»Das Musterbuch fiir Möbel t i schlcr" en ontwerpen van eigen 
hand, niet minder had men te danken aan den neer E . W. F. 
Kerling, die twee prachtig geschilderde paneelen (voor een be
paald doel door hem vervaardigd), ter bezichtiging stelde, be
nevens eenige keurige schetsontwerpen van door hem uitge
voerde werken en talloozc teekeningen, in potlood-aquarel enz., 
door hem genomen bij zijne omzwervingen om en in vele ge
bouwen in Italic. 

Verder gaf de heer H . Fles eene zeer gewaardeerde vrucht 
van zijne studie ten beste, nl. een kozijn met raam op ware 
grootte, waarbij de vraag, om de inwatering van naar binnen 
opendraaiende stolpramen tegen te gaan, zoo niet geheel werd 
opgelost, dan toch op zeer eenvoudige wijze een Hinken stap 
werd vooruitgebracht. 
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B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 

(A. et A.) Dc stad Rijsel heeft ecu nati
onale prijsvraag uitgeschreven voor den 
bouw van een Paleis voor Schoone Kunsten. 

— Dc stad Zurich heeft besloten een 
monument op tc richten ter cere van Alfred 
Escher, aan wien Zwitserland boven allen 
het tot stand komen van de "St. Gothard-
baan" verschuldigd is. Aan den beeld
houwer Richard Kiszling is de vervaardi
ging van het standbeeld opgedragen, dat 
op het stationsplein zal geplaatst worden. 

BINNENLANDSCHE B E R I C H T E N . 
— Naar dc Haagse he Courant vern ccmt, 

zal de heer J. Dirks, hoofdingenieur van 
den Waterstaat, zitting nemen in de inter
nationale commissie voor dc verbetering 
van het Suez-kanaal. 

AMSTERDAM. In eene vergadering van 
Arti it A mil ilia,' zijn tot leden der Com
missie voor den aankoop van kunstwerken 
benoemd de heeren Van Trigt en Kever. 

— Dc Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst beeft de algemeene vergadering 
uitgeschreven tegen Woensdag28 Mei,des 
avonds te zeven uren, en Donderdag 29 
Mei des namiddags tc 2 uren. Dc samen
komsten zullen gehouden worden in een 
der lokalen van het Genootschap: Nature 
Art is Mai^istra, terwijl den tweeden dag 
gelegenheid bestaat om deel te nemen 
aan een gcmcenschappclijken maaltijd. 

De bestuursleden C. Muysken en N. 
Redeker Bisdom zijn aan de beurt van 
aftreding, doch beiden herkiesbaar, terwijl 
voorstellen tot wijziging van art. 52 der 
wet en besprekingen, zoowel omtrent het 
uitschrijven, beantwoorden cn beoordeelen 
van prijsvragen als over eene algemeene 
bouwverordening voor Nederland, behan
deld zullen worden. 

UTRECHT, Donderdag is het monument 
op het graf van wijlen I'rof. Dr. J. J. van 
Oosterzee plechtig onthuld. Het gedenk-
toeken, op de algemeene begraafplaats 
buiten de Tolsteegpoort geplaatst, bestaat 
in een kunstvaardig bewerkt pyramidaal-
vormig monoliet, met ecu wit marmeren 
kruis als kroon. Op dc schilden, aan de 
verschillende zijden aangebracht, en op 
de pyramids zijn dc naam, de geboorte-
en sterfdagen van Van Oosterzee gebeiteld, 
met de inschriften: "Christianas nihi no
men reformat us cognomen' cn 1 Corinthe 
5 : 10. Dit monument is het werk van 
den Utrechtschcn beeldhouwer J. I'll, van 
Dijk. 

— Zaterdag zal den heer Julius Hofman 
van Breda op plechtige wijze worden uit
gereikt de groote gouden medaille, uitge
loofd door Z. M. den Koning van Belg ië 
voor het glansrijk examen (primus) in de 
bouwkunde, aan de Academie tc Antwer
pen afgelegd. 

— Dc Nederlandsche bewerking van Dr. 
Karl Karniarsch's Handboei; der Mecha
nische Technologie, De hennis der Be
drijfsleer, dat, getuige de vijfde druk, 
veel waardeering vindt, wordt thans door 
Gcbr. Cohen voor minder dan de helft van 
den oorspronkclijkcn prijs aangeboden. 
Wie het werk niet kent, vindt in achter
staande aankondiging een beknopt over
zicht van den rijken inhoud. 

Wij meenen een deel onzer lezers een 
goeden dienst tc bewijzen door hun aan
dacht op dit inderdaad belangrijke boek
werk tc vestigen. 

B E N O E M I N G E N . 
Mcj. Marie Heijermans tc Rotterdam is 

benoemd tot lecrares in het handtcekenen, 
bij den curcus van middelbaar onderwijs 
aan dc Academie van Beeldende Kunsten 
te 's-Gravcnhage. 

C O R R E S P O N D E N T I E . 
Aan / / . te /.. Dc beantwoording van 

uw schrijven zal spoedig volgen met dc 
gevraagde inlichtingen. 

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

O P E N B A R E 
A A O E S T E D I M 

BUIK J E IIE ESTER E:N WETHOUDERS VAN 
ROTTERDAM zijn voornemens op Woensdag 
den 21 Mei 1884-. des namiddags ten l u r e , 
ten Raadhuize aldaar aan te besteden : 

Het Bouwen van eene School met 
Woning aan de Lijnbaanslaan. 

Bestek, voorwaarden en teekening liggen 
op de gewone dagen en uren ter kennisne
ming op tie Vlaulxehjkc Secretarie en het 
S/ads-Timmeehu's te Rot lent am en zijn tevens 
voor /• 1, — verkrijgbaar bij Wed. P. V A N 
WAESBF.RGE& ZOON, lioekdrukkcrs. Hout
tuin 78. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan 
gemeld Timmerhws. De aanwijzing loco 
zal plaats hebben op Donderdag den 15.Mei 
1884, des voormiddags ten 11 ure. 

B U R G E M E E S T E R en WETHOUDERS der 
Gemeente A MSI SRI)AM zullen op Maandag 
12 Mei 1884 op het Raadhuis, te 12 uur 
des middags, in het openbaar doen aanbe
steden : 

Het verrichten van eenige Herstel
lingen en Vernieuwingen, bene
vens het onderhouden, gedu
rende het jaar 1884, aan: de 
Huizen, Torens, Poorten, enz. de 
Gebouwen ten behoeve van het 
Onderwijs, van de Politie en der 
Brandweer, benevens die op de 
Algemeene Begraafplaatsen. 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn 
uitsluitend te verkrjjgen ter Drukker jj der 
Gemeente tegen betaling van ƒ ().!!(). 

Inlichtingen worden gegeven ten kantore 
van den Stads-Architeet aan den Stads-Tini-
mertuin des voormiddags van 10tot 12uren. 

Burgemeester cn Wethouders voorn.: 
Amsterdam, V A N TIENHttVEN. 
1 Mei 1884. De Secretaris: 

L E J O L L E . /. t. 

Op Dingsdag den 13 Mei 1884 des voormid
dags ten 11 ure zal op het Raadhuis te 
Rhenen in het openbaar worden Aanbesteed: 

Het verbouwen van de Onder
wijzerswoning binnen de stad 
Rhenen. 

Bestek en teekening zjjn dageljjks ter Secre
tarie te bekomen tegen betaling van f 1. 

Aanwjjzing op het terrein zal plaats hebben 
op Dingsdag dun 0 Mei 1884 des voormiddags 
ten 11 ure. 

A A N B E S T E D I N G . 
R . K . K E R K H . Nikolaas, binnen 

do Veste, aan de Prins Hendrik
kade te Amsterdam. 

Heeren Aannemers worden attent gemaakt, 
dat de inschrjjvingsbiljetteii moeten ingezon
den zijn op Maandag 5 Mei c. k. vóór des 
avonds 10 ure, aan liet adres van den Zeer 
Eerw. Heer .1. H. V A N BORN, Pastoor te 
Amsterdam, Prins Hendrikkade N". 188, en 
niet N". 10. 

A. C. B L E U S , Bouwmeester. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G 
(Voor rekening van den Staat.) 

Op Donderdag den 15'1" Mei 1884, des na
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bjj de .Moreelse Laan tc Utrecht, 
van: 

Bestek No. 398. 
Het wijzigen en uitbreidon van 

het Hoofdgebouw op het station 
Echt. 

De besteding geschiedt volgens !j (ifi van 
het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 2S>"» April 1S84 
ter lezing aan het Centraalbureau bjj de Mo
reelse Laan en aan het bureau van den Heer 
Sectie-Ingenieur H. V A N DER K U N tc Venlo 
en is op franco aanvraag aan genoemd Cen
traalbureau (afd. Weg en Werken) te beko
men, tegen betaling van / 0.50. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (afd. Weg en Werken) en door 
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

De aanwijzing op het terrein zal geschie
den den 8""° Mei 1884, ten 11 ure des voor
middags. 

Utrecht, den 24"'• April 1SS4. 

Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

FABRIEK 
TE 

AMSTERDAM 
Beltweg N". 3. 

. VALUETRAVB '.: 

NATUURL. ASPHALT 
VAN 

VAL DE TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

Werken in Asphalt -Masl iek voor T r o t t o i r s , S k a l i n g - R i n k s , Moutvloeren, 

Kelders . 

Kolf- cn Kegelbanen, W i n k e l - en Magazij i ivlocren, G a n g e n , Veranda's , 

B r u g - en Dakbedekkingen, Beton-Fundeeringen, 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 Kantoor der fabriek, Damrak SO, Amsterdam, of bjj den Hoer 
U. G. KNOOPS C.OZN. , Beekstraat F . (éi, tc Arnhem. 

De Directeur, W. PATON WALSH. 
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A A N B E S T E D I N G . 

B U R G E M E E S T E R en WETHOUDERS van 
's-J/ER'/OtiEN'BOSCH', zullen op Donderdag 
8 Mei 1884, voormiddag 10 ure, ten Raad
huize aldaar, bjj enkele inschrjjving, 

aanbesteden: 
Het bouwen van eene overdekte 

KIS, voor het houden van Mu
ziekuitvoeringen in het zuid
oostelijk gedeelte der Plantage. 

Het bestek en dc teekening liggen ter 
inzage op het Raadhuis te 's-llerlogeubosrh 
en zal te verkrjjgen zjjn bij den Gemeente-
Architect .1. M. N A B B E aldaar, t.'gen beta
ling van ƒ 1.511. 

Aanwjjzing in loco zal plaats hebben op 
Dinsdag li Mei c. k , voorm. 10 ure. 

Dc inschrijvingsbiljetten moeten vóór .'1 
ure namiddag van den dag. dien der Aan
besteding voorafgaande, in de ten Raadhuize 
daartoe gestelde bus gestoken zjjn. 

Inlichtingen zjjn te verkrijgen bij den Ge
meente-Architect voornoemd. 

's-llcrtogenbvseh, 80 April 1SS4. 
Burgemeester cn Wethouders voomd., 

De liurgetneexter, 
v. 11. DOES DE WILLEH0IS. 

De Secretaris, 
.1. N. G. SASSEN. 

STOOMWAALSTEENFABRIEK 
te D R U T E N 

H A R T M A N & COMPIE. 
K A N T O O R te N I J M E G E N , 

VAX W E L D E R E X S T R A A T No. 14. 

Een jong Bouwkundige 
thans wegens sterfgeval buiten 

(goed practisch), 
l i buiten betrek

king, zag zich gaarne bjj een Ingenieur, 
Architect of iets dergeljjks G E P L A A T S T . 
Getuigschriften van uitgevoerde burger
lijke- en waterwerken MI.IH ten dienste. 
Brieven aan het Bureau dezes: motto Bouw
kundige. 

\ . i > . m : v i m . 
JALOUSIËNFABRIKANT. 

Passeerdergracht N . 22, Amsterdam. 
Beveelt zich bjj heeren Bouw

kundigen aan voor de levering 
van BINNEN- en 3UITENJALOLSIËN. 
uitent net enaoliede, tegen den 
laagsten prijs, alsook houten 
Rolgordijnen. 

Monsters tin /tr/jstini/aaf franco 
en gratis. 

Amsterdamsche 
Gale r ij-M aatsc h a p p ij. 

AANBESTEDING. 
Op Woensdag 14 Mei 1884, del namiddags 

te 'A uren, zal in het Koffiehuis de Roode 
Leewv, te Amsterdam, worden Aanbesteed: 

Het Bouwen van 9 Woonhuizen 
en oen Hoekgebouw met Pas
sage, aansluitende aan de Ga
lerij, langs het Westeinde te 
Amsterdam, met de leverantie 
van aUe Materialen en Arbeids-
loonen. 

Het Bestek met de Teekeningen is van af' 
Mei ad ƒ 8 . 5 0 per Stel te bekomen ter 

Stoomdrukkerij van R O E L O F F Z E N & H ü B -
N E R , N.-Z. Voorburgwal N". 1S7. 

Inlichtingen geeft de Ingenieur-Architect 
A. L . V A N G E N D T . 

OPZICHTER. 
Terstond G E V R A A G D voor 4 a 5 maanden 

een bekwamen, tijdslij kon OPZICH
T E R , tegen bezoldiging van f 100 's maands 
en vergoeding voor reikoxten (//een rerblijf-
kosten). Goeiie getuigschriften worden ver-

I eischt. Brieven franco aan den Provincialen 
I Ingenieur van Drenthe te Assen. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A O E " S T E D I N G 
(Voor rekening van den Staat.) 

Op Dinsdag den I3'1 " Mei 1884, des na
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bjj de Moreelse Laan tc Utrecht, 
van: 

Bestek no. 899. 
Het maken van een R e s e r v o ü v 

Gebouw op het station Gro
ningen. 

De besteding geschiedt volgens j 50 van 
het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 25'"" April 1884 
ter lesing aan het Centraalbureau bjj de Mo-
reelsi' Laan en aan het bureau van den Heer 
Sectie-Ingenieur L . .). D E S 0 N N A V I L L E 
te Groningen cn is op franco aanvraag aan 
genoemd Centraalbureau (Afd. Weg en Wer
ken) te bekomen, tegen betaling van ƒ 0.50. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (afdeeling Weg en Werken) en 
door den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

De aanwjjzing op het terrein zal geschie
den den 7d'" Mei 18S4, ten 1 ure des na
middags. 

Utrecht, den 28'"» April 1S81. 

L E E S T ! L E E S T A L L E N deze zeldzaam voorkomende aanbieding, 
s lechts ƒ ÉO« — i n plaats ƒ 2 1 . G O * 

Het wereldberoemde werk van Dr . K A R B J K A I t J I A R S C l I , Handboek der Mechanische Technologie, 
de kennis der bedrijfsleer, voor s p o t p r i j s aangeboden. 

Het Handboek van Dr. K A R L KARMARSCII naar den 5en geheel omttowerkten druk door 
Dr. ERNST HARTIG en vertaald door (J . KUIJPER Hzn., de 2 royaal 8 ° deelen, elk van circa 
1000 pag. compressen druk, verschenen in 1883, voor slechts ƒ 1 0 . — in plaats / 21 .60 , 
flink gebonden in 2 nette banden voor slechts ƒ 1 2 . 5 0 . 

Het belangrijke van deze aanbieding is te opvallend, dan dat wc er niet zeker van zijn, de algemeene aandacht daarmede te 
trekken en twijfelen wjj niet het minst, of het betrekkeljjk klein aantal exemplaren, voorhanden, binnen zeer kort opgeruimd zal zjjn. 
De hooge waarde toch van dit werk voor allen, die zich tot meester in hun vak willen vormen, is onbetwistbaar en ver
schaft bjj het raadplegen daarvan groote ontwikkeling en daardoor vermeerdering van inkomsten. De voorna -mixte artikelen en de 
bearbeiding daarvan in dit werk besproken, meenen wjj aan velen, die het niet kennen, te moeten meededen Om plaatsruimte te 
winnen, noemen wjj diverse onderdeelen en tusschenbenamingen niet, men kan echter zeker zjjn, alles daarop betrekking hebbende er 
in aan te treffen, evenals de scheikundige cn werktuigkundige toepassingen, verrichtingen en onderzoekingen, klaar en duidelijk worden 
weergegeven. Met bjjzondere zorg zjjn de volgende zaken behandeld: 

Het verwerken van de metalen. — User. — Staal. — Koper. — Zink. — Tin. — Lood. — Brons. — Nieuwzilvcr. — 
Alluminium. — Zilver. — Goud. — Platina. — Messinengieterjj. — Bronsgieter//. — Galvanoplastiek. — Hel versieren en afmeten van 
metalen voorwerpen. Het verwerken van Hout. — Eigenschappen van het hout en de verschillende houtsoorten. — Het mijden, 
zagen, lijmen, uitsteken, boren, buigen, gieten en polijsten, o l ieën, verven, bronzen en vergulden. — Schilder en Verfwerk.—-Wagen-
maken. — Beeldhouw en Draaierswcrk. — Het spinnen en weven. — Wollen stoffen. — Zjjden stoffen. — Lint. — Band. — 
Galon. — Vervaardiging van papier. — Vergulden en verzilveren, vernissen enz. — De vervaardiging van glas , aarde
werk en porcelein, enz , enz., enz. Tevens duizende bjj duizende andere zaken van Nijverheid en l'nbrielxwezen. Ieder deel bevat 
•"«er dan 1000 royaal 8° bladzjjden druks. 

Met een enkelen oogopslag zal de werkman en de fabrikant en de handelsman en warenkenner in dit werk voortbrengselen en 
arbeid besproken vinden, zooals die, indien veeljarige aanschouwing en onderwijzing voor het bevattelijk maken waren aangewend, 
"'et beter weergegeven kunnen worden. Bekwame vakmannen kunnen er zeker van zjjn in dit werk hoogstbelaugrjjke mededeelingen 
• M te treffen, die ten goede moeten komen en hunne practischc ondervinding volmaken. Is dc gang der werkzaamheden in volgorde 
en zoodoende de grondstof voor elk behandeld vak breed en duidelijk omschreven, zelfs de handgreep bjj het benoodigd gereed
schap ter voltooiing van den arbeid, weet men met een juistheid aan te geven, alsof dc geoefendste hand het te aanschouwen geeft, 
tot in dc uiterste bijzonderheden en met proefondervindelijke zekerheid wordt de fabricatie van elk artikel naar de nieuwste en beste 
gegevens besproken. (Men lette er wel op, dat deze herziene druk eerst pas uitgegeven is). Dc uitstekendste mannen op iijjvcrheids-
gebjed verrekten den inhoud van dit werk met wenken en raadgevingen door jarenlange ondervinding opgedaan. Het mag dan ook 
"a het beleven van dezen vijfdon druk, als volmaakt handboek voor fabrikant cn werkman aangemerkt worden. 

Ook is er aan toegevoegd een voor velen dienstige Fransche, Duitsche, Engelsche en Hollandsche benamingsljjst van alle er in 
doorkomende woorden, zoodat het register als viertalig technisch woordenboek tevens dienst doet. 

De hooge waarde van dit werk wordt bjj de eerste gebruikmaking reeds ondervonden en brengt voordeel aan; de onmiskenbare 
c n onwaardeerbare diensten Luit elk vakboek ver achter zich. 

Het groot handboek van K A R M A R S C H leveren wij franco af op ontvangst van een postwissel ii ƒ 10 ol ƒ 12.50, waarop ver-
™eld: Onmisbaar werk, uitsluitend en alleen verkrjjgbaar bjj Gebr. E . & M. C O H E N , Magazjjnen van Goedkoope Boeken to 
A r n h e m en tc Nijmegen. 
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H e t K a n t o o r v a n 
F E R D . E S T O E R S , A m s t e r d a m 

IS V E R P L A A T S T 
v a n Ge ldersche K a d e 88 naar 

UTRECHTSCHE STRAAT 14. 
G. VAN LENT, Rotterdam. 

Vertegi'iiv oorili^iH- der Ceramiek- en 
Cem enttegel, abriek. 

LÉON DE SMET & O., Gent. 
Verders specialiteit in: 

IJzeren K e r k - en F a b r i e k s r a m e n . 
IJzeren en H o u t e n R o l b l i n d e n . 
Zweedsche K a m e r d e u r e n . 
Ital iaansche M o z a ï k v l o e r e n . 
P r i m a Port land-Cement . 
P la fonneer la t t en , veel billijker en beter 

als Hiet. 
O n b r a n d b a r e V e r f enz. 
Prospectussen en Prijscouranten op aanvraag. 

glMRKETÏLIIEHEYs 
Ij VILLEROY & BOCH, METTLACH £ 
2 BOCH Frères. MMJBEUGE £ 
5 MINTON, HOLLINS & C"„ STOKE £ 
ai by de Vertegtnwoordi^er. en Depothouder.: j | 

g 1>E L I N T & O . , ö 
Oostzeedjjk 248, Rotterdam. 

PHOTOLIIIIOGRAPIIIE, l'IIOTflZIMülliHAPIIlE 

en S t é r é o l y p e - l u r i c h t i n g 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
l)e ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zjjne inrichting voor Phctalilhegrapliie, 
bjjzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van H H . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor Phatailnca-
griipliit' voor de reproductie van Platen cn 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van H H . Uitgevers en op 
zjjne MérroijiM-iiiri«-iiiiiii! voor H H . Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen inet proeven van bewerking, 
worden op franco aanvrage gratis toegezonden. 

De heer JOH. U. STËHLEB Cz. , te Am
sterdam , heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
bestellingen voor Pliaulllhagraphle, zonder 
prijsverhooging voor de bestellers. 

Q-_ J. THIH&fE. 

L o u n g e s , 
IJzeren D a k e n , 

en Z i j l i e k l . , 
IJzeren Gebouwen, 
G r g a l v . I f t s M 

Eimners, Tobben, 
Gieters, enz. enz. Vraagt Catalog. 

N E D E R L . 

Van der 
dalv. op 

LOONl 

L VERZINKFABRIEK, 

inden & Co. 
Dordrecht. 

Zuinigheids- | Niet aangroeien-
., I de en roestwe-

Eoosternzers.| rende Verven. 

BECKER & BUI>1>I\GH. - ARNHEM. 
K O N I N K L I J K E F A B R I E K VAN 

W A T E R P A S - , 
H O E K M E E T -

en andere 

I N S T R U M E N T E N 
voor INGENIEURS, ARCHITECTEN, 

LANDMETERS, TEEKENAARS, enz. 

Geëmai l leerd- i jzeren P E I L S C H A L E N , 

ERKTUIGEN. 
J. L. BACON & C°. 

Ingenieurs, aannemers van verwarming en ventilatie. 
G o u d e n Medai l l e , 

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 

AMSTERDAM. 
Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge

stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 
Projecten en begrootingen worden kosteloos 

geleverd. 

H . & J . S U Y V E R , 
FABRIKANTEN VAN 

S T O O M K E T E L S EN W E I K 1 M N , 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

18S3 bekroond met 
E E E E - L I P L O M A (hoogste onderscheiding). 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
Bickerstraat 

A M S T E R D A M . 

J B . H O L S B O E R - A r n h e m . 
Ijoverancier van Z. M. den Koning. 

Fabriek en Magazijn van Instrumenten voor wetenschappelijk gebruik, 
Bekroond voor Waterpas, ïïoekmeet- en andere instrumenten 

met Zilver 18G8, 1881, 1883 (Internat. Teutoons! ;.) 
Hoogste onderscheiding 1879. 

EQUERRES. MEETKETTlNtfEN, BRIEF- en PAKKETBALANSEN, enz. enz. 
BAKENS, ROTATIE- en INDUCTIE-TOESTELLEN, TELEGRAAF-APPARATEN, enz. enz. 

Bekroond: 
D u s s e l d o i n 1880. 

Weenen 1880. 

Gouden Medaille 
A m s t e r d a m 1883. 

JOH ANN ODORICO. Frankfort a/M. 

Bekroond: 
Frankfort a/M. 1881. 

Amsterdam 1882. 

FABRIEK V A N 

Marmermozaïek en Terrazzo-vloeren, Glasmozaïek, 
Kunstmarmer en Cementuitvoeringen. 

Succursales: A m s t e r d a m , W e e n e n , L o n d e n , Boston . 
O p f r o r l o h t 1 S * : Ï O . 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 

FERD. ENGERS, Amsterdam—Rotterdam. 

Bjj P . G O U D A Q U I N T , te Arnhem), is verschenen de elHe aflevering van: 

Geschiedenis van de Bouwstijlen 
IN DE 

H o o f d t i j d p e r k e n d e r A r c h i t e c t u u r , 
DOOR 

E I J G E J V . O I T G J E I I . 
Hoogleeraar voor de Bouwkunst aan de Polytechnische School, te Delft. 

Met r u i m 7 0 0 i n den tekst gedrukte figuren en O 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 . 

D e u i t g a v e geschiedt b i j in t eeken ing i n 12 a f lever ingen a / 1.75. 

A u t h o g r a p h i o vervangt Lithographie en 
Fotolithographie en is vee l goedkooper. 

Teekeningen op elk gebied worden O 
Authographie bjjzonder net , accuraat es 
tegen zeer lage prjjzen in den kortst mogt'-
ljjken tjjd uitgevoerd. 

Prjjsopgaven en proeven van bewerking, 
bjj aanvraag, gratis. 

H . C. KOSTER J r . , Utrecht, 
Zonstraat 6 381. 

Gedrukt by 0. W. van der Wiel & C»., te Arai»» 

RCHITECTVRAET AMIC IT IA 

Redacteur-Uitgever F. W. V A N G E N D T [Gz. 
Bureau der Redactie van Architectara et Amicilia: TAN SI'KTNCïEt 

C. H. POSTHUMUS MEYJES en A. \V. WEISSMAN. 
Stukken vont' het (ïenooischap, de Redactie betredende, te adresseeren 

aan den Heer C. B. POSTHUMUS MEYJB8, Prinsengracht S51 tc Amster
dam t en die omtrent de Administratie van hei (Iciiootschap aan den 

Heer T H . (). STRENGERS, Oosterdoksluis, tc Amsterdam. 
Alle andere stukken cn advertentiën aan het Bureau van De Opmerker. 

Driekoninyenstraat N". 28 te Arnhem. 

(A. et A.) E E N N A B E T R A C H T I N G . 

Reeds vroeger dan menigeen hat! gedacht, is dc 
Amsterdamsche Beursquaestie beslist. 

Den 3 0 Januari drukten wij den wensch uit, dat 
het plan „de Beurs op den Dam", na grondig onder
zoek, mocht blijken uitvoerbaar te zijn. Er is onder
zocht , er is gediscussieerd en gecijferd, maar helaas, 
ondanks dc plans van onzen Wethouder van Publieke 
Werken en van anderen met hem, de Raad heeft be
slist niet terug te komen op zijn vroeger besluit en 
het nieuwe Beursgebouw te plaatsen op het gedempte 
Damrak. 

De teerling is geworpen. De Dam blijft zooals hij 
is; het Stadhuis van onzen Van Campen zal geen zijner 
waardig gebouw als pendant krijgen. Te betreuren is 
het, dat de Raad zich niet heeft laten leiden door dc 
twee architecten, die thans zitting hebben ter behartiging 
van de belangen der stad; de beide mannen , die hun 
sporen hebben verdiend, verklaarden zich vóór de Beurs 
op den Dam en gaven hunne stem aan het voorstel 
des Wethouders van Publieke Werken. 

Thans staan wij voor het vraagstuk, een langgerekt 
gebouw te projecteeren, dat door den geringen afstand , 
waarop men zich zal kunnen plaatsen, nooit goed te 
overzien zal zijn. Wel beweert een der planmakers, 
ter verdediging van zijn ideeën, dat een vierkant ge
bouw nooit een schoon perspectief kan geven, maar 
dit kan geen ernst geweest zijn. Immers hoeveel groote 
bouwwerken zijn er niet, die een genoegzaam vierkan
ten grondvorm bezitten en die toch een schoon pers
pectief opleveren? Men plaatse zich tegenover Zeemans-
hoop op den Dam, richte den blik naar den voor- en 
2lJkrevel van het Paleis en overtuigc zich , of een ge
noegzaam vierkant gebouw al of niet schoon van pers
pectief kan zijn. 

In een nabetrachting is het zonder nut te wijzen 
°P hetgeen had kunnen worden voorkomen, maar wij 

A B O N N E M E N T f 2.25 per 3 maanden of wel res gulden per jaar bij 
, vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag; voor hctbuHealand 

/'7.50 c-n W'lfilandsch-In'liO /'<>-, bij voorui'lietaling. 
A I ' V K U T E X T I K X . ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte cn 10 

cent voor een bewijsnonuner, worden tot Vrijdag avond aangenomen, 
i Voor veelvuldige plaatsing of een groot aantal regels worden abon
nementen gesloten. 

AFZONDERLIJKE NOMMERS, uitsluitend bij fontante betaling te beko
men, ad 15 cent per stuk en 25 cent per plaat. 

wenschen toch onze teleurstelling uit te spreken over 
het genomen besluit. Hadde men, zooals cle heer 
Muysken voorstelde, den prijsvechters zelf een situatie-
project bij hun antwoorden laten indienen, zooals voor 
tal van prijsvragen voor groote monumenten in den 
vreemde is geschied, bijv. bij de prijsvraag voor het 
Raadhuis te Wiesbaden , het Victor-Emmanuel-monu-
ment in Italië en meer anderen, wellicht had een hun
ner een denkbeeld gehad, dat nog niet was geopperd 
en dat juist alle wenschen op financieel en technisch 
gebied in zich vereenigde. 

Thans worden de mededingers tot de beursprijsvraag 
gedwongen , zich aan een voorgeschreven situatie van 
een zeer ongunstige verhouding te onderwerpen. 

Wij vereenigen ons met de laatste woorden van den 
Wethouder van Publieke Werken: „gaat de Raad niet 
met mij mede, dan is het maar beter niets te bouwen 
en alleen de oude Beurs te vergrooten." 

De heer De Kruyff waarschuwde in zijn laatste ar
tikel over de Beurs in De Amsterdammer zoo juist: 
„Wacht u, dat niet onze nazaten met onze Beurs han
delen als wij met de thans 4 0 j a r i g e , die ons als sta-
in-den-weg hoonend haar jaartal toont in den gevel en 
ons toeroept: overijl u niet, bezin voor gij begint." 
De beslissing is thans gevallen; moge het Amsterdam 
nooit berouwen, thans een plaats voor zijn Beurs te 

I hebben aangewezen , die feitelijk hiervoor ongeschikt is. 

j H E T 1 1 0 J A R I G E TIJDPERK DER HOOGE WA
T E R S T A N D E N EN DER A L G E M E E N E 

W E E R S G E S T E L D H E I D . 
Onder bovenstaanden titel behelst het tijdschrift Hum

boldt (Maart 1 8 8 4 ) het volgende opstel van Professor 
Paul Reis, te Mainz: 
1) Vroegere onderzoekingen naar liet verband tusschen 

de zonnevlekken en wccrsvcrscliijusc/cn. 
In de Ecbruari-allcvering der Oesterreieliische Zeit-

sehrift fi'tr Meteorologie van het vorige jaar doet Her
man J. Klein, de bekende uitgever van Gaea en be
stuurder van het meteorologisch observatorium der 
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Kölniscke Zeitung, de volgende, wel eenigszins pessi
mistisch ademende, verzuchtingen over den tegenwoor-
digen toestand der weersvoorspellingen hooren: 

„Het wordt zeker tijd, van den uitslag der weers
voorspellingen een weinig af te dingen. Juist zij, die 
ver buiten de practijk dezer voorspellingen staan, heb
ben zich meer en meer aan een geestdrift daarvoor 
overgegeven, die door de feiten niet gerechtvaardigd 
wordt. 

Sinds eenigen tijd is het mode geworden, in boeken 
en populaire artikelen over de weersvoorspellingen en 
haar grootsche gevolgen op zulk een wijze te fantasee-
ren, dat ten slotte de uitkomst slechts een volslagen 
wantrouwen in de practische weerkunde kan zijn. Want 
wat die buitensporige geestdrift beweert, wordt in de 
werkelijkheid niet door de voorspellingen geleverd en 
kan niet geleverd worden. Het is waar, dat de voor
uitzichten omtrent het weder, gelijk die van eenige 
groote bladen, die daarvoor hare eigene observatoria 
inrichtten en van de noodige telegrafische toestellen 
voorzagen, voor het publiek in den hoogstelt graad 
aangenaam en belangwekkend zijn en ook practisch 
nut geven; in elk geval zou het publiek ze ook niet 
meer willen missen, ondanks de zoo dikwijls in liet oog
vallende teleurstellingen. Wie evenwel meent, dat voor
namelijk de landman bij zijn arbeid op den akker 
zich naar de weersvoorspellingen behoort te richten, 
is zeer zeker op een dwaalspoor! Misschien zal het 
er eenmaal toe komen, maar heden is dit nog niet 
het geval. Tegenwoordig strijdt de practische meteo
rologie nog den zwaren strijd om het aanzijn, en wie 
hare kracht te hoog schat, bewijst haar evenmin een 
dienst, als wie haar niets waard acht. Zoolang ech
ter nog de best ingerichte instellingen van Europa door 
stormen verrast worden, die zij, in weerwil van alle 
voorzorgen, niet vooruitzagen; zoolang hooge en uitge
strekte barometrische maxima, gelijk deze, tot hoon der 
regels, bij aanhoudend slecht weder soms verschij
nen , zonder dat men zelfs vermoedt, van waar deze 
anomalie komt; zoolang diepe depressies zonder re
gen en vlakke tongen van lagen druk met over
vloedige regenbuien zich vertoonen; zoolang wij niet 
beoordeelen kunnen of een opkomend minimum den 
volgenden dag lager of hooger zal worden, of het in 
denzelfden toestand zal blijven, of snel of langzaam weg
trekken — , zoolang moest men niet van grootsche 
gevolgen spreken, maar op het gebied der weersvoor
spellingen met bescheidenheid vlijtig arbeiden. 

„Bovenal echter neme men waar, men bestudeert het 
weder aan liet weder zelf, want in den tegenwoordigen 
toestand der meteorologische wetenschap speelt in de 
weersvoorspellingen de grootste theoreticus naast den 
praetisch ervaren weerkundige slechts een vrij bekla
genswaardige rol." 

Een afdoende toelichting van deze klacht over onbe
trouwbaarheid heeft onlangs Silezië geleverd. Voor de 
laatste week van Juni was voor deze provincie door 
de Duitsche See'warte warm, helder weder met weinig 
regen aangekondigd; inplaats daarvan, viel vreese-
lijke regen met vernielende overstroomingen in. Op 
een vraag over deze in het water gevallene profetie, 
verklaarde de bestuurder der zeewacht, dat de teleur
stelling te wijten was aan het gemis van een voldoend 
aantal plaatselijke meteorologische stations in Silezië. 
Dezelfde hoofdgedachte spreekt ook uit de klacht van 
Klein ; slechts door verbinding van de bijzondere weers
omstandigheden eener streek met de algemeene om
standigheden van grootere deelen der aarde, kan de voor
spelling meer zekerheid verkrijgen. 

Terwijl men, in overeenstemming hiermede, het voor 
de toenemende kennis van de meteorologie aan de eene 

zijde noodig acht, de algemeene wetten met de plaat
selijke omstandigheden in verband te brengen, streeft 
men er aan den anderen kant naar, nog algemeener oor
zaken met regelmatig terugkecrende werking in de 
weersgesteldheid aan te wijzen. Zoo is een groot aan
tal natuurvorschers van alle natiën erop uit, een perio-

j dieken samenhang der weersverschijnselen met de zon
nevlekken te zien. Menigeen moge om dit streven 

i glimlachen, de vorschers kunnen zich troosten met de 
j uitspraak van Wolf, den eersten onderzoeker der zon

nevlekken van onzen tijd: „dat het voorbarig is het 
verband te verwerpen en wij integendeel eerder 
voor een raadsel schijnen te staan, welks oplossing 
naar alle zijden een groot licht zou kunnen verspreiden." 

Wel is reeds een schemering van dat licht opge
gaan: immers Stokes verklaarde in zijn laatste open
bare rede het kleine elfjarige tijdperk der noorderlich-
ten door dien samenhang. Omtrent den warmtegraad 
der lucht laat zich geen opmerkelijk verband met de 
zonnevlekken aanwijzen; daarentegen houden enkele 
Engelsche natuuivorschers zich overtuigd, uit hun 
proeven en waarnemingen te besluiten, dat de uit
straling der zon tijdens de maxima der vlekken ster
ker is dan tijdens de minima, en hieruit bepleitte 
Stokes zijne verklaring van het elfjarige tijdperk der 
noorderlichten. Hierdoor komt men bijna tot een 
volledige opheldering van het tot dusverre raadsel
achtige verschijnsel. Edlund heeft uit de unipolare 
inductie het ontstaan van het noorderlicht en van den 
noorderlicht-gordel verklaard, waardoor men er zelfs 
toe kwam, een kunstmatige voortbrenging van het noor
derlicht niet alleen voor mogelijk te houden, maar ook 
uit te voeren {Humboldt, II, bi. 349). 

Stokes heeft nu bovendien de leemte in Edlund's 
theorie aangevuld, namelijk het elfjarig tijdperk ver
klaard , en wel door het elfjarig tijdperk der uitstraling 
van de zon, samenhangende met het elfjarig tijdperk 
der vlekken. Maar nu ontbreekt nog de verklaring 
van het verband tusschen de zonnevlekken en het aard
magnetisme. Ook andere wetenschappen geraken, zon
der het te willen of te vermoeden, tot dezelfde tijd
perken , die bij de zonnevlekken zijn waar te nemen. 
Zoo heb ik bevonden, dat de hoogste en de laagste 
waterstanden van den Rijn, de buitengewoon natteen 
buitengewoon droge tijden, in perioden van 27—28 jaren 
met elkander afwisselen. Vergelijkt men hiermede de 
opgaven van den Badenschen Opperbouwraad Honsell 
(Humboldt, II, bl. 270) (*), dan zal men gemakkelijk 
hetzelfde tijdperk voor de gemiddelde jaarlijksche hoe
veelheden regen vinden; de periodiciteit is zoo in het 
oogvallend, dat de berichtgever aan de zeven magere 
en de zeven vette koeien van den Egyptischen Jozef 
herinnert, dus vanzelf op het een-vierde van mijn 
tijdperk komt. 

Overigens moet men niet gelooven, dat de gedachte 
aan een samenhang der meteorologische verschijnselen 
met de zonnevlekken zoo geheel nieuw is; veeleer kan 
deze gedachte spoedig het eerste eeuwfeest harer 
geboorte vieren. De vader ervan was niemand minder 
dan W. Herschel. Hij vergeleek in 1801 de Engel
sche tarweprijzen met het getal zonnevlekken en vond, 
dat goedkoope jaren met een vlckken-rijke zon en dure 
jaren met een vlekken-arme zon samenvallen (f). Ook 
hadden de voortreffelijke wijnjaren 1811, 1822, 1834, 

(•) Regenval te Karlsruhe gemiddeld 1843-1855 
1856—1868 
1868—1881 
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(t) Dt Indische Gids deelde eens een lijstje mede van de millioenen, 
door de Britsch-Indische Regeering betaald om hongersnood te lenigen. 
Men ziet daarin een elfjarig tijdvak, waarin omstreeks honderd millioen 
wordt uitgegeven; in het aangrenzende tijdperk bijna niets. 

VERTALER. 

1846, 1857—59, 1868 en 1869 reeds menigeen door 
hun elfjarige periodiciteit getroffen; maar men moest 
toch van een vergelijking met het elfjarig tijdperk der 
zonnevlekken afgeschrikt worden, daar de genoemde 
jaren verre verwijderd zijn van de maxima-jaren der 
vlekken en ook slechts weinig overeenkomen met de 
minima-tijden. 

Intusschcn is Fritz te Zurich op den goeden weg de 
stelling te bewijzen, dat de jaren van den besten wijn 
vrij regelmatig in de tijden der minima-vlekken te zoeken 
zijn en die der grootste hoeveelheden den jaren der 
maxima nabijkomen. Naar wij vernemen brengt deze 
natuurvorscher de bouwstof bijeen, om door zooveel 
mogelijk groote tijdsruimten en oppervlakten de stelling 
te bevestigen of te wijzigen. Met deze stelling is zeer 
goed te rijmen, dat wij voor 1883, een jaar van het 
zwakke, bijna minimale vlekken-maximum, een halven 
herfst, slechts matig mild, verwachtten. 

Dezelfde natuurvorscher heeft ook Herschel's uit
komst nagegaan over zooveel mogelijk groote tijdruim
ten en oppervlakten; en uit zijn onderzoek bleek, 
wel-is-waar, dat de tarweprijzen in de jaren der vlek-
ken-maxima iets geringer waren, dan in de jaren der 
minima, maar helaas! slechts in de vorige eeuw; voor 
de onze geldt juist de tegenovergestelde uitkomst. Dit 
bij den eersten oogopslag lachwekkend verschijnsel is 
volgens Fritz niets zonderlings, want de prijzen der 
vruchten zijn niet louter afhankelijk van de vrucht
baarheid en deze niet enkel van den warmtegraad der 
lucht, maar ook van de verdeeling der warmte in den 
loop van het jaar, bovendien van de hoeveelheid en 
de verdceling van de regens en van het daglicht. Fritz 
acht zich daarom gerechtigd tot het besluit, dat de 
prijzen der veldvruchten zich niet leenen tot een stel
lige uitspraak. 

Sinds de eerste onderzoeking van Herschel, over het 
verband tusschen de zonnevlekken en de weersomstan
digheden der aarde, verliepen zeventig jaren , vóórdat 
de nasporingen werden hervat; de bodem, waarop zij 
moesten worden opgebouwd, diende eerst vastheid te 
verkrijgen. Schwabe te Dessau moest vooraf met on
beschrijflijke volharding, van 1826—1843, de zonne
vlekken naar aantal en grootte waarnemen en optee-
kenen, om den regelmatigcn terugkeer der maxima en 
minima, het kleine elfjarige tijdperk der zonnevlekken, 
te erkennen. 

R. Wolf te Zurich toonde de zekerheid en de ver
gelijkbaarheid aan, doordien hij ze van de eerste waar
neming met den verrekijker, tot het begin der zeven
tiende eeuw als bestaande aanwees, en maakte de 
vergelijking der maxima en minima door invoering 
van de betrekkelijke getallen mogelijk, zoodat ook spoe
dig het bestaan van een 55Jarig tijdperk, het zooge
naamde groote tijdperk der zonnevlekken, bleek. Fritz 
heeft onlangs het bestaan van die twee tijdperken en 
oe waarschijnlijkheid van een nog grooter (van ongeveer 
2 2 0 jaren), op gezag van berichten over bijzonder 
groote, met het bloote oog zichtbare zonnevlekken, tot 
Christus' tijd gevolgd. Aan het hcerschen van deze 
bjdperken in de meteorologische omstandigheden der 
aarde kon men eerst waarde hechten als bij andere 
aardsche verschijnselen dezelfde tijdperken erkend wer
den , inzonderheid bij de magnetische. 

„Onder alle soorten van verschijnselen", zegt Hann, 
»die wij op onze aarde kunnen waarnemen, toont zich 
geen enkel zoo gevoelig voor de gebeurtenissen in ons 
zonnestelsel als het aardmagnetisme. Het schijnt de 
band te zijn, die onze aarde het nauwst met andere 
hemellichamen vereenigt." Deze samenhang teekent zich 
scherp genoeg in de storingen of plotselinge trillingen 
•kr magneetnaalden, in de dagelijksche verandering 

der declinatie, in de horizontale intensiteit van het aard
magnetisme, maar bovenal in het oogvallend en het 
meest afdoende in de noorderlichten, in de magneti
sche onweders. 

Voor de jaren 1843/49 had Engeland in verscheidene 
landstreken magnetische waarnemingsposten opgericht. 
Toen nu Sabine de menigvuldigheid der storingen voor 
de onderscheidene stations vergeleek, vond hij overal 
een jaarlijksche toeneming van 1843/48 en daarna een 
afneming. Tegelijkertijd ontving hij de proefvellen 
van het derde deel van Humboldt's Kosmos, waarinde 
geheel nieuwe ontdekking van Schwabe voorkwam, 
dat ook voor de zonnevlekken in 1843 een minimum 
en in 1848 een maximum plaats gevonden had. De 
wetenschappelijke wereld vernam de tijding der over
eenstemming met groote blijdschap. Spoedig werd 
zij bevestigd en aangevuld, daar Lamont te München 
en Rudolf Wolf te Zurich hetzelfde tijdperk voor de 
dagelijksche periode van de verandering der magnetische 
declinatie aankondigden, waarbij zich volgens den eerste 
dier natuurvorschers, spoedig nog de intensiteit van 
het aardmagnetisme voegde. Al deze merkwaardige 
ontdekkingen tooiden de eerste jaren van het zesde 
tiental onzer eeuw. Bij het verder volgen van de 
dagelijksche variatie vertoonde zij eene zoo juiste over
eenstemming met de zonnevlekken, dat men het jaar
lijksche betrekkelijke getal van dezen uit de dagelijk
sche variatie berekenen kan en omgekeerd, en de 
maand van het maximum der zonnevlekken op die 
van het maximum der dagelijksche variatie stelt. Zoo 
plaatst men ons vlekken-maximum in de lente van 
1882, dewijl sedert de dagelijksche variatie afneemt. 
Een veelbeteekenende, aan gevolgen rijke uitbreiding 
verkreeg deze periodiciteit door Fritz te Zurich, spoedig 
gevolgd door Loomis in Noord-Amerika. Beiden toon
den het kleine elfjarige en het groote vijf-en-vijftig
jarige tijdperk ook voor de noorderlichten aan. 

(Wordt ven'olgd.) 

O V E R H E T MENGEN V A N M E T A A L S L A K K E N 
ONDER PORTLAND-CEMENT. 

De vraag, of 't in het algemeen goedgekeurd kan 
en mag worden, hoogovenslakken aan Portland-cement 
toe te voegen, is reeds dikwijls besproken, maar nog 
steeds zijn de geleerden het daarover niet eens , daar 
de eene partij beweert, dat het niet alleen niet schaadt, 
maar zelfs goed is voor het cement, terwijl de andere 
partij dit levendig bestrijdt, en erop wijst, dat krijt en 
meer zoodanige stoffen denzelfden invloed uitoefenen. 

Voor eenige jaren gelukte het aan eene Duitsche 
fabriek, uit grauwe hoogovenslakken en gebluschte 
kalk, door maling een cement te verkrijgen, dat eene 
vastheid had van 10 KG. bij waterverharding (1:3) 
en van 13 KG. bij lucht- en waterverharding. Na 
verloop van 5 jaar waren koeken, uit dit cement ver
vaardigd , nog geheel onbeschadigd, en steeds in vast
heid toegenomen; bij een bepaald gehalte aan kalk 
was de verharding van dit cement het sterkst, bij een 
geringer kalkgehalte minder sterk, en bij een grooter 
kwam zij nader aan de eigenschappen van het Port
land-cement. 

Eenige honderden vaten Portland werden met 50% 
dezer slakken tezamengemalen, en daardoor een ce
ment verkregen, dat dezelfde 4-weeks-vastheid had, 
als zuiver cement. In de volgende campagne ge
lukte het niet een even goed cement te verkrijgen, en 
daaruit werd bewezen, dat de qualiteit van het slak
ken-cement wel degelijk afhankelijk is van de con
stitutie dezer slakken, wat overigens ook ten dui
delijkste bleek, toen men de slakken der twee achter-
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cenvolgende jaren analytisch vergeleek, en verschil
lende resultaten verkreeg. 

Men mag aannemen , dat de vastheid van een slak
ken-cement , dat van het begin af terstond eene goede 
vastheid toont, in den loop der jaren niet afneemt, 
daar niet alleen in Engeland, maar ook in Duitsch-
land sinds meer dan 7 jaren, uit hoogovenslakken en 
gebluschte kalk steenen en kalkmortel vervaardigd 
worden, en de deugdelijkheid dezer materialen de 
beste resultaten gegeven heeft. 

Voor de consumenten is het bepaald van zeer veel 
belang te weten , of men aan het Portland-cement slak
ken en andere stoffen toevoegt, daar de kolossale 
hydraulische eigenschappen der hoogovenslakken al
gemeen bekend zijn. In elk geval is het wantrouwen 
tegen slakkenhoudende Portland-cement wel te ver
klaren, en is het de plicht van alle concurrenten, de 
in den handel komende slakken-Portland-cementen 
voortdurend te onderzoeken. 

Van vele zijden wordt beweerd, dat de toevoeging 
van slakken aan het Portland-cement voor de Duitsche 
industrie zeer schadelijk is, maar er is nog een ander 
punt, dat zeker niet minder de vermelding waard en 
nog van veel meer belang mag genoemd worden. 

In vele fabrieken richt zich de coaks-consumtie naar 
de dualiteit van het cement. Er worden in zulke fa
brieken dan twee soorten van cement vervaardigd: één 
met groot kalkgehalte, dat sterk gebrand wordt, en 
een ander cement met laag kalkgehalte, en dus 
leemachtig, dat veel minder sterk gebrand wordt, 
maar toch nog altijd eene vastheid van 10 KG. 
heeft. De hier verkregen goede qualiteit laat wel
licht niets te wenschen over; maar, wanneer eene fa
briek cement in den handel brengt van 10 en 16 KG. 
vastheid, dan moet de consument, wanneer hij deze 
bijzonderheid te weten komt, tegenover deze fabriek 
een grooter wantrouwen aan den dag leggen, als te
genover de fabriek van slakkenhoudend cement, dat 
tenminste steeds gelijkmatig (homogeen) is, en mis
schien ook 16 KG. vastheid geeft. 

Waarom verhoogt men de normen niet ? Zoolang 
een cement van 10 K G . nog toegelaten wordt in den 
handel, zal een slakkenhoudend cement van 16 KG. 
vastheid de voorkeur verdienen. 

Waarom onderzoekt men de fabrikaten der minder 
gerenommeerde fabrieken niet zorgvuldiger? Men zou 
spoedig tot de ontdekking komen, dat vele fabrieken 
een product in den handel brengen, dat den naam van 
cement niet verdient en dat de cementfabrikanten, 
die hunne fabrikage zoo geheim mogelijk houden, om, 
volgens hun zeggen, de verbetering door hen aange
bracht, niet ieder sterveling deelachtig te doen worden, 
slechts iets doen, wat hun fatsoen hun met het oog 
oj) het schoone fabrikaat voorschrijft. 

(Ceutralblatt fiirTechu. Wissenschaft!) 

V A R I A . 
Geëmailleerde gegoten-ijgeren buizen. In een zitting 

der Berlijnsche Polytechnische Gcscllschaft vertoonde 
Dr. Ziureck proeven van gegoten-ijzeren buizen, wel
ker email zich uitmuntend had gehouden. Volgens een 
patent, verleend aan de Maricnhütte bij Kotzenau, 
wordt het aldus vervaardigd: op den kern van den 
vorm legt men een gemakkelijk vloeibaar mengsel van 
kalk, klei en kiczelzure verbindingen, dat bij het gieten 
van de buizen door den hoogen warmtegraad van het 
vloeiende ijzer tot sintels wordt en bij de afkoeling der 
pijp vastgehecht blijft aan haren binnenwand. 

Gewalsdc ijzerversieringen van Menden en Schwerte 
worden veel aangewend bij het maken van ijzeren lig

gers , poorten, balkons , enz., en hebben boven gegoten 
ijzer het voordeel, dat zij zich onbeperkt laten bewer
ken, buigen, klinken en samensmeden, zonder dat 
ergens een breuk ontstaat. 

Verandering van ijzer in een schoorsteen. In een 
fabriekschoorsteen waren de ijzeren stukken op de 
bekende wijze , tot bestijging aan de binnenzijde, inge
metseld. Nadat hij vele jaren zonder eenig ongemak-
aanhoudend gebruikt was geworden, werden er ver
brandingsgassen uit proefvuren aan toegevoerd , die bij 
hoogen warmtegraad binnendrongen en waarschijnlijk 
veel kooloxydegas bevatten. Na eenigen tijd vertoonde 
zich een afwijking des schoorsteens van den loodrech
ten stand, tengevolge eener kromming , en het onder
zoek toonde als oorzaak de toeneming van het ijzer 
tot bijna dubbele dwarsdoorsnede bij volslagen ver
andering van structuur. 

Onderzoekingen omtrent vlociijzcr. De waarneming 
dat ijzer, en inzonderheid vloeiijzer, de eigenschap 
bezit, onder de bewerking, bij een bepaalden warmte
graad , uiterst broos te te worden, gaf den ingenieur 
C. E . Stromeyer te Londen aanleiding, proeven daar
omtrent te nemen. 

De warmtegraad, waarbij die breekbaarheid optreedt, 
bevindt zich tusschen de smeltpunten van lood en tin 
en kan als blauw-warm worden aangeduid, daar ijzer, 
tot dezen graad verhit, van geel tot blauw gekleurd 
wordt. Volgens Stromeyer zijn alle hem bekende breu
ken van vloeiijzer te wijten aan de bovenvermelde be
werking. Vele ongelukken in gieterijen en walswerken 
door het breken van kettingen zijn , volgens hem, toe 
te schrijven aan dien blauw-warmen toestand. 

Phoenix Iron Company. De soms uitgesproken mee
ning, dat in Amerika het gegoten ijzer zeer geliefd is 
in de bouwkunde, wordt bestreden door den lieer A. 
Cluss te Washington, die mededeelt, dat ook daar 
naar de verdringing van het gegoten ijzer door gewalsd 
ijzer wordt gestreefd, met het oog op volstrekte en 
betrekkelijke vastheid, op druk en knik. In de Noord-
amerikaansche practijk worden gesmeed-ijzeren, uit 
kwadrant-ijzer geklonken zuilen verkozen boven de 
gegotene, als veiliger en binnen de grens der veer
kracht ook goedkooper. Deze zuilen ontvangen een 
bekleeding van vuurvaste stof, in kneedbaren staat en 
worden met een soort kunstmatig marmer — uit vuur
vast cement vervaardigd — versierd. Zij bieden weer
stand aan een hitte, waarin bij alle groote branden 
het marmer bezweek. 

Zeer groote verdiensten voor de invoering van ge-
walsd-ijzeren samenstellingen heeft de Phoenix Iron 
Company zich verworven , die hare bruggen, viaducten, 
daken, enz. door geheel Noord- en Zuid-Amerika, 
Australië en Indië verzendt en haar arbeid grondt op 
Kirkaldy's proeven. 

Brandvrij hout. Een tegen vuur beschermende dek
laag kan worden bereid als volgt: 40 deelen kalk, 
50 deelen hars en 4 deelen lijnolie worden goed door-
eengemengd; daarna wordt er I deel koperoxyde en 
ten slotte 1 deel zwavelzuur aan toegevoegd. De niet 
borstel, kwast of penseel erop te leggen laag kan, 
gelijk de samenstelling reeds doet vermoeden, slechts 
in heeten toestand worden aangebracht. 

Een koepel uit saatngeperstpapier, de vierde van dezen 
aard in Amerika, is onlangs voor de sterrenwacht van 
het Columbia-College te New-York opgericht. Hij heeft 
6 M. middellijn bij 3.35 M. hoogte en bestaat uit 
24 deelen, en is zoo licht, dat hij met de hand kan 
worden omgedraaid. 

Tot wegneming van oude verf op eikenhouten snijwerk 
leent zich bijtende sodaloog. Proeven, daarmede ge' 

nomen op de gesneden eikenhouten deuren van het 
tuighuis te Berlijn, hadden een gunstig gevolg. Zelfs 
vijf tot zes op elkander liggende verflagen lieten zich 
zoo geheel afnemen, dat de natuurlijke kleur van het 
eikenhout voortaan behouden kon blijven. 

luchtvcrverschiitg in spoorwegwagens. De heer W. 
Born, te Maagdenburg, heeft onder N". 20370 een patent 
gekregen voor een inrichting tot luchtverversching in 
spoorwegwagens. Door een inblazer wordt, bij de 
beweging van den wagen, lucht langs de stookin
richting gedreven , die verwarmd den wagen binnen
treedt; door een afzuiger wordt gelijktijdig de gebruikte 
lucht uit het rijtuig verwijderd. Bij een snelheid van 
50 tot 70 K .M. in het uur , zou de wagen met 50 tot 
100 M*. lucht in het uur gevuld worden. 

Besparing door Siemens' en Halske's gloeilicht. Wil
liam Siemens besluit uit de berichten der fabrikanten 
omtrent de gloeilampen, dat de nieuwe lampen van 
Siemens en Halskc tegenover de oude dezer firma, 
en inzonderheid tegenover de lampen van Edison, 
een aanzienlijke besparing opleveren. Men zou meer 
waarde hechten aan zijne cijfers, zoo zij uit recht-
streeksche proeven waren afgeleid. Volgens hem is de 
verhouding der lichtsterkte zijner nieuwe lampen tot 
die zijner oude , bij gloeilampen van 
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Kosten der elcctrischc verlichting van het spoorxvg-
station tc Straatsburg. Het bericht omtrent de exploitatie 
door de directie van de spoorwegen in den Elzas en 
Lotharingen deelt mede, dat de kosten der elcctrische 
verlichting van het station te Straatsburg gemiddeld in 
het branduur beliepen, rente en schulddelging eronder 
begrepen: 
vooreen differentiaal-lampvan i200normaalk.55,85pfenn. 

" " » >< •> 350 H 25,11 ,, 
» .. ,, „ 150 „ 14.68 „ 
„ „ gloeilicht „ „ 16 „ 2,37 „ 
» » » i> „ 8 H M 9 >• 
Verzekering tegen brand door elcctrisch licht. De 

Maagdenburger Maatschappij tot verzekeringtegen brand 
stelt, in geval van electrische verlichting, een reeks 
van voorwaarden, die betrekking hebben op de elec-
trisch-lichtmachines, op de leidingen voor den tot 
lichtverwekking dienenden stroom en op de electrische 
lampen. 

Geschiedenis van de werktuigkunde. Van Rühlmann's 
Vortrage über Gcschichte der thcoretischen Maschinen-
lelire is weder een deel verschenen. Temidden van 
jiet geschreeuw, zoowel in Duitschland als in Neder
land , over eigen degelijkheid en Fransche oppervlakkig
heid, is het aangenaam te lezen, dat de schrijver 
rechtmatige hulde bewijst aan Lagrange's Mécaniquc 
«nalyttque, aan de grondlegging van een wetenschappe-
j'jke bouwkunde door mannen als Navier, Coriolis en 
I'oncelet. De tekst is opwekkenden de Nederlanders, 
d l c , gelijk wij, een afkeer hebben van onze saaiheid 
en deftigheid, zullen met genoegen kennis nemen van 
°e vele anekdoten. 

verloren moet worden, dat de grootste helft dezer op
pervlakte uit een ongevulde gracht bestond ; 

VERKOOP V A N BOUWTERREIN. 
Het Bestuur der Domeinen bracht den 17/24 April 

acht kavels bouwterrein buiten de voormalige Ginne-
'etipoort te Breda in openbare veiling en bedong de 

v°!gcnde prijzen: 
voor de kavels I en 2, aan den Zuidoostbuitensin-

Sel met 50 M. frontlengte gelegen en te zamen groot 
d 2 | I 5 S C ' . de som van / 3500, makende gemid-

eld 66 cent per Centiare, waarbij niet uit het oog 

3 ad 4 A. 17 0 
4 7 47 tt 
5 3 (| 71 n 
6 .. 4 M 92 tt 
7 „ 8 n 10 » 

of te zamen 28 A. 37 C a . 
aan den genoemden Zuidoostbuitcnsingel en den weg 
van Breda naar Ginneken gelegen, / 8000, overeen
komende met / 2.82 per M 1 . en 

voor kavel 8 ad 7 A. 92 C». aan den weg van Breda 
voor Ginneken ƒ 1 9 0 0 , zijnde ƒ2.40 per centiare. 

I N G E Z O N D E N . 
INGENIEURS E N S T E E X B A K KERS. 

Onder bovenstaanden titel verscheen onlangs eene brochure 
van den heer K. V. J. Tutein Nolthenius, naar aanleiding 
waarvan het mij vergund zij, een paar opmerkingen te maken, 
die misschien cenige overweging verdienen en wellicht tot 
gedachtenwisselingen voeren, welke in de belangrijke quaestie: 
•Baksteen of Bazalt ?" eenig meerder licht verspreiden. 

1u. Op blz. 9 lezen wij: «Baks tccnmuren hebben, uit vrees 
voor inwatering en opvriezen der voegen, ö f g e e n e , öf wel
standshalve eene zeer geringe helling. Naar mijn meening 
evenwel moet deze leer als geheel vervallen worden beschouwd. 
Wie behoorlijk op dc hoogte is der kennis van materialen en 
hunne toepassing, is volkomen instaat metselwerk op te leve
ren, dat, zelfs bij «sterk achterwaarts hellenden stand", niet 
blootstaat aan het gevaar, dat de voegen zullen uitvallen of 
opvriezen." 

2°. Op dezelfde blz. wordt gezegd: «Een grondkecrende 
muur kan dunner genomen worden naarmate zijn soortelijk 
gewicht toeneemt, en bazalt weegt nagenoeg de helft zwaar
der dan baksteen." 

Volkomen waar. Maar men zie niet voorbij, dat tegenover 
dat voordeel van mindere dikte, die voor bazaltmuren vereischt 
wordt, het nadeel staat, dat bazaltmuren minder samenhang 
bezitten dan baksteenmuren. 

3". Op blz. iS v. komt voor, dat grondkeerende baksteen
muren volgens een overgelevcrden regel een onderbreedte van 
* 3 ' , 0 0 en een bovenbreedte van , o u der hoogte hebben, en 
dat de ingenieur, ofschoon overtuigd, dat de leer van den 
gronddruk nog ver van volkomen is, zich gedwongen ziet die 
gebruikelijke afmetingen aan tc houden, uit vrees dat anders, 
ingeval van scheuren, zijn bekwaamheid in zijn werk veroor
deeld zou worden. 

Het komt mij voor, dat, gelijk op zoo menig ander gebied, 
zoo ook hier, aan een «overgelevcrden regel" op zich zelfgeen 
de minste waarde moet worden toegekend. Men trede zelf
standig op, gebruike eigen oog en oordeel, en de bekwame 
metselaar, die behoorlijk rekening houdt met de plaats waar 
een muur gezet moet worden en hare omgeving, met den tijd, 
voor de uitvoering van het werk aangegeven, enz. enz., zal in
staat zijn de vereischte zwaarte van den muur te bepalen, 
zonder dat hij in den zoo veroordeelden «loggen" vorm be
hoeft te vervallen. 

Neen, waarlijk, het is niet noodig, dat met het oog op 
sterkte het metselwerk, gelijk zoo veelvuldig geschiedt, worde 
vervangen door bazalt. Een denkend brein en geoefende hand, 
op practische ondervinding gebaseerd, zijn volkomen instaat, 
aan de Hollandsche metselsteen hare plaats der eere terug 
te geven. 

Boskoop, Mei 1884. L . MOHR. 

M A A T S C H A P P I J T O T B E V O R D E R I N G D E R H O U W K U N S T . 
A F D E E L I N G A R N H E M . 

Vergadering van 7 Mei 1884. 
Na goedkeuring van de notulen van de voorgaande vergade

ring wordt ter kennis van de leden gebracht een antwoord 
van Burgemeester cn Wethouders der gemeente Arnhem, op 
het adres van de Afdeeling in zake de restauratie van het huis 
van Maarten van Rossum, hetwelk de medcdeeling inhoudt, 
dat de Raad geene termen heeft gevonden om het onderzoek 
in tc stellen, maar dat bij een eventueele verbouwing het adres 
nader in overweging zou genomen worden. 

Na bespreking van het preadvies van het Hoofdbestuur, be
treffende de wijziging van art. 52, wordt tot afgevaardigde voor 
de a. s. algemeene vergadering benoemd de heer J. C. Stoeller Wz. 
en tot plaatsvervanger de heer Van Wadenoyen. 

De Voorzitter geeft daarna eenige proeven ter bezichtiging 
van eigengemaakte afdrukken op pause-papier die zeer goed 
geslaagd mogen genoemd worden. 

Na bezichtiging van een plaatwerk over Arabische bouw
kunst van het lid Boerbooms, sluit de Voorzitter deze laatste 
wintervergadering. 
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'S-GRAVF.NHAC.E. Het Gerechtshof deed 
Vrijdag 1.1. ten correctioneele uitspraak in 
de zaak van W. H . M. te Vlissingen, be
klaagd van het doen ontstaan van kwet
suren uit gebrek aan voorzichtigheid, waar
omtrent wij in ons nommer van 8 Maart j.l . 
bladz. 88 uitvoerig melding maakten. Het 
Hof nam aan, dat het draagvermogen van 
den ketting te gering was en de beklaagde 
door het voorafgaand breken van een scha
kel was gewaarschuwd, zoodat het gebruik 
van den ketting, door welks breken een 
werkman werd getroffen en zijn arm ver
loor, aan onvoorzichtigheid is toe te 
schrijven. 

Met aanneming van verzachtende om
standigheden veroordeelde het Hof den be
klaagde tot een geldboete van f 50, waar
door het vonnis van de rechtbank te Mid
delburg bevestigd werd. 

LEEUWARDEN. Het gemeentebestuur heeft 
den Kaad voorgesteld aan de heeren Van 
den Brock en Van liarneveld Kooy Jr. , te 
Amsterdam, concessie te verleenen tot aan
leg van eene drinkwaterleiding aldaar. 

Dit voorstel strekt om onder eene sub
sidie, groot f 120,000, te betalen gedu
rende de 14 eerste exploitatie-jaren, aan 
de concessionarissen volkomen vrijheid te 
geven omtrent de keuze der prise if eau, 
evenwel onder voorwaarden, dat hoeda
nigheid en hoeveelheid van het te verstrek
ken water geheel komen voor hunne reke
ning. Tevens wordt als voorwaarde gesteld, 
dat de gemeente, gedurende de eerste 14 
jaren, kosteloos, behalve het voor brand-
blussching benoodigde water, eene hoeveel
heid van 325,000 kubieke meter ontvangt. 

Het tarief bedraagt f 7 voor 1 kamer 
tot ƒ 2 4 voor 6 kamers, met verhooging 
van f 2.50 voor elke kamer daarboven. 

GKONIXGKN'. Door de directie der Har-
manie is besloten tot het uitschrijven eener 
internationale prijsvraag voor het bouwen 
van een nieuwe groote concertzaal. 

De kosten mogen de som van ƒ100,000 
niet tc boven gaan. Aan het best gekeurde 
ontwerp zal een prijs van ƒ 1500, aan 
't daaropvolgende eene premie van f 500 
worden toegekend. 

APELDOORN. Weldra zal de Koninklijke 
Nederlandsche Locaalspoorweg-Maatschap-
pij weder teekenen van leven geven; de inge
nieurs en verdere beambten, die een gedwon
gen rust hebben genoten, zijn opgeroepen 
tot hervatting der voorloopige werkzaam
heden aan de geprojecteerde lijnen, wier 
totstandkoming is verzekerd. 

— Wij ontleenen het onderstaande be
richt aan De Amsterdammer: 

»De West-gevel van het nieuwe Muzcum 
zal met de voorstelling van een cortege 
versierd worden: de triomftocht van Am
sterdam. De voornaamste figuren der ge
schiedenis onzer stad gaan vooruit; de trein 
wordt besloten door Aemstel's Stadsmaagd, 
gezeten op een cierlijken zegekar, de Kroon 
van Maximiliaan op het hoofd, een Rijks
staf in de hand. Aan haar voeten zitten 
l'allas-Athene met het zwaard van Themis, 
die de Godes der verlichting aan hare 
rechter hand heeft. Dc cierlijk gekompo-
neerde kar wordt verder begeleid door 
drie sehoone vrouwen, voorstellende: den 
Vrede, den Godsdienst en den Rijkdom. 
Vlugge staljonkers geleiden het span. Voor
uit treden de heraut van Amsterdam, zijn 
trompet stekend en geflankeerd door de 
banierdragers, die Nassau cn het Kogge
schip hooghouden. Boven den char dra
gen twee geniusjens een spreukband, waar
op men leest: « A a n d'Aemstcl en aan 't IJ 
dacr doet zich heerlijck ope, Zij die als 
Kcyzerin de kroon draeght van Europe." 

In lang zag ik geene zoo cierlijk en kor-
rekt ontworpen compositie. De XVIe eeuw 
is voor stijl en kostuum met vrucht be
studeerd; maar niets minder dan de ele
gantie der moderne Weener kunstschool 
was cr noodig, om haar een zoo edel leven 

in te blazen. Zij is van den aan onze 
kunstnijverheidschool verbonden, rijk be
gaafden leeraar Sturm. Zij wordt uitge
voerd levensgroot, in een soort van sgraf
fito: gegraveerd in kunststeen, en de lijnen 
met een donker mastiek aangezet. Het 
siloït komt uit op een donkergroenen grond. 
Treffend is de bezieling, die U uit alles 
tegentreedt, en de smaak onberispelijk." 

A . T H . 
— Het monument tot vereeuwiging van 

het heuglijk feit, dat de eerste spoorweg-
lijn te Nijmegen werd aangelegd door het 
initiatief cn kapitaal van Nijmeegsche in 
gezetenen, is thans voltooid cn geplaatst 
op het Valkhof voor de soc ië te i t Burger' 
lust. Het bestaat, naar aan de Arnhem-
sche Courant wordt geschreven, uit een 
vierzijdig voetstuk, waarop een engel van 
gegoten brons is geplaatst, voorstellende 
de Faam. Het voetstuk is van zandsteen 
en heeft aan iedere zijde een paneel van 
rooden steen. Het voorpaneel draagt het 
opschrift: «Eendracht maakt Macht. Ter 
herinnering aan den bouw van den spoor
weg Nijmegen—Kleef, door Nijmceg's Bur
gerij. Geopend 8 Augustus 1865." Op de 
de zij- en achterpaneelen zijn weerkundige 
instrumenten aangebracht. Het geheel 
wordt omgeven door een breed bordes, 
voorzien van vier hardsteenen trappen, 
ieder van drie treden. Het fraaie gedenk
teeken is gemaakt naar het plan van den 
heer J. J. Weve, ingenieur-architect tc 
Nijmegen. 

— Men schrijft uit Nieuwedicp aan het 
Utrechtsen Dagblad: 

«Naar wij vernemen, is door de heeren 
aannemers (zoogenaamde «Gouden Ploeg"), 
belast met de geniewerken van het fort 
Erfprins alhier, aangenomen een kapitaal 
werk. namelijk het verbeteren en inrich
ten der haven te Buenos-Ayres, op den 
voet van die te Ymuiden. Zij zullen daartoe 
engageeren een paar honderd Hollandsche 
werklieden, vooral krachtige polderjon
gens, die met dergelijke werken vertrouwd 
zijn en die, behalve vrijen over-en terug
tocht, ƒ 3 0 cn meer per week zouden ver
dienen. Reeds verscheidene werklieden 
moeten zich bereid verklaard hebben, tot 
dat doel derwaarts te vertrekken. 

— Aflevering 4 van De Natuur (uitgave 
van J. G . Broese te Utrecht) bevat: 

Een zonderlinge visch (met fig.). — Iets 
over elcctrische verschijnselen. — Min of 
meer algemeene abnormaliteiten in voor
komen en gewoonten bij sommige dieren 
op Java. —Vloeibare zuurstof, stikstof en 
kooloxyde. — Een botanische merkwaar
digheid. — Nieuwe windmolens (met fig.).— 
De parelvisscherij in de Elster. — Iets op 
het gebied der I'yrotechnie en Chemie. — 
Verbetering van voorwerpen van caout
chouc. — Electrisch lichtende diademen 
(met fig.). — De ijsvogel (met fig.). — Een 
japansche kleedermaker-seismoloog (met 
fig.). — De zclf-registrcerende barometer 
van H . Dufour (met fig.).— De wijnoogst 
in Frankrijk. — W a t e r - v e l o c i p è d e s (met 
fig.). — De telpherage (met fig.). — De 
electrischc stroom als wekker (met fig.). — 
Korte berichten. — Arsenik in wijn. — 
Een koudmakend mengsel. — Verbran
dingsproducten van verschillende licht
bronnen. — De oorzaak van het aanslaan 
van petroleum tegen den buitenwand van 
het reservoir van petroleumlampen. — Cor
respondentie. 

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

l i . 

B E N O E M I N G E N . 
— Door Z. M. is, met 15 Mei e. k., be

noemd tot adspirant-ingenieur voor het 
stoomwezen J. J. R. Raat te Delft. 

C O R R E S P O N D E N T I E . 
Aan Jl. te /.. Afzonderlijke nommers 

worden slechts dan verzonden , als de kosten 
bij de bestelling worden overgemaakt. 

Aan A. te li. Uwe bemerking is ge
grond; daarop zal voor het vervolg gelet 
worden. 

B U R G E M E E S T E R en W E T H O U D E R S der 
Gemeente AMSTERDAM, zullen op Maandag 
19 Mei 1884, op het Raadhuis, te 12 uur 
des middags, in het openbaar doen aanbe
steden : 

Het uitvoeren van Baggerwerkes 
tot het diephouden van de Dok
ken, Buitenhavens en het IJ, 
gedurende het jaar 1884. 

De Voorwaarden dezer aanbesteding 
uitsluitend te verkrijgen ter Drukken 
Gemeente tegen betaling van ƒ 0 . 1 5 . 

Inlichtingen worden gegeven door 
Stads-Ingenicur op het Raadhuis, des och
tends van 1(1 tot 12 uur, gedurende de week, 
welke de besteding voorafgaat. 

Burgemeester en ll'etlionders room 

zijn 
der 

den 

Amsterdam, 
0 Mei 1884. 

V A N T I E N H O V E N . 
De Secretaris: 

L E JOLI.E. /. *. 

Het Kantoor van 
F E R D . E N G E R S , Amsterdam 

I S V E R P L A A T S T 
van Geldersche Kade 88 naar 

UTRECHTSCHE STRAAT 14. 
A . P . D E V R I E S J r . 

JALOUSIËNFABRIKANT, 
Passeerdergracht N". 22, Amsterdam. 

Beveelt zich bij heeren Bouw
kundigen aan voor de levering 
van BINNEN- en BUITENJALOUSIËN, 
uiterst net en soliede. tegen den 
hiagsten prijs, alsook houten 
Rolgordijnen. 

Monsters en prijsopgaaf franco 
en yrtitis. 

J. L. BACON & C°. 
Ingenieurs, aannemers van verwarming en ventilatie. 

Oouden Medaille, 
Tentoonstelling 1883, Amsterdam, 

N i e u w e v a a r t , 10 
AMSTERDAM. 

Inrichtingen voor openbare gebouwen, go-
stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 

Projecten en begrootingen worden kosteloos 
geleverd. 

fosanges , 
IJzeren D a k e n , 

en Zijlirkl., 
IJzeren Gebouwen, 
G r g a l v . IJzeren 

E m m e r s , Tobben, 
Vraagt C a t a l o g mtt Gieters, enz. enz. 

NEDERL. I VERZINKFABRIEK, 

Van der JJinden & Co. 
G n l v . op 

LOONl 
Dordrecht. 

Zuinigheids- I Niet aangrocicn-
I de en roestne-

Roosteri)7.erS.| rende Verven. 

A u t h o g r a p h l e s c h A t e l i e r . 
Authographio vervangt Lithographie en 

Fotolithographie cn is veel goedkooper. 
Teekeningen op elk gebied worden i" 

Authographic bijzonder net, accuraat en 
tegen zeer loge prjjzen in den kortst moge-
lijken tjjd uitgevoerd. 

Prjjsopgaven en proeven van bewerking, 
bjj aanvraag, gratis. 

H . C. KOSTER J r . , Utrecht, 
Zonstraat G 381. 

Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN M L BE TRAVERS. 
FABRIEK T R A D E M A R K . NATUURL. ASPHALT 

VAN 

H L DE TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

AMSTERDAM 
Bel tweg E " . 3. 

Gecomprimeerde Asphaltwegen en dito Dorsclivloeren. 

Werken in Asphalt -Masl iek voor T r o t t o i r s , S k a l i n g - H i i i k s , Moulvloeren, 

Kelders. 

Kolf- en Kegelbanen, W i n k e l - en M a s ^ i j n v l o c r e n , G a n g e n . Veranda's , 

B r u g - en Dakbedekkingen, Belon-Fi indeeringen, Stallen t n z . en/., enz. 

Zindelijk, Vochtwerend TÖndoordriögbaar, Geraas werend 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

1 <\rvp i ii 1 11 i ii. r. ,1. » .. • L. ..J. 1 . __ ... _ . . . . Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, 
te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Damrak 
H. G. KNOOPS C.OZN., Beekstraat P. f.2, te Arnhem. 

De Directeur, W . P A T O N W A L S H . 

Bedekkingen enz. 
80, Amsterdai, 

gelieve men zich 
of bjj den Heei 

t \ 

J. & D. VAN DER POT, 
ROTTERDAM. 

GEKYANISEERD ROTVRIJ 
RASTER- en ander HOUTWERK, 

in alle op te geven maten, tot 10.25 M ' . 
niet vatbaar voor de C h a m p i o n 

en ui tort st langzaam brandend. 
Oennen-, Vuren-, Greenen- en Eiken 

B E S T E K H O U T 
en verder T I M M E R H O U T , 

V l o t - e n S l j j p d e e l e n e n z . 

Prima PORTLAND-CEMENT, 
merk m t M I U I O I i «t- NÜII\K, 

in wichthondende Vaten van 180 Kilo 
en Zakken van 70 Kilo, 

"iet vervalscht met hoogovenslakken, kalksteen 
of dergeljjke bjjmengingen. 

H Y D R A U L I S C H E en andere K A L K , 
per Wagon of Scheepslading. 

Chemisch bereide V e r f , 
OUEBIJTSELS, VERNISSEN en ALBASTINE 

uit de fabriek van den Heer 
F. A. Q. V A N G E L D E R , 

tc Rijswijk bjj 's Hage. 

H A H D S T E E N . ' 

B A Z A L T L A V A . 
z^irxrosTEEirxr. 

uit de groeven van 

Jdernheimer. Oordeler, 
weitenheimer. Wexemer. 
ganger. Roode Kyllthaler enz. 
"Wneimer. La Rochette. 

Italiaansche Mozaïkvloeren, 
volgens tcekening. 

ENGELSCiOH BUIZEN. 
v BELGISCHE GIPS. 
'"nrvaste Steenen en Vuurklei enz. 

G . J . V I N C E N T & C 0 . , 
K u n s t s m e d e n . 

S C H I E D A M . 
Bekroond op de Internationale Koloniale 

en Uitvoerhandel Tentoonstelling 
te Amsterdam in 1883 met de 

ZILVEREN MEDAILLE. 

Specialiteit in IJzeren Hekken 
EN 

FIJN SMEEDWERK. 
Leveren: Paardenruiven, IJzeren Ke
tels en Reservoirs voor water, olie, enz. 

Van ouds gevestigde Fabrieken 
VAN 

A. H. FAN BERGEN, 
te Heiligerlee (prov. Groningen). 

Nieuwe Constructie 

B R A N D S P U I T E N , 
K I G E M K VIYIHIVCJ. 

Hel terM Ki'spuil van alle beproefde, 
buiten- en binnenlanrlsclie Brandspuiten 

01' 1>E 

Wereldtentoonstelling te Amsterdam 

in 1 8 8 3 . 
Hiervan reeds 147 stuks afgeleverd. 

Amsterdam 1883, 
Weenen, Londen, Parijs, 

Philadelphia. 
SPECIALITEIT IN: 

l l l H i n TIIRE.\KLIIKKE\. 
Torenuurwerken, zwaar Gietwerk, 
Koper- en Metaal -Composi t iën , M a 
chines- en Grofsmederij. — Echte Hen
nepen en Gomelastieken Brandspuitslan
gen en Emmers, geijkte Koperen B a 
lansen, Schalen, Gewichten, etc. 

A A N D E DRIE STOO M-M A CHINA L E 

Steen-, Dakpannen- en 
Draineerbuizen-Fabrieken, 
(werkende met zeven ovens), groote voorraad. 

B E C K E R & B I D D I M w H . - A R N H E M . 
K O N I N K L I J K E F A B R I E K VAN 

A T E R P A S - , 

H O E K M E E T -
en andere 

I N S T R U M E N T E N 

voor INGENIEURS, ARCHITECTEN, 

LANDMETERS, TEEKENAARS, enz. 

Geëmai l leerd- i jzeren P E I L S C H A L E N , 

WEEGWERKTUIGEN. 
F A B R I E K B E H O L L A N B S C H E U S S E L 

D E J O N G H & C ° . 
Civiel-Ingenieurs te Oudewater, 

leveren cn vervaardigen in den kortst mogeljjken tjjd alle soorten van Stoombaggermo-
lens in hout- of jjzerconstructie, volgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte en op
brengst van 150 tot 2000 M 3 per werkdag, Stoomgraafmachines (Fxcavatcure), Stoom
werktuigen, Ketels, Drijfwerken, Locomobielen, Heimachines, Steen- en Tegelvorm
machines, IJzeren Kap- cn Brugcons truc t i ën enz. 
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IEEST! LEEST ALLEN deze zeldzaam voorkomende aanbieding, 
slechts ƒ Ï O . - i n plaats f 31.GO. 

H e t w e r e l d b e r o e m d e w o r k v a n D r . I t A 1 8 3. K A H J I A H S € I I , H a n d b o e k d e r f M e c h a n i s c h e T e c h n o l o g i e , 
de kennis d e r b e d r i j f s l e e r , v o o r w p o t p r i j s n n i i t f e b o i l c i i . 

Het Handboek van Dr. KARL KARMAKSCH naar den 5en geheel oingewerkten drak door 
Dr. ERNST HARTIG en vertaald door U. KLÏJPER Hzn., de 2 royaal 8odeelen, elk van circa 
1000 pag. compressen druk, verschenen in 1883, voor slechts /10.— in plaats / 21.60, 
flink gebonden in 2 nette banden voor slechts / 12.50 

Het belangrijke van deze aanbieding is te opvallend, dan dat wc er niet zeker van zijn, de algemeene aandacht daarmede te 
trekken en twijfelen wjj niet het minst, of het betrekkelijk klein aantal exemplaren, voorhanden, binnen zeer kort opgeruimd zal zjjn. 
De hooge waaide toch van dit werk voor allen, die zich tot meester in hun vak willen vormen, i» onbetwistbaar en ver
schaft bij het raadplegen daarvan groote ontwikkeling en daardoor vermeerdering van inkomsten. De voornaamste artikelen en de 
bearbeiding daarvan in dit werk besproken, meenen wjj aan velen, die het niet kennen, te moeten meededen Om plaatsruimte te 
winnen, noemen wjj diverse onderdeden en tiutschcubcnnniingcn niet, men kan echter zeker zjjn, alles daarop betrekking lubbend,' et 
in aan te treffen, evenals de scheikundige en werktuigkundige toepassingen, verrichtingen en onderzoekingen , klaar en duidelijk wonlen 
weergegeven. Met bijzondere zorg zjjn de volgend»! zaken behandeld: 

Het verwerken van de metalen. — Uzer. — Staal. — Koper. — Zink. — Tin. — Lood. — Brons. — Nieuwzilver. — 
Allunünium. — Zilver. — Goud. — Platina. — Messinengietcrjj. — lironsgielerij. - (lalvanoplastiek. — Hel cerxieren en afmeten ma 
metalen voorwerpen. Het verwerken van Hout. — Eigenschappen van het hout en de verschillende houtsoorten. — Het KPfaden. 
zagen, lijmen, uitsteken, boren, buigen, gieten en polijsten, olieen, verven, bronzen en vergulden. — Schilder en Vertwerk. —Wagen-
maken. — Beeldhouw en Draaierswerk. — Het spinnen en weven. — Wollen storten. - Zijden storten. — Lint. — Band. — 
Galon. — Vervaardiging van papier. — Vergulden en verzilveren, vernissen enz. — De vervaardiging van glas, aarde
werk en poreelein, enz., enz., enz. Tevens duizcnde bij duizende andere zaken van Nijverheid en Fabriekswezen. Ieder deel bevat 
meer dan KHlll royaal s° bladzijden druks. 

Met een enkelen oogopslag zal de werkman en de fabrikant en de handelsman en warenkenner in dit werk voortbrengselen en 
arbeid besproken vinden, zooals die, indien veeljarige aanschouwing en onderwijzing voor het bevattelijk maken waren aangew.-nd, 
niet beter weergegeven kunnen worden. Bekwame vakmannen kunnen er zeker van zijn in dit werk hoogstbelangrjjke medcdecüngen 
aan te treffen, die ten goede moeten komen en hunne practische ondervinding volmaken. Is de gang der werkzaamheden in volgorde 
en zoodoende de grondstof voor elk behandeld vak breed en duidelijk omschreven, zelfs de handgreep bij het benoodigd gereed
schap ter voltooiing van den arbeid, weet men met een juistheid aan te geven, alsof de geoefeudste hand het te aanschouwen geeft. 
Tot in de uiterste bijzonderheden en met proefondervindelijke zekerheid wordt de fabricatie van elk artikel naar de nieuwste en beste 
gegevens besproken. (.Men lette er wel op, dat deze herziene druk eerst pus uitgegeven is). De uitstekendste mannen op njjverheids-
gebied verrijkten den inhoud van dit werk met wenken en raadgevingen door jarenlange ondervinding opgedaan. Het mag dun ook 
na het beleven van dezen vijfden druk, als volmaakt handboek voor fabrikant en werkman aangemerkt worden. 

Ook is er aan toegevoegd een voor velen dienstige Franschc, Duitsche, Engelsche en Hollandsche benamingslijst van alle er in 
voorkomende woorden, zoodat het register als viertalig technisch woordenboek tevens dienst doet. 

De hooge waarde van dit werk wordt bij de eerste gebruikmaking reeds ondervonden en brengt voordeel aan; de onmiskenbare 
en onwaardeerbare diensten laat elk vakboek ver achter zich. 

Het groot handboek van K A R M A R S C H leveren wij franco al' op ontvangst van een postwissel a f 10 ol ƒ 12.50, waarop ver
meld: Onmisbaar werk, uitsluitend en alleen verkrijgbaar bjj Gebr. E . & M. C O H E N , Magazjjnen van Goedkoope Boeken te 
Arnhem en te Nijmegen. 

LOUIS GtOFFIN & C f f i. 
Avenue Rogier 27 Luik. 

L A R O C H E T T E S T E E N , bekroond op 
de Tentoonstelling der .Maatschappij ter be 
vordering der Bouwkunst in ISS-i; verder 
Hardsteen, Kefjen, Kalk , enz. enz. 
Monsters op aanvrage verkrijgbaar. 

gPlRKETVMIEREN,» 
3 VILLEROY & BOCH, METTLACH £ 
B BOCH Frcrcs, MAUBEUGE JÜ 
jjj MINTON, HOLLINS & C".. STOKE £ 
a» bij de Vertegen woord iĵ er» en Depotliouderi: ^ g D E & O . , g 

Oostzeedjjk 248, Rotterdam. 

PIIOTOLITIIOuKArlllE, PIIOTOMIMRAPIIIE 
en S t é r é o l y i i e - l n r i c l i l i n g 

van G. J. TH IE ME, te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zijne inrichting voor l'liuti>MtliOf:ra|»liie, 
b]jzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Tcckeningcn enz. van Illl. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor I'liotozliicc-
frapliic voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Tcckeningcn voor Boekwer
ken enz. ten dienste van H H . Uitgevers en op 
zjjne Meri-iitMir-iiiriehiiiiK voor H H . Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen inet proeven van bewerking, 
worden op franco aanvrage gratis toegezonden. 

De heer J O H . G. SÏEMLEIt Cz. , te Am-
iterdam, heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
Destellingen voor Pl i« la l l l l iogra | i l i i e , zonder 
prijsverhooging voor de bestellers. 

G - . J . T H I E M E . 

HOOFD-AGENTSCHAP en DEPöT 
V A N 

fijnkleurige, ijzerharde Muur- en Vloertegels uit Saint Paul, Parket- en Trottoir
tegels uit Neustadt, fijne Cementen Vloeren en Randen uit Roosendaal (N. Br.), 
Witte Fransche Zandsteen uit de groeven van CRAZANNES en SAINT SAVINIEN, 
geladen te Kochefort a ƒ 17.50 per cub. M. 

Een groote keuze Marmeren Schoorsteenmantels uit de Stoommarmerfabriek 
der Heeren OZINGA & V L A S K A M P te Doekum, is in onze magazjjnen dagelijks ter be
zichtiging voorhanden. 

SPECIAAL H A N D E L in: Kleurige Groninger-, Rijn-, Priesche- en Kunst-
Zandsteen, Gevel-, Profiel- en Vlcchtingstconen. Alle bekende soorten Dak
pannen met daarbjj passende IJzeren Dakramen, Engelsche, Duitsche en Bel
gische Portland-Cement en Gips, Riool- en Schoorsteenbuizen, Muursteentjes, 
Schelpen, Cementen Putten, Hardsteen-, Marmer- en Kunststeenwerken, 
Marmeren en Bremer Vloeren, Grafzerken en Monumenten, uiterst billijk i» 
prjjs. Marmeren Schoorsteenmantels, Marmeren Waschtafelbladen, gebeeld
houwde Houten Schoorsteenmantels, gedraaide Houtwaren, Houten Trapt* 
lusters, Deurkrukken, Secreet-Brillen en Deksels, Bouwornementen in Zini, 
Terra Cotta, Consoles en Sluitstukken, Plastische Plafondversieringen. 
Asphaltbuizen welke onverslijtbaar en goedkoop zjjn. Asphaltdiikpapier, Tuile» 
motalliques en Puzzolan-cement. 

Fabriek van Terra Cotta Bouwornementen in diverse kleuren, Beelden, Vazen, 
enz. Sedert 1886 gevestigd te Xei.it, bekroond met diverse Medailjes. 

Magazijnen te AMSTERDAM, Achter Oosteinde, bjj het Paleis voor Volksvlijt. 

JftL^JirTIIV e n C J o . 
Eerste qualitcit. Fabrieksprijzen. 

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

11 
UIlrVlUllEJIUIAj • » u i J i u i i u i u u i i , 

op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 
1883 bekroond met 

EERE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 

Bickerstraat 

A M S T E R D A M . 

KIM & VAN Lllllllüli» 
R O T T E TBL D A U 

EIGENAARS van BAZALTGROEvEN 
in RLINPWJISSEN. 

Agenten van de Maatschappij v S ? 
Quenast, van de Hardsteengroeven 
der Maatschappij St. Georges en y a ° 
de Bonner Portland-cement Pabrie»' 
Handelaars in Bazalt, Hardsteen, Straatketen. 

Portland-Cement, Bruinsteen, enz. „ 
Gedrukt bij G. W. van der Wiel & O., te ArüM»' 

'Srmat) 

RCHITECTVRAETMJMICITIA 
= 'JI,3II1IIIK,«« Ï 

Redacteur-Uitgever F. W. V A X O F . N D T J('./. 
Bureau der Redactie van Architectara et Amici i ia : ÏAX SPRINGER, 

C. IJ. POSTHUMUS MEYJES en A. W. W ' E I S S M A X . 
Stukken voor liet (lenootschap, de Redactie betredende, te adresseeren 

aan den Heer C. B. POSTHUMUS MEYJBS , Prinsengracht 851 te Amster
dam , en die omtrent «Ie Administratie van het Genootschap aan den 

Heer T l f . (1. STRF.NCF.RS, Oosterdoksluis, te Amsterdam. 
Alle andere stukken en advertcnlicn aan hel Bureau van De Of merker 

I>riekoningenstraat X*<\ 28 te Arnhem. 

A l i O X X K M K X T ƒ 2.25 per 3 maanden of ve l zes golden per jaar bij 
vooruitbetaling en franco toezending van dit bc'rag; voor het buitenland 

f 7.50 en Xcderlandsch-Indie' f 9.—, l i ij voorui'betaling. 
A H Y K R T K X T I K X , ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 

cent voor een beu ijsnommer, «orden tot Vrijdag avond aangenomen. 
Voor veelvuldige plaatsing of een groot aantal regels worden abon

nementen gesloten. 
AFZONDERLIJKE NOMMERS, uitsluitend bij contante betaling te beko

men, ad 15 cent per stuk en 25 cent per plaat. 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T GENOOTSCHAP. 

Heeren Leden wordt bericht: 

dat de l e schetstocht zal plaats hebben op Zondag 
den 25 s t f» Mei e. k. naar Muiden; het vertrek is be
paald op voormiddag 9 uur 40 per Gooische stoomtram, 
station Rijnspoor, terugkomst Amsterdam nam. 4 uur 10. 

Namens het Bestuur, 
de 1 ste-Secretaris 

Th. G. Strengers. 

(A. et A.) O U D E W A T E R . 

Oudewater is een van die kleine stedekens, waar 

wel niemand heen zal gaan, tenzij hij er noodzakelijk 

wezen moet. De omstreken , hoewel niet onvriendelijk, 

zijn echter niet schoon genoeg, dan dat stedelingen 

zich daar buitenplaatsen zouden hebben aangelegd, om 

far from the madding crowd de rust van het land

leven te genieten, en de spoorwegverbinding is te ge

brekkig , daar men slechts ééns per dag in beide rich

tingen vertrekken of aankomen kan, dan dat zij, die 

voor hun vermaak reizen, Oudewater zouden aandoen. 

Daarbij komt nog iets, dat ook ik tot mijn schade 

moest ondervinden, nl. dat het station zoover van de 

stad verwijderd is, dat de reiziger een drie kwartier 

moet wandelen om haar te bereiken, indien hij althans 

niet de voorkeur geeft aan een klein halfuur schom

melen in een omnibus. 

Mij lokte dit laatste vervoermiddel niet, en ik be

sloot den tocht te voet te doen. Ik heb mij dit be

sluit niet beklaagd, want er was meer schoons, om 

een blik te boeien, dan ik verwacht had. Over de 

vischrijke vaart, die ter linkerzijde den weg begrenst, 

genoot ik een prachtig uitzicht over de groene wei

oen, terwijl aan den horizon de Utrechtsche Domto

ren duidelijk zichtbaar was. Ter rechterzijde prijkten 

tol van boerenplaatsen (wier huizingen soms, naar 

Hollandsen gebruik, wel wat bont beschilderd waren), 

met appelbloesems en meidoorns, die de lucht met 

zoete geuren vervulden. 

Werd ook het laatste gedeelte van den dag wat zon

nig , spoedig stelde het lommer, dat nabij de stad in 

overvloed te vinden is , mij hiervoor schadeloos. 

De eigenaardige bekapping van den toren van Ou

dewater trok reeds van verre mijn aandacht, doch wel

dra geraakte hij achter 't geboomte verscholen. 

Het eerste gebouw, dat zich aan mijn oog voordeed, 

droeg in groote karakters het opschrift „School met 

den Bijbel"; maar welk een hoogen dunk mij dit ook 

geven mocht van den vroomheidszin der bewoners van 

Oudewater, ik kon mij niet ontveinzen, dat het ge

bouw wel wat fraaier van uiterlijk had kunnen zijn. 

Als ware het, om te protesteeren tegen de leer, die 

in het eerste gebouw verkondigd wordt, had de bewo

ner van het daarnaast liggend huis met kapitale let

ters op zijn hek doen penseelen „Licht brengt leven." 

Ik bespeurde dus al aanstonds , dat ook te Oudewater, 

evenals overal elders, de denkwijzen verschillen. 

Toen ik mijn bezigheden verricht had, was ik ver

langend , iets meer van de goede stad te zien, en is 

het te verwonderen, dat ik alleerst naar de kerk toog, 

wier toren mij reeds van verre belang had ingeboe

zemd? Hoe werd ik echter teleurgesteld! De kerk, 

die uit drie even hooge schepen bestaat, waarvan het 

middelste een veelhoekige koornis bezit, is van bui

ten geheel met het alleenzaligmakende cement bepleis

terd , en van binnen betimmerd op een wijze zoo afschu

welijk mogelijk. Slechts een paar gedeeltelijk uitgesleten 

zerken en het monument voor Snellius spraken nog 

van den kunstzin der vaderen. En toch heeft die kerk 

nog tot voor twintig jaar door dc afwisseling van berg

en baksteen het oog weldadig aangedaan; toch was 

het inwendige tot dien tijd rijk in eikenhout betimmerd. 

Het portland-cement valt hier en daar af, als wilde 't 

zich schamen over zijne aanwezigheid daarterplaatse, 

en de oude kleuren komen dan weer aan 't licht. 

http://Xei.it
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Van de betimmering zijn een paar fragmenten ge
spaard gebleven door de kunstliefde des heeren E. C. 
Rahms, boekhandelaar te Oudewater, die tevens een 
belangrijke verzameling van prenten en zelfvervaardig
de teekeningen, op de plaats zijner inwoning betrek
king hebbende, bezit, waardoor de heugenis van me-
nigen schoonen gevel, in de laatste dertig jaren ge
slecht, bewaard blijft. 

De toren van de kerk is merkwaardig, doordat hij 
langwerpig van grondvlak is, en met een aan twee 
zijden afgewolfd zadeldak afgedekt. Aan de oost
zijde is een vrij hoog en geheel opengewerkt dakven
ster uitgetimmerd, dat het carillon bevat. Blijkbaar 
is het klokkespel slecht onderhouden, althans het doet 
een zeer onharmonisch geluid hooren, waar in het 
geheel geen melodie in valt te onderkennen. 

Wanneer de kerk gesticht is, heb ik niet kunnen 
opsporen. De bewering van Thirion, als zou dit reeds 
in de elfde eeuw hebben plaats gevonden, is zeker 
onjuist, want de vormen zijn die van het laatst der 
XIVc eeuw. 

Achter de kerk bevindt zich de Wijdstraat, waar ik 
een tweetal zeer merkwaardige XVIIe-eeuwsche hui
zen aantrof. 

Hoewel de top cn de onderpui tot onkenbaarwor-
dens toe verminkt zijn, is toch het eerste huis zeer 
karakteristiek. 

Boven de kruiskozijnen ziet men frontons, wier fries 
met triglyphen cn kleine diamantkoppen zeer eigen
aardig versierd is. Ook het breede fries boven de 
onderpui heeft dit ornement, dat den meesters, die 
in den aanvang van de XVIIe eeuw daar bouwden, 
zeer lief schijnt geweest te zijn. 

Een uitstekend bekwaam smid moet toen mede zijn 
werkzaam geweest, want zoowel aan dezen gevel als 
aan vele anderen zijn rijkgecomponeerde en meester
lijk uitgevoerde ankers niet zeldzaam. 

Het tweede huis in de Wijdstraat, „De arke Noachs", 
is, wat het uitwendige betreft, nog ongeschonden, en 
ook inwendig moeten daar nog kunstvolle betimme
ringen aanwezig zijn, die ik echter, ondanks mijn be
leefd verzoek, niet te zien kon krijgen. 

De gevel prijkt met een kartel, waarop staat: 
Als 't God behaecht 

Beter benut dan 
Beclaccht. 

1615. 
De top is, naar de wijze van dien tijd, ontworpen 

met trapjes, wier dekstukken ten deele als banden van 
bergsteen tusschen dc baksteen van den gevel door-
loopen. 

De kozijnen zijn door ellipsvormige bogen afgedekt, 
die met fijngecomponeerde vlechtwerken gevuld zijn. 

Een aangename afwisseling is verkregen door het 
gebruik van roode baksteenen naast de gele Goudsche 
steenen. 

De pui heelt van boven zes hooge en smalle ramen, 
waaronder één breed raam en een deur door een goed-
bewerkt kalf afgedekt. 

Als men de Wijdstraat ten einde gewandeld heeft 

en rechtsomslaat, komt men aan het Raadhuis, een 
niet groot, doch goed geordonneerd gebouw uit het 
laatst der XVIe eeuw: immers het jaartal 1588 staat 
in den gevel vermeld. De kwast van een kunstloos 
verver heeft aan den gevel veel kwaad gedaan, maar 
deze zou zeker waard zijn van de verflaag ontdaan te 
worden, en dan weer in zijn oude kleurschakeering 
prijken. 

De gevel bestaat afwisselend uit berg- en baksteen-
lagen , en is door een top met trapjes afgedekt, die 
spaarzaam met barok-ornement versierd is. Bovenaan 
is een leeuw gezeten, die een wapenschild houdt. 
Een medaillon in het midden dient als repoussoir voor 
een op een console geplaatst Themisbeeld. Onder de 
cordonlijst, bevindt zich op een sierlijk kartel het wa
pen der stad, geflankeerd door de wapens van Delft 
en Alkmaar. Welk verband er tusschen deze drie 
wapens bestaat, mocht ik niet ontdekken, doch zij 
schijnen wel bij elkander te behooren: immers ik vond 
ze ook ingemetseld in een lage woning, en daar waar
schijnlijk afkomstig van het voor jaren gesloopte 
weeshuis. 

De breede stoep, voor het Raadhuis geplaatst, is uit 
de XVIIIeeeuw, doch de bekronende leeuwen schijnen 
van de oude stoep afkomstig. 

In de ruime voorhal zijn de eikenhouten moer- en 
kinderbalken nog aanwezig. De daarachter gelegen 
raadzaal heeft nog fragmenten van eikenhouten betim
meringen , en een schilderij van Stoop, voorstellende 
den moord van Oudewater in 1575, toen de Spanjaar
den onder H ierges de stad innamen. 

Een klein klokketorentje bekroont het dak van het 
Raadhuis. 

Niet ver van hier, aan de Haven, staat een huis, 
waarvan wel-is-waar de top en de onderpui gemoder
niseerd zijn, maar dat toch nog, zooals het is, doet 
vermoeden hoe fraai het eens geweest is. Waarschijn
lijk is het gebouwd in de tweede helft der XVIe 
eeuw, daar het anders van karakter is dan de overige 
gevels, die in de XVIIe eeuw gemaakt werden. 

De vlechtwerken boven de kruiskozijnen zijn zeer 
rijk, en boven de bovenste vensters ziet men ellips
vormige bogen , die door kunstig gemetselde schroef
vormige muurzuiltjes gedragen worden. De ankers 
zijn ware meesterstukken van smidswerk. 

Richten wij thans onze schreden naar de Markt. De 
eens zoo beruchten „heksenwaag" heeft natuurlijk al
lang uitgediend, en de laatste heks werd in het begin 
der XVIIIe eeuw gewogen. 

Het gebouw zelf heeft zijn oorspronkelijk bouwka-
rakter zoogoed als geheel verloren. Het huis daar
naast, waar het beeld van Fortuna in den gevel staat, 
werd mij aangewezen als het geboortehuis van Arminius. 
Daar het jaartal 1601 in den gevel staat, acht ik het 
echter onwaarschijnlijk dat Arminius, die in 1603 reeds 
professor werd, in dat huis het levenslicht aanschouwde. 

De gevel is zeer fraai. Bak- en bergsteen wisselen 
elkander af. De kozijnen zijn deels door klassieke 
frontons, deels door ontlastingsbogen, met schelpvor
mig ornement versierd, afgedekt. 

Een weinig verder op de Markt is een huis, dat 
vroeger tot postkantoor gebruikt werd , en dat, hoe
wel in eenvoudige XVIIe-eeuwsche vormen opgetrok
ken, toch een aangenamen indruk maakt. 

Ik vermoed, dat de S-vormige afdekkingen aan de 
rechterzijde van lateren datum zijn, en dat daar vroe
ger een kleine topgevel aanwezig was. 

Het fraaiste en best bewaarde huis van Oudewater 
staat aan de andere zijde van de Markt. 

De bovenbouw heeft veel overeenkomst met dien 
van het huis „De arke Noachs", doch de pui is met 
rijk-gesneden consoles versierd, en het kalf boven de 
deur met de reliëf-beeltenissen van Geloof en Hoop. 
De koppen op de consoles zijn meesterlijk gemodel
leerd, en de geheele pui zou van de dikke verflaag 
ontdaan moeten worden, om hunne schoonheid naar 
waarde te kunnen schatten. 

Het vandalisme, waarmede de bewoners van Oudewater 
een twintig jaar geleden bezield waren, en dat hen zoo
veel gevels deed sloopen of bederven, schijnt thans ge
weken. Ik zag althans te Oudewater een paar bouwwer
ken van den jongsten tijd, die in een grootere stad 
niet misplaatst zouden zijn. 

In de eerste plaats de nieuwe katholieke kerk, een 
door Margrij in vroeg-Gothische vormen ontworpen 
basiliek, vooral fraai wat de détails betreft. 

In de tweede plaats de gemeenteschool, door Van 
Wijngaarden gebouwd, en zeker een der fraaiste scho
len van geheel Nederland. 

De motieven van de XVIIe-eeuwsche gevels, vooral 
die van het huis aan de Haven, zijn zeer gelukkig ge
bruikt, zoodat een zeer waardig en karakteristiek ge
heel verkregen werd. 

Toen ik de verschillende bouwwerken op mijn ge
mak beschouwd had, schoot er nog juist tijd over, 
om een wandeling om de stad te maken, waarbij tal 
van pittoreske gezichtspunten zich voordeden. 

De wandeling naar het station scheen mij korter 
dan de heenreis, en toen ik om drie uur weer op den 
trein zat moest ik bekennen, dat de uren, gedurende 
welke ik verplicht was, te Ouderwater te blijven, en 
die ik mij als allervervelendst had voorgespiegeld, op 
«en zeer aangename en nuttige wijze waren voorbijge
gaan en een blijvende herinnering zullen achterlaten. 

Ik hoop in de gelegenheid te zijn, later eens een 
blad schetsen uit Oudewater mijnen lezers te kunnen 
aanbieden. A . W . W . 

archivaris van Haarlem, de heer C. J. Gonnet, heeft 
aangaande dien bouw alle officieele gegevens verzameld. 

De bouw (1602—1603) had plaats door en volgens 
de plannen van Mr. Lieven de Key, stads-metselaar en 
steenhouwer te Haarlem, bijgestaan door den stads
timmerman Claes Pietersz. 

Op 11 Oct. 1601 besloot de Vroedschap tot den 
bouw, waartoe eenige huizen werden gekocht. Op 28 

j Nov. 1601 koos zij uit twee plannen dat met gekan-
teelde gevels. Het andere had een frontespice. Het 
ontwerp was geraamd op 18,162 pond. 

De eerste steen werd gelegd op 6 Juni 1602 door 
Jan Jansz. de Wael, zoon van den Burgemeester Jan 
de Wael, en door Pieter Jansz. Kies van Schoterbosch , 
zoon van Jan Gerytsz. van Schoterbosch, en van 
Weyntgen Kies. 22 April 1603 werd de bedekking aan 
lood de voorkeur gegeven boven pannen en leien. 
De koperen spijkers daartoe werden gemaakt door 
Cornell's Jansz. Coelenbier, koperslager. 

Gij ziet, dat de zaak tot in de bijzonderheden kan 
nagegaan worden. 

Ik dank dit alles aan den heer Gonnet. 
Ad pag. 69. 
Vraag 16 is slecht gesteld. De vrager had moeten 

erbij voegen of zijn lijn loodrecht, schuin of waterpas is. 
Het antwoord is ook niet juist. Alle rechte lijnen 

zijn in perspectief recht. 
Wellicht kunnen deze opmerkingen bij gelegenheid 

dienst doen. 
Hoogachtend heb ik de eer te zijn 

UIid. Dw. Dr. 
V I C T O R D E S T U E R S . 

( A ' e t A ' ) I N G E Z O N D E N . 
Van den heer Jhr. Mr. Victor de Stuers, eerelid des 

Genootschaps, ontving een der redactieleden het na
volgend schrijven. Onder hartelijke dankzegging voor 
°e betoonde belangstelling, nemen wij het in onze 
Kolommen op. 

Den Haag, 12 Mei '84. 
Wclcd. Geb. Heer, 

, ° P pag. 64 van het laatste verslag van Architec-
ura et Amicitia, zie ik dat men meent dat het onze-
' e r 's, wie de bouwmeester van de Haarlemsche 

vleeschhal was. 
daaromtrent bestaat geen onzekerheid. De adjunct-

M E T S E L W E R K E N IN A S P H A L T . 
In een der afleveringen van Les an/tales des travanx 

publics van dit jaar komt onder bovenstaanden titel 
een opstel voor, waarin de schrijver mededeelt, dat 
door den heer Malo kortgeleden een zeer belangrijke 
beschrijving omtrent het gebruik van asphalt-mortel is 
bekendgemaakt. In deze beschrijving herinnert Malo, 
dat hij in 1863 een massief heeft geconstrueerd van 
7 meter lang, 1 meter breed cn 0.70 meter hoog, 
bestemd om een horizontale stoommachine van 50 P.K. 
te dragen, en sedert dien tijd deze fundeering niet 
de minste vervorming, zelfs niet op de plaats onder 
den cilinder, heeft ondergaan. Het metselwerk is een
voudig saamgesteld uit ruwe blokstcenen van ongelijke 
grootte, geplaatst in een bed van asphalt-mastiek, en 
zóó gerangschikt, dat de tusschenruimten, die met 
asphalt gevuld moeten worden, zoo klein mogelijk zijn. 
Dit jodenlijmachtig cement is zoo taai, dat bij het 
afbreken van een stuk van een blok, de breuk zich 
voordeed, als die van een stuk poddingsteen; doch die 
taaiheid doet geen kwaad aan de geringe elasticiteit 
van het asphalt-mastiek, een elasticiteit, die juist vol
doende is, om de trillingen van de in-werking-zijnde 
machine onschadelijk te maken. Daar het omschreven 
proefstuk zoo goed geslaagd is, heeft Malo massieven 
van asphalt-metselwerk geconstrueerd, die 5 meter hoog 
zijn en bestemd voor de brijzclmachines-Carr. Deze 
massieven of fundeeringen zijn geen millimeter ineen
gezakt en hare onmerkbare elasticiteit is voldoende, 
om de schokkingen der machines te neutraliseeren. 
Hij komt uit de opgedane ondervinding tot het besluit, 
dat het metselwerk in asphalt, in zekere gevallen, be
langrijke diensten kan bewijzen. 

Ziehier hoe men de blokken asphalt-muurwerk ver
krijgt. Men giet het metselwerk in mallen, waarvan 
het de geringste kleinigheden met groote nauwkeurig
heid weergeeft. Als de mal van planken gemaakt is (de 
meest gebruikelijke manier), dan zullen de nerven van 
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het hout op het asphalt ingedrukt blijven. Teneinde 
dit te voorkomen, zorgt men dat de binnenbckleeding 
van de mal zuiver blank geschaafd is; heeft men dan 
nog vrees voor het vastkleven van mal en asphalt, 
dan beklcede men de wanden der mal met papier, of 
men besmeert ze met een kalksausje, of wel met op
geloste potaarde. De mal, op die wijze gereedgemaakt, 
kan het materiaal ontvangen. 

Ziehier de drie verschillende bereidingen, door den 
heer Malo aangegeven en toegepast. 

I". Asphalt-beton. Wanneer het zuivere asphalt-mastiek 
op het kookpunt of iets daarboven gebracht is (om
streeks 180' a 200"), stort men er (50 a 60 percent 
van zijn gewicht) stukken kei bij. De grootte dezer 
stukken neemt men ongeveer zóó, als men ze voor 
mac-adamwegen gebruikt. Na deze bijstorting gaat 
men voort het mengsel te verwarmen, „daarbij onop
houdelijk flink roerende", totdat het wederom dien 
warmtegraad heeft bereikt, welke de bijstorting der 
stukken steen het heeft doen verliezen. Vervolgens 
giet men het mengsel in de mal en draagt zorg, de 
stukken steen met beleid uit te spreiden. 

Is nu deze alzoo bereide specie geheel afgekoeld, 
dan kan men direct de mal wegnemen. 

2". Asphalt-muurwerk. In een als boven omschreven 
mal giet men een eerste bed van zeer warm en zeer 
vloeibaar zuiver asphalt-mastiek ter dikte van 5 a 6 
centimeter. In dit bed plaatst men goed verwarmde 
stukken steen van verschillenden vorm en grootte 
zoodanig, dat de tusschenruimten zoo klein mogelijk 
zijn. Over deze steenlaag giet men opnieuw een hoe
veelheid zuiver asphalt-mastiek, evenals het eerste 
bed, goed warm aangebracht; vervolgens plaatst men 
weer een laag steen in dit asphaltbcd, en daarover 
dan weer een derde storting van asphalt. Deze be
werking herhaalt men, tot de mal gevuld is. Wil men 
het een of ander houten of metalen toestel in het blok 
hebben , dan dient men te zorgen , dit voorwerp onbe
weeglijk in de mal vast te zetten, alvorens men begint 
te gieten. 

3'. Gemengd metselwerk. In zekere gevallen kan 
men de kosten aanmerkelijk verminderen, zonder de 
voordeden van het systeem noemenswaardig te ver
liezen. Men construeert dan in het inwendige van het 
massief een kern van gewoon metselwerk of van na
tuurlijke steen; vervolgens vult men de ruimte tusschen 
die kern en de wanden van de mal met het boven 
omschreven asphalt-beton, of asphalt-muurwerk. Op 
deze wijze werd het blok van 7 meter lengte, waarop 
de in den aanvang genoemde stoommachine geplaatst 
is, samengesteld. Ook de blokken van 15 M 3 , ge
bruikt te Grave (Frankrijk), heeft men volgens dit 
gemengd systeem geconstrueerd. 

De heer Malo voegt aan deze beschrijvingen toe, 
dat hij niet weet of, bij den tegenwoordigen staat van 
zaken, de prijs van het asphalt-metselwerk voordeeli-
ger is dan die van het muurwerk, dat men gewoon
lijk voor zulke werkzaamheden gebruikt, waarvoor het 
asphaltwerk speciaal wordt aanbevolen. Maar zeker 
weet hij, en dit is juist het groote voordeel, dat de 
onderhoudskosten der machines, die op een asphalt-
massief gesteld zijn, veel minder bedragen dan die, 
welke op gewone fundamenten geplaatst worden. Uit 
dit oogpunt dan ook schijnt hem de quaestie van het 
grootste belang. 

Als toevoegsel tot dit opstel laten wij hieronder nog 
eenige meer of minder bekende opmerkingen betreffende 
het asphalt volgen. 

Men heeft in den handel natuurlijk en kunstmatig 
asphalt. Het natuurlijk asphalt bestaat grootendeels uit 
koolzure kalksteen, die in tamelijk regelmatige la

gen in Frankrijk en Zwitserland voorkomt. Neuf-
chatcl, 't dal van Travers, Clermont en't Juragebergte 
vooral, zijn bekend om hunne asphaltgroeven. Het 
komt in den handel voor óf in stukken en brokken, 
óf wel in regelmatige blokken. In het laatste geval 
is het asphalt, na tot 140" verwarmd te zijn, meteenig 
steenkoolteer vermengd, en daarna in blokken gego
ten van 60 X 30 X 15 centimeter. Het heet dan ge
woonlijk mastiek van asphalt. 

Kunstasphalt is een mengsel van hars, mineraal-
teer , zand, grint, kalk en meer andere bestanddeelen. 

Men heeft nl. de volgende verhouding: 
hars 14 deden. 
mineraalteer . . . 14 „ 
zand 45 „ 
grint 22 „ 
kalk S „ 

100 deelen. 
In andere samenstellingen vindt men ook wel krijt, 

steenkoolpek, hamerslag, gebakken-steenpoeder, steen
koolteer enz. 

Het kunstasphalt komt ook wel in blokken van den
zelfden vorm en grootte, als die, welke van natuurlijk 
asphalt gegoten zijn, in den handel. 

B O E K A A N K O N D I G I N G . 
De oeververdediging in Zeeland, 

door M. B. G. Hogerwaard, Hoofd
ingenieur van den Provincialen Wa
terstaat in Zeeland. l c stuk met 3 tee
keningen. Middelburg, Van Benthem 
en Jutting, 1884. 

Onder bovenstaanden titel werd voor enkele weken 
in beperkten kring eene belangrijke studie verspreid, 
betreffende den toestand van den calamiteusen Nieuwe-
Neuzenpolder. 

Achtereenvolgens worden daarin met groote zaak
kennis behandeld: het gevolgd stelsel van verdediging 
door aaneengesloten oeverbezetting, de verkregen uit
komsten , de tegenwoordige toestand der zeewering en 
strandverdediging, en in algemeene trekken de wijze, 
waarop met die verdediging in de naaste toekomst 
behoort te worden voortgegaan. 

Sedert de calamiteus-verklaring in 1872 werden, blij
kens de vastgestelde rekeningen, ruim 18 ton gouds 
aan dijks-, oever- en strandverdediging besteed, onge
rekend de kosten van beheer, rente van geleende 
kapitalen enz. 

Ondanks deze uitgaven is de toestand nog niet be
vredigend, en schijnt het niet mogelijk eene juiste raming 
van kosten te maken van hetgeen noodig is tot vol
tooiing der verdediging van den polder. 

Zeearmen als de Wester-Schelde verkeeren steeds in 
een toestand van geulverlegging, waarvan de aanlei-
dende oorzaak meestal niet is na te gaan en nagenoeg 
zeker niet kan worden opgeheven. 

Voor den oever van Neuzen wordt thans een diepte 
van 53 M. beneden laagwater aangetroffen, ter plaatse 
waar in 1819 nog boven water gelegen gronden aan
wezig waren. 

De taak van den waterbouwkundige behoort zich in 
casu te bepalen tot beveiliging der landstreek tegen 
de schadelijke gevolgen, die uit de vormverandering 
van het stroombed kunnen voortvloeien. 

Een eerste vereischte is, door herhaalde peilingen en 
metingen omtrent de verandering van den toestand 
nauwkeurig op de hoogte te blijven. 

De waarde van het overzicht wordt verhoogd door 
een drietal kaarten, als bijlagen daaraan toegevoegd. 

Bijlage I vertoont de bedijking van den Nieuwe-

Neuzenpolder met voorgelegen schorren, platen en 
verdedigingswerken. Verschillende dieptdijnen , waar
onder die der grootste diepte, zijn met eene blauwe 
kleur aangeduid. 

Bijlage 2 strekt tot vergelijking van den toestand 
van 1819 met dien van 1879. 

De vormverandering van het rivierbed, de verschui
ving van platen en geulen worden met een oogopslag, 
ook voor nict-deskundigen, duidelijk. 

Bijlage 3 eindelijk bevat eenige dwarsprofielen der 
zeewering, waarop met roode kleur een tweetal werken 
zijn voorgesteld, die ter uitvoering worden aanbevolen. 

De kundige schrijver, die, uit den aard zijner be
trekking, van het omvangrijke onderwerp eene bijzondere 
studie maakt, is voornemens zijn onderzoek achtereen
volgens uit te strekken over de verschillende bedreigde 
kustvakken in Zeeland. 

Wij juichen dit voornemen toe en wenschen zijne 
monographieën in veler handen. Zij zijn leerzaam voor 
ieder, wien het behoud van den vaderlandschen bodem 
ter harte gaat en die prijs stelt op vermeerdering van 
kennis betreffende den waterstaatkundigen toestand van 
Zeeland; van dat schoone en vruchtbare gewest, waar
van een groot deel aan de zee is ontwoekerd, dat te
recht een leeuw worstelende met de golven in zijn 
wapen voert, en de spreuk: „Luctor et Emergo" in 
overoude tijden tot devies heeft aangenomen. 

J. A . E . M. 

V E R K O O P V A N BOUWTERREINEN. 
Het Bestuur der Domeinen bracht den 15/29 April 

elf kavels bouwterrein te Koeverden in veiling en kon 
daarvoor de volgende prijzen bedingen, als: 

1 ad 17 A . 30 Ca. ƒ 472.50 
2 „ 13 50 „ „ 244.— 
3 13 80 „ „ 2 5 8 . -
4 22 „ 40 „ „ 463-50 
5 11 „ 10 „ .. I75-— 
6 „ 16 „ 10 „ 259.— 
7 16 „ 70 „ » 339-— 
8 „ 16 „ 40 „ 245.— 
9 12 „ 80 „ „ 187.50 

10 „ 25 50 „ „ 640.— 
11 15 30 „ - 397-50 

1 Ha. 80 A. 90 Ca. ƒ 3 6 8 1 . — 
overeenkomende met gemiddeld 20,398 cent per cen
tiare. Bedenkt men daarbij, dat alle perceelen aan 
hoofdwegen in de onmiddellijke nabijheid der geamo-
veerde Frieschepoort gelegen zijn, dan wordt aan 
het bouwterrein te dier plaatse weinig waarde toege
kend, of beter gezegd, is er te Koeverden geen behoefte 
aan bouwplaatsen. Zoodra de kanalen voltooid zijn, 
zal daarin verandering komen, althans voor de ter
reinen , die nabij de voormalige Bentheimerpoort liggen. 

De Minister van Financiën, die zich blijkens de voor
waarden van verkoop de bevoegdheid had voorbehou
den den verkoop tot de geboden som al dan niet te 
gunnen, heeft alle koopers van hunne aanbiedingen 
ontslagen. 

B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
Het Algemeen Reglement voor de Tentoonstelling 

Je Antwerpen is dezer dagen verschenen en daaruit 
'Ukt, dat de Commissie zich belast met het lossen en 
aden ter plaatse van alle collis, een gewicht van 1500 K. 

n,et te boven gaande, en haar niet later dan 15 April 
gezonden wordende. 

Dat wil zeggen, dat de exposant ter plaatse niets 
al te betalen hebben voor het lossen en het vervoer 
a n station of boot tot aan zijn gehuurde plaats, even

min voor het wegvoeren van daar, naar boot of station 
en het inladen. Bovendien worden gratis al de ledige 
kisten geborgen. 

Hierdoor worden alle buitengewone, alle ongerekende 
! onkosten vermeden en blijft de exposant geheel uit 

de handen van de soms tamelijk veeleischende expe-
I diteurs. Ieder weet nu van te voren precies, hoeveel 
\ hem zijn deelneming zal kosten, hetgeen bij vroegere 
j tentoonstellingen nooit het geval is geweest. 
I Voor collis , meer dan 1500 K. wegende, kan met 

het comité in onderhandeling worden getreden en het 
geeft bij voorbaat de verzekering, dat de kosten matig 
berekend zullen worden. 

De prijzen der plaatsruimte wisselen af van frs. 30 
tot frs. 187.50 per M". De gewone prijs in het hoofd
gebouw en in de machinen-gaanderij is frs. 70 per 
meter, natuurlijk met inbegrip der hierboven bedoelde 
manipulatie. Voor machines, die minstens 4 dagen 
per week en 5 uren per dag in werking zijn, wordt 
een reductie toegestaan van 50"/,,. 

De tentoonstelling zal geopend worden den 2dcn Mei 
des volgenden jaars en minstens 5 maanden duren. 

De aanvragen om plaatsruimte moeten geschieden, 
voor zooverre betreft de inzenders in Europa, vóór of 
uiterlijk op den isten Juli a. s.; voor alle overige blijft 
deze termijn open tot den isten September a. s. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'S-GRAVF.NHAGE. De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft 

i°. bepaald, dat de Commissie voor de examens IJ volgens art. 
60 en C volgens artt. 61—65 der wet van 2 Mei 1863 (Staats
blad n°. 50), voor het jaar 1884 zitting zal houden te Delft; 
2°. benoemd tot lid en voorzitter dier Commissie: N. T . Mi-
c h a ê l i s , directeur voor de spoorwegen, te 's-Gravenhage; tot 
leden: Dr. G. F . W . Baehr, Dr. A . C. Oudemans, E . Gugel, 
N. H.Henket , Mr. II. H . Pekelharing, C. M. Schols, J. A. Snij
ders Gzn., H . A . Ravenek, Dr. G. J. Lcgebeke, P. van der 
Burg, hoogleeraren aan de Polytechnische school; A. Ie Comte, 
T. A . van der Kloes, Dr. C. A . Scheltema, leeraren aan de Po
lytechnische school; A. J. H . Beeloo, hoofdingenieur der ma
rine, te 's-Gravenhage; L . C. P. \V . Visser, hoofdingenieur 
der marine, te Amsterdam; Dr. W. F . Koppeschaar, leeraar 
aan de hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus te 's-Gra
venhage; K. van Rijn, ingenieur van den provincialen water
staat, te Utrecht; J. M. Telders, waarnemend eerstaanwezend-
ingenieur bij de Staatsspoorwegen, te Reenen; C. de Bruyn, 
ingenieur van den waterstaat, te Dordrecht; W . C. Metzelaar, 
ingenieur-architect voor de gevangenissen en rechtsgebouwen, 
te 's-Gravenhage; W. A. M. Piepers, ingenieur bij het toezicht 
op het stoomwezen, te Rotterdam. 

ROTTERDAM. De werkzaamheden aan den nieuwen schouw
burg vorderen goed. Zaterdag 11. werd de laatste paal geslagen 
en hoogstwaarschijnlijk komt de fundeering op den I5den 
Juni gereed, zooals in het bestek werd voorgeschreven. 

ZWOLLE. De Gemeenteraad heeft besloten, op de Nieuwe 
Markt een overdekte botermakt te doen maken. 

DORDRECHT. In de op Vrijdag, 9 dezer, gehouden algemeene 
vergadering van de werkende leden van het Kunstgenootschap 
»Pictura" alhier bracht de heer F. Lebret, als Voorzitter a. i . , 
verslag uit van het verrichte in het nu g e ë i n d i g d e genoot
schapsjaar. Er werd door hem hulde gebracht aan de ijverige 
kunsttoewijding der werkende leden, vooral bij de teekenoefe
ningen naar het model en het pleister. Verder herinnerde 
spreker aan de hoogstbelangrijke kunstbeschouwingen van aqua
rellen, waaronder die van den heer Mr. W. J. Royaards van 
den Ham, uit Utrecht, eene eereplaats innam. Tevens werd 
medegedeeld, en vernam men met veel ingenomenheid, dat het 
Genootschap van den heer Mr. A . \ V . Ver Huell te Arnhem 
de volgende geschenken ontving: 

1'. Een exemplaar van diens in druk uitgegeven werk over 
onzen stadgenoot «Jacobus Houbraken et son oeuvre", 2''. een 
schilderij met een op roodkoper gegraveerde plaat, voorstel
lende een gezicht op Dordrecht, gegraveerd door W . Hollar 
naar Jan Peeters 1625—1677, en bij G. K. Nayler, in diens be
kend werk over de graveerkunst, beschreven: von YV. Hollar 
haben wir zwei schone Blatter, von welchen das einc vorstellt 
die Stadt Dortrecht." 

Ten slotte werd nog ter sprake gebracht, de contributie voor 
het buitengewoon lidmaatschap te verlagen, teneinde daardoor 
de belangstelling bij de ingezetenen in Pictura te verhoogen, 
den smaak voor de bevordering der kunst te vermeerderen, 
en den werkkring van het Genootschap te verruimen. 
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r<- Het bestuur van Dordrecht's Museum 
heeft ter kennis van het publick gebracht, 
dat door mevrouw Henry G. Norton, te 
New-York, aan het museum ten geschen
ke is aangeboden een der werken van ha
ren schoonzoon, den in 1876 overleden 
kunstschilder Alexander Witst, voorstel
lende een waterval in Finmarken (Noor
wegen), en dat genoemde schilderij thans 
ter bezichtiging is gesteld. 

— Naar de Midiiclburgschc Courant ver
neemt, is door den Gemeenteraad van Vccre 
met 5 tegen 2 stemmen besloten, den veel
besproken beker van Maximiliaan aan het 
Rijksmuseum in bruikleen af tc staan voor 
eene jaarlijkschc contributie van ƒ2000. 

Uit dit bericht blijkt niet, of het besluit 
een gevolg is van met den Staat gevoerde 
onderhandelingen. 

HOORN. In zake den Westfricschen tram
weg Hoorn—Enkhuizen kan worden mede
gedeeld , dat de Commissaris des Konings 
aan de betrokken gemeentebesturen be
stekken cn teekeningen toegezonden heeft 
der ontworpen lijn door de gemeenten 
Blokker, Westwoud cn Hoogkarspcl om 
die ter inzage aan belanghebbenden be
schikbaar tc stellen. Bij publicatie wordt 
een en ander aan ingezetenen bekend ge
maakt. Bezwaren tegen de ontworpen lig
ging kunnen vóór 16 Juni a. s. schriftelijk 
bij Gedeputeerde Staten worden ingediend. 

— Naar de Dclftsehc Courant verneemt, 
is aan den concessionaris der drinkwater
leiding aldaar, den heer W. I'. van der 
Laan, op diens verzoek, door het Hoog
heemraadschap van Delfland vergunning 
verleend tot het aanleggen eener water
leiding in de gronden van het Hoogheem
raadschap onder dc gemeente Monster. Er 
is echter nog geen besluit gevallen, daar 
Delfland hoogere eischen stelt dan het aan
bod van den heer Van der Laan. 

NIJMEGEN. Door den Gemeenteraad is 
besloten, slechts 16 van de 67 perceelen 
bouwterrein op de geslechte vcstinggron-
den, welke den 2dcn Mei jl. in het open
baar werden verkocht, doch waarvan de 
gunning was voorbehouden, toe tc wijzen, 
terwijl werd bepaald, dat de hoogste bie
ders de andere perceelen konden behou
den tegen f 5 per vierkanten nieter, mits 
zij zich binnen S dagen, nadat hun dit 
besluit zou zijn ter kennis gebracht, daar
toe bereid verklaren Naar men verneemt, 
hebben eenigen hunner deze verklaring 
afgelegd. 

AMERSFOORT, De Gemeenteraad besloot 
tot den aankoop van een nieuwe brand
spuit naar het model, in gebruik bij de 
Vrijwillige lirandweer en vervaardigd in 
de fabriek van den heer Van Bergen, te 
Hciligcrlee. Een bedrag van f 2500 werd 
daarvoor uitgetrokken. 

— Aflevering 5 van De Xatuur (uitgave 
van J. G. Broesc te Utrecht) bevat: 

Dc bestijging van dcGlctschers van Groen
land, door Nördenskjold (met tig.).— We
tenschappelijke vermakelijkheden. Klop
geesten. — Electrischc insccten(metfig.).— 
De nieuwe gasglocilamp van Gamond (met 
fig.). — Dc gasontstekers van Dr. Narct en 
van J. Ullmann (met fig.). — Het avond
en morgenrood, in verband met het lucht
verschijnsel des vorigen jaars. — De ver
ontreiniging der lucht in besloten ruimten 
door verlichting en ademhaling. — Een 
bijzonder nachtlampje (met fig.). — De 
paalwoningen van Zwitserland (met tig.). — 
Gepolariseerde nummerborden (met fig.). — 
Een water-v-L ;locipède (met fig.). — Nog iets 
in zake de uitbarsting van Krakatau. — 
Proefnemingen met ccn locomotief, volgens 
Honigmann (met tig.). — Dc baroskoop. — 
Korte berichten. — Dc reiniging van het 
standbeeld van Licbig te Münchcn . — Cor
respondentie. — Erratum. — Een visch 
uit dc diepten van den Oceaan (met fig.). 

— Tot directeur der Goudsche Water
leiding-Maatschappij is benoemd de heer 
J. H . Becking, te Gouda. 

— E r is aanvrage gedaan voor het maken 
en exploiteercn van een drinkwaterleiding 
te Breda. 

B E N O E M I N G E N . 

— Door Z. M. is, met ingang van I Juni 
e. k. benoemd tot ingenieur der iste klasse 
voor het stoomwezen N. van Dissel, thans 
ingenieur der 2de klasse. 

Ingaande 8 Mei j.l . zijn door den Minister 
van Oorlog benoemd tot fortificatie-opzich
ter 3de klasse, resp. te Delft en Amster
dam, de sergeanten Huisse en Covers, 
terwijl den sergeanten, die aan het examen 
voldeden, Hertstein, Boeker, Van der 
Heiden en Luca , dc titulaire graad van 
sergeant-majoor wordt verleend, en zij ge
detacheerd worden bij fortificaticwerken 
tc Utrecht, Bergen-op-Zoom, Arnhem en 
Den Helder. 

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

TORENUURWERK. 
Het HESTUUR der gemeente URSEM 

wacht prijsopgave in, zoo mogeljjk met 
teekeningen enz., voor 't leveren van een 
N I E U W U U R W E R K in den Gemeente
toren. Opgaven te zenden aan den Burge
meester. Inlichtingen te bekomen bjiS. WIT Jz. 
tc Oterteek. 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der 

Gemeente A It NU KM zullen Donderdag 29 Mei 
1884, 's voormiddags II ure, in het openbaar 
ten (Jenicentehuize aanbesteden: 

Het maken, leveren, stellen enz. 
van S C H O O L M E U B E L E N . 

Aanwjjzing Woensdag •>] Mei, 'snamid
dags i ure, in de tweede Overgangsschool 
aan de Kietgrachtstraat; bestekken tegen 
betaling ter Secretarie verkrijgbaar. 

g P A R E i m O l R E N , 
3 VILLEROY & BOCH, METTtACH 
S BOCH Frères, MAUBEUGE 
3 MINTON, HOLLINS & C".. STOKE 
a> bg d« Vertegenwoordiger, en Depothouder*: 
5 1)10 I - I A T Jfc O . , 

Oostzeedjjk 248, Rotterdam. 

ca 

A . P . D E V R I E S Jr . 
JALOUSIËNFABRIKANT, 

Passeerdergracht N». 22, Amsterdam. 
Beveelt zich bjj heeren Bouw

kundigen aan voor de levering 
van BINNEN- en BUITENJALOUSIËN, 
uiterst net en soliedc, tegen den 
laagsten prjjs, alsook houten 
Rolgordijnen. 

Monster* en prijsopgaaf franco 
en gratis. 

STOOM- DISTILLEERDERIJ en 
LIKEURSTOKERIJ. 

Men VRAAGT A D R E S S E N van Fabrie
ken, speciaal ingericht tot het daarstellcn 
van Stoomdistilleerderijen en Likeur
stokerijen. 

Adres met franco brieven, onder letters 
H B T , aan het Algemeen Advertentie Bu
reau van NI.IOH & V A N DITMAR, llotlenlam. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDHG. 
Op Woensdag den 28 Mei 1884 des voormid

dags ten ld uren zal aan Int bureau van 
den Sectie-Ingenieur Jhr. W. H O E U F F T 
in het Station Delftsehepoort te Rotterdam 
worden aanbesteed: 

1'. Het uitvoeren van verfwerken 
aan de Gebouwen en Kunstwer
ken langs den spoorweg van 
Rotterdam naar Willemsdorp in 
é é n perceel. 

2'. Het uitvoeren van teerwerken 
aan Remming werken, Brugge-
dekken enz. langs den spoorweg 
van Rotterdam—Breda in twee 
perceelen. 

S*. Het ophoogen van het Perron, 
Voorplein, Privaatgebouwtje en 
verdere werken op het station 
Lfsselmonde. 

i'. Het uitvoeren van herstellingen 
en vernieuwingen aan de Rem
ming werken , Bruggedekken, 
Gebouwen, Afsluitingen enz. ge
legen in den spoorweg van Rot
terdam—Breda, in drie percee
len. 

Inlichtingen zjjn te bekomen op het bu
reau van den Sectie-Ingenieur voornoemd en 
de Heeren P. L E I T H , Hoofdopzichter te Rot
terdam. W. G E L E N S , Opzichter te Dordrecht 
en G. A. V A N V E G G E L , Opzichter te /.ica-
luwe, alwaar ook bestekken zjjn te verkrij
gen ad /0.50 per stuk. 

H. H. Architecten en Bouwkundigen 
worden opmerkzaam gemaakt op mjjne Reproductie P H O T O - L I T H O G R A P H I E ; alle 
Bouwkundige Teekeningen, in zwarte ljjnen geteekend. worden door deze methode, 
hetzij in denzelfden of in een verkleinden maatstaf vervaardigd, waardoor dezelve niet 
alleen zeer spoedig maar ook zeer accuraat en in billjjken prijs worden geleverd. Ook 
Heeren Boekhandelaren worden hierop attent gemaukt, terwjjl het zeer geschikt is voor 
de uitgave van Geï l lus treerde Boekwerken. 

Met achting, UEd. Dv. Dienaar, 

A.. K K O O IV , 
Photo-Lilhograaf en Steendrukkerij, Reguliersdwarsstraat N". 33, Amsterdam. 

B . H O L S B O E H . - ^ r n l i e m . 

Lo verander van Z. M. den Koning. 

Fabriek en Magazijn van Instrumenten voor wetenschappelijk gebruik. 
Bekroond voor Waterpas, Hoekmeet- en andere instrumenten 

met Zilver 1808, 1881, 1883 (Internat. Teiitoonst.) 
Hoogste onderscheiding 1879. 

EQUERRES, MEETKETTINGEN, BRIEF- en PAKKETBALANSEN, enz. enz. 
BAKENS, ROTATIE- en INDUCTIE-TOESTELLEN, TELEGRAAF-APPARATEN, enz. enz. 

,7 Mei 1884. D E O P M E R K E R . 

GEKLOOFDE PLAFONNEERLATTEN. 
Fabrikaat der S o c i é t é Anonyme de d é c o n p a g e m é c a n i q n e te Brussel. 

Het beste en goedkoopste materieel voor plafonds in plaats van riet. 

PARQÏÏE^HTOROFUGES. 
(Voclttïvcrcnde Parketvloeren) 

bestaande uit steenen vloer, met kegelvormige gaten voorzien, 
in cement gelegd waarop de houten vloer, van onder met zwa
luwstaarten bewerkt, door eene Asphaltinassa bevestigd wordt. 

Tevens alle andere soorten van 

. T , W » T~~"w~ 

eenvoudige en rijke Parketvloeren. 
F A B R I K A N T E N : 

La Société Anonyme 
L a Construct ion Industrielle 

te B R U S S E L . 

Waterdichte en onbrandbare Houtasphalt-vloeren 
ep zores- of gego l fd j jzcren onderlaag, zoowel voor particuliere Huizen, als Fabriekgebouwen, Concertlokalen, Schouw

burgen, Ziekenhuizen, enz. zeer aan te bevelen. 

D e beste constructie voor b e d e k k i n g v a n B r u g g e n . 
Zoowel uit het oogpunt der openbare gezondheid als uit een technisch oogpunt beschouwd, hebben zjj boven andere constructie'» 

vele voordeden, zooals o. a. 

Ondoordringbaarheid 
waardoor ontwikkeling van huls-
zwam en der gezondheid scha
delijke stoffen verhinderd wordt. 
Geen afkoelen der voeten, geen 
stonen-ontwikkeling. 

Weinig zwaarte cn geringe 
hoogte, veel grooter afstand 
der steunpunten, onbrandbaar 

en volkomen dicht. 
Niet duurder dan gewone 

houtconstructie. 

In verbinding met deze constructie kunnen aangewend worden zoowel Parketvloeren met zwaluwstaart voorzien, als ook 

Marmer Mozaïek en Granitovloeren. 
Deze vloeren alsook Terrazzovloeren, ook op gewelven of betonlaag, worden door mjj kant en klaar gelegd. 

Th. FERD. BIERHORST — Haarlem, 
Specialiteit in Vloeren. 

Een groote partij R O T S S T E E N , zoowel Andernachscho Lava als Natuurlijke Tufsteen (versteend Riet), afkomstig 

van de Tentoonstelling, tot zeer lage prjjzen T E K O O P in kleine en groote partjjen. 

Cr. VAN LENT, Rotterdam. 
Vertegenwoordiger der Ceramiek- en 

Cementtegelfabriek. 

LÉON DE SMET & (X, Gent. 
Verders specialiteit in: 

IJzeren Kerk- en Fabrieksramen. 
Uzoron en Houten Rolblinden. 
Zweedsche Kamerdeuren. 
Italiaansche Mozaikvloeren. 
jrima Portland-Cement. 
Kafonneerlatten, veel billjjker en betet' 

als Riet. 
Onbrandbare Verf enz. 
Prospectussen en Prijscouranten op aanvraag. 

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

1 •"u.iinti 1 ijiju mi IT 111111,1, 
°P de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 

EERE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding) 
Hollandsche Tuin en Zeepaard, 

Bickerstraat 
A M S T E R D A M . 

Neuchatel Asphalte Company I X London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VAL DE TRA' 
FABRIEK 

TE 

AMSTERDAM 
Beltweg N ° . 3. 

TRACiE M A R K . 

•^VAtOÉ TRAVERS 

NATUURL. ASPHALT 

VAL DE TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

Gecomprimeerde Asplialtwegen en dito Dorschvloeren. 

Werken in Asphalt-Mastiek voor T r o t t o i r s , S k a t i n g - R i n k s , Mout vloeren, 

Kelders . 

Kol t - en Kegelbanen, W i n k e l - en Magazijn vloeren. G a n g e n , Veranda's , 

B r u g - en Dakbedekkingen, Beton-Fundeeringen, 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 Kantoor der fabriek, Damrak 80, Amsterdam, of bjj den Heer 
H. G . K N O O P S C.OZN. , Beekstraat F . 6 2 , te Arnhem. 

De Directeur, W. P A T O N W A L S H . 
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www Het bestuur van Dordrecht's Museum 
heeft ter kennis van het publiek gebracht, 
dat door mevrouw Henry G. Norton, te 
New-York, aan het museum ten geschen
ke is aangeboden een der werken van ha
ren schoonzoon, den in 1876 overleden 
kunstschilder Alexander W ü s t , voorstel
lende een waterval in Finmarken (Noor
wegen), en dat genoemde schilderij thans 
ter bezichtiging is gesteld. 

— Naar de ifiddetburgschc Courant ver
neemt, is door den Gemeenteraad van Veere 
met 5 tegen 2 stemmen besloten, den veel
besproken beker van Maximiliaan aan het 
Rijksmuseum in bruikleen af te staan voor 
eene jaarlijksche contributie van ƒ2000. 

Uit dit bericht blijkt niet, of het besluit 
een gevolg is van met den Staat gevoerde 
onderhandelingen. 

HOORN. In zake den Wcstfricschen tram
weg Hoorn—Enkhuizen kan worden mede
gedeeld , dat de Commissaris des Konings 
aan de betrokken gemeentebesturen be
stekken en teekeningen toegezonden heeft 
der ontworpen lijn door de gemeenten 
Blokker, Westwoud cn Hoogkarspel om 
die ter inzage aan belanghebbenden be
schikbaar te stellen. Bij publicatie wordt 
een en ander aan ingezetenen bekend ge
maakt. Bezwaren tegen de ontworpen lig
ging kunnen vóór 16 Juni a. s. schriftelijk 
bij Gedeputeerde Staten worden ingediend. 

— Naar de Delftsche Courant verneemt, 
is aan den concessionaris der drinkwater
leiding aldaar, den heer W. I'. van der 
Laan, op diens verzoek, door het Hoog
heemraadschap van Delfland vergunning 
verleend tot het aanleggen eener water
leiding in de gronden van het Hoogheem
raadschap onder de gemeente Monster. Er 
is echter nog geen besluit gevallen, daar 
Delfland hoogere eisehen stelt dan het aan
bod van den heer Van der Laan. 

NIJMKGF.N. Door den Gemeenteraad is 
besloten, slechts 16 van de 67 perceelen 
bouwterrein op de geslechte vestinggron-
den, welke den 2den Mei jl. in het open
baar werden verkocht, doch waarvan de 
gunning was voorbehouden, toe te wijzen, 
terwijl werd bepaald, dat dc hoogste bie
ders de andere perceelen konden behou
den tegen / 5 per vierkanten meter, mits 
zij zich binnen 8 dagen, nadat hun dit 
besluit zou zijn ter kennis gebracht, daar
toe bereid verklaren. Naar men verneemt, 
hebben eenigen hunner deze verklaring 
afgelegd. 

AMERSFOORT, De Gemeenteraad besloot 
tot den aankoop van een nieuwe brand
spuit naar het model, in gebruik bij de 
Vrijwillige Brandweer cn vervaardigd in 
de fabriek van den heer Van Bergen, te 
Hciligerlee. Een bedrag van f 2500 werd 
daarvoor uitgetrokken. 

— Aflevering 5 van De .Natuur (uitgave 
van I. G. Broese te Utrecht) bevat: 

De bestijging van de detachers van Groen
land, door Nördenskjo ld (met fig.).— We
tenschappelijke vermakelijkheden. Klop
geesten. — Elcctrische insecten (met fig.). — I 
De nieuwe gasglocilamp van Clamond (met' 
fig.). — De gasontstckers van Dr. Naret cn 
van J. Ullmann (met fig.). — Het avond
en morgenrood, in verband met het lucht
verschijnsel des vorigen jaars. — De ver
ontreiniging der lucht in besloten ruimten 
door verlichting en ademhaling. — Een 
bijzonder nachtlampje (met fig.). — De 
paalwoningen van Zwitserland (met fig.). — 
Gepolariseerde nummerborden (met fig.).— 
Een \vater-vc : locipède (met fig.). — Nog iets 
in zake de uitbarsting van Krakatau. — 
Proefnemingen met een locomotief, volgens 
Honigmann (met fig.). — De baroskoop.— 
Korte berichten. — De reiniging van het 
standbeeld van Licbig te München . — C o r 
respondentie. — Erratum. — Een visch 
uit de diepten van den Oceaan (met fig.). 

17 Mei 1884. D E O P M E R K E R . 

— Tot directeur der Goudsche Water
leiding-Maatschappij is benoemd de heer 
f. H . Becking, te Gouda. 

— Er is aanvrage gedaan voor het maken 
en cxploiteeren van een drinkwaterleiding 
te Breda. 

B E N O E M I N G E N . 

— Door Z. M. is, met ingang van 1 Juni 
e. k. benoemd tot ingenieur der lste klasse 
voor het stoomwezen N. van Dissel, thans 
ingenieur der 2de klasse. 

Ingaande 8 Mei j.l . zijn door den Minister 
van Oorlog benoemd tot fortificatie-opzich
ter 3de klasse, resp. te Delft en Amster
dam, de sergeanten Huisse en Covers, 
terwijl den sergeanten, die aan het examen 
voldeden, Hertstein, Hoeker, Van der 
Heiden en Luca , de titulaire graad van 
sergeant-majoor wordt verleend, en zij ge
detacheerd worden bij fortificatiewerken 
te Utrecht, Bergen-op-Zoom, Arnhem en 
Den Helder. 

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

TOREIUTJEWERK7 
Het HESTUÜR der gemeente ÜRSBM 

wacht prijsopgave in, zoo mogelijk met 
teekeningen en»., voor 't leveren van een 
N I E U W UTJBWEBK in den (Jeineente-
toren. Opgaven te zenden aan den Burge
meester. Inlichtingen te bekomen bnS. WIT Jz. 
te Oterleek. 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS dei-

Gemeente ARNHEM zullen Donderdag 29 Mei 
1884, 's voormiddags 11 ure, in het openbaar 
ten Gcmccntehuizc aanbesteden: 

Het maken, leveren, stellen enz. 
van SCHOOLMETJBELEN. 

Aanwijzing Woensdag •>] Mei, 'snamid
dags 2 ure, in de tweede Overgangsschool 
aan de Rietgrachtstraat; bestekken tegen 
betaling ter Secretarie verkrijgbaar. 

g P A R K E T V L O E R E N , , 
3 VILLEROY & BOCH, IMETTLACH g 
S BOCH Frèrcs. MAUBEUGE £ 
3 MINTON, HOLLINS & C"., STOKE £ 
m by de Vertegenwoordigers en Depothouder* j±2 
5 D E L I N T & C » . , S 

Oostzeedijk 24S, Rotterdam. 

A . P . D E V R I E S J r . 
JALOUSIËNFABRIKANT, 

Passeerdergracht N". 22, Amsterdam. 
Beveelt zich bjj heeren Bouw

kundigen aan voor de levering 
van BINNEN- en BUITENJALOUSIËN, 
uiterst net en soliede. tegen den 
tastten prjjs, alsook houten 
Rolgordi jnon. 

Monsters en prijsopgaaf franco 
en gratis. 

STOOM- DISTILLEERDERIJ en 
LIKEURSTOKERIJ. 

Men VRAAGT A D R E S S E N van Fabrie
ken, speciaal ingericht tot het danrstellen 
van Stoomdistilleerderijen en Likeur
stokerijen. 

Adres met franco brieven, onder letters 
II B T , aan het Algemeen Advertentie Bu
reau van NI.IGH & V A N DITMAR, Rotterdam. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDDfG. 
(lp Woensdag den 28 Mei 1884 des voormid

dags ten 10 uren zal aan het bureau van 
den Sectie-Ingenieur Jhr. W. H O E U F F T 
in het Station Delftschepoort te Rotterdam 
worden aanbesteed: 

1'. Het uitvoeren van verfwerken 
aan de Gebouwen en Kunstwer
ken langs den spoorweg van 
Rotterdam naar Willemsdorp in 
é é n perceel. 

ï'. Het uitvoeren van toorworken 
aan Remmingwerken, Brugge-
dekken enz. langs den spoorweg 
van Rotterdam—Breda in twee 
perceelen. 

3°. Het ophoogen van het Perron, 
Voorplein, Privaatgebouwtje en 
verdere werken op het station 
IJssclmondo. 

i'. Het uitvoeren van herstellingen 
en vernieuwingen aan de Rem
mingwerken , Bruggedekken, 
Gebouwen, Afsluitingen enz. ge
legen in den spoorweg van Rot
terdam—Breda, in drie percee
len. 

Inlichtingen zjjn te bekomen op het bu
reau van den Sectie-Ingenieur voornoemd en 
de Heeren P. L E I T H , Hoofdopzichter te Rot
terdam. W. G E L E N S , Opzichter te Dordrecht 
en G. A. V A N V E G G E L , Opzichter te Zwa-
tniee, alwaar ook bestekken zijn te verkrij
gen ad ƒ 0 . 5 0 per stuk. 

H. H. Architecten en Bouwkundigen 
worden opmerkzaam gemaakt op mijne Reproductie P H O T O - L I T H O G R A P H I E ; alle 
Bouwkundige Teekeningen, in zwarte ljjnen geteekend. worden door deze methode, 
hetzjj in denzelfden of' in een verkleinden maatstaf vervaardigd, waardoor dezelve niet 
alleen zeer spoedig maar ook zeer accuraat en in billjjkcii prjjs worden geleverd. Ook 
Heeren Boekhandelaren worden hierop attent gemaakt, terwjjl het zeer geschikt is voor 
de uitgave van Geï l lustreerde Boekwerken. 

Met achting, iJEd. Dv. Dienaar, 
A . . K R O O N , 

Photo-Lithograal en Steendrukkerij, Reguliersdwarsstraat N". 33, Amsterdam. 

B . H O L S B O E R . - A r i i l i e m . 

Leverancier van Z. M. den Koning. 

Fabriek en Magazijn van instrumenten voor wetenschappelijk gebruik. 
Bekroond voor Waterpas, Hoekmeet- en andere instrumenten 

met Zilver 1808, 1881, 1883 (Internat. ïentoonst.) 
Hoogste onderscheiding 1879. 

EQDERRES, MEETKETTIXGEN, 15UIEF- en PAKKETBALANSEN, enz. enz. 
BAKENS, ROTATIE- en INDUCTIE-TOESTELLEN, TELEGRAAF-APPARATEN, enz. enz. 

GEKLOOFDE PLAFONNEERLATTEN. 
Fabrikaat der S o c i é t é Anonyme de d é c o u p a g e m é c a n i q n e te Brussel. 

Het beste en goedkoopste materieel voor plafonds in plaats van riet. 

PARQUE^HTOROFÜGES. 
(Vochtwerende Parketvloeren) 

bestaande uit steenen vloer, met kegelvormige gaten voorzien, 
in cement gelegd waarop de houten vloer, van onder met zwa
luwstaarten bewerkt, door eene Asphaltmassa bevestigd wordt. 

Tevens alle andere soorten van 

eenvoudige en rijke Parketvloeren. 
F A B R I K A N T E N : 

, La Société Anonyme 
La Construction Industrielle 

te B R U S S E L . 

m m i mm P P 

Waterdichte en onbrandbare Houtasphalt-vloeren 
op zores- of gego l fd g i e r e n onderlaag, zoowel voor particuliere Huizen, als Pabriekgebouwen, Conoertlokalen, Schouw

burgen, Ziekenhuizen, enz. zeer aan te bevelen. 

D e beste constructie voor b e d e k k i n g V a n B r u g g e n . 
Zoowel uit het oogpunt der openbare gezondheid als uit een technisch oogpunt beschouwd, hebben zjj boven andere constructie'» 

vele voordeelen, zooals o. a. 

Ondoordringbaarheid 
waardoor ontwikkeling van huls-
zwam en der gezondheid scha-
deljjke stoffen verhinderd wordt. 
Geen afkoelen der voeten, geen 
stoffen-ontwikkeling. 

Weinig zwaarte cn geringe 
hoogte, veel grooter afstand 
der steunpunten, onbrandbaar 

en volkomen dicht. 
Niet duurder dan gewone 

houtconstructie. 

In verbinding met deze constructie kunnen aangewend worden zoowel Parketvloeren met zwaluwstaart voorzien, als ook 

Marmer Mozaïek en Granitovloeren. 
Deze vloeren alsook Terrazzo v loeren , ook op gewelven of betonlaag, worden door mij kant en klaar gelegd. 

Th. FERD. BIERHORST — Haarlem, 
Specialiteit in Vloeren. 

Een groote partjj R O T S S T E E N , zoowel Andernachsche Lava als Natuurlijke Tufsteen (versteend Riet), afkomstig 

van de Tentoonstelling, tot zeer lage prijzen T E KOOP in kleine en groote partijen. 

G. VAN LENT, Rotterdam. 
Vertegenwoordiger der Ceramiek- en 

Cementtegelfabriek. 

LÉON DE SMET & (X, Gent. 
Verders specialiteit in: 

IJzeren Kerk- en Pabrieksramen. 
IJzeren en Houten Rolblinden. 
Zweedsche Kamerdeuren. 
Italiaansche Mozaikvloeren. 
Prima Portland-Cement. 
rlafonneerlatten, veel billijker en beter 

als Riet. 
Onbrandbare Verf enz. 
Prospectussen en Prijscouranten op aanvraag. 

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

«IUU11EML5 B • • •"«•.., , 
°P de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 

EERE-LIPLOMA (hoogste onderscheiding). 
Hollandsche Tuin en Zeepaard, 

Biokerstraat 
A M S T E R D A M . 

Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VAL DE TRAVERS, 
FABRIEK 

TE 

AMSTERDAM 
B e l t w e g Ti". 3. 

T R A t i E M A R K . NATUURL. ASPHALT 

TIL DETR1ÏERS 
ZWITSERLAND. 

Gecomprimeerde Asphaltwegen en dito Dorsen vloeren. 

W e r k e n in Asphalt-Mastiek voor T r o t t o i r s , S k a t i n g - B i n k s , Mout vloeren, 

Kelders . 

K o l l - en Kegelbanen, W i n k e l - cn Magazijn vloeren, G a n g e n , Veranda's , 

B r u g - en Dakbedekkingen, Beton-Fundeeringen, 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 Kantoor der fabriek, Damrak 8 0 , Amsterdam, of bjj den Heer 
H . 6 . KNOOPS C.OZN. , Beekstraat F . 6 2 , te Arnhem. _ 

De Directeur, W. P A T O N W A L S H . 
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Toen de fundeering voltooid was , en ontzaglijke hoe
veelheden bergsteen werden aangevoerd, merkte me
nig wandelaar met genoegen op, dat de zaak, voor 
zoover men oordeelen kon, flink werd aangevat. 

Naarmate eehter het gebouw verrees, bespeurde men 
dat het al zeer weinig het uiterlijk vertoonde, dat men 
zoo gaarne aan een kerk gezien had, en vooral van 
de zijde der streng-geloovigen ontbrak het dan ook 
niet aan critiek. 

Laat ons nu zien, hoe het gebouw, dat naar de 
plans van den bouwmeester Van Beek werd opge
trokken , zich voordoet uit een oogpunt van kunst be
schouwd. 

Wanneer men van de zijde van het Leidscheplein 
nadert, kan men de algemeene silhouet van het ge
bouw het best waarnemen. 

Bismarck, die in 1870 bij het beschouwen van Parijs 
de dome des Invalides „de eerste Pickclhaube" in de 
Fransche hoofdstad noemde, zou diezelfde woorden, 
en met meer recht dan toen, op de Koepelkerk te 
Amsterdam kunnen toepassen. De fraaie silhouet, die 
het werk van Mansard oplevert, en die sedert niet 
geëvenaard is, ontbreekt geheel, want daar de koe
pel bijna geen tambour heeft, maakt hij een zeer plomp 
effect, wat door de daaropgeplaatste slanke spits nog 
verergerd wordt. De pickelhaube-vorm is dus bijna 
volkomen, wat natuurlijk niet zeer behaaglijk is. 

Beziet men het gebouw naderbij, dan wordt het aan
stonds duidelijk, dat de ontwerper naar oorspronke
lijkheid gestreefd heeft. 

Onwillekeurig rijst echter de vraag of oorspronke
lijkheid , zonder schoonheid, nog wel een verdienste is, 
en bij het beschouwen van de Koepelkerk kan men 
die vraag niet anders dan met neen beantwoorden. 

Alle stijlen en tijden hebben motieven moeten ge
ven , tot samenstelling van het geheel. 

De forsche rustica, die in de woelzieke XVe eeuw 
den Florentijnschen paleizen zoo goed het karakter 
van weerbaarheid leende, is aan het soubasement aan
gebracht , doch met welk doel, is moeilijk te gissen. 
De hoofdingang , die het onderste deel van een zeer 
hooge nis beslaat, is versierd met een spitsbogig bal
dakijn , rustende op een paar rustieke kolommen , zoo-
als die in de XVIIe eeuw bij grotwerken soms ge
bruikt werden. De kapiteelen der kolommen en de 
kruisbloem op het baldakijn zijn tot geen periode te 
brengen, maar waarschijnlijk fantasie. 

Het profiel van de cordonlijst, die het soubasement 
afdekt, is al zeer vreemd, en sluit zich ook bij geen 
der tot dusverre gebruikelijke vormen aan. 

Boven de cordonlijst treft men spitsboogvensters aan, 
naar XlIIe-eeuwsche voorbeelden gevolgd, terwijl de 
rustica, hoe anachronistisch dit schijne, daarnevens 
wordt voortgezet. 

De berg- en baksteen wisselen elkander af, en geven 
een zeer bevredigend kleureffect, dat echter, helaas, 
de feilen bij de compositie begaan, niet goedmaken kan. 

Tot het vreemdste, wat ooit door eenig bouwmeester 
is uitgedacht, behoort voorzeker de bekroning van 
het middenrisaliet van den voorgevel. Men ziet daar 

I twee fialen, die door een claire voie zijn verbonden, 
welke den omgekeerden vorm van een topgevel heeft, en 
dus een V vertoont. Waartoe dit toestel dient, zal 
wel niemand begrijpen, maar tot sieraad zeker niet. 

De dakbedekking heeft den gebogen vorm der Fransche 
paleisdaken, wat boven de spitsboogvensters zeer vreemd 
staat. Het geheel wordt [bekroond door den straks 
vermelden koepel. 

Treedt men het kerkgebouw binnen, dan gaat men 
langs een paar houten offerbussen, die . . . . als hard
steen geschilderd zijn, doch gelukkig op zulk een 
wijze, dat ieder aanstonds het bedrog merkt. 

De achtkante vorm van het inwendige herinnert aan 
de Noorder kerk. Alwat naar ornement zweemt is 
vermeden, en ook hier slechts berg- en baksteen ge
bruikt. Gelukkig is dus het kille, dat een gepleisterde 
kerk steeds bezit, vermeden. Een gewelf van Ameri-
kaansch grenen schrooten is in den koepel aangebracht, 
dat waarschijnlijk niet in het oorspronkelijk plan van 
den ontwerper gelegen heeft; althans in de leibedekking 
zijn glasruiten aangebracht, die nu vanuit de kerk 
niet gezien kunnen worden dan door de reten van 
't gewelf. Emporen , mede van Amerikaansch grenen
hout, zijn tusschen de pijlers van den koepel aan
gebracht. Zij worden door drie trappen bereikt. In 
eenige vensters is gebrand glas aangebracht, dat het 
oog aangenaam treft, al heeft de schildering geen 
kunstwaarde. De predikstoel is in zeer vreemde vor
men en . . . . eikenhout geschilderd! Deze schoone 
verf is ook op het andere ameublement aangebracht. 
De gasornementen, die volmaakt karakterloos zijn, 
heeft men op vrij ruwe wijze bevestigd. Beschouwt 
men het inwendige als geheel, dan kan men het niet 
indrukwekkend noemen. Daarvoor is het te fragmen
tarisch, te heterogeen. 

Het is wel jammer, dat dus ten koste van veel geld, 
niet een meer bevredigend resultaat is verkregen. De 
schoone voorbeelden van Protestantsche kerkgebouwen, 
ons door Hendrick de Keyser nagelaten, hadden den 
ontwerper kunnen inspireeren, en zeker zoude zijn werk 
meer de algemeene goedkeuring hebben weggedragen, 
dan thans, nu hij a tout prix oorspronkelijk wilde zijn. 

Hopen wij, dat weldra een twaalfde kerk gebouwd 
worde, schooner dan deze elfde of Koepelkerk. 

H E T 1 1 0 J A R I G E TIJDPERK D E R HOOGE WA
T E R S T A N D E N E N DER A L G E M E E N E 

W E E R S G E S T E L D H E I D . 

(Vervolg van bladz. 159). 
Het duidelijkst springt de gelijkheid der tijdperken 

en het samenvallen der maximum-jaren voor de ver
schillende verschijnselen in het oog, als men het hon
derdjarig beloop grafisch voorstelt, namelijk de betrek
kelijke getallen der zonnevlekken en noorderlichten en 
de grootte der dagelijksche afwisseling van de declinatie 
der magneetnaald als ordinaten uitzet, die loodrecht 
staan op de jaar-abscissen, en de uiteinden der ordi
naten door kromme lijnen verbindt (in den oorspronke-
lijken tekst kan de belangstellende lezer drie zulke 
kromme lijnen geteekend zien, die tamelijk evenwijdig 
loopen). De daaruit ontstaande golflijnen geven een 
duidelijk beeld van het beloop der drie verschijnselen 

in de laatste honderd jaren; de toppen der golven 
geven den tijd en de hoogte der maxima, de diepste 
inzinkingen de minima aan. De maxima der drie ver
schijnselen, gelijk de minima, vallen bijna doorgaans 
in dezelfde jaren, en groote maxima van het eene ver
schijnsel komen altijd overeen met groote maxima van 
het andere. De noorderlichten schijnen de periodiciteit 
eenigszins te overdrijven; waar de zonnevlekken en 
de dagelijksche verandering der magnetische declinatie 
een hoog maximum aanwijzen, stijgt de kromme lijn 
der noorderlichten boven hare grens, en waar de 
beide eerste krommen kleine maxima openbaren, kruipt 
de kromme der noorderlichten bijna over den bodem. 

Bij de beschouwing van de krommen moet de ver
schillende hoogte der maxima bij elk der verschijnselen 
de aandacht trekken, inzonderheid als men bedenkt, 
dat het voorafgaande maximum van 1778 nog aan
merkelijk hooger was. Dit treedt duidelijk te voorschijn 
in de betrekkelijke getallen der maxima van de zonne
vlekken , die voor de achttiende en negentiende eeuw 
in de volgende reeksen zijn saamgevat. 

Maxima-jaren. 
Betrekkelijke getallen. 

Maxima jaren. 
Betrekkelijke getallen. 
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De door vette cijfers uitkomende grootste getallen 
geven aan, dat in 1727, 1778 en 1837 de hoogste 
maxima hebben plaats gevonden, die men daarom 
hoofdmaxima noemt; zij vormen het groote tijdperk van 
55 jaren, dat door Fritz reeds jaren geleden voor de 
noorderlichten tot Christus' geboorte werd aangewezen, 
zoodat men ze ook voor de zonnevlekken moet doen 
gelden, daar beide verschijnselen, volgens de figuur, 
steeds evenwijdig loopen, zonder in aanmerking te 
nemen, dat het bewijs voor de zonnevlekken in den 
laatsten tijd eveneens geleverd werd. 

Dit 55jarig tijdperk treedt ook duidelijk genoeg te 
voorschijn bij de hooge waterstanden, wat straks 
blijken zal; zij laten zich echter scherper begren
zen in verband met de weersgesteldheid van een 
wojarig tijdperk. Zulk een tijdperk is ook bij de 
zonnevlekken niet te miskennen. Het laagste maximum 
der achttiende eeuw (49 in het jaar 1705) valt 111 jaren 
vóór het laagste maximum der negentiende eeuw (46 
in het jaar 1816). 

Vóór onzen tijd, die een tijd van uitzondering is, 
liepen ook de twee laagste maxima der twee groote 
tijdperken ongeveer 110 jaren uiteen (83 in het jaar 
1750 en 96 in het jaar 1860). Iets dergelijks geldt 
tot heden voor de hoofdmaxima. Het zal wel geoor
loofd zijn, de kleinere hoofdmaxima van 1727 en 1837 
hoofdmaxima der tweede klasse te noemen; zij hebben 
toch 110 jaren tusschen zich liggen. Hoe het met de 
hoofdmaxima der eerste klasse gesteld is, moeten wij 
nog afwachten. Zeer zeker heeft een dergelijk maxi
mum plaats gevonden in 1778, maar het kleine maxi
mum van 1882 laat ternauwernood verwachten, dat 
omstreeks 1890 een driemaal zoo groot maximum zal 
optreden. De onmogelijkheid daarvan kan echter zeer 
zeker niet worden beweerd. Treedt het op, dan is 
"et iiqjarige tijdperk vastgesteld en, volgens boven
staande opgaven, met veel meer zekerheid dan de 
kleine elfjarige periode na Schwabe's eerste ontdek
king, waaraan toch destijds nauwlijks getwijfeld 
Werd. Treedt omstreeks 1890 geen hoofdmaximum 
°P, dan was het reeds in 1870 daar, want het be
trekkelijke getal 139 van dit jaar is reeds grooter dan 
het hoofdmaximum 138 van het jaar 1837. Men moet 
dan slechts toegeven, dat in het groote tijdperk de j 
0"regelmatigheden even groot zijn als in het kleine, I 

terwijl men tot dusverre voldoenden grond had tot 
aanneming van het tegendeel. 

Toen tot 1870 de tijdperken der zonnevlekken en 
de evenwijdig loopende tijdperken van de noorderlichten 
en der dagelijksche verandering van de magnetische 
declinatie een bijna regelmatig verloop hadden gehad, 
gelijk de getallen aanwijzen, hield men den grondslag 
voor veilig genoeg, om de onderzoekingen naar het 
verband der aardsche weersgesteldheid met de zonne
vlekken weder op tc vatten. De rij werd geopend 
door Charles Meidrum , den bestuurder van het meteo
rologisch observatorium op het eiland Mauritius. Dit 
eiland wordt aangedaan door de meeste schepen, die 
op den Indischen Oceaan averij hebben geleden. In 
de jaren, die meer of min samenvallen met de maxima 
der vlekken, is de haven dikwijls vol van zulke sche
pen, terwijl in de minima-jaren het getal werkelijk 
vermindert. Dit is reeds duidelijk genoeg. Toen nu 
Meidrum het getal der cyclonen van 1847—1872 zoo 
nauwkeurig mogelijk naging, bleek het, dat in de 
maxima-helft van dat tijdperk het getal cyclonen meer 
dan dubbel zoo groot was als in de minima-helft; nog 
sterker bleek het verschil, toen hij slechts de drie 
jaren beschouwde, die 't naast bij het maximum lagen. 

Later wees Poey aan, dat dezelfde wet ook voor 
de orkanen van den Atlantischcn Oceaan geldt, terwijl 
de typhons der Chineesche Zee slechts een toenadering 
eraan deden erkennen, daar het beschikbaar getal 
waarnemingen voor een volledige erkenning nog te 
gering was. Terstond na Meldrum's ontdekking werden 
er de buitensporigste verwachtingen op gebouwd. Die 
onderzoekers van de zon, welke geneigd zijn de zonne
vlekken voor zonne-cyclonen te houden, vonden in het 
verband tusschen zonne- en aardcyclonen een welkome 
bevestiging van hunne zienswijze en verkondigden luide 
de leer, dat de aardsche cyclonen aan een bewoner der 
maan als aardvlekken moeten toeschijnen, daar zij 
door een dikke, zwarte wolk van honderden mijlen mid
dellijn bedekt zijn, en jubelden over de gebleken ge
lijktijdigheid van zonne- en aardvlekken. Destijds was 
de cyclonen-meteorologie en hare toepassing op de 
weersvoorspelling nog niet zoo uitgewerkt als thans , 
en de wetenschap van het weder was op menig gebied 
nog veel donkerder dan tien jaren later. Velen geloof
den, dat met Meidrum het ware licht was gekomen ('); 
zoo meende Lockyer, de beroemde sterrenkundige en 
specialiteit voor de spectraal-analyse, dat het best 
wat men doen kon was, den arbeid der meteorologen 
van de laatste honderd jaren aan de vergetelheid prijs 
te geven. „Zeker", zeide hij, „is in de weerkunde, 
evenals in de sterrenkunde, een cyclus, een saros, 
het ding, dat nagespoord moet worden, en als hij 
in de gematigde luchtstreek niet te vinden is, gaat 
hij in de koude of in de heete om hem te zoeken." 
Ook sprak hij van „German Dryasdusts", van Duit-
sche boekwurmen, die in het opeenhoopen van hon
derdduizenden, tot in kleinigheden afdalende, waarne
mingen en in het broeien daarop hun zaligheid vonden, 
terwijl „de meteorologie der toekomst zich met dezen 
slavenarbeid niet behoefde te kwellen." 

Nu, sedert deze uitspraak heeft juist de oudere wijze 
van vorschen zeer aardige uitkomsten verworven door 
de grondiger bestudeering van de cyclonen en anti
cyclonen , door de opsporing van hunne wegen, enz., 
en door de daarop gebouwde weersvoorspelling uit de 
gelijktijdige barometerwaarnemingen en het telegrafisch 
algemeen bekendworden ervan. Daar zij evenwel niet 

(') Ten on/ent werd de stelling van M . bestreden in De Indische 
Gids door Prof. Oudemans, op grond van Britsch-Indische meteorolo
gische waarnemingen. Maar in diezelfde Gids vindt men een statistiek 
van geltien, door de Britseh-lndisehe Regeering uitgegeven tot leniging 
van hongersnood, die M's stelling schijnt te bevestigen. Vertaler. 
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betrouwbaar genoeg is , gelijk de aanhef van dit artik-el 
aantoont, bestaat de juiste middelweg zeker daarin , dat 
het onderzoek van de cyclonen en dat van den cyclus 
elk voor zich zelf, zooveel mogelijk elkander steunende 
maar niet bestrijdende, voorwaarts streven en arbeiden. 

Was 't nu het krachtige woord van Lockyer of de be
koorlijkheid van het geheimzinnig verband , of wel, was 
het, gelijk zoo dikwijls in dc geschiedenis der weten
schap gebeurt, dat dezelfde gedachte in verscheidene 
vorschers tegelijk opdoemt en in alle richtingen wordt 
vervolgd — , kortom, toen en later wierp een geheele rij 
van natuurvorschers uit alle volken zich op het ver
band tusschen de weersverschijnselen en de vlekken-
tijdperken. In het jaar 1876 stelde de Hollandsche 
Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem dc prijs
vraag : Quels sont les phenomencs mctiorologiqucs et ina-
gni'tiqucs quon a des raisons sujfisautcs dc croirc en con
nexion avcc les laches solaires t Het bekroonde antwoord 
van Fritz te Zurich (1878) vult een grooten quarto-
band, ofschoon hij natuurlijk slechts de nasporingen 
tot dat jaar bevat. Daaruit leeren wij ook, dat de 
Duitsche vorschcr Koppen (vroeger te Petersburg, nu 
aan de Seewarte te Hamburg) zijn arbeid over het ver
band der luchttemperatuur met de zonnevlekken reeds 
vóór Meidrum begonnen had cn , door dezen en Lockyer 
aangespoord, in 1873 aanving hem openbaar te maken 
en tot heden voort te zetten. Daaruit blijkt, dat de 
warmtegraad van onzen dampkring ten tijde der vlek-
ken-minima hooger is dan ten tijde der maxima, of
schoon het verschil slechts gering is. 

Toen nu later Engelsche natuurkundigen de recht-
streeksche uitstraling der zon onderzochten, bleek aan 
dezen juist het tegendeel van den warmtegraad der lucht; 
de verwarmende werking der uitstraling van de zon is 
ten tijde der maxima grooter dan ten tijde der minima. 
Men kan deze uitkomst beschouwen als vanzelf spre
kend , daar met het getal der zonnevlekken ook dat 
der zonnefakkels, in het algemeen de lichtontwikkeling, 
de uitbarstende werkzaamheid op de zon, toe- en af
neemt. Gelijk reeds gemeld werd, houdt Stokes deze 
uitkomst voor zoo weinig twijfelachtig, dat hij daarop 
zijn verklaring van het kleine tijdperk der noorder-
lichten bouwt. 

De Duitsche natuurvorschers wilden tot dusverre 
deze Engelsche stelling niet erkennen, dewijl zij op 
een te gering getal waarnemingen gegrond is. Thans 
echter kan twijfel ternauwernood mogelijk zijn. 

Onlangs verscheen in de Astronomische Nachrichten 
een opstel over de periodische Drchung der Giund-
pfeilcr der Berliner Sternwarte van haren bestuurder 
W. Förstcr. Aan deze pijlers heeft men met de in
strumenten een draaiing waargenomen , die met den 
zomer en den winter afwisselt, en eene tweede, die 
met het tijdperk der zonnevlekken afwisselt. Ten tijde 
der maxima volgt de draaiing dezelfde richting als in 
den zomer. Daar deze periodieke draaiing reeds sedert 
1839 waargenomen wordt, houdt Förster de periodi
citeit voor bewezen en besluit: „De toeneming van de 
wringing en gedaante-veranderingen der pijlers ten 
tijde der vlekken-maxima is een zeker bewijs voor de 
plaatsgrijpende vermeerderde uitstralingskracht der zon. 

Maar hoe rijmt daarmede de tegenovergestelde 
uitkomst van Koppen omtrent den warmtegraad der 
lucht? Dit meteorologisch element is een voortbreng
sel van de meest verschillende invloeden, terwijl de 
uitstraling der zon slechts door de gesteldheid van deze 
en hare verwarmende uitwerking op lichamen slechts 
door den hoek der stralen en door de stof van het 
lichaam bepaald wordt. De gemiddelde warmtegraad 
der lucht hangt bovendien nog van talrijke omstandig
heden af, bijvoorbeeld van de geografische ligging, 

of een land een zeeklimaat of een vastlandsklimaat 
heeft, van de heerschende winden, van hunne soort, 
van hunne menigvuldigheid enz.; vervolgens van de 
hoeveelheid en aard van den regen, maar bovenal van de 
bevolking. Donkere wintertijden zijn b.v. in den ge
middelden gematigden aardgordel tot tien graden war
mer dan heldere , terwijl donkere zomertijden evenveel 
koeler zijn dan heldere. De noordwestenwind brengt ons 
het slechtste weder, dewijl hij heldere en om die reden 
koele nachten, maar donkere en daarom koele dagen 
geeft. Dus kon zeer wel de invloed der uitstraling 
van de zon door dien der bewolking opgewogen of 
geheel omgekeerd worden, als ten tijde der vlekken-
maxima de bewolking dichter is dan tijdens de 
minima; de temperatuursverlaging, die door de bewol
king werd teweeggebracht, zou de verhooging door 
de vlekken-maxima kunnen opheffen of overtreffen, en 
alzoo ten tijde der maxima een eenigszins lageren 
warmtegraad der lucht veroorzaken, ofschoon de uit
straling der zon in dezen tijd krachtiger is. Het zou 
dan slechts moeten vaststaan, dat juist in den tijd der 
vlekken-maxima de bewolking en hare gevolgen, de 
val van regen en sneeuw, de overstroomingen enz. 
sterker zijn dan tijdens de minima. En juist voor dit 
hoogst belangwekkend feit heeft Meidrum met zijn 
nasporingen omtrent de cyclonen de eerste gegevens 
geleverd. 

In de voordracht tc Brighton, die den Engelschen 
natuurvorschers de periodiciteit der keerkrings-cyclonen 
aankondigde, toonde Meidrum reeds door den regenval 
op verscheidene keerkrings-stations aan, dat aldaar de 
hoeveelheid regen in de drie jaren, die een vlekken-
maximum insluiten, een derde hooger is dan in de 
drie jaren nabij een minimum. Dit betoog wekte tal 
van vorschers op tot overeenkomstige onderzoekin
gen , en weldra bleek het, dat Meldrum's wet bijna 
voor de geheele aarde geldt. De uitzonderingen zijn 
zeer gering, hare afwijkingen onbeteekenend en zij be
palen zich tot den gematigden aardgordel. In dezen 
gordel is het verschil tusschen de regenhoeveelheden 
in de maxima-tijden en die der minima-tijden niet zoo 
aanzienlijk als in de verzengde luchtstreek. Iets der
gelijks doet zich voor in de peilstanden der rivieren; 
volgens Fritz vloeit in de rivieren van Middel-Europa 
ten tijde der vlekken-maxima een weinig meer water 
dan tijdens de minima. In den Nijl echter, die bijna 
uitsluitend door keerkringswater gevoedt wordt, zijn 
de hoogste standen in de periode der vlekken-maxima 
gemiddeld drie meter hooger dan ten tijde der minima —, 
een in het oog vallende bevestiging van Meldrum's 
wet (5). Het is niet te verwonderen, dat in de ge
matigde luchtstreek de invloed der vlekken slechts on
beteekenend optreedt; in deze streek toch hangt cle 
hoeveelheid hemelwater van nog andere omstandig
heden dan den warmtegraad des dampkrings af, b.v. van 
de richting eener bergketen , of van de ligging eener 
plek aan de windzijde of aan de lijzijde van zulk eene 
keten ten opzichte der heerschende winden (*). Als 
nu, ondanks deze vele invloeden, toch die der 
vlekken in de gematigde luchtstreek zoo duidelijk te 
voorschijn treedt, en als deze invloed in de tropische 
zone, zooals wij boven zeiden, zoo buitengewoon 
groot is, wordt dan hierdoor niet beslissend aangetoond, 
dat de verdampende werking der uitstraling van de 
zon de hoofdfactor in al deze verschijnselen is ? Kan 

(*) Volgens de hierboven vermelde statistiek gaf de liritsch-Imlische 
Regeering in een tijdjïerk van elf jaren ongeveer honderd millioen guhjer» 
tot leniging van hongersnood, ontstaan door droogte, en in het vorige 
elfjarige tijdperk bijna niets. Vertaler. 

(a) Maar dit is niet alleen in den gematigden aardgordel het R eY~ 
Op Java is het oostelijk gedeelte of de loefzijde veel droger dan 
westelijk gedeelte of de lijzijde, tengevolge van den drogen zuid-
oost-mocson. Vertaler. 

men zich hierover verwonderen, aangezien de aarde 
voor twee derden met water bedekt is en de verdam
ping een rechtstreeksche werking der stralen moet 
worden genoemd, terwijl de verwekking van den warmte
graad der lucht tot de meest ingewikkelde natuur
processen behoort? Is de uitstraling der zon ten tijde 
der vlekken-maxima het grootst, dan moet dit ook gelden 
voor de verdamping, bewolking, hoeveelheid regen, j 
peilstanden der rivieren en overstroomingen. 

15 April 1884. {Wordt vervolgd) 

TENTOONSTELLING T E D E L F T 
VAN 

VOORWERPEN B E T R E K K I N G H E B B E N D E OP H E T L E V E N 
E N O E N TIJD VAN PRINS W I L L E M I. 

Het plan bestaat om op 10 Juli a. s. te Delft eene 
tentoonstelling te openen van voorwerpen, uitsluitend 
betrekking hebbende op het leven en den tijd van 
Prins Willem I. 

Het doel dezer tentoonstelling is, zooveel mogelijk 
alles bijeen te brengen wat in verband staat met het 
leven van dien grooten man. 

Gaarne zal de daarvoor benoemde Commissie van u 
eene opgave tegemoetzien van voorwerpen en zaken, 
die in uw bezit mochten zijn en u tot het voorge
stelde doel tijdelijk wilt afstaan, zooals: documenten ; 
schilderijen, portretten in olieverf, pastel, gravuren , 
platen; munten, penningen en zegels; boeken en hand
schriften ; voorwerpen van verschillenden aard, huis
raad, kleeding, beelden, monumenten, enz. 

De Gemeenteraad van Delft, eenparig besloten heb
bende den sterfdag des Grooten Zwijgers, den grond
legger van den Nederlandschen Staat, plechtig te her
denken , ter verhooging ook zeker van het nationali
teitsgevoel , heeft de uitvoering van zijn besluit opge
dragen aan eene Commissie uit zijn midden. Deze koestert 
het vertrouwen uwe welwillende medewerking te mogen 
ondervinden , om zooveel mogelijk het leven van den 
Zwijger aanschouwelijk voorgesteld te krijgen. In menig 
raadhuis , kerk, gesticht of museum toch, bevinden 
zich voorwerpen, die uitstekend voor dat doel zullen 
geschikt zijn , alsook vooral bij particulieren. 

De tentoonstelling zal geopend worden op 10 Juli a. s. 
Het voornemen is die gedurende eenigen tijd, b. v. 

zes weken, in een der zalen van de Polytechnische 
School te Delft te houden. 

Een catalogus zal worden opgemaakt, waarin de om
schrijving der voorwerpen, alsmede de namen en woon
plaatsen der inzenders voorkomen. 

Men wordt beleefd doch dringend verzocht, zoo spoe
dig mogelijk een eenigszins uitvoerige opgave te willen 
doen van alwat men bereid is in te zenden, aan het 
adres van den heer H . L. Janssen van Raay, O.-I. 
Hoofdambtenaar, Nieuwelaan N°. 1, Delft. 

De Commissie behoudt aan zich het recht, voor 
inzendingen , die minder aan het beoogde doel beant
woorden, te bedanken. 

Het tijdstip van inzending en het adres zal nader 
worden opgegeven. De kosten van heen- en terugzen
ding komen voor rekening der tentoonstelling. 

De Commissie zal al het mogelijke doen voor de 
zorgvuidjgg bewaring en behandeling der voorwerpen, 
doch kan zich ingeval van beschadiging of verlies daar
voor niet aansprakelijk stellen. 

De voorwerpen zullen tegen brandschade verzekerd 
w °rden. wanneer zulks uitdrukkelijk verlangd wordt, 
onder opgave van het bedrag waarvoor de verzekering 
moet geschieden. 

De medewerking tot het welslagen dezer nationale 
fn historische onderneming wordt in het algemeen 
'"geroepen. 

De Commissie van de tentoonstelling bestaat uit de 
heeren: A. M. Schagen van Leeuwen, wethouder, 
Delft, voorzitter; Mr. M. A. Wijnaendts, lid van den 
Gemeenteraad, Delft; A. A. Vorsterman van Oyen, 
's-Gravenhage; F. H . L. van Swieten, gep. majoor 
der cavalerie, J. L. Moerman, gep. kolonel O.-I. le
ger, J. D. J. van der Hegge Spies, gep. kapitein-tcr-
zee, W. F. Meyen, gep. kapitein-ter-zee, J. N. Ver
schoor, directeur Bank-van-Leening, A. E. Lacomblé, 
leeraar Polytechnische school en H . L . Janssen van 
Raay, O.-I. hoofdambtenaar, secretaris, allen te Delft. 

H E T STIELTJES-MONUMENT. 
Ten Raadhuize te Rotterdam had dezer dagen de 

overdracht plaats van het Stieltjes-monument en bij 
deze gelegenheid voerde de heer Lodewijk Muller als 
President der Commissie het woord. 

„Bestond er eerst twijfel," — zeide hij — „waar 
het monument te plaatsen: in Stieltjes' geboorteplaats, 
of tc Zwolle , waar hij de groote kanaalwerken maakte, 
te Amsterdam, dat hij jaren in de Kamer vertegen
woordigde of te Rotterdam, dat hij in den laatsten tijd 
tot woonplaats had gekozen, en waar ook groote wer
ken van zijn hand aanwezig zijn, de keuze kon niet 
lang moeilijk zijn, vooral niet, toen van de ƒ4800, 
door Nederland samengebracht, Rotterdam alleen/ 3000 
bijdroeg. 

Spreker schetste daarop het gedenkteeken. 
Het bestaat in een zuil op een hardsteenen voetstuk 

ter hoogte van 11 meter. 
Aan de voorzijde ziet men een medaillon van Car-

rarisch marmer met het beeld van Stieltjes, vervaar
digd door den heer Lacomblé. 

Aan de achterzijde vertoont het de attributen van 
den ingenieur en den krijgskundige. 

Rechts staan Stieltjes' naam , zijn geboorte- en sterf
jaren: links: „Hulde van vrienden". 

Na herdenking van Stieltjes als man van uitstekende 
gaven van geest en hart, van groote kennis, gepaard 
aan eenvoud, en even liberaal van denkbeelden als 
degelijk van karakter, droeg hij het Monument en te
vens het Medaillon aan 't Stadsbestuur over. 

Het origineel van 't medaillon zal bewaard worden 
in het Museum Boy mans, terwijl aan het gedenktee
ken een bronzen afgietsel is gehangen. 

De Burgemeester aanvaardde, namens de Gemeente, 
het monument en het medaillon. 

Daarna las de Secretaris de oorkonde van over
dracht voor, waarmede de plechtigheid werd besloten. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'S-GRAVKNHACE. De Gemeenteraad behandelde in zijne zit

ting van 20 dezer het voorstel betrekkelijk de verversching 
van het water in de grachten: strekkende om het groote, 
maar kostbare ontwerp van den heer Van der Vegt, hoofdin
genieur van den Provincialen Waterstaat, niet uit te voeren, 
maar daarentegen te besluiten om zoo spoedig doenlijk een 
uitgewerkt plan van oppomping en afvloeiing door Burgcmees-
ter en Wethouders te doen opmaken en voorts met het Be
stuur van het Grootwaterschap Delfland de voorwaarden te 
regelen, waarop de uitvoering van zoodanig plan kon geschieden. 

Het plan van den genoemden hoofdingenieur zou aan de ge
meente zeer groote offers opleggen, waarvan de omvang vooraf 
niet te bepalen is. 

De ingenieur Van der Vegt wil namelijk langs een te gra
ven kanaal, dat door een groote zeesluis in verbinding met de 
Noordzee moet komen, niet minder dan circa 200,000 M* ver
vuild water per etmaal afvoeren, dan door Delfland's water 
moet worden vervangen. Dat aldus op den duur een afdoende 
verversching zou verkregen worden, spreekt wel vanzelf, wan
neer tevens, gelijk in 't ontwerp wordt gezegd, het nederge-
zonken vui l , dat door de opgewekte strooming niet zou wor
den medegevoerd, door baggeren werd verwijderd. 

Behalve ondergeschikte moeilijkheden, pleiten echter eenige 
hoofdbezwaren krachtig tegen dit plan. De genoemde water-
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massa kan Den Haag alleen dan dagelijks 
van Delfland verkrijgen, wanneer dit wa
terschap bereid is zijne gelegenheid tot 
waterinlating aanzienlijk uit te breiden. 
Nu zijn Dijkgraaf en Hoogheemraden ge
neigd aan Den Haag de bevoegdheid toe 
te kennen het te maken stoomgemaal, 
dienende tot oppomping van water, in 
werking te stellen, zoolang dc peilschaal 
te Delft niet tot 10 cM. onder Delfland's 
peil is gedaald. Daartegenover wordt ech
ter o. m. dc voorwaarde gesteld, dat het 
beheer over de werking der sluizen, cn 
over de verdere (op kosten van Den Haag 
aan tc leggen) werken, d. i. over het uit
laten of afvoeren van water, geheel aan 
het Waterschapsbestuur zal verblijven, ter
wijl het verdedigen der kust, die ten noor
den van het te maken kanaal gelegen is, ge
heel voor rekening van Den Haag zal zijn. 

Daar nu die kust van het punt, waar 
dc sluis is ontworpen, tot aan het eind 
der gemeente 4800 meter lang is, en over
wegende, dat de kust benoorden den Hoek 
van Holland door strekdammen in zee is 
moeten worden beveiligd, die op ouder
lingen afstand van circa 300 meter in zee 
zijn gelegd, cn dat ieder dier dammen, 
behalve de zeer hooge kosten van onder
houd , ± f 45000 heeft gekost, dan rijst 
de vraag, welke ontzaglijke verplichtin
gen volgens deze overeenkomst op dc ge
meente zouden rusten, en dan is 't dui
delijk dat de oorspronkelijke raming van 
het werk ad f 1,400,000 zou worden over
schreden. 

Vandaar, dat dit plan voorloopig door 
IJ. en \V . wordt losgelaten, cn zij, aan
nemende dat Delfland bereid zal blijven 
afmaling van water te gedoogen. zoolang 
de waterstand niet beneden 10 cM. is ge
daald, het doel hopen te treffen door op
pomping van het grachtwater tot een hoo
ger peil en het doen afvloeien van het 
dus opgepompte water naar zee, soutier 
bouw van een zeesluis met dc daarvoor 
noodig geoordeelde dammen in zee. Of ech
ter die dammen zullen kunnen gemist wor
den, blijft nog twijfelachtig. 

Het ingediende plan van dc beide raads
leden Van Malscn cn Jhr. Hora Siccaina 
is ingericht om een watermassa van 
200,000 M*. per etmaal uit de stadsgrach
ten weg tc voeren, en door schoon wa
ter tc vervangen. Naar hunne opvatting 
zijn een diepe ingraving door de duinen 
en ccn diepliggende zeesluis onnoodig. 
Zij wenschen den bodem van het kanaal, 
voor zoover dit door dc duinstreek loopt, 
niet lager dan 3 meter boven Amster
damsen peil te doen liggen. Door een uit-
watcringsduiker, die door de zeewering 
wordt aangelegd, heeft dan dc verdere af-
vlocd naar ccn stortbcd op het strand 
plaats. Daar die duiker eveneens met den 
vloer op 3 M. boven A. I'. wordt gelegd, 
vervallen de bezwaren van het Hoogheem
raadschap Delfland ten opzichte der zee
wering. Dc ontwerpers meenen dat, ten 
behoeve van de noodige afsluitingen aan 
de grachten, geen steek- of schutsluizen 
zullen noodig zijn, maar dat tot dit doel 
vallaten, aan dc bruggen tc bevestigen, 
voldoende zullen wezen. 

De Raad heeft besloten een nieuw uit
gewerkt plan tc doen opmaken cn voor
alsnog geen uitvoering tc geven aan het 
plan-Van der Vegt. 

HOORN. De spoorweg Zaandam—Hoorn 
is Maandag feestelijk geopend in tegen
woordigheid der Ministers van Binnenland-
sche Zaken cn van Waterstaat, Handelen 
Nijverheid. 

El.liURc. Aan den heer K. K. Fecnstra 
is met ingang van 1 Januari a. s. eervol 
ontslag verleend als gemeente-architect. 
De Raad besloot voorts, die betrekking 
alsdan tc doen vervallen. 

B E N O E M I N G E N . 
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Tot directeur van het Museum van Kunst
nijverheid tc Utrecht is benoemd de heer 
P. J. Houtzagers, architect aldaar. 

A D V E R T E N T I E N . 
Publieke Verkooping 

in het verkooplokaal van G. THEOD. 
BOM & ZOON, Keizersgracht bjj het Molen
pad 42N, op Donderdag 29 Mei 1884, des avonds 
ten zeven ure, van eene kleine, doch kost
bare verzameling, keurig geconditioneerde, 
meest Bouwkundige 
B o e k » e n P l a a t w e r k e n , 
nagelaten door een voornaam lïouwkundige. 
De catalogus is samengesteld door ,1011. G. 
S l'EML KB (Jz., Boekhandelaar te Amsterdam, 
en aldaar benevens aan het Verkooplokaal a 
10 cent verkrjjgbaar. 

Kijkdagen: Particulier op Zondag 25 en 
llonderdag 2!l Mei, Publiek, op Dinsdag87 
en Woensdag 28 .Mei. 

A A N B E S T E D I N G . 
BÜRUK.MEKSTER Ba W E T H O U D E R S van 

Ca/ielle a d Use/ zullen op Vrijdag den 6' Juni 
1884, des middag! ten 12 uren ten Raadhuize 
der Gemeente in het openbaar aanbesteden: 

Het verbouwen van twee Ge
meentescholen met aanbehooren. 

Bestek en teekeningen zjjn van af Maan
dag it Mei 1 SS t op alle werkdagen van i) 
tot 4 ure ter inzage op het Raadhuis te Ca-
pelle a\d Usel en aldaar even als bij den Ar
chitect tegen betaling van /1.50 op franco 
aanvrage verkrijgbaar gesteld. 

Aanwjjzing zal worden gedaan op Zater
dag den .'11 Mei 1884, des voormiddags ten 
9'/i ore. te beginnen aan het schoolgebouw 
in Wijkkelen 

Inlichtingen geeft de Architect II. V A N 
DAM Jus. te (a/ie/te ad Idsel. 

Capelte ad Usel 2:5 Mei 1881. 
Burgemeester en II et/'io'/ders voorn., 

De Hit roemeeder, 
C. V A N BKRKNSTEIJN. 

tie Secretaris . 
D. H VAN DER EINDT. 

M I E » l i \ ( i . 
B U R G E M E E S T E R en WETHOUDERS der 

Gemeente ASlS'l ERDAM zullen op Dinsdag 
3 Juni 1884, op het Raadhuis, te 18 uur 
des middags, in het openbaar doen aanbe
steden : 

Het vergrooten van het gebouw 
voor de Rijks Postspaarbank, 
op den hoek van de Stadhou
derskade en Gerard Doustraat. 

Dc Voorwaarden dezer aanbesteding zijn 
uitsluitend te verkrjjgen ter Drukkerij der 
Gemeente, tegen betaling van ƒ I (met ééne 
teekening). 

Aanwijzing zal worden gedaan op het ter
rein , op Vrjjdag 80 Mei e.k., des namiddags 
te 2 uur. 

Burgemeester en Wethouders voorn.: 
Amsterdam, V A N T I E N H O V E N . 

21 Mei 1884. Ik Secretaris: 
I.K J O L L E . 

Inschrijving 
op Donderdag 5 Juni 1884, 

in het Timmerhuis te Rotterdam, 

naar de L E V E R I N G van 
Getrokken IJzeren Pijpen, Fit

tings, Branders en andere Ma-
gazijngoederen, ten dienste der 
Gemeente-Gasfabrieken te Rot
terdam. 

De voorwaarden liggen, op de gewone 
dagen en uren, ter lezing op het kantoor der 
Gemeente-Gasfabrieken, Oost-Zeedijk, en zijn 
voor den prijs van 25 cents, verkrijgbaar bjj 
Wed. P. V A N W A E S B E R G E EN ZOON, 
Boekdrukkers aan den Houttuin No. 78, al
waar ook de gezegelde inschrjjvingbilletten 
tegen betaling van 22'j.2 cents verkrjjgbaar 
zjjn. 

P r o v i n c i a l e W a t e r s t a a t 
van FRIESLAND. 

AANBESTEDING. 
Op Vrijdag den 30'" Mei 1884, des namid

dags ten één ure, zal, bjj enkele inschrij
ving, overeenkomstig !j jj 184 en 435 der 
A. V., in het gebouw van het Provinciaal 
Bestuur te Leeuwarden worden aanbesteed: 

Het bouwen van eene Uitwate-
ringsluis, ter vervanging van de 
bestaande Roptazjjl, benoorden 
Harlingen. 

Raming / 47000. 
Het bestek ligt ter leling in voornoemd 

Gebouw. Gezegelde formulieren voor inschrjj-
ving8biljetten zijn te bekomen tegen betaling 
van 25 cent en bestekken met teekening te
gen betaling van / 1.5(1 op het Bureau van 
den Provincialen Hoofdingenieur. 

De noodige aanwijzing wordt op de plaats 
gedaan op Woensdag 2S Mei e. k. 

Voorts zjjn nadere inlichtingen te bekomen 
bjj den Hoofdingenieur voornoemd. 

Leeuwarden, 19 Mei 1SS4. 
De Commissaris des Konings in de 

provincie friesland, 
VAN HARINXMA TIIOE SLOOTEN. 

A . l » . D K V R I E S J r . 
JALOUSIËNFABRIKANT, 

Passeerdergracht N . 22, Amsterdam. 
Beveelt zich bjj heeren Bouw

kundigen aan voor de levering 
van BINNEN- en BUITENJAL0US1ËN. 
uiterst net en soliede. tegen den 
laagsten prjjs, alsook houten 
Rolgordijnen. 

Monsters en prijsopgaaf franco 
en gratis. 

Authograplilesch Atelier. 
Authographie vervangt Lithographie en 

Fotolithographie en is veel goedkooper. 
Teekeningen op elk gebied worden W 

Authographie bijzonder net, accuraat cn 
tegen zeer lage prjjzen in den kortst moge-
ljjkcn tytl uitgevoerd. 

Prijsopgaven en proeven van bewerking, 
bjj aanvraag, gratis. 

H . C. KOSTER J r . , Utrecht. 
Zonstraat G HSL 

H. H. Architecten en Bouwkundigen 
worden opmerkzaam gemaakt op mijne Reproductie P H O T O - L I T H O G R A P H I E ; al' e 

Bouwkundige Teekeningen, in zwarte ljjnen geteekend, worden door deze methode 
hetzij in denzelfden of in een verkleinden maatstaf vervaardigd, waardoor dezelve ni» 
alleen zeer spoedig maar ook zeer accuraat en in billijken prjjs worden geleverd. Oo» 
Heeren Boekhandelaren worden hierop attent gemaakt, terwjjl het zeer geschikt is voor 
de uitgave van Geï l lus treerde Boekwerken. 

Met achting, UEd. Dv. Dienaar, 
A . K R O O N , 

Photo-Lithograaf en Steendrukkerij, Reguliersdwarsstraat N". 33, Amsterdam-

BURGEMEESTER en W E T H O U D E R S van 
ZWARTEWAAL zullen op Woensdag den 28 
Mei a. »., des nnmiddags ten twee ure, ten 
Raadhuize aldaar bjj inschrijving aanbesteden: 

Het verbouwen en vergrooten 
van de bestaande School en ver
beteren der Onderwijzerswoning. 

De aanwnzing zal geschieden des morgens 
10 uur op den dag der aanbesteding. 

Bestekken met teekeningen zjjn verkrijg
baar a / L 5 0 ter Secretarie. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
L . F . J . V A N V L I E T . 

De Secretaris, 
C. B E U K E L M A N , l. S. 

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

S T O O M K E T E L S F.\ 
op de Intern. Tentoonstelling tc Amsterdam 

1883 bekroond met 
EEEE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
Bickerstraat 

A M S T E R D A M . 

J. <& D. V A N DER P O T , 
R O T T E R D A M . 

GEKYAMSEERD ROTVRIJ 

RASTER- en ander HOUTWERK, 
in alle op te geven maten, tot 10.25 M ' . 

niet vatbaar voor de C h a m p i o n 
en uitertst langzaam brandend. 

Dennen-, V u r e n - , G r e e n e n - en E i k e n 
B E S T E K H O U T 

en verder T I M M E R H O U T , 
Vlot- en Slijpdeeleri enz. 

Prima P O R T L A N D - C E M E N T , 
merk DÏCHERHOt'F * so i l \K , 

in wicht houdende Vaten van 180 Kilo 
en Zakken van 70 Kilo, 

niet vervalicht met hoogovenslakken, kalksteen 
of dergeljjke bijmengingen. 

^ H Y D R A U L I S C H E en andere K A L K , 
per Wagon of Scheepslading. 

Chemisch bereide V e r f , 
OLIEBIJTSELS, VERNISSEN en ALBASTINE 

uit de fabriek van den Heer 
F . A. Q. V A N G E L D E R , 

tc Rijswijk bjj 's Huge. 

H A R D 8 T E E N . 

NIEDERMENDIGER BAZALT LAVA. 
Z A N D S T E E N . 

uit de groeven van 

Staudernheimer. 

Benthi eimer. 

Oordeler. 
Wexemer. 
Roode Kyllthaler enz. 
L a Rochette. 

Italiaansche Mozaïkvloeren, 
volgens teekening. 

ENGELSCHE AARDEN BUIZEN. 
BELGISCHE GIPS. 

vuurvaste Steenen en V u u r k l e i e n « . 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBÉSTEDUG. 
Op Woensdag den 28 Mei 1884 des voormid

dags ten 10 uren zal aan het bureau van 
den Sectie-Ingenieur Jhr. W. H O E U F F T 
in het Station Delftschepoort te Rotterdam 
worden aanbesteed: 

1'. Het uitvoeren van verfwerken 
aan de Gebouwen en Kunstwer
ken langs den spoorweg van 
Rotterdam naar Willemsdorp in 
é é n perceel. 

2'. Het uitvoeren van teerwerken 
aan Remming werken, Brugge-
dekken enz. langs den spoorweg 
van Rotterdam—Breda in twee 
perceelen. 

8». Het ophoogen van het Perron, 
Voorplein, Privaatgebouwtje en 
verdere werken op het station 
Usselmonde. 

i'. Het uitvoeren van herstellingen 
en vernieuwingen aan de Rem-
mingwerken, Bruggedekken, 
Gebouwen, Afsluitingen enz. ge
legen in den spoorweg van Rot
terdam—Breda, in drie percee
len. 

Inlichtingen zjjn te bekomen op het bu
reau van den Sectie-Ingenieur voornoemd en 
de Heeren P. L E I T H , Hoofdopzichter te Rot
terdam, W . G E L E N S . Opzichter te Dordrecht 
en G. A. V A N V E G G E L , Opzichter te Zwa-
luwe, alwaar ook bestekken zjjn te verkrjj
gen ad /0.50 per stuk. 

LOUIS GOFFIN & C= 
Avenue Rogier 27 Luik. 

L A R O C H E T T E S T E E N , bekroond op 
de Tentoonstelling der Maatschappij ter be
vordering der Bouwkunst in 1882; verder 
Hardsteen, Koijen, Kalk , enz. enz. 
Monsters op aanvrage verkrijgbaar. 

Door den Heer A. H. V A N BERGEN, fa
brikant te HEILIGERLEE (Prov. Gro
ningen), is aan de Gemeente geleverd 

een nieuwe BRANDSPUIT, zuig- en pers
vermogen en al hetgeen daarbjj behoort. 

De spuit werd op den bepaalden tjjd ge
leverd en voldeed bjj de beproeving volko
men aan de gestelde eischen. 

Voor zooveel men uit de beproeving een 
gegrond oordeel mag vestigen, komt den Heer 
A. H . VAN B E R G E N met zijne B R A N D -
S P U I T P A B B I E K in ruime mate aanbe
veling toe. 

Kralingen, den 15 April 1884. 
Burgemeester en Wethouders, 

De Burgemeester, 
G. II. L A M B E R T . 

De Secretaris, 
E . L . H . A. QUARIN W I L L E M I E R . 

G . J . V I N C E N T & C 0 . , 

Kunstsmeden, 
S C H I E D A M . 

Bekrooml op de Internationale Koloniale 
en Uitvoerhandel Tentoonstelling 

te Amsterdam in 1883 met de 
ZILVEREN MEDAILLE. 

Specialiteit in IJzeren Hekken 
FIJN SMEEDWERK. 

Leveren: Paardonruiven, IJzeren Ke
tels en Reservoirs voor water, olie, enz. 

TORENUURWERK. 
Het BESTUUR der gemeente URSEM 

wacht prijsopgave in, zoo mogeljjk met 
teekeningen enz.. voor 't leveren van een 
N I E U W U U R W E R K in den Gemeente
toren. Opgaven te zenden aan den Burge
meester. Inlichtingen te bekomen bjj S. WIT Jz. 
te Oterleek. 

BECKKIt & BUDDINGH. - ARXHEM. 
K O N I N K L I J K E F A B R I E K VAN 

W A T E R P A S - , 

H O E K H E E T -

en andere 

I N S T R U M E N T E N 

voor I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , TEEKENAARS, enz. 

Geëmai l feerd- i jzeren P E I L S C H A L E N , 

WEEGWERKTUIGEN. 
RLOOS & VAN LI1BUR6H 

R O T T E R D A M 
EIGENAARS van BAZALTGROEVEN 

in RIJNPRUISSEN. 
Agenten van de Maatschappij van 

Quenast, van de Hardsteengroeven 
der Maatschappij St. Georges en van 
de Bonner Portland-cement Fabriek. 
Handelaan In Bazalt, Hardsteen, Straatkeien, 

Portland-Cement, Bruinsteen, enz. 

J. L. BACON & C. 
Ingenieurs, aannemers van verwarming en ventilatie. 

Gouden Medaille, 
Tentoonstelling 1883, Amsterdam, 

N i e u w e v a a r t , 10 
AMSTERDAM. 

Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge
stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 

Projecten en begrootingen worden kosteloos 
geleverd. 
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\ \ \ i t , :sT i : iM\ ( . . 
B U R G E M E E S T E R en W E T H O U D E R S der 

Gemeente ARNHEM zullen Donderdag 29 Mei 
1884, 's voormiddags 11 ure, in het openbaar 
ten Gemeentehuize aanbesteden: 

Het maken, leveren, stellen enz. 
van S C H O O L M E U B E L E N . 

Bestekken tegen betaling ter Secretarie ver
krijgbaar. 

• P A R K E T V L I I E B I X . f i 
Zj V1LLER0Y & BOCH, METTLACH £ 
S BOCH Frères, MAUBEUGE SJ 
=! MINTON, HOLLINS & C".. STOKE £ 
o» liy de Vurtc/uiwoordî er» en Depftthuiideri: ^ 
C D K L I N T & O . , g 

Oostzeedijk 2iS, Rotterdam. 

T E R R A - C O T T A - F A B R I EK 
gevestigd te ZEIST (sedert 1835), 

B E K R O O N D M E T D I V E R S E M K D A I L L E 8 . 

Magazijnen te Amsterdam, Achteroosteinde 
bij het Paleis voor Volksvl i j t . 

Uitgebreide handel in: Kleurige Gevel- en Proflelsteen, Franscbe Muur-
Vloer-, Trottoir- en M o s a ï k t e g e l s , alle soorten Dakpannen en IJzeren Dak' 
ramen. Portland-Cement franco aan elk Station 011 keur en prijzen tenen elk» 
concurrentie. 

Hardsteenhouwerij, gestampte Kunstzandsteen en 
Gegoten Cementen Voorwerpen. 

PIKITOLITIIOr.ltl.lllE, PIIIIÏIIZI\I.IH;II.IPIII[ 
en S l é r é o l y p e - l i i r i c h l i n o ; 

van G. J. T H I È M E , te Arnhem. 
De ondergeteckende vestigt dc aandacht 

op zjjnc inrichting voor Plialsllthagraiiliiv, 
brjzouder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van H H . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l'haiozlmo-
«rapli le voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van H H . Uitgevers en op 
zjjne Men-ui»iM-inrii inii.K voor H H . Druk
kers, alles tot dc minste prjjzen. 

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

De heer JOH. G. S T E M L E R Cz. , te Am
sterdam, heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
bestellingen voor Phaulithsgraiihie, zonder 
prijsverhooging voor de bestellers. 

O. J. THEEMS. 

Eene groote keuze M A R M E R E N S C H O O R S T E E N M A N T E L S uit de Stoom 
mnrmertabnek der H H . OZINGA en VLASKA.MI' is in onze .Magazjjnen dagelijks ter 
bezichtiging voorhanden. - 0 0 

G R A F Z E R K E N en M O N U M E N T E N , B E E L D E N en V A Z E N , Marmeren' 
en Bremer V L O E R E N , A L B A S T I N E en C H E M I S C H E V E R F 

M A H T M J W 4 » C«., 
Achteroosteinde, AMSTERDAM. 

P A T E N T WINDOW DECORATION 

Vraagt Catalog.-
NEDERL. 

Yan der 
« a l v . o p 

LOONl 

Emmers, Tobben, 
Gieters, enz. enz. 

VEKZINKFABRIEK, 

inden & Co. 
Dordrecht. 

Zuinigheids- I Niet aangroeien-
. . . I de en roestwe-

K00Stenjzers.| rende Verven. 

L 
FABRIEK DE IIIHIIMMIII, I.ISSEL 

D E J O N G H & C 0 . 
Civiel-Ingenieurs te Oudewater, 

leveren en vervaardigen in den kortst mogeljjken tjjd alle soorten van Stoombaggermo-
lens in hout- of jjzerconstructic, volgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte en op
brengst van 150 tot 2000 M 3 per werkdag, Stoomgraafmachines (Fxcavateurs), Stoom
werktuigen, Ketels, Drijfwerken, Locomobielen, Heimachines, Steen- en Tegelvorm
machines, IJzeren Kap- en B r u g c o n s t r u c t i ë n enz. 

Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VAL DE TRAVERS, 
FABRIEK T R A D E M A R K . NATUURL. ASPHALT 

l.osanges , 
IJzeren Daken, 

en zybeki., MODERNE GLAS VERSIERING. 
I beren M S M FABRIKANTEN, 

I.igalv. IJzeren ZILVEREN MEDAILLE en le klas GETUIGSCHRIFT 
WereldtentMistelliar, CALCUTTA, IBKI. 

Volmaakte nabootsing van geschilderd 
en gebrand Glas. Het doel van deze uitvin
ding is om tegen zeer middelmatigen prjjs 
ieder in de gelegenheid te stellen om ramen, 
glazen deuren enz. te versieren. De modellen 
zün menigvuldig: geschikt zoo voor openbare 
als particuliere Inrichtingen, Woonhuizen enz.; 
van de eenvoudigste tot de meest saamge-
stelde stjjlen en afmetingen, als: Bloemstuk
ken, Kopstukken, Figuren, Middenstukken enz. 
niet verschillende randen, die al de schoon
heid bezitten van gebrand Glas 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën: 
H. J . G A L L E N K A M P , Arnhem. 

Agenten: 
Amsterdam, N . Vos. 
Utrecht, H . HUINCK. 
Den Haag, H . L . D . FIGELET. 
Groningen, .1. H . DB VRIES. 
Arnhem, Wed. A. E . J . DE BRUUN&ZOON. 
Middelburg, B. NEELMEIJER. 
Rotterdam, WAUTIER & FARO. 
Den Bosch, A. MOSMANS. 

» J . MULLER HERZET. 
Bovendien is deze PATENT GLASVERSIEHINO 

aangebracht in het Nederlandsch Handelsmuseum 
te Amsterdam, aldaar dageljiks te bezichti
gen, terwjjl daar tevens alle Inlichtingen, 
Prijscouranten enz. verkrijgbaar zjjn. , 

AMSTERDAM 
B e l t w e g N " . 3. 

VAL DE TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

Gecomprimeerde Asphal lwegen en dito Dorschvloeren. 

M e r k e n in Asphalt-Mastiek voor T r o t t o i r s , S k a l i u g - H i n k s , M o u h l o e r e n , 

Kelders . 

K o l f - en Kegelbanen, W i n k e l - en Magazynvloeren , G a n g e n , Veranda's , 

B r u g - en Dakbedekkingen, Be lon-Fundeer ingen, 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 Kantoor der fabriek, Damrak 80, Amsterdam, of bij den Heer 
H . G . KNOOPS C.OZN. , Beekstraat F . 6 2 , te Arnhem. 

De Directeur, W. PATON WALSH. 

Amsterdam — Geïllustreerd. 
P L A N V A N A M S T E R D A M (in kleu

rendruk) met 105 zoo kleine als groote 
Gebouwen, Parken, Standbeelden, namen I 
van al de Straten en Grachten met duide-
ljjke verwjjzing waar die op het plan te vin
den; verder met de Kerken, Hotels, Café's, 
Bodega's, Hicrknjjpen, Middelen van vervoer, 
Bezienswaardig- en Vermakelijkheden etc. 

Prijs ƒ0.75. 
Uitgever: J O H . G. S T E M L E R Cz., 

tterdam. 

V E R S C H E N E N : 
J . W. V I S S E R . HANDLEIDING 

bij het ONDERWIJS in de STOOM
W E R K T U I G K U N D E , deel III met «pla
ten a ƒ 2 . 5 0 . Met dit 'i' deeltje en een At
las, inh. 15 Platen, is het werk comply' 
te bekomen voor ƒ 7 . 5 0 . Uitgevers E . *' 
BRILL, Leiden en J O H . G. S T E M L E R Cz-, 
Amsterdam. 

RCHITECTVRAET1O;MICITIA 

Redacteur-Uitgever V. W . V A X CïKNPT ]G/. 
ISurenu der Redactie van Architeitura et Amieitia: J A N SPRINGERi 

C B. P O S T H U M U S M K V J K S en A . W . WEISSMAN. 
Stukken voor het (iciiootsihap , de Redactie betreflende, te adresseeren 

aan den Heer C. B. POSTHUMUS MKYJKS, Prinsengracht 851 te Amster
dam t en die omtrent de Administratie van het Genootschap aan den 

Heer T H . (.. STRKNC.KRS, Oosterdoksluis, te Amsterdam. 
Alle andere stukken en advertentiën aan het Itureau van De Of>merker, 

Driekoningenstraat N #. 28 Ie Arnhem. 

ABONNEMENT /'2.25 per 3 maanden of wel zes gulden per jaar bij 
vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag; voor bet buitenland 
/ 7.SO en Nederlanilsch-Imlie ƒ 9.—, bij vooruitbetaling. 

A D V K K T K N T 1 K N , ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een bewijsnommer, worden tot Vrijdag avond aangenomen. 

Voor veelvuldige plaatsing of een groot aantal regels worden abon
nementen gesloten. 

AFZONDERI.IJKK NOMMERS, uitsluitend bij contante betaling te beko
men, ad 15 cent per stuk en 25 cent per plaat. 

Gedrukt by G. W. van der Wiel & O., te Aruhe». 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T GENOOTSCHAP. 

Heeren Leden wordt bericht: 

1 0 dat zoolang de voorraad strekt, de exemplaren 
van de villa Silberstein zijn te verkrijgen op franco 
aanvrage tegen betaling van ƒ0 .80; 

2" dat wegens het schoonmaken van het lokaal, de 
sociëteitszaal gesloten zal zijn van 3 tot en met 8 Juni; 
gedurende dien tijd zal sociëteit gehouden worden in 
een der benedenzalen van Maison Stroucken, ingang 
Leidschekade; 

3° dat op Woensdag den II.** Juni e. k een bui
tengewone vergadering zal gehouden worden, tot me-
dedeeling van het rapport van beoordeeling der prijs
vragen, uitgeschreven in 1883—1884. 

Namens het Bestuur, 
de iste-Secretaris 

Th. G. Strengers. 

(A. etA.) E E N HEUGLIJK VERSCHIJNSEL. 
Het lieflijke lenteweder lokt thans den stedeling naar 

buiten. De Amsterdammers, die in hun onmiddellijke 
nabijheid slechts weinig natuurschoon kunnen vinden, 
stellen thans dat weinige op dubbelen prijs. 

Tot de fraaiste punten in den omtrek der hoofdstad 
behoort wel het Buiksloter Tolhuis aan de overzijde van 
het IJ. Het panorama, dat men daar genieten kan, 
is reeds vanouds beroemd. Al in de XVIe eeuw 
werd het door schilders en graveurs bij voorkeur tot 
een onderwerp hunner doeken of prenten genomen, 
en bijzonder talrijk zijn ook in de XVIIeeeuw de ge
zichten op Amsterdam van de IJzijde. Wie herinnert 
zich niet het kapitale doek van Willem van de Velde 
den jonge op het Trippenhuis ? 

't Was zeker ook het panorama, dat aan het Tolhuis 
te genieten valt, dat den dichter de welbekende rege
len in de pen gaf 
•,Aen d'Aemstel en aen 't Y daer doet sich heerlijk ope 
Zij die als Keyscrin de kroon dracght van Europe." 

Wij allen, wij hebben dat panorama in onze jeugd 
n ° g in zijn volle schoonheid kunnen genieten. Thans 

echter, nu het zoogenaamde Stationseiland een gele 
zandmassa voor de stad vormt, en de zoo schilder
achtige gevels van Haringpakkerij en Ruitenkant ach
ter hulpstation en viaduct schuil gaan, is veel wat 
vroeger den schilder aantrok, verdwenen. 

Het verdient daarom waardecring, dat men, hoewel 
beseffende, dat het plaatsen van het groote station aan 
de IJzijde een kapitale fout is geweest, waardoor de 
scheepvaart, waaraan Amsterdam zijn opkomst te dan
ken heeft, in ijzeren kluisters geslagen is, toch tracht, 
zoowel aan het station als aan de huizen van de De-

I Ruijterkade, zooveel mogelijk een fraai aanzien te geven. 
Thans reeds eene beschouwing over het station te 

leveren zou voorbarig zijn, en wij bepalen ons dan ook 
voor ditmaal tot de huizen aan de De-Ruijterkadc, aan 
het schoonste waarvan het kunstlievend Gemeentebe
stuur te zijner tijd den palm zal geven, terwijl een 
belooning in klinkende munt zijn gelukkige bezitter zal 
ten deel vallen. 

Wanneer men van de IJzijde de De-Ruijterkade na
dert , heeft men een goeden blik op het geheel, en be
speurt men met genoegen, dat aan Öud-Holland's berg
en baksteenbouw het leeuwendeel is gegeven. 

Aan den oostelijken hoek zien wij het kantoor van 
de firma De Vries & C"., een zeer pittoresk hoekge-
bouw, dat min of meer in den geest der Engelsche 
cottages is opgetrokken. De architect Salm heeft eer 
van zijn werk , en door de verbinding van houtarchi
tectuur met berg- en baksteen-constructie heeft hij een 
zeer aangenaam geheel verkregen. 

Naast dit kantoor staat het huis van den heer Flut
ters , een van de laatste werken, die de te vroeg ont
slapen Wilkens in verbinding met zijn collega Van 
Arkel totstandbracht. De Hollandsche Renaissance 
is hier met veel smaak in toepassing gebracht, en alle 
stijfheid vermeden. Zij, die dezen gevel uit de af
beelding , die De Opmerker verleden jaar daarvan gaf, 
kennen, zullen zien dat de werkelijkheid bij de tee-
kening niet achterstaat, maar dat de kleurschakeering 
het effect nog verhoogt. 

Het café „De Ruyter" staat een weinig verder. Ook 
hier is het ontwerp van de hand der heeren Wilkens 
en Van Arkel. De Hollandsche Renaissance is ook 
hieraan het woord, en het fraaie beeldhouwwerk, van 
den heer Franse, draagt veel bij tot het schoone effect. 

http://�
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Als ware het, om den wandelaar duidelijk te maken 
hoe dorstig de Amsterdammers zijn, is ook in de 
drie overige gebouwen, tot dusverre aan de Dc-Ruij-
terkade verrezen , de zoo gewenschte „vergunning". 

Het „Volkskoffiehuis", opgetrokken naar het ont
werp van de heeren Sanders en Berlagc, heeft een 
aangenaam uiterlijk. Ook hier is berg- en baksteen 
tot een behaaglijke afwisseling vereenigd. De stijl
vormen zijn ontleend aan de Hollandsche Renaissance, 
hier en daar met Engelsche motieven gemengd. Sym
metrie is, en te recht, ter wille van het pittoresk ge
heel , opgeofferd. 

Het café „Czaar Peter", welks ontwerper ons onbe
kend is, toont, dat ook daar gestreefd werd naar een 
goed geheel. Moge de indruk van het geheel ook 
niet ongunstig zijn, gaarne had men wat meer karak
ter in de details gezien, die thans wel wat alledaagsch 
zijn geworden. 

De westelijke afsluiting wordt gevormd door het 
café-Zincken, dat in de onmiddellijke nabijheid van den 
zoo deerlijk uit het lood gezaktcn vleugelmuur van den 
viaduct staat. Het ontwerp werd geleverd door de 
heeren Van der Stok Jr. en Geerling, die met beperkte 
middelen veel totstand wisten te brengen. De moei
lijkheden , die de plattegrond aanbood, zijn met ta
lent overwonnen , en de gevel is 111 goede Renaissance-
VOrmen gecomponeerd. Hoewel het gebruik van berg
steen zeer beperkt moest blijven, is toch naar afwis-
seling in kleur gestreefd. 

Er zijn aan de De-Ruijterkade nog tal van onbe
bouwde erven. Gaan de bezitters of de toekomstige 
bezitters op even artistieke wijze met bouwen voort, 
dan kan de Gemeenteraad met voldoening terugzien 
op de vergadering, toen hij het besluit tot het uitrei
ken der premie nam. Vooral de beoefenaar der bouw
kunst heeft dus recht om te spreken van een heuglijk 
verschijnsel. 

(A. et A.) I N G E Z O N D E N . 
Den Haag , 23 Mei '84. 

Aan de Commissie voor de Redactie van 
„De Opmerker." 

Naar aanleiding van het verslag der 27e algemeene 
vergadering zij het mij veroorloofd, betreffende de 
daarin voorkomende bijlagen „ingekomen en beant
woorde vragen" , uwe aandacht op het navolgende te 
vestigen: 

In het werk „Allan, Geschiedenis enz. der stad Haar
lem" , onder medewerking o. a. van den adjunct-archi
varis Gonnet (uitgever J. J. van Brederode), komt in 
het 3e deel, bl. 292 tot 297, een en ander voorover 
den toren van de St.-Bavokerk. 

Onwillekeurig doet zich de vraag voor of de daarin 
genoemde meesters Anthonijs en Rombout niet de zeer 
bekende meesters uit Mechelen zijn, die behoorden tot 
de familie Keldermans, of dien naam hadden aangeno
men, en wier kunstrichting in zoovele gebouwen der 
Nederlanden van dien tijd is terug te vinden. 

Uw geacht eerelid, de heer De Stuers, heeft in De 
Kunstbode over hunne medewerking in de oprichting 
van eenige monumenten in Zeeland geschreven. 

In het werk van Allan zijn tal van merkwaardighe
den over bouwkunst en bouwmeesters van Haarlem te 
vinden, welke ik in uwe aandacht aanbeveel en die 
wellicht, evenals het boven aangehaalde over den toren, 
voor overneming in uw blad geschikt zijn. 

Betreffende den bouwmeester van den toren van de 
Oude Kerk te Amsterdam komt het noodige voor in 
het werk van Scheltema, „Aemstel's oudheid", hetgeen 
ook overgenomen is in de afleveringen van de „Oude 

Gebouwen" van de Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst. 

Met de meeste achting heb ik de eer te zijn 
Uw Dw. Dien. 

J. P. E, HoEUFFT. 
Met belangstelling nam de Rapporteur kennis van 

i de bovenstaande bijzonderheden. Ook hem heeft de 
overeenkomst getroffen , die er bestaat tusschen den 
toren van het beroemde Raadhuis te Oudenaarde en 
den toren der St.-Bavokerk te Haarlem. 

De eerstgenoemde toren, het ontwerp van Kelder
mans, is echter meer dan 10 jaar later gebouwd dan 
de toren te Haarlem, die in 1516 reeds voltooid was. 
Vóór dien tijd is den Rapporteur geen toren van dien 
vorm bekend, en hij aarzelde dan ook niet, den Haar-
lemschen toren als de prototype te beschouwen. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

De 4 9 v t l - algemeene vergadering der Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst werd Woensdagavond, 
den 28 Mei jl . , in het gebouw van het Genootschap 
Natura Artis Magistra gehouden en te ruim zeven uren 
door den Voorzitter C. Muysken geopend, die den 
leden welkom heette en in herinnering bracht, dat 
sinds de jongste, in September gehouden vergadering 
veel belangrijks was geschied, en het meest belang
rijke door het Bouwkundig Weekblad was medegedeeld. 
Met blijdschap en erkentelijkheid wees spreker op het 
vele, dat in de laatste maanden was gedaan. Werken, 
in deze vergadering nedergelegd, getuigden voor de 
betoonde werkzaamheid en belangstelling. 

Dank bracht spreker aan de Commissie, die verslag 
had uitgebracht over de merkwaardigheden der in 1883 
hierterstede gehouden tentoonstelling. De arbeid be
wijst haar belangloozen ijveren is artistiek uitgevoerd, 
zoodat de Maatschappij daarmede eer kan inleggen. 

Ook ligt de proeve van een Algemeene Bouwver
ordening voor Nederland , door een Commissie ontwor
pen , ter vergadering om te worden beoordeeld. 

Een ander werk bestaat in de „Voorwaarden bij het 
uitschrijven, beantwoorden en beoordeelen van prijs
vragen aanbevolen", opgedragen aan de leden. Hulde 
brengt spreker aan de wijze, waarop die taak is opgevat. 

Het afgeloopen jaar is van gewicht door het besluit 
tot oprichting van een waardiger zetel voor de Maat-

i schappij, waarvoor de grondslagen gelegd zijn, terwijl 
gisteren de opbouw werd aanbesteed. Na deze toespraak 
opende de Voorzitter de vergadering, om in de eerste 
plaats het woord te geven aan den Secretaris, die het 
jaarlijksch verslag uitbracht. 

Wij ontleenen aan dit verslag het volgende: 

Het ledental, dat volgens vroegere opgave op 31 
December jl. 854 bedroeg, ondergaat eene kleine wijzi
ging, daar enkelen in gebreke bleven de contributie 
te voldoen. De Maatschappij telt 770 gewone, 43 buiten
gewone en 36 kunstlievende en alzoo te zamen 849 
leden. Zij betreurt het afsterven van Dr. Jan van Vloten, 
den architect H . J. van den Brink, te 's-Hage, en den 
heer B. van Dijk, hoofd der firma L . van Bakkenes 
& Co., de vroegere uitgevers van de werken der Maat
schappij. Ook verloor zij haar eerelid baron Heinrich 
von Eerstel, te Weenen. 

In 't afgeloopen jaar werden de heeren Emile van 
den Bergh en Louis Leblan, Voorzitter en Ondervoor
zitter van de Sociiti des arcliitectes de la Region dn 
Nord de la France, tot eereleden benoemd. 

In het Bestuur ontstond eene belangrijke verandering; 
inplaats van de heeren I. F. Metzelaar en E . Gugel, 
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die bij de periodieke aftreding zich niet herkiesbaar 
stelden, werden de heeren W. C. Metzelaar en H . W . 
Veth gekozen, terwijl in de vacature, door het bedan
ken van den heer J. W. Schaap ontstaan, voorzien 
werd door de benoeming van den heer H . Cramer tc 
Rotterdam. De heer Muysken werd bij acclamatie tot 
Voorzitter herkozen. 

In het personeel der correspondenten ontstond eenige 
verandering, daar de heeren J. A. Mulock Houwer te 
Deventer en J. B. Jager te Groningen als zoodanig op
traden. Door het bedanken van den heer A. W. Gulden 
werd het correspondentschap van Zaltbommel naar 
Tiel overgebracht en de heer G. A. Scholten aldaar 
in zijne plaats benoemd. Ook tc Venloo werd een cor
respondentschap gevestigd. 

Een voorstel tot wijziging van eenige artikels der 
wet had betrekking op de verkiezing van Bestuurders 
en op het inzenden van voorstellen tot wijziging der 
wet. De bespreking leidde tot het resultaat, dat be
sloten werd alleen in art. 22 de woorden „minstens 15" 
te doen vervallen, zoodat, wanneer een nieuwgekozen 
Bestuurslid ter vergadering bedankt, de candidatenlijst 
wordt aangevuld tot een nieuw drietal , door toevoe
ging van hem of hen , die de meeste stemmen hebben 
verkregen. 

De voorgestelde wijziging van art. 56 werd in haar 
geheel aangenomen, zoodat wijzigingen van enkele be
palingen in de wet geschieden kunnen , niet alleen op 
voorstel van minstens vijftig gewone leden , maar ook 
op voorstel van het Bestuur. 

De 25ste aflevering van de uitgave der Afbeeldingen 
van oude bestaande Gebouwen, zijnde vier uitvoerige 
afbeeldingen van het Raadhuis te Delft, zooals het thans 
bestaat, benevens eene reproductie naar het oorspron
kelijke ontwerp van De Keijzer, werd kort na de Mei-
vergadering van 1883 aan de leden toegezonden. 

De verslagen der vergaderingen van 1883 werden 
bij het Weekblad verzonden. 

Het Bouwkundig Weekblad is geregeld verschenen, 
en heeft, wat tekst en platen aangaat, sedert de vorige 
jaren aan belangrijkheid gewonnen. Die vooruitgang 
is te danken aan meerdere medewerking. 

Het derde deel van het Boirwkundig Tijdschrift is 
in zijn geheel nog in 1883 kunnen verschijnen, en van 
het vierde deel, waarin een rapport over de Tentoon
stelling van 1883 wordt opgenomen, is de eerste afle
vering verzonden. De Commissie, met de samenstel
ling van dit rapport belast, mocht van buitenaf reeds 
vele woorden van waardeering vernemen ; ook de leden 
der Maatschappij zullen deze kostbare uitgave op prijs 
weten te stellen. 

Gedurende dit jaar vloeide de stof, die door de Af-
deelingen zou kunnen geleverd worden, weder zeer 
schaars toe. 

De bibliotheek ontving verschillende geschenken en 
ten haren behoeve werd op onderscheidene werken in-
geteekend. « 

De 47ste Algemeene Vergadering werd op Woens
dag 30 Mei en den daaraanvolgenden dag in „Natura 
Artis Magistra" te Amsterdam gehouden , en op den 
C(-'rsten dag bijgewoond door 55 en op den tweeden 
door 53 leden, waarvan zich een 30tal aan een ge-
rneenschappelijken maaltijd vereenigde. 

De 48ste Algemeene Vergadering, op Zaterdag 29 
September, mede te Amsterdam belegd, gaf den leden 
gelegenheid tevens een bezoek te brengen aan de In
ternationale Koloniale en Uitvoerhandel-Tentoonstelling, 
r-r waren 79 leden opgekomen en de afdeeling Am-
verdam bood h un een collation in het paviljoen van 
[|et Vondelpark en vrijen toegang tot de Tentoonstel-
l m g aan. 

Hoewel de uitvoerige verslagen aan de leden zijn 
toegezonden, wordt het besluit in herinnering gebracht 
om de stichting te verwezenlijken van een gebouw voor 
permanente tentoonstellingen. 

Het gezellige middagmaal, door een groot aantal 
leden bijgewoond in de Hollandsche restauratie op het 
tentoonstellingsterrein, zal aan alle deelnemers voor
zeker nog lang in herinnering blijven. 

In 1882 werden de navolgende prijsvragen uitge
schreven , als: 

1". Het leveren van plans voor een Badhuis met 
zwembassin, Romeinsche- en andere baden voor een 
stad als Amsterdam. 

2". Eene verhandeling over de ontwikkeling van de 
Renaissance der XVI'- eeuw, in het tegenwoordige 
Nederland. 

3". Het leveren van een ontwerp voor een Marquise 
op consolen, boven een buitendeur. 

De drie antwoorden, op eerstgenoemde prijsvraag 
ingekomen, werden in handen gesteld van eene Jury, 
bestaande uit de heeren E. Gugel, W. C. Metzelaar, 
II. W. Veth, J. Verheul Dzn.'en Th. G. Schil!, die 
ze met de uitgeloofde prijzen bekroonde. Het Bestuur 
vereenigde zich met de conclusie van het Juryrapport, 
en gaf aan het ontwei]) Therms nova:, van den heer 
A. J. C. van Gemund, architect te Haarlem, den eer
sten prijs (de gouden medaille en ƒ 300); aan het 
ontwerp Balneum, van den heer W. C. Koomans, 
Civ. en Bouwk. Ingenieur te Breda, den tweeden prijs, 
ad ƒ 1 5 0 met het getuigschrift, en aan het ontwerp 
Neptun van den heer H. Hütte, bouwkundige te Over-
veen, den derden prijs of ƒ 1 0 0 , mede met het ge
tuigschrift. 

Voor 1883 werden drie prijsvragen uitgeschreven, 
i". Het leveren van plans voor een Tribune bij het 

houden van wedrennen. 
2". Een ingang van een begraafplaats voor eene 

Hervormde Gemeente; 
3". Eene Marquise op consolen boven een buitendeur. 
Voor de eerste prijsvraag zijn twee prijzen uitgeloofd; 

de eerste bestaat uit de verguld-zilveren medaille met 
ƒ 2 5 0 .— en de tweede uit ƒ 1 5 0 . — in geld. 

Voor de tweede prijsvraag is als prijs uitgeloofd de 
zilveren medaille, benevens ƒ 1 5 0 . — en voor de derde 

! de bronzen medaille, met f 50.—. Aan al deze prijzen 
j is het getuigschrift der Maatschappij verbonden en de 
\ antwoorden worden vóór of op 1 December 1884 in-
i gewacht. 

Het Bestuur der Maatschappij werd door het Comité 
I voor de Afdeeling der Moderne Kunst van de Inter-
I nationale Koloniale Tentoonstelling uitgenoodigd , om 

als Jury van beoordeeling op te treden voor de toe-
\ lating van bouwkundige ontwerpen en teekeningen; het 

heeft de uitnoodiging aangenomen na bedongen te 
hebben, dat aan de architecten eene afzonderlijke zaal 
zou worden afgestaan, en zij daarin dezelfde rechten 
zouden genieten als elders hunne kunstbroeders. Ook 
met het in-orde-brengen der zaal voor architectuur 
heeft het Bestuur zich belast. 

Bij gelegenheid van de opening der Tentoonstelling, 
werden de Voorzitter en de Secretaris uitgenoodigd om 
de feesten bij te wonen. 

In Mei 1883 verzochten Burgemeester en Wethou
ders der stad Amsterdam het Bestuur, om door het 
afvaardigen van twee Bestuursleden medewerking te 
verleenen bij het ontwerpen van een programma der 
uit tc schrijven prijsvraag voor een Beursgebouw, waar
voor de heeren C. Muysken en J. R. de Kruyff wer
den aangewezen. 

In Januari ontving het Bestuur het vereerende ver
zoek, afgevaardigden te zenden naar het Internationale 
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Congres van architecten en ingenieurs, door de Sociiti 
des architectcs el des ingénieurs du Département des 
Alpes Maritimes in Nice bijeengeroepen , bij gelegen
heid van de Internationale Tentoonstelling aldaar. Daar 
de Voorzitter op den gezetten tijd te Nice niet tegen
woordig kon zijn, en ook de Vice-Voorzitter, de heer 
Cuypcrs, plotseling verhinderd werd daarheen te gaan, 
heeft alleen de Secretaris zitting genomen in het Bureau 
van het Congres. 

Dank zij de tegenwoordigheid van verschillende Eere
leden , die het streven der Maatschappij een warm 
hart toedragen , werden oude banden nauwer toegehaald 
en nieuwe aangeknoopt, vooral met Fransche Vereeni-
gingen, die blijken gaven , dat zij niet onbekend waren 
met hare Nederlandsche Zustervereeniging. 

In de Mei-vergadering van 1883 werd het Bestuur 
gemachtigd, de noodige stappen te doen, teneinde het 
denkbeeld tot stichting van een gebouw voor per
manente Tentoonstellingen te verwezenlijken, en inde 
daaropvolgende September-vergadering werd het besluit 
genomen, het plan, opgemaakt door de heeren P. F. 
Laarman, H. J. Wolter, J. de Haan, J. F. Klink
hamer, J. P. F. van Rossom en C. T. J. Louis Rieber, 
in uitvoering te brengen, en het in handen genomen 
terrein aan de Marnixstraat te koopen. 

Binnen zeer korten tijd was de leening van ƒ 22,000 
meer dan volteekend en schreef het Bestuur een prijs
vraag uit onder de leden der Maatschappij , om op deze 
wijze een goed plan van bebouwing te verkrijgen. 

Daar de eerste prijsvraag tot geen bepaalde uitkomst 
leidde, werden ecu vijftal der mededingers tot een be
perkt concours uitgenoodigd ; de uitslag van dien wed
strijd was, dat twee ontwerpen bekroond werden en dat 
van de heeren Schill cn Haverkamp voor de uitvoering 
werd bestemd. Den 22 s t P " Maart werd de fundeering 
aanbesteed voor / 6195 en den 8 i'" Mei kon de eerste 
steen gelegd worden door het eerelid Lcliman, daarin 
bijgestaan door zijn jeugdigen zoon Johannes Hendrik 
Willem. De verdere opbouw is gisteren aanbesteed en 
gegund aan de firma Cruijff en Schouten voor / 28990. 

De toestand der Afdeelingen is in het algemeen , naar 
het oordeel van den verslaggever, gunstiger dan ten 
vorigen jare. Met lust en ijver werd gewerkt, en met 
voldoening mag menige Afdeeling neerzien op de vruchten 
daarvan. In het noorden des lands staat eene nieuwe 
Afdeeling geboren te worden. 

Op 1 Januari 1883 bedroeg het getal leden der af
deeling Amsterdam 109, zijnde 4 honoraire-, 59 ge
wone- en 46 plaatselijke leden. Door 4 plaatselijke 
leden en 1 gewoon lid werd het lidmaatschap opge
zegd , terwijl 15 nieuwe leden toetraden; de afdeeling 
heeft alzoo nu 119 leden, waarvan 4 honoraire, 73 ge
wone en 42 plaatselijke. 

Acht vergaderingen werden gemiddeld door 16 a 17 
leden bijgewoond, terwijl een 20tal personen werden 
geïntroduceerd. 

In Februari '83 bracht het Bestuur ccn voorstel ter 
tafel om zoogenaamde leesavonden te stichten, waartoe 
de Maatschappij de in haar bezit zijnde periodieke 
werken afstond. Met ijver behartigen de heeren J.de 
Haan en J. van Looy de belangen dezer zaak, en met 
meer of minder succes werden de leesavonden tot Mei 
voortgezet. In November daaropvolgende werden de 
heeren J. Th. J. Cuypers en W. Langhout Jr. met de 
beide voorgenoemde heeren uitgenoodigd , leesavonden 
te organiseeren , en met volhardenden ijver werd deze 
taak aangevat. De gezellige bijeenkomsten hadden eens 
per week plaats. 

De afdeeling Arnhem bestaat thans uit 18 gewone 
en 9 plaatselijke leden, te zamen 27 leden, tegen 28 
in 1882. 

Zij hield gedurende 1883—84 zeven vergaderingen, 
die vrij druk bezocht werden en waarop belangrijke 
onderwerpen, meest door middel van de vragenbus 

j opgeworpen, ter behandeling kwamen en eenige kunst-
beschouwingen gehouden werden. 

Op voorstel van het Bestuur werd namens de Af
deeling een adres gezonden aan den Raad der gemeente 
Arnhem, waarin werd aangedrongen op de restauratie 

• van den gevel van het Raadhuis. Ook werd protest 
i aangeteekend tegen het ontwerp voor eene kazerne te 
! Arnhem, thans in uitvoering, als missende dit ontwerp 

alle bouw kundige schoonheid cn karakter. 
Op voorstel van een der leden stelde het Bestuur 

schetsavonden in, maar de zaak ondervond zeer wei
nig belangstelling. Ook het Leesgezelschap, waarvan 
rechtens alle leden der Afdeeling lid zijn , kon vooral 
in 't laatst van 1883 niet bogen op groote opkomst 
der leden; die toestand is in den laatsten tijd echter 
iets verbeterd. 

Het aantal leden te 's-Hage is sedert 1882 met 3 
vermeerderd en thans 124, waarvan 65 tevens lid 
der Maatschappij zijn. De vergaderingen, geregeld 
maandelijks gehouden , werden gemiddeld door 25 leden 
bijgewoond. De kas over 1883 sloot met een batig 
saldo van ongeveer ƒ 4 8 0 , zoodat de staat der geld
middelen gunstig mag genoemd worden. 

Bij den aanvang van het Afdeelingsjaar bedroeg het 
aantal leden te Leiden 49; 5 nieuwe leden traden toe, 
zoodat aan 't einde van dat jaar het ledental 54 be
droeg. De 9 vergaderingen werden gemiddeld door 
18 tot 28 personen bijgewoond en op den 12* 11 Juli 
namen 18 leden aan een uitstapje deel, waarbij een 

J bezoek werd gebracht aan Santpoort en Haarlem. 
Volgens het verslag kan de staat der geldmiddelen 

gunstig genoemd worden ; een nadeelig saldo was in 
hoofdzaak door vrijwillige bijdragen gedekt. Evenals 
reeds zoo vele vorige jaren, werden voor rekening der 
Afdeeling drie leerlingen op het Genootschap Mathesis 
Scientiarum Genetrix geplaatst, en steunde zij met 
haar lidmaatschap de nieuwe practische Ambachtsschool. 

Op 1 Januari 1884 telde de afdeeling Rotterdam 
behalve 3 eereleden, 133 gewone-en plaatselijke leden, 
zijnde 11 minder dan ten vorigen jare. De geldmiddelen 
zijn voldoende en de opkomst op de 7 vergaderingen, 
in 1883 gehouden, waren in 't laatst van dat jaar be
vredigend ; trouwens tal van belangrijke onderwerpen 
werden er behandeld. Teneinde meer antwoorden te 
ontvangen op de uitgeschreven prijsvragen, heeft het 
Bestuur in 't afgeloopen jaar dc mededinging openge
steld ook voor leden der zusterafdeelingen. Eene po
ging , om met behulp van andere genootschappen te 
Rotterdam den bloei der afdeeling te bevorderen , heeft 
niet tot het gewenschte doel mogen leiden. 

In 1883 verloor de afdeeling Utrecht 2 leden; 3 
nieuwe traden toe, zoodat zij op ultimo December van 
dat jaar 42 leden telde, waaronder 28 leden der Maat
schappij. 

Gedurende de wintermaanden werden 6 bijeenkom
sten gehouden, gemiddeld door een tiental leden bij
gewoond , en belangrijke onderwerpen besproken of 
kunstbeschouwingen gehouden. 

De geldmiddelen lieten onder andere toe aan het te 
Utrecht op te richten Kunst-Nijverhcids-Museum eene 
jaarlijksche bijdrage te verstrekken. Voor 1884 is die 
toelage gesteld op ƒ 2 5 . 

Bijwijze van proef is in den zomer een wetenschap
pelijke tocht ondernomen naar de werken van cle Utrecht-
sche Waterleidingmaatschappij op de Soesterhcide, 
waaraan door een 20tal leden werd deelgenomen. 

Het ledental te Leeuwarden is met I vermeerderd, 
zoodat het thans 23 bedraagt, en de rekening over 

1883 sloot met een batig saldo. Gedurende zeven win
termaanden werden maandelijks vergaderingen gehou
den, met een opkomst van gemiddeld 10 a 12 personen. 
Het uitgebreide en in druk verschenen verslag der 
Afdeeling wijst erop, dat, moge al bij het einde van 
het tweede Afdeelingsjaar niet geboogd kunnen worden | 
op groote vermeerdering van het ledental, er toch re
denen bestaan tot tevredenheid, vooral met het oog j 
op de leden, die zich beijverd hebben om cle bijeen- | 
komsten nuttig tc doen zijn. j 

De Afdeeling Haarlem zond geen verslag en een 
verzoek daarom bleef onbeantwoord, terwijl van de 
Afdeeling Zwolle andermaal niets vernomen werd. 

Naar aanleiding van een verzoek der Afdeeling Rot
terdam, heeft het Bestuur der Maatschappij zich tot 
Z. M. den Koning gewend met een adres, om het ver
zoek te steunen van de Nederlandsche Maatschappij 
ter bevordering van Nijverheid, waarbij werd aange
drongen op de oprichting van een proefstation voor 
bouwmaterialen cn brandstoffen. 

Laatstgenoemde Maatschappij ontving een antwoord, 
waarbij het verzoek niet werd ingewilligd. 

De Buitengewone Bestuursvergadering, waarbij de 
Voorzitters en Secretarissen der Afdeelingen tegenwoor
dig zijn, werd dit jaar op 24 April gehouden. De af
deelingen Amsterdam, Arnhem, 's-Gravenhage, Haar
lem , Leiden, Rotterdam en Utrecht waren vertegen
woordigd. 

Nadat de Voorzitter de aanwezigen verwelkomd en 
in korte trekken aan de hoofdpunten van de geschie
denis der Maatschappij herinnerd had, gaf hij gelegen
heid aan de gedelegeerden der afdeelingen om hare 
belangen ter tafel te brengen. De heer Vogel wees 
er toen op, dat alle afdeelingen wachtende waren op 
eene beslissing omtrent art. 52. 

Na voorlezing van de conclusie der Commissie , door 
het Bestuur benoemd om advies uit te brengen, en 
na aangetoond te hebben, dat de financien der Maat
schappij daarbij niet gebaat zouden worden, stelde de 
Voorzitter de aanwezigen in kennis met het pread
vies van het Bestuur, dat niet algemeen , maar toch 
door de groote meerderheid werd toegejuicht. Jonge
lieden worden daarbij geholpen, terwijl aan het argu
ment , dat er nu nog personen zullen gevonden wor
den , voor wie het te bezwaarlijk is om behalve de con- I 
tributie der Afdeeling ook b. v. / 5 als lid der Maat-
schappij te betalen, weinig gewicht gehecht wordt. 

De Penningmeester bracht daarop de begrooting 
voor 1885 ter tafel, waarover weinig discussie ge
voerd werd. 

Met groote belangstelling werd daarop door de aan
wezigen kennisgenomen van de 1 aflevering van deel 
IV van het Tijdschrift, waarin het rapport over de 
Internationale Tentoonstelling van 1883 voorkomt. 

Door den heer F. J. Nieuwenhuis werd het concept | 
voor eene algemeene Bouwverordening voor Nederland | 
overgelegd cn verzocht, de hoofdstrekking daarvan te j 
bespreken op de aanstaande Algemeene Vergadering. : 

Nadat dit met betuigingen van bijval was toegestaan, 
Werden de afdeelingen 's-Gravenhage, Arnhem en Lei-
den volgens rooster uitgenoodigd, elk een afgevaardigde I 
te benoemen, om de rekening en verantwoording van 
den Penningmeester na te zien. 

De Voorzitter besprak daarop den belangrijken inhoud 
van een schrijven van den heer VV. C. Metzelaar, over 
net onderwijs in de bouwkunde, vooral met het oog 
°P hen, die later als opzichter zullen werkzaam zijn. 
De schrijver stelt voor, dat dc Maatschappij trachte in 
dit gedeelte van het bouwkundig onderwijs verbetering 
aan te brengen , met behulp der afdeelingen en corres
pondenten, door allereerst gegevens te verzamelen in 

hunne omgeving, en daardoor voorgelicht, waar noodig, 
op verbetering aan te dringen. 

Na uitvoerige discussie werd besloten, het stuk van 
den heer W. C. Metzelaar in het Weekblad op te nemen 
en den steun der afdeelingen en correspondenten te 
verzoeken. 

De Secretaris eindigde zijn verslag met de mede
deeling, dat er 95 biljetten waren ingekomen voor de 
keuze van candidaat-bestuurders. Voor de vacature 
Redckcr Bisdom kwamen in aanmerking de heeren 
N. Redeker Bisdom met 60 en C. Muysken met 
26 stemmen, en voor de vacature Muysken de heeren 
C. Muysken met 61 en N. Redeker Bisdom met 
20 stemmen. 

Bij het bedanken van den Secretaris voor het uit
gewerkte verslag, wees de Voorzitter op den omvang 
der werkzaamheden , aan het secretariaat verbonden en 
uitte daarbij de wensch, dat de Maatschappij nog 
tal van jaren partij mocht trekken van haar wakkeren 
Secretaris. 

De Penningmeester bracht daarop verslag uit; de 
ontvangsten over het afgeloopen jaar bedroegen: 

contributiën / 113 59.09 
verkoop boeken en platen „ 34-5° 
renterekening „ 183.10 

/ 11576.69 
De uitgaven werden meerendeels in ronde getallen 

opgegeven: 
weekblad en tijdschrift ruim / 5000.— 
oude bouwwerken ong. „ 1600.— 
prijsvragen „ „ 350.— 
uitgave bekroonde ontwerpen „ „ 6 0 0 . — 
vergaderingen ruim „ 350.— 
tentoonstellingen ong. „ 100.— 
bibliotheek ruim „ 6 0 0 . — 
onderwijs „ nihil 
honoraria „ 2665.— 
reiskosten „ 6 0 8 . — 
vracht, advertentiën , drukkosten ± „ 4 0 0 . — 
toelage aan de afdeelingen „ 290.— 
onderhoud huis Kapelsteeg ruim „ 200.— 
onvoorziene uitgaven „ 1884.— 

Het juiste bedrag van alle uitgaven is . ƒ 15563.17 
en dat der ontvangsten 11576.69 

zoodat over 1883 / 3986.48 
meer werd uitgegeven dan ontvangen. Het batig saldo, 
vroeger groot / 6204.68, wordt daardoor tot ruim/ 2200 
teruggebracht. 

Het overschrijden der uitgaven met ongeveer 4 mille 
boven het totaal der ontvangsten, werd veroorzaakt 
door de kosten ad •- f 1000 voor het aanschaffen eener 
matrijs voor de medailles der Maatschappij, de meerdere 
onkosten ad t ƒ2000 voor de gratis toezending van 
het Tijdschrift aan alle leden en de nagekomen reke
ningen ad fc ƒ 1000, betrekking hebbende op de ten
toonstelling, in 1882 in het Rijks-Museum gehouden. 

De balans sluit met een batig saldo van ƒ16687.45, 
vertegenwoordigende de waarde van de bezittingen der 
Maatschappij. 

De Voorzitter bedankte den Penningmeester voor het 
rapport, te meer daar de bemoeiingen, aan zijne be
trekking verbonden, in den laatsten tijd door het op
richten van een maatschappelijk gebouw vermeerderd zijn. 

De heer F. H. van Malsen uit 's Gravenhage, rap
porteur der Commissie voor het nazien der rekening 
en verantwoording van den Penningmeester, verklaarde 
dat de rekening met de bescheiden vergeleken en ac-
coord bevonden was, zoodat de Commissie eenstem
mig was in het voorstel om den Penningmeester voor 



186 D E O P M E R K E R . 31 Mei 1884. 

het gehouden beheer decharge te verlcenen, waartoe 
bij acclamatie besloten werd. 

De Voorzitter wijst de heeren D. E. C. Knuttel, 
J. E . G. Noordendorp en H. J. Wolter als leden der 
Commissie van stemopneming aan en noodigt de Ver
gadering uit, de candidatenlijsten voor de beide vaca
tures , waarop slechts twee namen voorkomen, met 
een derden aan te vullen. Hij eerste stemming beko
men de heeren Daniel J. Sanches 21 en J. de Haan 
15 stemmen, zoodat deze heeren op de lijst van can-
didaat-bestuurder geplaatst worden en wel eerstgenoemde 
voor de vacature Redekei en de tweede voor de va
cature Muysken. 

Tot de benoeming van Bestuurders overgaande , blijkt 
dat 57 van de 69 stemmen zijn uitgebracht op den heer 
N. Redeker Bisdom, die op uitnoodiging van den Voor
zitter zich bereid verklaart de benoeming aan te nemen. 

De heer Muysken wordt met 63 van 70 stemmen 
tot Bestuurder herbenoemd en neemt die benoeming 
aan op uitnoodiging van den Vice-Voorzitter Cuypers. 
Laatstgenoemde heer ziet in het groot aantal stemmen, 
op den heer Muysken uitgebracht, een bewijs van 
waardeering der wijze, waarop de Voorzitter optreedt 
en knoopt aan die goedkeuring het voorstel om den 
afgetreden Voorzitter met acclamatie opnieuw te be
noemen. Onder toejuiching heeft die benoeming plaats, 
waarop de Voorzitter zijne erkentelijkheid betuigt voor 
de bewijzen van sympathie, en ook voor het vervolg 
zich aanbevolen houdt voor de welwillende medewer
king van de leden in het algemeen en van het Be
stuur, waaraan hij bij deze gelegenheid warmen dank 
brengt. 

Alvorens tot de uitreiking der bekroningen over te 
gaan, zeide de Voorzitter het bureau van stemopne
ming dank. Aan den heer A. J. C. van Gemund uit 
Haarlem werd de gouden medaille geschonken , hem 
reeds ten vorigen jare toegekend, en aan de heeren 
Th. G. Schill en D. H. Haverkamp te Amsterdam de 
zilveren medaille voor het bekroonde ontwerp voor een 
maatschappelijk gebouw. De Voorzitter wijst op het 
bijzondere gewicht dezer onderscheiding en reikt daarop 
hetzelfde eermetaal aan den heer Jurriaan Kok, wiens 
ontwerp om de velerlei verdienstenrWe het had, deze 
onderscheiding eveneens is waardig gekeurd. 

Bij de behandeling van de begrooting voor het vol
gende jaar, bracht de heer J. H. Lehman hulde aan 
den Penningmeester en werd er door hem op gewezen, 
dat de mannen, die de Maatschappij omwerkten, steeds 
beweerd hadden een uitgever te kunnen vinden, die 
met eene tegemoetkoming van ƒ 500 per jaar zoowel 
weekblad als tijdschrift zou publiceeren. Instede daar
van wordt nu voor deze zaak/7000 besteed , en hoewel 
het tijdschrift kan dienen om den bloei te bevorderen 
vindt spreker de uitgave hoog. De heer Leliman her
innert zich uit den tijd, toen hij de eer had aan de 
groene tafel te zitten, dat de firma Van Bakkenes de 
kosten op ƒ 3800 berekende en op dien grond acht hij 
de uitgave v a n / 7 0 0 0 te hoog en daarentegen die van 
/ 190 voor onvoorziene uitgaven te laag, evenals die-
voor de belooningen voor de beantwoording van prijs
vragen, daar klinkende munt de mededinging steeds 
zal aanmoedigen. 

De heer N. Redeker Bisdom antwoordde, dat de 
vorige spreker ten onrechte den post van honoraria ad 

ƒ2650 onder de uitgaven voor tijdschrift en weekblad 
gerekend had. Onder den post van / 4 5 0 0 , op de be
grooting voor tijdschrift en weekblad uitgetrokken, is 
alles begrepen en de aangehaalde 2650 gulden dienen 
voor traktement van den Secretaris en de beambten der 

Maatschappij. Daarbij komt, dat tegenwoordig het 
honorarium aan de medewerkers geregeld betaald wordt, 
dat onder het oude régime geen plaats vond en hier
voor werd in 1883 ƒ 1 5 0 0 uitgegeven. Wat nu de 
prijsvragen aangaat, werd wel degelijk eene belooning 
in geld verstrekt, zijnde behalve de medailles , ƒ 300 
voor het ontwerp van een Badhuis en / 250 voor dat 
van het maatschappelijk gebouw, makende te zamen 
ƒ 55°. 

De heer Leliman vernam , dat hij van abuizen beticht 
wordt, maar meent, dat dit aan de min juiste omschrij
ving der posten van de begrooting ligt; hij handhaafde 
het voorstel om meer geld voor de prijsvragen en ook 
voor de bibliotheek toe te staan. 

De heer Redeker Bisdom stemde toe, dat de om
schrijving juister had kunnen zijn, maar hield vol, dat 
de post voor honoraria geene betrekking op het week
blad kan hebben. Wat nu de uitbreiding der bibliotheek-
aangaat , deze zou vooralsnog geene aanbeveling ver
dienen , daar zij thans in de hanebalken geborgen wordt 
en het nieuwe gebouw een waardiger plaats zal aan
bieden ; daarbij komt, dat het budget binnen de grenzen 
der ontvangsten moet blijven. 

De heer I'". H. van Etteger beveelt de bespoediging 
der uitgave van het Bouwkundig Woordenboek aan 
en wil daarvoor een memoriepost uittrekken om de 
zaak aan de orde te houden, waarna de algemeene 
beraadslagingen gesloten en de afzonderlijke posten 
behandeld worden. 

Achtereenvolgens werden de verschillende uitgaven 
zonder stemming goedgekeurd; bij post 6, waar voor 
prijsvragen slechts ƒ 400 is uitgetrokken, zeide de 
heer Leliman, dat in het belang der medewerkers veel 
meer geld moet worden toegestaan ; voor de prijsvraag 
der ' Beurs is / 36000 uitgeloofd en de Maatschappij 
stelt /400 voor 3 prijsvragen beschikbaar. Eveneens 
besprak de heer Leliman den post van / 50 voor be
vordering van het bouwkunstig onderwijs, waarop de 
heer Redeker Bisdom antwoordde, dat deze post on
beduidend is, maar in elk geval meer dan / 1 , zooals 
vroeger daarvoor werd uitgetrokken; spreker hoopte dat 
de geldmiddelen zullen toelaten hiervoor weldra meer 
te besteden. 

Bij post 10, handelende over de tentoonstellingen, 
bracht de heer Van Etteger hulde aan het Bestuur 
en aan de Commissie, die de taak voor de uitvoerige 
beschrijving der in 1883 gehouden Tentoonstelling op 
zich genomen en zoo verdienstelijk volbracht heeft, 
waarop door den heer J. F. Groll voor dit blijk van 
waardeering bedankt werd. De heer Leliman achtte 
den memoriepost voor tentoonstellingen gevaarlijk, 
daar het van belang is, dat tie Maatschappij flink op
treedt bij de aanstaande Landbouwtentoonstelling en 
daaraan zijn kosten verbonden. Spreker betuigde zijn 
leedwezen dat de werken der Maatschappij bij de Ten
toonstelling , ten vorigen jare gehouden, niet bekroond 
en buiten mededinging met andere projecten gesteld 
zijn, waarop de heer P. J. H. Cuypers, oud-voorzitter 
der betrokken Jury, antwoordde, dat de Commissie 
op de inzending der Maatschappij niet met minachting 
heeft neergezien en haar niet bekroonde, omdat zij, 
in navolging b. v. van de Weener Jury, besloten had, 
inzendingen van vcreenigingen buiten mededinging te 
houden. 

De heer Van Etteger gaf zijne bevreemding te kennen 
dat de post voor vergaderingen voor memorie was uit
getrokken , te meer daar de opening van het maat
schappelijk gebouw wellicht met eenige plechtigheid 
zal gepaard gaan, waarvoor uitgaven bestreden moeten 
worden. 

De heer Redeker Bisdom deelde als zijne meening 

mede, dat deze kosten op de afzonderlijke exploitatie
rekening van het gebouw gebracht kunnen worden. In 
antwoord op de bemerking van den heer Scheltema, 
dat de September-vergadering, als ze buiten Amsterdam 
crehouden wordt, onkosten geeft, zeide de Penning
meester, dat deze grootendcels uit reiskosten bestaan, 
die uit post 12 bestreden worden en dat de verdere 
uitgaven gewoonlijk door de kas der Afdeeling be
taald worden. 

Zonder hoofdelijke stemming werd daarop de be
grooting van / 12115 zoowel in ontvangst als uitgaaf, 
aangenomen. 

De bepaling der plaats voor de September-verga
dering is het laatste punt, op de agenda van dezen 
avond voorkomende, waaromtrent de Voorzitter in het 
midden brengt , dat de laatste vergaderingen te Rot
terdam , 's-Gravenhage, Arnhem en tweemaal te Am
sterdam hebben plaats gehad , zoodat hij in overweging 
geeft eene keuze te doen tusschen Haarlem en Leeu
warden , want Zwolle heeft geene teekenen van leven 
gegeven. 

Op de vraag van den Voorzitter aan den heer Noor
dendorp, of de Afdeeling er belang in zou stellen de 
September-vergadering in Leeuwarden te houden, ant
woordt laatstgenoemde heer, dat hij als Voorzitter dier 
Afdeeling de verzekering durft geven, dat het haar 
aangenaam zou zijn als in dien geest besloten werd , 
maar niet uit het oog mag verloren worden, dat zij 
nog jong en krachteloos is. 

De Voorzitter bedankte den heer Noordendorp voor 
de bewijzen van gastvrijheid, en na eenige discussie 
werd met toejuiching besloten Leeuwarden voor de 
September-vergadering aan te wijzen, waarna de ver
gadering gesloten en tot den volgenden dag ver
daagd werd. 

In het lokaal der vergadering had de heer Th. Ferd. 
Bierhorst eene bezienswaardige verzameling van ver
schillende materialen tentoongesteld en aan de wan
den prijkten de teekeningen van verschillende stations 
en halten op de lijnen Amersfoort—Nijmegen en Nij
megen—Venloo, allen ontworpen door den heer M. 
A. van Wadenoijen. Daarneven werd het oog getrok
ken door de teekeningen, behoorende bij het Rapport over 
de Internationale Koloniale en Uitvoerhandel Tentoon
stelling, dat door de Maatschappij wordt uitgegeven; 
voorts door de perspectievische teekening van den heer 
Berlage, voorstellende het volkskoffiehuis „De Hoop" 
aan de De-Ruyterkade en het bekroonde ontwerp 
eener kamerbetimmering van den heer Johan Vlaande
ren te Leiden, in antwoord op eene prijsvraag der 
afdeeling Rotterdam ingezonden. Nog rest ons melding 
te maken der geschilderde paneclversieringen van den 
heer K. Sluijtcrman en de teekeningen van verschil
lende valremmen met lifts, ontworpen door den heer 

-̂ F. Laarman. Op het laatste systeem, door ge
noemden heer Laarman bij den bouw van het gesticht 
St.-Bernardus te Amsterdam in practijk gebracht, werd 
door hem octrooi aangevraagd. 

Vergadering van Donderdag 29 Mei 1884. 
De Voorzitter C. Muysken opende te ruim twee uren 

de vergadering en verzocht den Secretaris het rapport 
te lezen der Commissie, die de voorstellen tot wijziging 
van art. 52 der wet onderzocht heeft. Wij ontleenen 
aan dit stuk, dat de volgende voorstellen onderzocht 
z'jn, als: 

A. Van het Bestuur der Afdeeling Rotterdam met 
' 2 handteekeningen het volgende: 

De ondergeteekenden, gewone leden der Maatschappij 
l°t Bevordering der Bouwkunst, hebben de eer voor 

te stellen om art. 52 der wet van de Maatschappij te 
wijzigen en daarvoor het onderstaande in de plaats te 
stellen: 

„De Afdeelingen kunnen ook tot leden aannemen 
personen, die geen leden der Maatschappij zijn. Zij 
dragen den naam van Plaatselijke leden. Deze hebben 
bij zaken en voorstellen de Maatschappij betreffende, 
slechts eene adviseerende stem." 

B. Van den heer J. B. Kam, met 71 handteeke
ningen : 

De ondergeteekenden, leden der Maatschappij tot 
Bevordering tier Bouwkunst, stellen voor art. 52 der 
wet (luidende: de Afdeelingen kunnen slechts tot leden 
aannemen tie gewone-, buitengewone-en kunstlievende 
leden der Maatschappij) in dien zin te wijzigen, dat 
deze bepaling niet geldt voor jongelieden van 16 tot 
23 jaar. 

C. Van den heer Daniel. J. Sanches, met 57 hand
teekeningen. 

De ondergeteekenden, gewone leden van de Maat
schappij , hebben de eer u uit te noodigen, aan de 
algemeene vergadering, in Mei 1884 te houden, voor 
te stellen: het laatste gedeelte van art. 5 , aanvangende 
met kunstlievende leden enz. tot ƒ 5 per jaar, te wijzigen 
en te doen luiden: kunstlievende leden betalen eene con
tributie van f2. Op verlangen worden hun de te ver
schijnen afbeeldingen van oude gebouwen verstrekt tegen 
eene jaarlijkschc vergoeding van f 2. 

D. Van 66 leden der Maatschappij: 
Naar aanleiding van breedvoerige discussion, ge

houden in eene vergadering te Utrecht, waar vertegen
woordigd waren de afdeelingen Amsterdam, Rotter
dam , 's-Gravenhage, Arnhem en Utrecht, noodigen de 
ondergeteekenden het Bestuur der Maatschappij uit aan 
de algemeene vergadering, in Mei 1884 te houden, 
voor te stellen de volgende wijziging der Wet: 

l°. Artikel 4 te lezen: 
De Maatschappij bestaat uit gewone, buitengewone, 

plaatselijke afdeelings-, kunstlievende- en eercledcn. 
Het lidmaatschap enz. 
2'. In art. 5 in te lasschen: 
Plaatselijke afdeelingslcden kunnen aangenomen worden, 

mits f 2 conti ibutic aan de Maatschappij betalende. Zij 
hebben daarvoor stem op de algemeene vergaderingen en 
kunnen het Bouwkundig Weekblad a f 4 per jaar en de 
verdere uitgaven der Maatschappij tot verminderden prijs, 
in overleg met het Instuur te bepalen, bekomen. 

3". Het slot van de eerste zinsnede van art. 19 te 
lezen: en bovendien een stembiljet aan de gewone en 
aan de plaatselijke afdeelingslcden. 

4". In art. 52 te laten vervallen gewone, buitenge
wone en kunstlievende. 

E. Van het Bestuur der Afdeeling Arnhem , onder
steund door 54 handteekeningen, de volgende wijzigingen: 

Art. 5 , alinea 4. 
Kunstlievende leden ontvangen het Weekblad. Hunne 

contributie bedraagt f 5 per jaar. 
Art. 35 in plaats van de woorden „geeft jaarlijks" 

te lezen: geeft zooveel mogelijk jaarlijks. 
Art. 51. De Afdeelingen zijn vrij in haar financieel 

beheer. Zij ontvangen eene geldelijke toelage uit de kas 
der Maatschappij voor elk lid, minstens tot '/i v a n net 
bedrag der conti Hm tic , die de Maatschappij ontvangt. 

De Afdeelingen heffen geene plaatselijke contributie. 
Art. 52. De leden der Maatschappij zijn rechtens 

leden der Afdeeling hunner woonplaats. 
Leden van de Maatschappij in plaatsen, waar geene 

Afdeeling is, kunnen als leden in naburige Afdeelingen 
'worden toegelaten. De Afdeelingen ontvangen dan ook 
voor die leden '/» der contributie, die aan de Maat
schappij voldaan wordt. 
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F. Van den heer P. J. Huibers met 52 handtecke-
ningen: 

Dc ondergetcekenden, gewone leden der Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst, hebben de eer de na
volgende wijzigingen der wet aan de eerstvolgende 
algemeene vergadering voor te stellen: 

Art. 4 te lezen als volgt: 
„De Maatschappij bestaat uit gewone-, buitengewone-, 

plaatselijke afdeelings-, kunstlievende- en eereleden." 
„Het lidmaatschap is" enz. 
Bij art. 5 in te lasschen: 
Plaatselijke afdeclingsledcn ontvangen het Weekblad. 

Hunne contributie bedraagt f 5 per jaar. 
De laatste zinsnede van art. 51 te lezen: 
„tevens gewoon lid der Maatschappij." 
In art. 52 te laten vervatten de woorden: 
Gewone , buitengewone en kunstlievende. 
Voorts zien wij uit dit verslag, dat het voorstel van 

den heer Huibers algemeene instemming verwierf, wat 
aangaat de wijzigingen in art. 4 en art. 5 , doch alge
meene afkeuring wat aangaat dat gedeelte, waarin hij 
art. 51 wenscht te wijzigen in dier voege, dat de re
tributie alleen voor gewone leden zou betaald worden. 

Vele leden der Commissie meenden echter, dat bij 
aanneming van het voorstel van den heer Huibers, de 
leden, te Amsterdam woonachtig, financieel voordeel 
zouden hebben , daar zij binnenkort met alle uitgaven 
der Maatschappij (op de Bibliotheek) gemakkelijk ken
nis kunnen maken , wanneer zij slechts de geringe con
tributie van plaatselijk afdeelingslid betalen, terwijl de 
buiten Amsterdam wonenden, om hetzelfde te kunnen 
genieten, de contributie van gewoon lid moeten voldoen. 

Ten slotte formuleert de Commissie ten gerieve der 
leden datgene, wat zij aanbevelenswaard in de inge
komen voorstellen vindt, als volgt: 

Art. 4 te lezen: 
De Maatschappij bestaat uit Gewone-, Buitengewone-, 

Plaatselijke Afdeelings-, Kunstlievende- en Eerelcdcn. 
Het lidmaatschap is met het Ecrelidmaatschap ver-

eenigbaar. 
Bij art. 5 in te lasschen: 
Plaatselijke Afdeelingsleden ontvangen het Weekblad. 

Hunne contributie bedraagt f 5 pér jaar. 
en toe te voegen: 
De buitengewone-, plaatselijke Afdeelings- en kunst

lievende leden hebben alleen eene advisecrende stem. 
Art. 51 te lezen: 
De Afdeclingen zijn viij in haar financieel beheer. 
Zij ontvangen eene geldelijke toelage uit dc kas der 

Maatschappij voor elk lid der Afdeeling, tevens lid der 
Maatschappij. 

Deze toelage bedraagt f 2 voor elk Plaatselijk Af
deelingslid; voor de andere rubrieken van leden wordt 
de toelage jaap lijks vastgesteld. 

Art. 52 te lezen 
De Afdeelingen kunnen alleen leden der Maatschappij 

tot lid aannemen. 

De Secretaris las daarna het preadvies van het Be
stuur, luidende als volgt; 

„Het Bestuur der Maatschappij heeft met belangstel
ling kennis genomen van de ingekomen voorstellen tot 1 
wijziging van eenige wetsartikelen, om, in het belang 
der afdeelingen, het toetreden tot deze meer gemak
kelijk te maken. Zoo ook van de gedachtenwisselingen, 
die, naar aanleiding daarvan, hebben plaats gehad. 
Het heeft, ingevolge Art. 57, die voorstellen tot nader 
onderzoek in handen gesteld van eene Commissie, die 
daarover intijds haar rapport heeft uitgebracht. 

„Het Bestuur juicht het toe, dat die Commissie als 
meest wichtige conclusie van haar onderzoek heeft voor

opgesteld , dat de geest van de wet, aangenomen in 
i 1880, moet worden gehandhaafd, n. 1.: Alle leden der 
'< Afdeelingen moeten zijn leden der Maatschappij. 
I „Het Bestuur is echter niet overtuigd, dat het in 

het leven roepen eener nieuwe 5 , l (' categorie van leden 
voor de afdeelingen, resp. de Maatschappij gewenscht 
en noodzakelijk is, vooral niet op de voorwaarden door 
de Commissie voorgesteld. 

„Wanneer leden zouden worden aangenomen , die voor 
een contributie van / 5 'sjaars het Bouwkundig Week
blad ontvangen, terwijl van die som weder ƒ 2 uit de 
maatschappelijke kas aan de afdeelingen moet worden 
uitgekeerd, zoo kreeg de Maatschappij feitelijk eene 
rubriek van inteekenaren op het Bouwkundig Week
blad, die (overigens ongeveer hetzelfde genietende van 
dc baten en lasten der Maatschappij als de ovetigi 
hooger eontribucerende leden) zeer zeker tot schade der 
maatschappelijke kas zoude strekken, omdat de hier
mede gepaard gaande meerdere inkomsten niet even
redig zouden zijn aan de daaruit voortvloeiende meer
dere uitgaven voor dc Maatschappij. 

Het Bestuur is evenwel, gelijk zoovele leden en 
evenals de Commissie, overtuigd, dat eenige meerdere 
vrijheid moet verleend worden, teneinde de belang
stelling in de afdeelingen meer levendig te houden en 
om het vooral aan jeugdige beoefenaars der bouwkunst 
meer gemakkelijk te maken, intijds kennis te nemen 
van- en hun voordeel te kunnen doen met het streven 
en werken der afdeelingen, respectievelijk de Maat
schappij. 

„Het Bestuur stelt naar aanleiding dezer overweging 
voor: 

„Art. 5 2 te behouden, maar daaraan toe te voegen: 
„De Afdeelingen hebben evenwel het recht, personen tot 
den leeftijd van 23 jaren, die geen lid der Maatschappij 
zijn, tot hunne vergaderingen toe te laten, op voor
waarden , bij huishoudelijk reglement door de Afdeelingen 
te regelen." 

„Daar de afdeelingen vrij zijn in hun financieel be
heer, kunnen zij deze personen aannemen tegen eene 
contributie, als door elke Afdeeling in haar belang 
gewenscht wordt. 

Het Bestuur voornoemd, 
C. M U V S K E N , Voorzitter. 
C. T. J. Louis RIEBER , Secretaris" 

Op voorstel van den heer P. J. H . Cuijpers komen 
de verschillende voorstellen achtereenvolgens aan de 
orde en alzoo in de eerste plaats dat van het Bestuur 
der afdeeling Rotterdam, sub A genoemd. 

Als lid der Commissie, die de voorstellen onder
zocht, vond de heer J. B. Jager het moeilijk ze op
nieuw te behandelen, maar tegenover het preadvies 
van het Bestuur, handhaafde hij met kracht het advies 
der Commissie. Spreker wees op het onmisbare van 
plaatselijke leden, om aan de afdeelingen kracht te 
geven en wordt deze rubriek van leden niet toegestaan, 
dan zullen naast de afdeelingen vereenigingen ontstaan, 
die niet samenwerken maar een eigen weg bewandelen. 
Omtrent het denkbeeld, dat de afdeelingen een hoofd
element der Maatschappij vormen, bestaat overeen
stemming en minstens 500 bouwkundigen, die thans 
zijn uitgesloten of wel oogluikend worden toegelaten, 
verbeiden het oogenblik, dat hun als plaatselijke leden 
recht van toegang zal worden verleend. Spreker be
handelde daarop de toelage en stelde de vraag: wil 
men plaatselijke leden, ja of neen ? 

De heer Knuttel vindt de voorgestelde regeling V8» 
het debat moeilijk en zal daarom de zaak in het alge' 
meen bespreken. De toestand is halfslachtig; elk B* 
behoort bij eene afdeeling, maar dit is voor het ooge"' 

hlik te ingrijpend en om nu zoo min mogelijk aan de 
M/et te tornen, verdient het aanbeveling het preadvies 
van het Bestuur te volgen. Na onderteekening van 
het rapport en lezing van het voorstel van het Bestuur , 
is spreker tot deze gedachte gekomen en mitsdien doet 
hij het voorstel dit preadvies in stemming te brengen. 
De financiëele uitkomsten van het beheer der afdee
lingen zijn hem onbekend , maar het verslag geeft geene 
redenen tot bezorgdheid. 

De heer Cuypers bespreekt de redenen, die hem 
aanleiding gaven het voorstel te doen om de verschil
lende voorstellen achtereenvolgens te behandelen; na 
kennisneming der uiteenloopende denkbeelden kon dan 
met kennis van zaken gestemd worden. 

De heer Leliman , die het rapport op verzoek van de 
medeleden der Commissie het eerst onderteekende, 
verklaarde zich tegen het preadvies van het Bestuur 
en wilde de zaak, die in het Weekblad besproken werd, 
en bloc behandelen; zonder nader onderzoek is ieder 
op de hoogte zijne stem uit te brengen over het voor
stel van het Bestuur, waaraan spreker de prioriteit 
wenscht te geven, zooals de heer Knuttel voorstelde. 

De heer Cuypers kon zich met dit denkbeeld ver
eenigen als het den wil der Vergadering is en de 
Voorzitter stelde alsnu het rapport der Commissie met 
het preadvies van het Bestuur aan de orde, zoodat de 
afzonderlijke voorstellen vervielen. 

Het slotwoord van het preadvies van het Bestuur 
gaf den heer Wolter aanleiding een enkel woord in 
het midden te brengen over de financieële quaestie, en 
de heer Stoeller besprak het voorstel der afdeeling 
Arnhem, dat hem eene kleine terechtwijzing van den 
Voorzitter veroorzaakte. 

De heer J. B. Jager stelde in het licht, dat de Com
missie in het algemeen van gedachte was, dat er plaat
selijke leden moeten bestaan en het Bestuur duldt alleen 
minderjarigen. Het bezwaar schijnt in de geldquaestie 
gelegen te zijn, maar mocht het blijken dat ƒ 5 eene 
te lage contributie is dan kan zij verhoogd worden. 
Spreker zag in het voorstel van het Bestuur eene schen
ding der wet door het insmokkelen van minderjarigen en 
betuigde ten slotte zijne verwondering, dat eene zoo 
eenvoudige zaak tot vreemde gevolgtrekkingen kan 
leiden. 

De heer F. H . van Malsen antwoordde, dat de 
afdeeling 's-Gravenhage ernaar streeft de minderjarigen 
tot zich te trekken en daaraan beantwoordt het voor
stel van het Bestuur. Jeugdige krachten zijn noodig, 
want de oudere leden worden gewoonlijk te veel door 
zaken verhinderd aan de werkzaamheden deel te nemen. 

De heer P. J. H. Cuypers repliceerde den heer Jager, 
dat er van insmokkelen geen sprake is, zoodra het 
voorstel tot wet verheven wordt; spreker vereenigde 
zich met het gevoelen van den heer Van Malsen, dat 
Juist in het belang der jongelui gehandeld moet 
worden. 

De heer P. G. Lancel kon dit gevoelen onderschrij
ven voor groote plaatsen, als Amsterdam, Rotterdam 
e n Den Haag, waar vele jongelieden gevonden worden , 
maar niet voor Leiden en dergelijke steden, waar de 
kracht der afdeelingen moet gezocht worden in de 
werkbazen, die ongenegen zijn ƒ 8 of meer aan con
tributie te betalen. 

L)e heer Jager was van meening, dat de heer Van 
Malsen hem niet begreep; in 's-Hage toch beschouwt 
men de afdeeling meer als eene architectenvereeniging , 
waar jongelui zich oefenen. Volgens spreker moet eene 
afdeeling der Maatschappij tot Bevordering der Bouw
kunst zich niet beijveren de jongelui tot zich te trekken 
en de ouderen, dat zijn de werkbazen, te weeren, want 
daardoor treedt zij in concurrentie met Architecture et 

Amiticia en worden de algemeene belangen der bouw
kunst niet bevorderd. 

Nadat de heer Kam zijn voorstel had ingetrokken 
en adhesie betuigde aan het preadvies van het Bestuur, 
waardoor de wet minder verkracht werd, stelde de 
heer Van Etteger voor, laatstgenoemd preadvies in 
stemming te brengen. Daarop gaf de heer H. W. Veth 
in overweging geene plaatselijke, maar adspirant-leden 
aan te nemen en de heer H. Cramer om de jongelui, 
die als minderjarigen toegang tot de afdeelingen had
den , ook na hun 23ste jaar als plaatselijke leden aan 
te nemen. Beide voorstellen, van de Bestuurstafel ge
daan om aan de bezwaren tegemoet te komen, werden 
door de heeren Knuttel, Van Malsen en W. C. Met-
zelaar bestreden en niet ondersteund. De heer Van 
Malsen trachtte de bezwaren, door den heer Jager 
geopperd, te weerleggen en wees erop dat de werk
bazen ook met eene kleine contributie lid der Maat
schappij kunnen worden; de heer Stoeller was eene 
geheel andere gedachte toegedaan en hield staande, dat 
het voorstel van het Bestuur de aanwerving van leden 
voor de afdeelingen zou in den weg staan. 

De Voorzitter lichtte het door 't Bestuur ingenomen 
standpunt eenigszins toe. De voorstellen hadden naar 
de meening van 't Bestuur alle de strekking , wat geld 
te nemen uit de maatschappelijke kas ten behoeve der 
afdeelingen. Dit kon niet. Het getal leden van ƒ 1 5 
mocht niet in gevaar worden gebracht en 't Bestuur moet 
waken voor de schatkist; vandaar, dat het niet verder 
kan tegemoet komen aan de door de afdeelingen geuite 
wenschen. 

De heer J. H . Leliman verklaarde met het voorstel 
van het Bestuur te kunnen medegaan; al bracht de 
Commissie verslag uit over de ingekomen voorstellen 
en werd door haar aangegeven, wat aanbeveling ver
dient, moet erkend worden dat het Bestuursvoorstel 
voorzichtig is en werd doer hem in overweging ge
geven het met algemeene stemmen aan te nemen. Bij 
stemming bleek dat slechts acht leden daartegen zijn, 
zoodat de door het Bestuur voorgestelde wijziging met 
groote meerderheid is aangenomen. 

Van de gelegenheid, die daarop werd aangeboden 
om vragen of voorstellen te doen, die tot geen stem
ming aanleiding geven, werd door eenige leden gebruik 
gemaakt. 

De heer Van Etteger wenschte de ochtenden der 
vergaderingen, die te Amsterdam gehouden worden, 
nuttiger te besteden door en corps het een of ander 
in de stad te bezichtigen. De Voorzitter gaf de ver
zekering den wenk ter harte te nemen en de heer 
Van Malsen was van meening, dat het Maatschappelijk 
Gebouw als vanzelf de gelegenheid zal aanbieden om 
de leden tot elkander te brengen. 

De heer Schill herinnerde aan de quaestie over het 
loon der architecten en de bekende motie-Leliman en 
gaf in overweging deze zaak in de aanstaande September-
vergadering te behandelen. Ook op dit punt zal de 
aandacht van het Bestuur gevestigd blijven. 

De heer D. E. C. Knuttel uitte den wensch het 
Weekblad wat minder te vullen»met de verslagen der 
Afdeelingen, die voor den lezer weinig waarde heb
ben; werd er werkelijk eene belangwekkende redevoe
ring gehouden, dan zou daaraan eene plaats kunnen 
worden ingeruimd, en het verzoek daartoe werd door 
hem uit naam van meer leden gedaan. De Voorzitter 
repliceerde, dat het moeilijk is de verslagen der af
deelingen te bekorten en dat de Maatschappij er prijs 
op stelt ze in haar orgaan op te nemen; de opmerking 
zal echter aan de verslaggevers worden medegedeeld. 

De heer Stoeller gaf in overweging van de stukken, 
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die op de Algemeene Vergadering behandeld worden 
en in het Weekblad opgenomen zijn, steeds afdrukken 
voorhanden te hebben, opdat de leden niet genood
zaakt zijn het Weekblad mede te nemen. De Voor
zitter antwoordde dat er afdrukken aanwezig zijn. 

De heer Scheltcma vroeg naar de diploma's , die bij 
de door de Maatschappij gehouden tentoonstelling wa
ren toegekend en ontving van den Voorzitter de ge
ruststellende verzekering, dat ze gereed lagen. 

Alsnu werd het uitschrijven, beantwoorden en be
oordeelen van prijsvragen aan de orde gebracht; de voor
waarden , indertijd door den heer Leliman ontworpen, 
waren in handen eener Commissie gesteld, die de zaak 
nader overwogen en het onderstaande concept aan het 
Bestuur gezonden had. 

Artikelen bij het uitschrijven, beantwoorden cn be
oordeelen van prijsvragen aanbevolen en vastgesteld ter 
algemeene vergadering van Mei 1884. 

Art. I, Het Rijk der Nederlanden en iedere cor
poratie op publiek terrein , behooren bij prijsvragen voor 
gebouwen de mededinging algemeen te stellen. 

Een uitgeschreven prijsvraag mag niet worden terug
getrokken. 

Art. 2. Bij prijsvragen voor monumentale gebouwen 
mogen eerst dan architecten uit het buitenland tot mede
dinging worden opgeroepen, wanneer gebleken is dat 
de krachten hiertelande ontoereikend zijn. 

Art. 3. Het programma voor elke prijsvraag be
hoort door minstens twee deskundigen te worden op
gesteld. Deze moeten de opgaven der prijsuitschrijvers 
aan de eischen van kunst en werkelijkheid toetsen, en 
die in onderling verband brengen. 

Het programma moet door de samenstellers onder
teekend worden en zoo mogelijk de hoofdafmetingen 
of oppervlakten aangeven van de voornaamste der ver
langde lokalen, eene omschrijving van den aard van 
den bodem, en de situatie. 

Wordt een bepaalde stijl of constructie verlangd, 
dan moet dit vermeld worden. 

De wijze van voorstelling cn het aantal der teeke
ningen worden bij het programma opgegeven. 

Art. 4. Wordt eene bouwsom opgegeven, dan moet 
deze proefhoudend, en strikt verbindend voor alle 
mededingers zijn. 

De begrooting, door de mededingers in te leveren, 
moet gegrond zijn op de eenheidsprijzen der materialen, 
die bij het programma moeten vermeld zijn, cn eene 
opgave bevatten der afmetingen en hoeveelheden van 
de tc verwerken bouwstoffen. 

Art. 5. De uit te loven prijs en premiën moeten 
in geld zijn, en wat den prijs betreft bedragen, voor 
gebouwen boven de 50 mille en hooger: 

a. Voor schetsteekeningen op niet grooter schaal dan 
1 a 100, minstens '/.,"/„ van de bouwsom; 

b. Voor volledige ontwerpen op de schaal van 1 a 
100 of 1 a 200, I"/,, der bouwsom; 

c. Voor volledige ontwerpen als boven, met details 
en uitgewerkte begrooting 2% der bouwsom; 

d. Voor volledige ontwerpen als boven, met de
tails, uitgewerkte begrooting en bestek, 2'/»% der 
bouwsom. 

Voor gebouwen, beneden 50 mille, behoort deze 
percentage naar gelang van de kleinere bouwsom aan
merkelijk verhoogd te worden, en wordt het bedrag 
van prijs en premiën door de deskundige opstellers van 
het programma vastgesteld. 

Art. 6. De Jury moet worden benoemd, voor de 
helft door de mededingers, voor de wederhelft door de 
prijsuitschrijvers. 

Deze Jury kiest nog een medelid. 

De twee samenstellers, sub 3 genoemd, zijn rechtens 
de Juryleden der prijsuitschrijvers. 

Art. 7. Alle leden van deze Jury ontvangen van de 
prijsuitschrijvers eene vooraf te bepalen restitutie van 
reis- en verblijfkosten benevens een honorarium. De 
samenstellers van het programma, benevens de rapport-
steller der Jury, ontvangen het dubbele honorarium 
van een gewoon Jurylid. 

Art. 8. De naar den prijs dingende ontwerpen wor
den gedurende minstens acht dagen publiek tentoon
gesteld , en het rapport der Jury ter visie gelegd. 

Elk mededinger ontvangt, bij de terugzending van 
zijn ontwerp, een kopij van dat rapport. 

Art. 9. Het rapport moet eene met redenen omkleede 
beoordeeling bevatten van de naar den prijs dingende 
ontwerpen. 

De prijsuitschrijvers verbinden zich, wat de toeken
ning van prijzen en premiën aangaat, naar de uitspraak 
der Jury te handelen. 

Het met den prijs bekroonde ontwerp wordt het 
eigendom der prijsuitschrijvers; alle overige blijven het 
eigendom der inzenders. 

Art. 10. Ieder ontwerp, dat bij meerderheid van 
stemmen in strijd blijkt te zijn met de bepalingen van 
het programma, wordt van verdere mededinging uit
gesloten. Meerdere dan de gevraagde teekeningen 
blijven buiten beoordeeling. 

Ontwerpen, ingekomen na den termijn van inzen
ding, blijven buiten beoordeeling, behalve wanneer 
bewezen kan worden, dat de afzending geschied is 
vóór dien termijn. 

Art. 11. De uitspraak der Jury is onherroepelijk, 
geschiedt met meerderheid van stemmen, en wordt 
openbaar gemaakt vóór de tentoonstelling der ontwerpen. 

Elk mededinger, wiens werk beoordeeld is, is ge
houden zich te onderwerpen aan de uitspraak der Jury. 

De prijsuitschrijvers waarborgen alle mogelijke ver
liezen van elk ingezonden ontwerp, tot het bedrag van 
den uitgeloofden prijs , voor zoolang deze ontwerpen 
in hun bezit zijn. 

Art. 12. De Juryleden mogen van geen mededin
gend antwoord vóór de beoordeeling kennis dragen, 
en verbinden zich , van de prijsuitschrijvers geene andere 
opdracht, hoe ook genaamd, betreffende het ontwerp 
van den wedstrijd te aanvaarden. 

Het bekroonde ontwerp mag, zonder goedkeuring 
van den vervaardiger, door geen ander worden uit
gevoerd. 

In alle gevallen, waarin hierboven niet is voorzien, 
beslist de Jury bij meerderheid van stemmen. 

De heer Leliman bracht lof aan dc Commissie, die 
de voorwaarden na rijp beraad had vastgesteld en in 
de eerste plaats aan haren Secretaris C. T. J. Louis 
Rieber om ten slotte de Vergadering in overweging te 
geven deze voorwaarden als proef of legger aan te ne
men en ze later te veranderen, zoodra de ondervinding 
geleerd heeft welke leemten en gebreken daarin voor
komen. 

De ontwerp-voorwaarden werden aangenomen, nadat 
door de heeren Klinkhamer, Leliman, Cuypers, Van 
Malsen, Knuttel, Metzelaar en De Kruyff eene dis
cussie gevoerd was over de wijze, waarop het Bestuur 
der Maatschappij invloed zal kunnen uitoefenen op het 
uitschrijven van prijsvragen. Het denkbeeld van den 
heer Klinkhamer, om het voorbeeld van buitenlandsche 
bladen te volgen en de medewerking op de uit te 
schrijven prijsvragen door middel van het Weekblad 
aan te bevelen of te ontraden, werd door de heeren 
Leliman en Knuttel gedeeld, terwijl de heeren Cuypers 
en Van Malsen het voor de redactie moeilijk vinden 
op alle prijsvragen te letten. De heer Metzelaar was 

van meening, dat deze vaderlijke zorg te ver zou gaan, 
daar elk lid de vergelijking kan maken tusschen de 
voorwaarden der prijsuitschrijving met die, door de 
Maatschappij noodzakelijk geoordeeld. 

Aan de orde is de proeve eener Algemeene Bouiv-
verordening voor Nederland, waaromtrent de heer N. 
Redeker Bisdom mededeelt, dat deze zaak in 1882 
besproken en later aan de Voorzitters der verschillende 
afdeelingen opgedragen is. Het ontwerp, in het Week
blad opgenomen , is door den heer F. J. Nieuwenhuis 
geleverd en voor het oogenblik wenscht men zich te 
bepalen tot het bespreken der algemeene strekking. 

De heer Leliman vindt dat het industrieel, sani
tair en rijks bouwkundig vraagstuk wel wat stiefmoe
derlijk is behandeld, evenals het landbouwkundige. 
Overigens brengt hij hulde aan de Commissie voor 
haar verdienstelijken arbeid. 

De heer Redeker Bisdom brengt de hulde terug op 
den heer Nieuwenhuis en meent, dat men de alge
meene legger, want dit moet de verordening zijn, 
niet meer kan uitbreiden. Sommige onderwerpen kun
nen slechts zeer ter loops worden aangeroerd , te meer 
daar het moeilijk is, voor alle streken des lands gel
dende bepalingen te treffen. 

Spreker acht het raadzaam — en zoo is ook de wensch 
van den heer Nieuwenhuis — dat de verordening als
nog door de Afdeelingsn in overweging zal worden 
genomen. 

Nadat de heer Metzelaar eenige opmerkingen heeft 
gemaakt over het onwenschelijke van vage bepalingen 
en het overlaten van beslissingen over afwijking der 
verordening aan de gemeentebesturen — welke opmer
kingen werden bestreden door de heeren Redeker Bis
dom en Cuypers, terwijl de heer Van Etteger met 
den heer Metzelaar medegaat, — werd de Commissie 
uitgenoodigd zich verder met de zaak bezig te houden. 

De heer Leliman bedankte den Voorzitter voor de 
aangename en onpartijdige leiding der vergadering en 
richtte een welwillend woord tot den secretaris, den 
penningmeester en de verdere leden van het Bestuur, 
de verschillende commissiën en de vertegenwoordigers 
der pers. 

Met eene betuiging van erkentelijkheid aan den 
voorgaanden spreker werd de bijeenkomst gesloten. 

De vergadering werd besloten met een gemeenschap
pelijke!! maaltijd in de benedenzaal van Natura Artis 
Magistra, waar een dertigtal leden aanzaten. 

D E L ' A M E U B L E M E N T E T D E L A 
DECORATION 1NTÉRIEURE D E NOS 

A V PA RT E M EN TS, 
par E. G U I C H A R » , 

Arch i tec t -décoratuur , ancien president fondateur 
dc l'Union centrale des beaux-arts appliques a l'industrie. 

Paris, Kdouard Kouveyre, 1880, 3 fr. 

In De Opmerker van 19 Mei en 16 Juni 1883 van 
twee grootere werken van dezen schrijver sprekende, 
hebben wij den lezer toegezegd hem ook met het boven
staande nader bekend te maken. Wij vervullen thans 
die belofte door het boekje, dat eigenlijk slechts een 
voordracht over de inwendige versieringen mcubileering 
van woningen, maar een voordracht met vele nuttige 
opmerkingen, bevat, hier in hoofdzaak weer te geven. 

Nadat de schrijver ons eerst in een dier ruime stra
ten, vol lucht en licht, heeft geleid, zooals de moderne 
stedenbouw ons die heeft doen kennen en waardeeren; 
straten gevormd door huizenrijen, die, wat er ook op 
aan te merken zij, toch vrij algemeen de voorkeur ge
nieten boven de oude straten en huizen, — treden wij 

met hem een der voornaamste van die moderne wo
ningen binnen. 

De temperatuur is er niet zoo aangenaam als bui
ten , bij mooi weer, maar een koude en tochtige lucht 
komt ons tegen, bij gemis aan een tochtdeur in het 
voorhuis. Wat dit voorhuis , anders gezegd „vestibule", 
betreft, we vinden het, in tegenstelling met vroegere 
voorhuizen, slecht verlicht. — Van hier treden we eerst 
de eetzaal binnen, de eetzaal der 19e eeuw! Wc zien 
daar de stoelen en gordijnen van zware Lyonsche zijde 
(„rips"), het behangsel van fluweelachtig papier. Kleine 
étagères dragen kleine snuisterijen en vreemdigheden. 
Waar — vraagt de schrijver — zijn de sierlijke scho
tels van weleer gebleven ; en waar blijven die van onze 
hedendaagsche pottenbakkers ? 

We zien verder een zware kroon van de zoldering 
af tot dicht op de tafel hangen. Inplaats deze van 
fijnere vormen en geringere afmetingen te kiezen, 

I heeft men liever het plafond daarnaar ingericht. Maar, 
wat erger is, die stoelen en gordijnen van „rips", dat 
fluweel-papier met zijn opslorpend vermogen van wa-

I sem en geur, zij verraden nog den volgenden dag wat 
I er den vorigen is gegeten ! 

En nu het verdere ameublement. Volgens een, ge
lukkig niet meer heerschende, mode, maar die toch 
nog hare navolgers vindt, heeft alles daarvan een don
kere kleur: de tafels, stoelen, buffetten, alles is van 
zwart hout. Er ontbreekt nog maar aan, dat deze met 
eenige zwarte vederbossen worden gekroond, en dat 
men er, terwijl de gasten zijn gezeten, volgens oud-
Egyptisch gebruik, de doodkist brengt, om er geheel 
een doodenmaal van te hebben. Welk een verschil met 
het spreekwoordelijke „bon rire gaulois" aan den disch! 

Er is vandaag groot diner, want de tafel is aange
richt als op een feestdag. In het midden verheft zich 
een groot tafelstel. Ik vraag u: is er grooter misplaat-
sing denkbaar dan die van een zwaar stuk zilverwerk, 
dat u het gezicht op een deel uwer dischgenooten 
ontneemt, zonder u door zijn eigen aanblik dit gemis 
eenigszins te vergoeden ? Doch inplaats daarvan hin-

! dert het u door zijn plompe aanmatiging, welke er al
licht toe leidt dezelfde eigenschap bij zijn eigenaar 
te vooronderstellen. Waarom heeft deze voor zulk een 
belangrijk onderdeel ook niet een kunstenaar geraad
pleegd , als hij dit zelf niet is ? Wat zeg ik: zooals 
het daar staat, is 't het hoofddeel, het voornaamste en 
moeilijkste van den geheelen tafel-aanleg. Misschien 
had de kunstenaar hem den raad gegeven, instede 
daarvan liever op de einden der tafel iets van dien aard 
te plaatsen; óf, indien de gastheer erop stond een 
middelstuk op tafel te hebben, zou zijn raadsman hem 
opmerkzaam hebben gemaakt, dat zulk een stuk dan 
als het middelpunt van het feest, in het volle licht ge
plaatst, van alle kanten moet schitteren en aantrekken, 
en dat het daarom de bekoorlijke uitdrukking dient te 
zijn van alles wat de gasten hier roept, zonder dezen 
in hun bijeenzijn te hinderen. 

Intusschen is de maaltijd geëindigd en zien wij de 
gasten opstaan. Volgen we hen naar de gezelschapszaal. 

Welk een verblindende pracht van licht en goud 
aanschouwt men hier! Deuren, wand- en zolderversie
ring en zoovele bijkomende ornementaties, in vlak en 
verheven werk, 't is alles in lichte kleur met goud. 
Ziedaar de schoonheid verdrongen door den rijkdom. 
Maar 't is zoo veel gemakkelijker! Bij al die lichte 
kleuren behoeft men zich niet te vermoeien met con
trasten en blijft bijgevolg ook dc harmonie buiten spel. 
Doch de wanverhouding tusschen zulke versieringen, 
de stoffeering en de meubels, welke daarin later op 
goed geluk worden aangebracht, blijft niet uit. Ons 
dunkt, ieder moet zich daarvan voorbeelden herinneren. 



192 D E O P M E R K E R . 31 Mei 1884. 

Vraagt men: hoe hierin verandering en verbetering 
te brengen, dan luidt het eerste antwoord: raadpleeg 
de natuur; bestudeer hare vormen en kleuren, van 
verre en van nabij; zie, hoe nu eens de partijen te
gen elkaar uitkomen , dan eens samensmelten tot een 
harmonieus geheel, en merk op hoezeer het licht daarbij 
van invloed is. 

Welnu, wilt ge uw vertrek een ruim en vroolijk 
voorkomen geven, maak dan gebruik van heldere kleu
ren , krachtiger in 't midden, zachter naarmate zij zich 
meer daarvan verwijderen. Of, wilt ge het tegenover
gestelde, nl. den indruk van een beknopte, stemmige 
ruimte, doe dan in zekeren zin het omgekeerde : pas 
dan meer donkere kleuren toe , de nog eenigszins heldere 
in 't midden en steeds donkerder kleuren daaromheen. 
Het aldus te verkrijgen verschil van optisch effect geeft 
Guichard eigenaardig aan met 't eerste een „perspec-
tive de jour", het laatste een ..perspective de nuit" te 
betitelen. 

Dit wat de algemeene stoffeering betreft. Nu nog een 
en ander over de meubels. 

(Wordt vervolgd) 

H E T 110JARIGE TIJDPERK DER HOOGE WA
T E R S T A N D E N EN DER A L G E M E E N E 

W E E R S G E S T E L D H E I D . 
(Vervolg van bladz. 177). 

II. DE TIJDPERKEN VAN DEN WATERSNOOD IN HET 
RIJNGEBIED. 

De groote overstroomingen in het Rijngebied volgen 
het wojarig tijdperk der zonnevlekken; zi/ vinden plaats 
in de tijden der minima, die op een hoofdmaximnm V' 
klasse dei zonnevlekken volgen en eraan voorafgaan. 

Om het historisch bewijs dezer stelling te kunnen 
leveren, moeten wij eerst de tijden der hoofdmaxima 
vaststellen ; het groote tijdperk der vlekken is, zooals 
men weet, gelijk aan vijf kleine, dus 5 x 11 n ~• 55:7„ 
jaren; de hoofdmaxima l e klasse hebben het dub
bele groote tijdperk — m £ — -i--jaren. In duizend 
jaren vinden juist negen hoofdmaxima 1» klasse plaats. 
Het laatste dezer groote maxima was in 1778. Om de 
vroegere te vinden, moeten wij telkens 111 jaren terug
gaan , en slechts ééns in een jaarduizend, wegens de 
breuk , 112 jaren. 

Hierdoor ontstaat de volgende reeks der hoofdmaxima 
l c klasse, die een veelbetcekenende merkwaardigheid 
door het jaar der geboorte van Christus, dus het jaar 
o, en de jaren 1000 en 2000 bevat ('): o, 112, 223, 
334, 445, 556, 667, 778, 889, 1000, 1112, 1223, 
1334, 1445, 1556, 1667, 1778, 1889, 2000. 

De grootste overstroomingen vallen in de tijden der 
minima, die op deze jaren volgen of eraan voorafgaan , 
en de hoogste watervloeden volgen daarbij' een 220jarig 
tijdperk, dat ook in de zonnevlekken en noorderlichten 
niet onduidelijk te voorschijn treedt. Het grootste hoofd
maximnm der zonnevlekken van de laatste twee eeuwen 
was in 1778 , en zie! 1784, het jaar van het volgende 
minimum , was het jaar der grootste overstrooming 
sinds driehonderd jaren, volgens de peilschaal te Mainz 
6'",60 boven nul. Ook in alle andere plaatsen van 
het Rijngebied, waar de hoogste waterstanden in de 
muren gegrift zijn, is cle waterstand van 1784 de hoog
ste der laatste drie, ja der laatste vijf eeuwen geweest. 
Even treurige tijdingen werden toen ook van de Elbe 
cn de Saaie vermeld. Wel-is-waar vond dit hoogwater 
plaats bij de ijsbreuk na een langen, kouden winter, 

(') Dit alles is zeer mystiek. Het jaar o heeft nooit bestaan, maar 
wel hel jaar l der Christelijke tijdrekening. Zelfs enkele godgeleerden 
•temmen reeds toe, dat ook Jezus niet bestaan heeft. Vlrchow zeide 
eens van een beroemd Fransen natuurvorscher: „wantrouw hein, want 
hij heeft godsdienstige GremdiftiHgyit," Vert. 

maar toch is het niet het gevolg eener ijsverstopping 
geweest, daar zulk een ijsvloed meer plaatselijk op
treedt en in weinige uren verloopt, terwijl die over
strooming verscheidene dagen aanhield en, volgens de 
berichten van dien tijd, aan de kolossale sneeuwmassa 
moet worden toegeschreven, die in den winter ge
vallen was. 

Als dus de tegenwerping gemaakt wordt, dat het 
hooge water van 1784 als ijsvloed geene beteekenis 
heeft voor de vlekkenleer der hooge waterstanden, is 
zij ten eenemale nietig. Zijn bijzondere beteekenis heeft 
het als aanvangspunt der 220jarige reeks van de grootste 
hoogwaterstanden, ook daarin , dat het in het minimum 
valt, dat op het grootste vlekken-maximum der laatste 
eeuwen volgt, en eindelijk ook , omdat het, volkomen 
in overeenstemming met de theorie, het hoogste wa
ter der laatste vijf eeuwen is. 

— 1342? 

6,60'" 

6,30'" 

5,90m M . P . — 

-,— 1784 

- 1573 

,565 
1882 

1845 

— 1862 

— 1824 
4,80'" 
M.P. 

Peilschaal der vischpoort te Mainz. 
Gaan wij van het hoogste hoofdmaximum in 1778 

tweehonderd-twintig (waarom niet 2 X 111 " 222?) 
jaren terug, dan komen wij tot het theoretisch hoogste 
maximum dei zestiende eeuw, 1558. De geheele tweede 
helft van de 16'' eeuw nu was rijk aan groote, wijd
verspreide noorderlichten, die alle volken met schrik ver
vulden ; ook zonnevlekken werden toen , gelijk in China, 
meermalen waargenomen. Volgens Humboldt's Kosmos 
was in 1547 de zon verscheidene dagen verduisterd, 
en volgens Fritz greep tegelijkertijd een maximum der 
noorderlichten plaats. Dit past in het oogvallend op 
het berekende hoofdmaximum van 1558 en wij ver
krijgen de reeks der toenmalige maxima: 1547, 1558, 
1569, 1580, 1591. Men vergelijke nu hiermede de 
jaren der hooge waterstanden: 1553, 1565, 1573, 
1583. 1597/8. 

Kan men nu nog aan het verband twijfelen en be
strijden , dat de hooge waterstanden optreden in de 
tijden der minima, die op de groote maxima der zon
nevlekken en noorderlichten volgen? 

Volgens Fritz was de sterkste ontwikkeling van 
noorderlicht in dien tijd vóór 1570 en de op één na 
hoogste waterstand aan de peilschaal te Mainz is van 
1573, terwijl de op twee na hoogste stand overeen
komt met het jaar 1565, dat spoedig gevolgd is op 
het theoretisch hoofdmaximum van 1558. Destijds 
nam men een groot aantal hooge maxima van vlekken 
en noorderlichten waar, die elkander in korten tijd 
opvolgden, gelijk Fritz dan ook uitdrukkelijk vermeldt, 
dat de tweede helft der zestiende eeuw verscheidene 
hooge maxima-tijden van het noorderlicht telt en 
tot in het laatste tiental jaren zonnevlekken met het 
bloote oog gezien werden. Geheel in overeenstemming 
daarmede hebben wij, inplaats van één zeer groote, 
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verscheidene zeer hooge en nog eenige minder hooge 
overstroomingen. 

Gelijk tusschen 1784 en 1598 geen hoogwater van 
buitengewone beteekenis optreedt, is ook de eerste 
helft der i6'' en de geheele 15° eeuw vrij van die 
kolossale overstroomingen; daarentegen zijn zij, be
antwoordende aan het 220]'arig tijdperk, in het midden 
der 14' eeuw van inderdaad schrikwekkende hoogte 
en menigvuldigheid. 

Tot het hoofdmaximum i c klasse der zonnevlekken 
van de 14" eeuw geraken wij, als wij van het bere
kende maximum-jaar 1558 der 16" eeuw 220 jaren 
aftrekken; men verkrijgt dan 1338, en in den daarop-
volgenden minima-tijd, namelijk in 1342 , had men de 
grootste overstrooming, die, volgens de geschiedenis, 
ooit is voorgekomen. Te Mainz kwam het water den 
mensch tot den gordel, tc Keulen voer men in vletten 
over de toentertijd hooge stadsmuren , en te Frank
fort ziet men nu nog , om de Witte-Vrouwekerk, het 
tecken van dien vloed ter manshoogte boven den vloer. 

Het water was wel twee tot drie meter hooger dan 
in 1784, 

Buiten die ongehoorde en grootsche overstrooming 
van 1342, worden uit den tijd van 1338 tot 1374 nog 
veertien hooge waterstanden opgesomd, waarvan, naar 
de beschrijving, tenminste de helft te vergelijken is 
met die van 1565, 1573 en 1784. Hoe nauwkeurig 
past deze opgave weder op de noorderlichten en zonne
vlekken van dien tijd, daar, volgens Fritz , toen een 
tijdperk van groote noorderlichten en van merkwaar
dige vlekken liep van 1336 tot 1370! Volgens de 
hierboven berekende lijst van de hoofdmaxima l c klasse 
der zonnevlekken, was het hoofdmaximum der I2 C 

eeuw in 1112, terwijl van 1118 tot 1124 veel over
stroomingen plaatshadden, die zich in 1134 nog her
haalden. Wij hebben hier blijkbaar weder een tijd
perk van hoogwater, zij het ook korter, voor ons, 
waaraan een groot getal Chincesche waarnemingen van 
zonnevlekken en grootsche noorderlichten beantwoordt, 
0. a. in 1117 zelfs waargenomen in Palestina, dat vrij 
zuidelijk ligt. 

Gaan wij weder 222 jaren terug, dan komen wij 
bij het berekende hoofdmaximum in 890 der negende 
eeuw. In den voorafgaanden minima-tijd worden veel-
beteekende overstroomingen uit Duitschland en Italië 
van 886 en 888 bericht; de eerste moet met den 
reusachtigen vloed van 1342 overeenkomst gehad heb
ben, want de kroniek zegt: „Niemand kon zich zulk 
een overstrooming herinneren; dc Rijn verwoestte van 
ri/11 oorsprong tof zijn mond alle landen." 

( Wordt vervolgd) 

A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 
I« Scltetstocht op 25 Mei 1884. 

Zondag 1.1. vereenigden zich te 9.40 aan het Station 
van dc Nederlandschc-Rijnspoorwegmaatschappij te Am
sterdam een aantal leden van het Genootschap, tot het 
doen van den eersten schetstocht. 

Het doel was thans Muiden, dat na één uur door 
middel van den Gooischen stoomtram bereikt werd. 

Het beroemde Muiderslot en de zeer oude kerk met 
Wen Romaanschen toren cn Gothische koorafsluiting 
werden door de deelnemers op verschillende wijze, zoo-
wel^ „en masse" als „en detail", nauwkeurig afgeteekend. 

Enkele leden bezochten ook nog het inwendige van 
"et Muiderslot. Zij werden op zeer voorkomende wijs 
door den slotvoogd ontvangen, en in het aan histo
rische herinneringen zoo rijke gebouw rondgeleid. 

Tegen half vier uren des namiddags keerde men weer 
"aar de hoofdstad terug. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

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

Vergadering van Maandag 26 Mei. 
Tegenwoordig waren 4 Bestuurders en 5 gewone 

leden. 
Na opening der vergadering door den Voorzitter, 

werden de notulen der vorige vergadering gelezen en 
goedgekeurd, en aan de orde gesteld punt één van de 
agenda, nm. de motie van den heer Leliman , bestaande 
in het voorstel, dat de afdeeling Amsterdam zich in 
aansluiting met het adres van het Genootschap Archi
tectura et Amicitia, zoude wenden tot het Hoofdbe
stuur der Maatschappij tot het benoemen van eene 
Commissie, bestaande uit leden van verschillende cor-
poratiën, teneinde een norm vast te stellen voor het 
honorarium van den architect. De motie, op een der 
vorige vergaderingen door den heer Leliman gedaan 
en met algemeene stemmen aangenomen, werd door het 
Bestuur van de Afdeeling overgenomen en toegezonden 
aan het Hoofdbestuur. 

Het antwoord van het Hoofdbestuur daarop, onge
veer gelijkluidend met dat wat het bovengenoemd Ge
nootschap van datzelfde Bestuur ontving, mocht de 
leden der Afdeeling niet bevredigen, die het Bestuur 
vroegen hoe het in deze zoude doen. 

Eenige leden verklaarden hun leedwezen, dat het 
Hoofdbestuur zich deze zaak niet ter harte wilde nemen 
en meenden, dat het de taak der Afdeeling was om zelf
standig op te treden en zich in vereeniging te stellen 
met Afdeelingen van de Maatschappij en andere cor-
poratiën , teneinde te trachten de gegevens bij elkander 
te krijgen om die tc zijner tijd bij het Hoofdbestuur 
als voorstel in te dienen; weer anderen meenden dat 
men nogeens bij de Maatschappij moest aankloppen, niet 
met het verzoek de zaak direct af te doen, doch alleen 
dat de Maatschappij eene Commissie benoemde om de 
quaestie voor te bereiden, teneinde daarna in eene der 
vergaderingen te worden behandeld. 

Nog anderen achtten het beter de quaestie geheel 
op haar beloop te laten, omdat het programma van 
den norm toch tevergeefs zoude zijn, wijl het niet te 
voorzien was dat alle architecten zich daaraan zouden 
binden. Te meer daar ieder architect toch wel, alvorens 
met een bouwpatroon in zee te gaan, zijne financieele 
regeling volgens eigen plan en gewoonte zal voorleggen. 

Ook waren er, die meenden dat het vaststellen van 
een norm door de Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst wel goede resultaten zou kunnen hebben, 
omdat men dan in vele gevallen tegenover lastige bouw-
patroons meer gewaarborgd was: l°. met betrekking 
tot het salaris, 2". wat men voor dat salaris behoeft 
te leveren, 3". vergoeding van reiskosten, 4'. restitutie 
van onkosten, opzicht enz., 5". dat ten slotte het pu
bliek , dat totnutoc niet bekend is met de eisehen en 
gebruiken bij dc architecten, daarmede beter bekend 
zal kunnen worden, en ook zal gaan inzien in dit geval 
goedkoop duurkoop is, zoodat de kwade praktijken daar
door meer tot cle onmogelijkheden zullen gaan behooren. 

De Voorzitter der Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst, ter vergadering tegenwoordig, ontwikkelde 
dc reden waarom het Bestuur der Maatschappij in 
deze quaestie zich op het ingenomen standpunt had 
geplaatst, en wel: I". omdat het van meening is, dat, 
daar toch ieder architect zijn eigen weg gaat, een 
norm weinig zal baten, zooals in het Buitenland, waar 
een norm bestaat, het geval is , en 2". omdat het van 
oordeel is, dat, zoolang de sociale arbcidersloon-
quaestic nog aan de orde is, het de voorkeur verdient, 
dat dc architecten geen tweede sociale quaestie opwer-
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pen, teneinde hen bij het publiek niet in verdenking te 
brengen dat zij gemeene zaak maken met de arbeiders. 

De meeningen werden van weerszijde bestreden, 
waarna het Hestuur voorstelde de motie nader ter be
handeling te stellen in zijne eerstvolgende vergade
ring, om daarna al of niet een voorstel ter tafel te 
brengen. 

Aan punt 2 der agenda werd voldaan door het be
noemen van de heeren Leliman en Th. Schill als 
afgevaardigden van de Afdeeling op de Algemeene 
Vergadering der Maatschappij en als plaatsvervangers 
de heeren Laarman en Wolter. 

Aan de orde werd nu gesteld de bespreking van 
het preadvies van het Bestuur der Maatschappij in 
zake art. 52' der maatschappelijke wet. Dit punt werd 
ingeleid door den heer Muysken , die uiteenzette het 
moeilijke standpunt, waarop het Bestuur der Maat
schappij geplaatst werd, en daarbij eenige beschou
wingen gaf van de verschillende ingekomen voorstellen; 
allen, zoo meende het Hoofdbestuur, hadden in hoofd
zaak ten doel om geldelijke toelage uit de maatschap
pelijke kas te ontvangen, en hiertegen meende het He-
stuur, in verband met den toestand der kas, te moeten 
waken. Bij aanneming toch van het voorstel der Com
missie, in wier handen al de op het bewuste art. 52 
betrekking hebbende voorstellen tot wijziging waren ge
steld , zouden de afdeelingen gaan bloeien en de Maat
schappij niet onwaarschijnlijk te gronde gaan, althans 
financieel, en dit, zoo meende het Bestuur, lag niet 
in de bedoeling der maatschappelijke wet. Wel het 
helpen bevorderen van het oprichten van afdeelingen, 
doch niet het kunstmatig instandhouden daarvan. 

Door de overige leden werden omtrent deze quaestie 
nog eenige besprekingen gehouden en algemeen was 
men van mcening, dat het voorstel van het Bestuur 
het best aan de algemeene wenschen zal voldoen. 

Onder dankzegging aan de tegenwoordige leden, 
werd de vergadering door de Voorzitter gesloten. 

VERKOOP V A N BOUWTERREIN. 
Door het Gemeentebestuur van Nijmegen werden op 

18 April en 2 Mei II. twee gedeelten bouwterrein in 
zeven-en-zestig verschillende perceelen en massa's ge
presenteerd. 

De eerste 64 zijn gelegen tusschen de verlengde 
St.-Jorisstraat en de Hertogstraat, langs de Gerard-
Noodtstraat en de 3e-Walstraat, terwijl de drie laatste 
perceelen aan den Kronenburgersingel tusschen de rec
torswoning en het waterleidinggebouw liggen. 

Bij de laatste veiling konden de eerstgenoemde per
ceelen de volgende sommen opbrengen: 

N u . 1 groot 213 centiare / 1250.— 
n 2 » 220 „ I945-— 
,, 3 » 226 '997-— 

Massa 4—7 „ 352 „ 2217.— 
8 - 1 1 „ 362 „ 1911.— 

12—15 384 I535-— 
16—19 402 „ 1497 — 
20—23 4'5 „ 1505-— 
24—27 426 „ 1388.— 
28—31 „ 435 „ 1403.— 

.. 32—35 443 „ 1500.— 
36—39 447 .. I375-— 

„ 40—43 44' „ 1360.— 
.. 44—47 .. 438 „ 1463-— 
„ 48—51 429 n 1389— 

52—55 417 „ I421.— 
56—61 604 „ 2254.— 
62—64 848 » 3490.— 

75 are 2 centiare / 30900.-
of gemiddeld 4.119 gulden per centiare. 

De Gemeenteraad, die acht dagen beraad had voor
behouden , besloot de perceelen I , 2 en 3 en de massa's 
4—7, 8— 11 en 62—64 onvoorwaardelijk te gunnen 
maar alle overige massa's aan de hoogste bieders te 
verkoopen tegen 5 gulden per centiare, onder bepa
ling dat deze zich binnen acht dagen zouden verkla
ren en de Gemeente de op elke massa gevallen hoog. 
gelden zou terugbetalen. De meeste koopers hebben 
zich daartoe bereid verklaard; slechts drie gaven een 
weigerend antwoord , nl. de hoogste bieders op de mas
sa's 28—31, 40—43 en 48—51. 

Het gegunde verminderde daardoor in oppervlakte 
tot 6197 centiare en de koopsom daarvan vermeerderde 
tot 32690 gulden of ƒ5.27 1,., per centiare. 

Een klein gedeelte van dit terrein grenst aan het 
nieuw aangelegde villapark (I lunnerpark), 'tgeen wel 
van invloed geweest is op den prijs dier perceelen, 
met name n'. 2 en 3 , die gemiddeld ƒ8.838 per cen
tiare opbrachten. 

Van de perceelen 65, 66 en 67 werden de twee 
laatste gegund tegen 5000 gulden per stuk van 1717 
M' oppenlakte of 2.912 gulden per centiare. Deze 
perceelen zijn, evenals de andere, verkocht onder voor
waarde , dat daarop slechts één huis gebouwd mag 
worden, 'tgeen bij de overige kleine perceelen geen, 
maar hier wel een bezwaar is. 

Evenals bij vroegere verkoopingen, is bebouwing ver
plichtend , maar werd vroeger 5 en soms 4 jaren als 
uiterste termijn vastgesteld ; nu heeft de kooper acht 
jaren tijd. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'S-GRAVF.NHAOE. Door Z. M. is een Commissie ingesteld tot 

het houden van een vergelijkend onderzoek van de bekwaam
heid der candidaten voor de betrekking van Rijksopzichtcr 
van den Waterstaat 4- klasse, bestaande uit de heeren: J. F. 
W. Conrad, inspecteur van den waterstaat in dc r inspectie, 
als voorzitter, de hoofdingenieurs j . van der Toorn en A. M. 
K. W. Baron van lttersum, en dc ingenieurs R. O. van Manen, 
tc Zutfen, li. Hoogcnboom, tc Hoorn en I'. H . Kemper, tc 
Utrecht. 

EDAM, De schoone gevel van den zuidelijken ingang der 
Groote Kerk zal vermoedelijk hersteld worden. Hij wordt al
thans dezer dagen opgenomen cn in teekening gebracht door 
een teckenaar van de afdeeling Schoone Kunsten van het 
Ministerie van liinnenlandsche Zaken. Er bestaat alzoo kans, 
dat dit fraaie monument van bouwwerk uit vroeger dagen 
hersteld zal worden. 

AMSTERDAM, Zaterdag 24 Mei heeft de uitreiking plaats 
gehad der bekroningen, aan de Nederlandsche inzenders ter 
Internationale Koloniale en Uitvoerhandeltentoonstelling toe
gekend. Het gebouw der Vrije Gemeente was het tooneel der 
plechtigheid, die door dc Ministers ven liinnenlandsche Zaken, 
van Waterstaat cn van Koloniën werd bijgewoond. Nederland 
behaalde de volgende onderscheidingen: 

Groep Eerediploma's 

Medailles. 

Goud Zilver Brons 
1 1 

Eervolle 

vermeldingen. 

IV 10 35 84 70 53 
V 66 24 28 37 37 

VI 22 34 88 75 40 
VII 11 •7 38 35 27 

VIM 3 •4 ! 3' 24 14 
IX 3 2 i 1 

2 1 

Te zamen. n 5 
126 j 270 243 172 

De inzenders kunnen zich niet beklagen over karigheid 
het toekennen van eenige onderscheiding en groot is het aantal 
der gelukkigen, die het recht hebben voor eigen rekening eene 
medaille aan tc schaffen, daar ze door het Comité der Ten
toonstelling niet in natura verstrekt worden. 

'S-BOSCH. Het nieuwe gesticht tot verpleging van krank
zinnigen zal worden gebouwd tc Vucht. Het college van re
genten over de godshuizen heeft tot dat doel voor fyfif^ 
onder de hand aangekocht het onder evengemelde gemeent 
gelegen landgoed «Voorburg", groot ± ' ,90 hektare. , 

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

Capelle a'd Usel zullen op Vrijdag den tr' Juni 
1884, des middags ten 12 uren ten Raadhuize 
der Gemeente in het openbaar aanbesteden: 

Het verbouwen van twee Ge
meentescholen met aanbehooren. 

Bestek en teekeningen zijn van af Maan
dag 26 Mei 1881 op alle werkdagen van 9 
tot 4 ure ter inzage op het Raadhuis te Ca
pelle a\i /./tel en aldaar, even als bij den Ar
chitect, op franco aanvrage a ƒ 1 . 5 0 verkrjjg-
biutr gesteld. 

Aanwijzing zal worden gedaan op Zater
dag den 31 Mei 1884, des voormiddags ten 
91', ure, te beginnen aan het schoolgebouw 
in WijkMeii. 

Inlichtingen geeft de Architect B. V A N 
DAM Jus. te (apelle a\d Usel. 

Burgemeester en. It etho'iders voorn. 
De Burgemeester, 

C. V A N l iERESTEIJN. 
De Secretarie, 

D. H . v. D. LINDT. 
Capelle ajd Usel, 2'J Mei 1881. 

V E R K O O P 
VAN EEN 

BOUWTERREIN, VAN 
lag. 

AMSTERDAMSCHE 

Galerij-Maatschappij. 
AANBESTEDING. 

Op Donderdag 12 Juni 1884, des namiddag! 
te 3 uren, zal in het Koffiehuis nde Roode 
Leeuw", te dmiterdam, worden aanbesteed: 

Het bouwen van 10 Woonhuizen 
en een Hoekgebouw met Pas
sage, aansluitende aan de Ga
lerij, langs het Oosteinde te Am
sterdam , met de leverantie van 
allo Materialen en Arbeidsloo-
nen. 

Het Bestek met de Teekeningen is van af 
31 Mei ad ƒ 3 . 5 0 per stel te bekomen ter 
Stoomdrukkerij van R O E L O F F Z E N & HüB-
NER, N. Z. Voorburgwal N". 187, Amsterdam. 

Inlichtingen geelt de Ingenieur-Architect 
A. L. V A N GENDT. 

ROTTERDAM, 
bijzonder gunstig gelegen aan de Oude-

havenkade (Plan C). 

B U R G E M E E S T E R ^ W E T K O U D E R S van 
Rotterdam brengen door deze ter algemeene 
kennis, dat zjj, ingevolge het besluit van 
den Gemeenteraad, tot Woensdag den 23 Julij 
a. s., des namiddags ten I ure, zullen in
wachten op zegel gestelde aanbiedingen voor 
het bouwterrein, door de voltoojjing van het 
zoogenaamde plan C beschikbaar geworden 
en groot ongeveer 2145 M- . 

De plattegrond van dat terrein en de voor
waarden waarop de inschrjjving is openge
steld liggen op ile gewone dagen en uren 
ter kennisneming op de Plaatselijke Secretarie 
en het Stadt Timmer/tuis te Rotterdam en zijn 
tevens voor ƒ 0 . 5 0 verkrijgbaar bjj Wed. P. 
V A N WAESKEIIGE en ZOON, Boekdruk
kers, Houttuin 73, aldaar. 

Rotterdam, 23 Mei 1884. 

Gemeente Bergen op Zoom. 
A A N B E S T E D I N G . 

I Openbare _Aanbesteding. 
| B U R G E M E E S T E R EN WETHOUDER; 
I SCHIEDAM zjjn voornemens op Oil _ 
den 10 Juni a. s. des middagsten 12 ure", ten 

! Raadhuize aldaar, in het openbaar aan te be
steden : 

Het maken van een B A Z A L T -
K A D E voor aanleg van St oom-
booten aan het Westerhaven
hoofd aldaar, ter lengte van 100 
Meter, met talud van 5 Meter. 

Het Bestek met Teekening ligt dageljjk», 
met uitzondering van de Zondagen, voor de 
belanghebbenden op de Gemeente-Secretarie 
ter inzage en is, tegen betaling van 25 Cent 
voor het bestek • n van f\.— voor de tee
kening, mede aldaar verkrijgbaar. 

Aanwjjzing op het terrein zal door den 
Gemeente-Architect gedaan worden op Vrjj-
dug den (i Juni e. k., des morgens tusschen 
II en 12 uren. 

Schiedam, 27 Mei 1SS4. 
Burc/emeester en Wethouders voornoemd: 

P. J. V A X DIJK VAN MATENESSE. 
lie Secretaris, 

A. W. M E L D E R . 

P o l d e r O o s t e r w o l d e . 
De DIJKSTOEL zal op Donderdag 12 Juni 

1884, 's middags 1 uur, op de Polderkamer 
te hlburg, bjj enkele inschrjjving aanbesteden: 

De herstelling en verzwaring 
(deels met steenglooijing) van 
het tweede gedeelte van den 
Zomerdijk. 

Het Bestek is tegen betaling van / l ver
krijgbaar. 

Aanwjjzing daags voor de aanbesteding. 
De Dijkgraaf' v'd Polder, 

N. S. RAMBONNET. 
De Secretaris, 

L . F . SCHNEIDER. 

Losanges , 
IJzeren Daken, 
I'll ZijllCÜ. , 

Uzi-ren Ophouwen, 
fiegalr. IJzeren 

F.inmers, Tobben, 
Vraagt Catalog ^T* lüeters, enz. enz. 
NEDERL. I VERZINKFABRIEK, 

Van der Jj int len & Go. 
Galv .op Dordrecht. 

LOON I X 1 1 I Niet aangroeien
de eu roe.twe-
rende Verven. 

STOOMWAALSTEENFABRIEK 
te ( D R U T E N 

H A R T M A N & C O M P I E 
v . K A N T O O R te N I J M E G E N , 
' A « WELDERENSTRAAT, No. 14. 

BUROEMEERSTER EN WETHOUDERS 
van Bergen op Zoom zullen op Maandag den 
16d'° Juni 1884-, des namiddags ten eén ure, 
ten Raadhuize aldaar in het openbaar aan
besteden: 

Het bouwen eener Rijks Hoogere 
Burgerschool met Gymnaatiek-
gebouw en Conciergewocing te 
Bergen op Zoom. 

Dc aanwjjzing op het terrein buiten de 
voormalige Steenbcrgsche poort zal plaats heb
ben op Woensdag den 11 Juni 1884 des voor
middags ten elf ure. 

Bestek en teekeningen liggen ter Gemeente- 'opzigter te Haarlem ei 
Secretarie ter inzage, alwaar op franco aan- I opzigters in den polder, 
vrage, tegen betaling van / 3.00, exemplaren 
daarvan verkrijgbaar zijn. 

llergen op Zoom 31 Mei 1884. 
Burgemeester en Wethouders voorn.', 

P. V A N H A S S E L T . 
De Secretaris, 

L. M. MAGNEÉ. 

I 
DIJKGRAAF en H E E M R A D E N van den 

HAARLEMMERMEERIVLIIER zullen op 
Donderdag den 5" Juni 1884. des namiddags 
ten een ure, ter Secretarie des polders in «Ie 
Jansstraat te Haarlem in het openbaar en bjj 
enkele inschrjjving aanbesteden: 

Het maken van twee gemetselde 
Gewelf bruggen en wel over de 
Nieuwerkerkertogt in den Vijf-
huizerweg en over den IJtogt 
in den Kruisweg. 

Bestekken en voorwaarden zijn op franco 
aanvrage gratis verkrijgbaar ter Secretarie 
des polders en liggen op de gebruikelijke 
plaatsen ter lezing. 

Inlichtingen zijn te verkrijgen bjj den Hoofd-
" " bjj de betrokken 

Aanwijzing in loco zal plaats hebben op 
Dinsdag 3 Juni 1884, des namiddags ten 2 
ure, aan den Kruisweg. 

Haarlem, 27 Mei 1884. 
Dijkgraaf en Heemraden voorn. 

3. W. M. V A N DE P O L L , Dijkgraaf. 
3. C. V A X DE BLOCQUERIJ, Secretaris. 

Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VAL DE TRAVERS, 
FABRIEK 

TE 

AMSTERDAM 
Bel t w e g N° . 3. 

TRAOE M A R K . NATUURL. ASPHALT 
VAN 

VAL DE TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

Gecomprimeerde Asphaltwegcn en dito Dorschvloeren. 

Werken in Asphalt-Mastiek voor T r o t t o i r s , S k a t i n g - H i n k s , M o m \ l o e r e n , 

Kelders . 

Kolf- en Kegelbanen, W i n k e l - en Maaien vloeren, (ia m i n i , Veranda's , 

B r u g - en Dakbedekkingen, Beton-Fundeeringen, Stallen enz. enz. enz. 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraas werend. 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

men zich 
den Heer 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, 
te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Damrak 
H . G . KNOOPS C.OZN. , Beekstraat F . 0 2 , te Arnhem. 

De Directeur, W. PATON WALSH. 

Bedekkingen enz. gelieve 
8 0 , Amsterdam, of bjj 
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Voor eene STOOMHOTJTZAGERIJ in 
eene der Hoofdsteden van HOLLAND, 

waarvan de Directie binnen kort zal vacee 
ren, worden gegadigden opgeroepen, tegen 
traktement met of zonder vrjje woning 
en met aandeel in de winst. Vereischten 
zijn, zoowel bekendheid met den handel 
in het vak, als met hot technisch gedeelte 
der zaak. 

Brieven onder de letters W. S. franco bij 
de Boekhandelaars DE GEl ïROEDÉRS V A N 
C L E E P te 'j Hage. 

i P M E T V U I E I I E N , * 
Zj VILLEROY & BOCH, METTLACH £ 
2 BOCH Frères, MAUBEUGE £ 
3 MINTON, HOLLINS It C°, STOKE £ 
as bij de Ve rtejrfc n woord ii/eri en Depotlioudem j> 
£ I>10 L I N T <Ss O . , £ 

Oostzeedjjk 248, Rotterdam. 

J. L. BACON & C°. 
Ingenieurs, aannemers van verwarming en ventilatie. 

Gouden Medaille, 
Tentoonstelling 1883, Amsterdam, 

N i e u w e v a a r t , 10 
AMSTERDAM. 

Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge
stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 

Projecten en begrootingen worden kosteloos 
geleverd. 

Inschrijving 
op Donderdag 5 Juni 1884-, 

in het Timmerhuis te Rotterdam, 

n a a r l ie L E V E R I X G v a n 
Getrokken IJzeren Pijpen, Fit

tings, Branders en andere Ma
gazijngoederen , ten dienste der 
Gemeente-Gasfabrieken te Bot
terdam. 

De voorwaarden liggen, op de gewone 
dagi n en uren, ter lezing op het kantoor der 
Gemeente-Gasfabrieken, Oost-Zeedijk, en zijn 
voor den prijs van 25 cents, verkrijgbaar bij 
Wed. P. V A N W A E S B E R G E EN Z O O N , 
Boekdrukkers aan den Houttuin No. 73, al
waar ook de gezegelde inschrjjvingbilletten 
tegen betaling van 22 cents verkrijgbaar 
zjjn. 

H . & J . S U Y V E R , 
P A B R I K A N T E N V A N 

S T O O M K E T E L S n WümMl 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

188S bekroond met 
EERE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

H o l l a n d s c h e T u i n en Z e e p a a r d , 
B i c k e r s t r a a t 

A M S T E R D A M . 
B . H O L S B O E R . - A r n h e m . 

Leverancier van Z. M. den Koning. 

Fabriek en Magazijn van Instrumenten voor wetenschappelijk gebruik, 
Bekroond voor Waterpas, Hoekmeet- en andere instrumenten 

met Zilver 1868, 1881, 1883 (Internat. Tentoonst) 
Hoogste onderscheiding 1879. 

EQUERRES. MEETKETTINtiEN, UKIEF- en PAKKETBALANSKN. enz. enz. 
B A K E N S , R O T A T I E - en I N D U C T I E - T O E S T E L L E N , T E L E G R A A F - A P P A R A T E N . e n z . e n z 

BECKER & BIDIHKGH. - ARNHEM. 
K O N I N K L I J K E F A B R I E K ™ 

W A T E R P A S - , 

I I I I I 1 1 T -

en andere 

I N S T R U M E N T E N 

v o o r I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S , e n z . 

Geê'mail leerd-i jzeren P E I L S C H A L E N , 

WEEGWERKTUIGEN. 
H. H. Architecten en Bouwkundigen 

worden opmerkzaam gemaakt op mjjne Reproductie P I I O T O - L I T a O G R A P I I I E : alle 
Bouwkundige Teekeningen, in zwarte lijnen geteekend. worden door deze methode, 
hetzn' m denzelfden of in een verkleinden maatstaf vervaardigd, waardoor dezelve niet 
alleen zeer spoedig maar ook zeer accuraat en in billijken prjjs worden geleverd. Ook 
Heeren Boekhandelaren worden hierop attent gemaakt, terwjjl het zeer geschikt is voor 
de uitgave van Geï l lus treerde Boekwerken. 

Met achting, UEd. Dv. Dienaar, 
A . K R O O N , 

Photo-Lithograa! en Steendrukkerij, Reguliersdwarsstraat N". 33, Amsterdam. 

PATENT WINDOW DECORATION 

MODERNE GLASVERSIERING. 
FUinlKAXTKN: 

MCA W. N m T M M I I mul O K H , Helfan). 
ZILVEREN MEDAILLE en Ie klas GETUIGSCHRIFT 

ITertMteittMsteHliif, CALCUTTA, \m. 
Volmaakte nabootsing van geschilderd 

en gebrand Glas. Het doel van deze uitvin
ding is om tegen zeer middclmatigcn prjjs 
ieder in de gelegenheid te stellen om ramen, 
glazen deuren enz. te versieren. De modellen 
zjjn menigvuldig: geschikt zoo voor openbare 
als particuliere Inrichtingen, Woonhuizen enz.; 
van de eenvoudigste tot de meest soamge-
stelde stijlen en afmetingen, als: Bloemstuk
ken, Kopstukken, Figuren, Middenstukken enz. 
met verschillende randen, die al de schoon
heid bezitten van gebrand Glas 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën: 
H. J GALLENKAMP, Arnhem. 

Agenten: 
Amsfeidam, N. Vos. 
Utrecht, H . HUIXCK. 
Den Haag, II. L. 1). KIOEI.ET. 
Groningen, .1. H. Dl VRIES. 
Arnhem, Wed. A. E . J . UK BRUIJN & ZOON. 
Middelburg, B. NKKI.MEIJER. 
Rotterdam, WAUTIKR & FABO. 
Den Bosch, A. MOSMANS. 

> J . MULOER HERZET. 
Bovendien is deze PATENT GI.ASVERSIERINO 

aangebracht in het Nederlandsch Handelsmuseum 
te Amsterdam, aldaar dagelijks te bezichti
gen, terwjjl daar tevens alle Inlichtingen, 
PrjJBCOuranten enz. verkrijgbaar zijn. 

PÜOÏOLITHOGRAPIIIE, PIIOTOZI\€OGRAPUIE 

e n S t é r é o t y p e - I n r i c h t i n g 

van G. J. TH IE ME, te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt dc aandacht 

op zijne inrichting voor Pliatslilltagraplile, 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van H H . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l'linio/.ineo-
graphle voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van H H . Uitgevers en op 
zjjne Meréatypr- lnr lr l i l lng voor H H . Druk
kers, alles tot de minste prijzen. 

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

De heer . I O H . G . S T E M L E R Cz. , te Am
sterdam , heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
bestellingen voor Phatolltliagraplile, zonder 
prijsverhooging voor de bestellers. 

O. J". THIEME. 

A . P . W E V R I E S .Ir. 
J A L O U S I Ë N F A B R I K A N T , 

Passeerdergracht N". 22, Amsterdam. 
Beveelt zich bjj heeren Bouw

kundigen aan voor de levering 
van BINNEN- en BUITENJALOISIËN. 
uiterst net ensoliede. tegen den 
laagst en prjjs, alsook houten 
Rolgordi jnen . 

Monsters en prijsopgaaf franco 
en gratis. 

G. VAN LENT, Rotterdam. 
Vertegenwoordiger der Ceramiek- en 

Cementtegelfabriek. 

LÉON DE SMET & Co., Gent. 
Verders specialiteit in: 

IJzeren Kerk- en Fabrieksramen. 
IJzeren en Houten Rolblindon. 
Zweedsche Kamerdeuren. 
Italiaansche Mozaïkvloeren . 
Prima Portland-Cement. 
Plafonneerlatten, veel billijker en bet* 

als Riet. 
Onbrandbare Verf enz. 
trospeclussen en Prijscouranten op aanvrat' 

Gedrukt bij G. W. van der Wiel & O., te Arnhem-
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N E G E N T I E N D E J A A R G A N G N: 23. Z A T E R D A G 7 JUNI 1884. 

RCHITECTVRAET 

Redacteur-Uitgever F. W . V A N G E N Ö T TT»z. 
Bureau der Redactie van Architedura et Amic i ' ia : TAX S P R I N G E R , 

C. B. P O S T H U M U S M E Y J K S en A . W . W E I S S M A N . 
Stukken voor het Genootschap, dé Redactie hetreflende, te adresseeren 

aan den Heer C . B. I'osTiit'Mfs MKYJES, iVinsen^raclu 851 te Amster
dam, en die omtrent dc Administratie van het Genootschap aan den 

Heer T i l . (1. STRKNCKRS, Oosterdoksluis, te Amsterdam. 
Alle andere stukken en advertentiën aan het Bureau van Dé Opmerker, 

Driekoningenstraat X». 2S te Arnhem. 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T GENOOTSCHAP. 

Heeren Leden wordt bericht: 

1". dat Woensdag I I Juni a. s. eene buitengewone 
vergadering zal gehouden worden , waarop zullen worden 
medegedeeld de rapporten der Beoordeel ings-commis-
siën van de door het Genootschap uitgeschreven prijs
vragen in 1883; 

2°. dat Zondag, i 5 Juni e. k., de tweede schetstocht 
zal plaats hebben naar Naarden, per Gooische stoom
tram , vertrekkende van Amsterdam des morgens te 
9.40 uren; 

3°. dat het sociëteitslokaal nog zal gesloten blijven 
tot en met Woensdag 11 Juni a. s. 

Namens het Bestuur, 
de 1 ste-Secretaris 

Th. G. Strengers. 

(A. et A.) BIJ D E P L A A T . 
Het hier afgebeelde gebouw werd in het jaar 1882 

door den ondergeteekende ontworpen en uitgevoerd 
voor de Vereeniging „der H. Catharina van Siena", ge
vestigd te Amsterdam, die zich ten doel stelt arme zie
ken en kraamvrouwen te ondersteunen. 

Bij de ordonnantie van den gevel moest rekening ge
houden worden met de indeeling der verschillende 
plattegronden. Het sousterrain bevat de spijskokerij 
met bijlokalen. Daarboven bevindt zich de vergader
zaal, met afzonderlijken toegang. Behalve magazijn
ruimte, bevat het gebouw verder de noodige woonver
trekken. 

De gevel is opgetrokken in baksteen in verschillende 
kleuren, terwijl voor de constructiedeelen, waar dit noo-
dig was, witte en blauwe bergsteen is gebruikt. Het 
venster boven den ingang is met gebrand glas gevuld, 
terwijl de sousterrainvensters van gesmeed-ijzeren hek
ken voorzien zijn. 

De aannemers waren de heeren Mulder en Sarle-
m i jn, die met veel zorg de werkzaamheden uitvoerden. 

A.V W. 
A l ï O N N K M E N T A2.25 per 3 maanden of wel zes gulden per jaar bij 

vooruitbetaling en frnnco toezending van dit beting; voor bet buitenland 
/ 7.50 en Neuerlandsch-Indift f 9.—, bij vooruitbetaling, 

A D V E R T E N T I Ë N , ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en IO 
cent voor een bewijsnommer, worden tot Vrijdag avond aangenomen. 

Voor veelvuldige plaatsing of een groot aantal regels worden abon
nementen gesloten. 

AKZONDKRI.ÏJKK HOMMERS, uitsluitend bij contante betaling te beko
men, ad 15 cent per stuk en 25 cent per plaat. 

Het beeldhouwwerk is vervaardigd door de gunstig 
bekende firma Van den Bossche en Crevels. 

Het gebrande glas leverde de firma Geuer te Utrecht. 
J. H. T. LÖNINO. 

(A. et A.) E N K H U I Z E N . 
De eertijds zoo vermaarde stad Enkhuizen verdient 

zeker een bezoek, en toch geloof ik, dat er totdus-
verre niet veel vreemdelingen, hetzij Nederlanders of 
buitenlanders, geweest zijn. Toen Enkhuizen nog slechts 
per boot te bereiken was, kon men van Amsterdam 
uit onmogelijk op één dag heen en terug reizen , wilde 
men althans aan de vitte morte de aandacht schenken, 
waarop zij zoo terecht aanspraak heeft. 

Nu de lijn Zaandam—Hoorn geopend is, die ook 
binnen een niet al te lang tijdsverloop tot Enkhuizen 
doorgetrokken zal zijn, is die streek van Noordhol
land meer onder het bereik van den toerist gekomen, 
en ik besloot dan ook er eens heen te gaan. Op mijne 
reis naar Hoorn bemerkte ik tot mijne vreugde, dat 
bij de tweede Noordhollandsche lijn een betere wijze 
van bouwen voor de stations gevolgd is, dan bij de 
eerste. Geen wit gepleisterde gevels meer, maar berg
en baksteenbouwwerken, die soms lang niet onver
dienstelijk zijn, nam ik waar. Slechts af-en-toe scheen 
mij de profileering wat zwaar. 

Te Hoorn aangekomen , zag ik een stoomtram staan, 
waarop in vette letters ook het woord „Enkhuizen" 
geschilderd stond. Ik stapte erin, en weldra zette 
hij zich in beweging. De weg voerde door een schoone 
laan , en ik was juist bijzonder in mijn schik over het 
gemakkelijke vervoermiddel, toen plotseling de tram 
stopte en de conducteur „uitstappen" riep. Op mijne 
vraag naar de reden hiervan, kreeg ik ten antwoord, dat 
er nu een gedeelte wegs kwam, dat, naar het oordeel 
der betrokken gemeentebesturen, te smal voorden stoom
tram was , zoodat dit per omnibus afgelegd zou wor
den. Werkelijk zag ik ook een dergelijk voertuig staan, 
dat blijkbaar vroeger te Amsterdam had dienst ge
daan , maar thans niet zoo goed meer werd onderhou
den als vroeger, althans het was tamelijk bouwvallig. 

De passagiers werden allen op en in dezen omnibus 
saamgepakt, en daarop ging het in Hinken draf voor
waarts. De weg was zeer fraai, en werd ter weder-
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zijde begrensd door de reeks van aan elkander sluiten
de dorpen die men „de Streek" noemt. Ik geloof niet, 
dat er welvarender streken in ons land zijn, dan deze 
„streek" par excellence. De huizingen zijn ruim, en 
worden door fraaie boomgaarden of geurende bloemtui
nen omgeven. Talrijke nieuwgebouwde, zoo Katho
lieke als Protestantsche, kerken getuigen zoowel van 
den rijkdom als van de offervaardigheid der bewoners. 
Bijzonder trok mijn aandacht hoe enkelen alles, wat 
maar blauw te maken was, als muren, boomstammen, 
stoeppalen , ja zelfs de klinkerbestrating, met die kleur 
voorzien hadden. De voerman vertelde mij, dat op 
deze wijze de Katholieken van „de Streek" hunne Pink
stervreugde uiten. De zin voor kleuren openbaarde 
zich ook vooral aan de deuren, wier paneelen gemar
merd , verguld of met schitterende kleuren beschilderd 
waren. 

Achtereenvolgens reden wij door de dorpen Wester
blokker, Oosterblokker, Westwoud, Hoogkarspel en 
Lutjebrock , waar de stoomtram weer een aanvang nam , 
en toen door Grootebroek en Bovenkarspel naar Enk
huizen. 

Het eerste wat ik daar zag, was de Westerpoort, in 
klassieke Dorische vormen, in zandsteen opgetrokken 
en min of meer herinnerende aan de Muiderpoort te 
Amsterdam. Nissen flankeeren den eigenlijken poort
ingang , en een sierlijk koepeltje bekroont het geheel. 

De Westerpoort doorgaande, kwam ik in de Wester
straat, waar een fraaie gevel, met het jaartal 1617, 
mijn aandacht trok. De verdieping gelijkstraats is ge
moderniseerd, doch het overige is nog ongeschonden. 
De verdiepingen worden door fijn geprofileerde cordon-
lijsten van zandsteen gescheiden. Korte, Dorische pi
lasters, met zandsteenen kapiteelen, zijn tusschen en 
naast de vensters geplaatst, die deels met streksche, 
deels met ellipsvormige bogen, deels met halve zes
hoeken afgedekt zijn. De hoogvelden hebben geen 
vlechtwerken (die men trouwens in Enkhuizen vol
strekt niet vindt), doch zijn voorzien van koppen van 
gehouwen steen, door voluten geflankeerd, geheel zoo
als men het te Amsterdam wel ziet. De onderste borst
wering bevat een paar cartouches met jaartal, en een 
keurig gebeeldhouwd engelfiguurtje, in vlak relief, dat 
de wapenschilden van Holland en Westfriesland steunt. 
Een paar nissen op de tweede verdieping zijn met fijn 
relief beeldhouwwerk gevuld , en de nis, die het geheel 
bekroont, prijkt met een sierlijke vrouwenfiguur, als 
tenant voor het wapen van Enkhuizen, een azuren 
veld, beladen met drie haringen van zilver, waartus-
schen twee zespuntige sterren van goud. De gcheele 
gevel bestaat afwisselend uit lagen van bak- en berg
steen. De voluten, tegen de trappen van den gevel 
geplaatst, zijn zeer elegant van vorm, en de ankers 
meesterstukken van smeedwerk. 

Verder de Westerstraat doorgaande, zag ik de Wester-
kerk, doch alvorens deze te beschouwen, bezag ik eerst 
de voormalige Munt, waar eertijds ook de Admiraliteit 
zitting had. Ook hier is de verdieping gelijkstraats in 
lateren tijd veranderd. De kozijnen zijn op dezelfde 
wijze georneerd als bij het huis van 1617, doch de 
bovenste hebben zeer baroque frontons. De gevel wordt 
bekroond door een top, die wel tot het meest baroque 
van die periode (het gebouw draagt het jaartal 1611) 
gerekend moet worden. In- en uitbuigende voluten 
sluiten aan elkander, en kronkelen zich zelfs tusschen 
de kozijnen, om daar in fantastische koppen te eindi
gen. Toch is het silhouet van den top zeer elegant. 
Een fraai gesmeed anker is nog in het bovendeel be
waard gebleven , en tusschen de onderste kozijnen vindt 
men cartouches met reliefs. 

De Westerkerk was nu aan de beurt om bezichtigd 

te worden. Deze kerk, een hallenkerk met drie sche
pen , in berg- en baksteen opgetrokken, was vroeger 
aan St.-Gommarus toegewijd. Redtenbacher, die in 
Rombcrsrs Zeitsehrift van 1875 Enkhuizen bespreekt, 
haalt als autoriteit, waarop hij zich beroept, ter bepa
ling van den stichtingstijd van het gebouw ook Gro-
tins aan. Daar het mij niet bekend was, dat Hugo 
de Groot zich ook met plaatsbeschrijving heeft bezig
gehouden , heb ik in 's mans werken gesnuffeld, doch 
niets kunnen vinden. Ik zocht nu in Isaak Tirion, 
en vond daar de door Redtenbacher bedoelde bijzon
heden , doch zonder vermelding dat ze van Grotius af
komstig waren. Doch eindelijk ging mij een licht op. 
Men vindt nl. op het titelblad van Tirion vermeld: 

te Amsterdam 
bij Isaak Tirion 

in de Kalverstraat, het negende Huis 
van den Dam, in Hugo Grotius. 1744. 

Redtenbacher nu las dit woord Grotius en meende 
waarschijnlijk, dat dit de naam des auteurs was, hoe
wel in Tirion's winkel slechts het beeld van den groo-
ten man prijkte. De winkel van Tirion is er nog, 
doch zal wel spoedig verdwijnen, daar de eigenaar, 
Johannes Muller, gestorven is. 

Na deze uitweiding keer ik tot de Westerkerk terug. 
Het is een XVe-eeuwsch gebouw, zoodat de stichting 
wel in 1417, het door Tirion aangegeven jaartal, 
zal plaatsgevonden hebben. 

Redtenbacher noemt de kerk een kopie van de St-
Nikolaaskerk tc Monnikendam, doch dit is slechts in 
zooverre waar, dat beiden hallenkerken met drie schepen 
zijn. De koorafsluiting is geheel verschillend, zooals be
doelde schrijver dan ook toegeeft, maar ook de por
talen zijn anders aangelegd. De koorafsluiting is zeker 
te Enkhuizen zeer ongewoon. Het middclschip toch 
eindigt recht, en de gevels van de zijschepen staan 
daartegenaan onder een hoek van 45". 

De vensters van deze gevels zijn door de gootlijst 
heen opgehaald, wat ook aan de voorzijde het geval 
is. Een doopkapel vindt men ten Z.W., en ten Z.O. 
een zeer fraai portaal uit het begin der XVIIe eeuw, 
dat, helaas, steengrauw beschilderd is, waardoor het 
oorspronkelijk effect zeer geleden heeft. Oostwaarts 
van het koor staat het houten klokhuis, in 1519 ge
bouwd, doch sedert van buiten herhaaldelijk vernieuwd, 
en op wonderlijke manier met een klassieke orde be
timmerd. Het klokhuis heeft min of meer den vorm 
van een zaagmolen zonder wieken. (') 

In de kerk zijn eenige kunstwerken, die de aandacht 
des bezoekers trekken. Ten eerste het koorhek, waar
van een afgietsel op de tentoonstelling van verleden 
jaar te Amsterdam te zien was , dat echter in de verste 
verte niet instaat was een denkbeeld van het origineel 
te geven. Het bestaat uit pilasters, door een kroon
lijst verbonden , waartusschen archivolten op imposten, 
gevuld met schelpvormige figuren met Mozes, Aaron, 
Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes, allen met 
hunne attributen. De pilasters rusten op een doorgaand 
pedestal. 

De meester, die dit kunstwerk vervaardigde, mocht 
het niet voltooien, want in 1572 werd hem dit door 
de Hervorming belet. Een paneel ontbreekt dan ook, 
en de figuren van Mozes en Aaron en de Apostelen 
zijn slechts „aangelegd", doch zoo meesterlijk, dat ik 
het bijna niet durf betreuren , dat ze niet voltooid wer
den. De koperen balusters, thans door onooglijke 
dunne pijpjes vervangen, werden in 1573 tot geschut 
vergoten. 

(•) Havard spreekt van een hoogen toren, doch verwart blijkbaar 
Zuider- en Westerkerk. Hij is dikwijls oppervlakkig. 
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De reliefs zijn zoo prachtig, dat men uren met hunne 
beschouwing kan doorbrengen, en telkens nieuwe 
schoonheden ontdekken. De kunst der Italianen was 
den meester geen geheim, en hij had ook grondige 
studie gemaakt van het menschbecld, zoodat hij zijn 
fljngecomponeerde ranken gaarne met kinder- of sater-
figuurtjes vulde. Ook de prachtige bustes, aan de 
achterzijde, bewijzen 's meesters groote kunstvaardigheid. 

De predikstoel, van 1568 , is mede een meesterstuk 
van houtsnijwerk. De details zijn zeer fijn, doch het 
ontwerp draagt het kenmerk van een latere periode 
dan dat van het koorhek, hoewel aan beide kunst
werken tegelijkertijd gewerkt werd. Het koorhek is 
echter reeds in 1542 begonnen, en het is dan ook niet 
te verwonderen, dat dit geheel vrij is van de baroque 
vormen , die aan den predikstoel, hoewel nog niet talrijk, 
voorkomen. De paneelen vertoonen perspectievische 
zuilenhallen, en de kolommen hebben rijkversierde 
schachten. 

Het orgel, zwart gelakt met vergulde ornementen, 
is nog uit de XVIe eeuw afkomstig. De tochtportalen 
aan de zuidzijde zijn fraaie proeven van XVIIe-eeuwsch 
snijwerk. 

Niet ver van de St.-Gommaruskerk staat het Weeshuis, 
welks gevel een van de fraaiste uit Enkhuizen is. Wat 
de details betreft, heeft hij veel overeenkomst met den 
gevel van 1617, dien ik reeds besprak. Het Weeshuis 
werd in 1615 gesticht, en is dus het voorbeeld ge
weest, waarnaar de andere gevel twee jaren later ge
maakt werd. Pilasters en raambekroningen zijn het
zelfde. De klauwstukken tegen de geveltrappen zijn 
echter rijker, en sommige met acanthusbladeren en 
leeuwenklauwen versierd. De onderbouw is tamelijk 
eenvoudig, doch heeft een rijkbewerkte poort, in zand
steen uitgevoerd. Pilasters op pedestallen dragen een 
archivolte, waarboven een kroonlijst met gebroken 
fronton. De decoratie is zeer rijk , en prachtig gebeeld
houwde ramskoppen, kinderfiguren en ranken zijn tot 
een harmonisch geheel vereenigd. De vaas, die het 
geheel bekroont, is minder gelukkig, doch de figuren 
van een mannelijke en vrouwelijke wees zijn zeer 
karakteristiek. Boven de deur is, in een rijke om
lijsting, een relief aangebracht, dat, evenals sommige 
deelen van de poort, rijk gepolychromeerd is. 

Verder in de Westerstraat zag ik nog een, helaas, 
zeer verminkten gevel uit het begin der XVIe eeuw, 
en een gevel van 1614, waarin een relief met een kan, 
merkwaardig omdat naast de kozijnen in het vlak van 
den muur baroque ornementen zijn aangebracht. 

Mijn weg voerde mij nu naar de Vischmarkt, waar 
de Waag , een pittoresk gebouw van 1559, mijn aan
dacht trok. Het spijt mij, dat ik dit gebouw niet 
kende , toen ik mijn opstel over „de vroeg-Renaissance 
in Nederland" schreef, want het is een der belang
rijkste bouwwerken dier periode. De vormen herin
neren aan die van den gevel van 15O4 van het Haag-
sche raadhuis. Dezelfde fijne details vindt men aan 
de beide toppen van de gevels van het Waaggebouw, 
doch de hoofdvorm is minder streng dan te 's-IIage. 

De onderbouw schijnt in de XVIIe eeuw aanmer
kelijk veranderd te zijn, althans de aanwezige ont-
lastingsbogen wijzen op een andere vensterverdeeling. 
De wapens van Holland, Spanje en Enkhuizen zijn in 
beide gevels aangebracht, en boven de kroonlijst prij
ken beelden, die de Gerechtigheid, de Hoop, het Ge
loof en de Liefde schijnen voor te stellen. Een fraai-
gebeeldhouwde cartouche, door een man en relief vast
gehouden , draagt het jaartal. 

Van de Vischmarkt komt men in de Breestraat, waar 
het Raadhuis staat, dat in 1688 werd opgetrokken, 
ter vervanging van een ouder gebouw. Het Raadhuis 

I is zeker „deftig", zooals Tirion het noemt, doch van 
stijfheid niet vrij te pleiten. Het herinnert aan de pa-
tricierwoonhuizen, die in het laatst der XVIIe eeuw 
te Amsterdam gebouwd werden, en heeft een gevel 
van Bentheimer steen. (-) Een koepeltje, met slagwerk 
en uurwerk, staat op het dak. Eenige schilderijen, 
waaronder een van Ferdinand Bol, het zwaard van 
Bossu en eenige gobelins, vormen de bezienswaardig
heden. 

Ik zag op de Breestraat nog een klein geveltje, 
dat, naar men mij zeide, op invallen stond , doch dat 
waard zou zijn, voor ondergang behoed te worden. 
Waarschijnlijk is het gesticht door iemand, die door 
de scheepvaart zijn bestaan vond, althans , behalve het 
jaartal 1623, ziet men drie gevelsteenen met schepen 
versierd. De pui is nog geheel in haar oorspronkelij-
ken toestand, en heeft smaakvol gesneden houten con
soles. De top is met baroque consoles versierd. 

De Zuider- of St.-Pancraskerk, een gebouw met 
twee schepen , van vijfzijdigc koorafsluitingen voorzien , 
noordelijken aanbouw en toren van zuidelijk schip , geeft 
Redtenbacher gelegenheid om breedvoerig over den 
Hollandschen kerkbouw uit te weiden , zoodat ik daar
naar verwijzen kan. Ik voor mij vond de kerk niet 
bijzonder interessant. Slechts een portaal aan de N.O.-
zijde en de toren kwamen mij belangrijk genoeg voor 
om er een schets van te nemen. Redtenbacher zegt, 
dat de achtkante bekroning van den toren uit de XVIIe 
eeuw is, doch dit komt mij minder juist voor. Welzijn 
daar in de XVIIe eeuw veranderingen aan gemaakt, 
maar de hoofdvorm is ongetwijfeld XVle-eeuwsch, 
wat ook de aanwezige maaswerken nog bewijzen. 

Toen ik de Zuiderkerk bezichtigd had, begaf ik mij 
naar de haven, waar allereerst de Keetenpoort, nu 
„Dromedaris" genoemd, mijne aandacht vroeg. Dit 
gebouw, waarschijnlijk reeds in de XVIe eeuw opge
richt, doch in de XVIIe eeuw belangrijk gewijzigd, 
bestaat uit twee aan elkander verbonden ronde torens, 
uit baksteen opgetrokken. Een daarvan is met een 
steil dak afgedekt, waarop een torentje met klokkenspel 
zich bevindt. De andere is plat afgedekt. De ven
sters , uit de XVIe eeuw, zijn door frontons met ver
sierde tympans bekroond. De poortingang aan de 
buitenzijde, die het jaartal 1540 draagt, wordt door 
een Dorische pilasterorde ingesloten, waarboven een 
dergelijke orde, die een kroonlijst met fronton draagt. 
In het fries ziet men velerlei wapentuig uit de XVIe 
eeuw. Boven den ingang houdt een figuur het wapen
schild van Enkhuizen. De poortingang aan de bin
nenzijde is een goed stuk werk uit de eerste helft der 
XVIIe eeuw. 

Van het voormalig Oostindisch Huis, aan den Dijk, 
is nog een gedeelte over, dat thans onder den naam 
van „Peperhuis" bekend staat. Het werd in 1630 ge
sticht , en is in eenvoudige berg- en baksteenvormen 
opgetrokken. Op een gevelsteen, met een zeegezicht 
versierd, staat: 

De kost geut voor de bact uyt. 
Ook het Westindisch Huis, aan de Paktuinen, 

middenin een tuin gelegen, heeft dezelfde eenvoudige 
doch degelijke architectuur. 

In de Paktuinen zag ik ook een poortje van 1625 , 
in Bentheimersteen, en zeer fraai door twee horens 
van overvloed bekroond. Het droeg het raadselachtig 
opschrift: 

D. B. N. E. A . D. 
S. P. F. D. Q. S. 
L). E. U. S. S. T. 

(2) Volgens Havard, zou Jacob van Campen de bouwmeester zijn. 
ISIijkens zijn grafschrift, in de St.-Joriskerk te Amersfoort, stierf deze 
beroemde man echter reeds in 1657. 
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Wie kan dit verklaren? 
Van de Paktuinen bereikten ik den Kuipersdijk, waar 

een XVIIde-eeuwsch pakhuis nog geheel in zijn oor
spronkelijken toestand aanwezig is. Dc vormen zijn 
zeer overeenkomstig met die van de huizen te Amster
dam uit dien tijd (1620). Opmerkelijk is het, dat de 
vensters allen uit de as liggen. Waarom dit gedaan 
was, bleek mij niet. De cordons eindigen bij de mid-
delvensters in voluten. 

Ten slotte maakte ik nog een wandeling om de 
stad, waarbij ik een aardig Boomhuisje ontdekte, eenigs
zins aan de Waterpoort te Sneek herinnerende, waar
van ik nog een schets maakte. 

Afwisselend per stoomtram en per omnibus reed ik 
weer door de Streek naar Hoorn , waar ik na een aan-
genamen tocht van anderhalf uur aankwam , om onmid
dellijk weer per spoor naar de hoofdstad des Rijks te 
vertrekken. 

Wie Enkhuizen niet gezien heeft, kan ik een bezoek 
met het volste vertrouwen aanbevelen, en ik hoop, 
dat deze regelen velen mogen opwekken het tochtje te 
ondernemen. A. W. W. 

H E T 110JARIGE TIJDPERK DER H O O G E WA-
T E R S T A N D E N EN DER A L G E M E E N E 

W E E R S G E S T E L D H E I D . 
(Vervolg van blads. 192). 

Kariger en kariger worden nu de berichten uit die 
en een jaarduizend van ons verwijderde tijden; uiterst 
zelden wordt een enkele maal van hoogwatergetijden iets 
verhaald, en waar dit nu met bijzonderen nadruk ge
schiedt , is zeker dc gevolgtrekking geoorloofd, dat zij van 
groote beteekenis waren. Van het jaar 674 wordt gemeld: 
„Er volgden overmatige overstroomingen." Dit is de 
laatste groote hoogwaterstand , die tot het 220jarig tijd
perk behoort, want volgens bladz. 192, I* kolom, 
(zie het vorig nommer) viel het berekende hoofd-
maximnm dei zevende eeuw in het jaar 667 , cn zeven 
jaren later, dus gedurende het volgende minimum, 
vond die overstrooming plaats. Zij bevestigt even 
juist als die van 1784 de stelling, dat de grootste 
hoogwaterstanden met dc minima der zonnevlekken 
samenvallen, die op de maxima volgen. Let men er | 
nu nog op, dat 674 juist 1100 (1110) of 5 X 220 
jaren vóór den grootsten hoogwaterstand van onzen 
tijd, vóór 1784 ligt, dan is toch nauwlijks meer 
twijfel aan het 220jarig tijdperk der merkwaardigste 
overstroomingen mogelijk, waardoor ook haar verband 
met de zonnevlekkenen noorderlichten boven eiken twijfel 
wordt verheven. 

Er bestaat echter een over het algemeen minder 
scherp in het oogvallend nojarig tijdperk der hoog
waterstanden, dat dien samenhang opnieuw bevestigt, 
daar namelijk minder talrijke, minder hooge en minder 
uitgebreide hoogwaterstanden omstreeks het midden 
dezer 220 jaren plaatsgrijpen, en wel in die midden-
tijden , welke aan de berekende kleinere hoofdmaxima 
eerste klasse der zonnevlekken en noorderlichten be
antwoorden. Het verband wordt niet alleen hierdoor 
bekrachtigd, maar ook nog daardoor, dat deze zwak
kere hoogwaterstanden met zwakkere hoofdmaxima 
overeenstemmen. Zoo was het hoogste maximum onzer 
eeuw, 1870, slechts onbeduidend hooger dan het hoofd
maximum tweede klasse van 1837; geheel in overeen
stemming daarmede waren onze hoogwaterstanden slechts 
onbeduidend hooger dan dc vloed van 1845, gelijk de 
peilschaal der Vischpoort te Mainz aantoont. Dat zij 
zich meermalen over den aardbol herhaalden, komt 
van den sinds 1876 voortgezettcn duur van het mini
mum, want zelfs het maximum van 1882 is zoo ge
ring , dat men het als een gemaskerd minimum kan 

beschouwen. Dit treedt nog duidelijker te voorschijn 
als wij de vlekkenrijkste zon van April 1882 en het 
hooge maximum van 1870 vergelijken (zie de afbeel
ding in Humboldt, Mei jl.). 

Nog zwakker schijnt het hoofdmaximum eerste klasse 
der 17de eeuw geweest te zijn, ja, het was lager dan 
dat der tweede klasse; want terwijl van 1660—1690 
slechts 33 noorderlichten opgeteekend werden, waren 
er in het derde en vierde tiental jaren alleen reeds 90. 

Overeenstemmend zwak zijn ook de hooge water
standen van dien tijd; terwijl langs den Midden-Rijn 
geene overstrooming, ja zelfs bijzondere droogte ver
meld wordt, vond aan den Boven-Rijn in het jaar 
1673 , zes jaren na het berekende hoofdmaximum van 
1667, een hoogere overstrooming plaats; nog hooger 
schijnt de Benedenrijnschc van het jaar 1651 in het 
vóórvóórlaatste of tweede voorafgaande minimum ge
weest te zijn, daar het peilmerk te Coblenz slechts 
60 centimeter onder dat van 1784 staat; zij kwam 
van de Moezel en de Lahn. Gelijk Fritz uitdruk
kelijk verklaart, waren ook in de I5 U C eeuw de 
noorderlichten zeer zwak, en van zonnevlekken wordt 
uit dien tijd niet gewaagd; ook hier schijnt het maxi
mum tweede klasse dat der eerste klasse te over
treffen. Het berekende hoofdmaximum eerste klasse 
valt (zie blz. 192) in 1445, en in het jaar 1442 was de 
stad Frankfort geheel overstroomd. In deze eeuw valt 
ook de eenige overstrooming onder honderden, die niet 
past in de vlekken-theorie, want in het jaar 1480 wer
den dc bruggen van Schaffhausen en Laufenburg weg
geslagen; daar echter deze vloed nergens elders ver
meld wordt, was hij meer plaatselijk, misschien door 
groote hitte op het eind van Juli (op Jakobsdag) en 
sterke snceuwsmelting veroorzaakt. 

Slechts onbeduidend sterker schijnt de ontwikkeling 
van zonnevlekken en noorderlichten in de 131'' eeuw 
geweest te zijn; Fritz telt ze onder de eeuwen met 
zeldzame noorderlichten. De hooge waterstanden stem
men daarmee volkomen overeen. Het berekende hoofd
maximum eerste klasse valt in 1223; van 1221 tot 
1224 heerschte „onophoudelijk regen en grenzen-
looze nattigheid"; of zij tot hoogwater klom wordt 
niet gezegd. Daarentegen vond in 1235, misschien 
in het tweede volgende minimum, een groote over
strooming plaats, daar de Main, gedurende een was 
van eenige dagen, niet alleen den houten bovenbouw 
der Frankforter brug, maar ook hare steenen pijlers 
wegsloeg. Koning Hendrik, die toen te Frankfort 
vertoefde, gaf daarna toestemming tot den bouw van 
de steenen brug. 

Als wij van het berekende hoofdmaximum 1223 
223 jaren teruggaan, komen wij tot het jaar 1000. 
Blijkbaar was echter het hoofdmaximum vroeger, mis
schien meermalen optredende, want in het jaar 974 
werd een zonnevlek met het bloote oog gezien en van 
970 tot 980 waren er groote noorderlichten in Midden-
Europa. Ook van 992 tot 1030 werden zulke ver
schijnselen in Midden-Europa in nog grooteren getale 
Opgeteekend, Aan deze sterkere ontwikkeling beant
woorden ook grootere hoogwaterstanden. Want in den 
minimumtijd na het eerste groote tijdperk, in het jaar 
987 , was de lente zeer regenachtig en veroorzaakte 
aanmerkelijke overstroomingen, en in het jaar 989 
volgde op een sneeuwrijken winter een regenachtige 
lente, waarbij alle rivieren overliepen. En in het tweede 
groote noorderlicht-tijdperk vond in 1020 nog een veel-
beteekenende overstrooming plaats. 

Om een geheel jaarduizend voor oogen te hebben, 
willen wij van het laatste hoofdmaximum 1000 nog 
222 jaren hooger opklimmen; wij bereiken alzoo het 
jaar 778, waarin een zonnevlek met het ongewapende 
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oog zichtbaar was, terwijl er, volgens Fritz, een ster
ker noorderlicht-tijdperk tusschen 776 en 808 lag. In 
het volgende minimum, 784, werd Karei de Groote 
door overstroomingen op zijn tocht tegen de Thürin-
gers opgehouden, en in 792 bedierf aanhoudende re
gen de kanalen, waardoor die heerscher den Rijn met 
den Donau wilde verbinden. 

Naar deze voorstelling is, wel-is-waar, het 1 iojarig 
tijdperk der hooge waterstanden niet zoo scherp ge
kenschetst als het 220Jarige, maar toch is het onmis
kenbaar en bevestigt alzoo den samenhang der over
stroomingen met de zonnevlekken. Als wij nu nog 
aantoonen, dat elk hoofdmaximum tweede klasse even
eens van eene of meer overstroomingen vergezeld gaat, 
dat alzoo voor de hooge waterstanden, gelijk voor de 
zonnevlekken en de noorderlichten, een 5l/'arig tijd
perk bestaat, mogen wij het verband toch wel voor 
ontwijfelbaar houden , cn dit te zekerder, als zich voor 
sterke hoofdmaxima tweede klasse ook sterke water
wassen en omgekeerd laten waarnemen. Hierbij wil
len wij, gelijk in het bovenstaande, met onzen tijd 
beginnen. 

Het hoofdmaximum tivccdc klasse onzer eeuw vond 
in het jaar 1837 plaats — cn nog in het volgende 
minimum, in 1845, trad hoogwater op. Het hoofd
maximum tweede klasse was een hoog; ja, zijn be
trekkelijk getal 138 viel niet veel beneden dat van 
1778, hetwelk tot 154 steeg, en was bijna gelijk aan 
dat van 1870, hetwelk 139 bedroeg. 

Geheel daaraan beantwoordende, is ook het hooge 
water van 1845 weinig lager dan dat van 1882—83 
en geen meter beneden dat van 1784, gelijk de figuur 
in n". 22 van dit weekblad aanwijst. Een scherpe te
genstelling vormt het hoofdmaximum tweede klasse 
der vorige eeuw, daar zijn betrekkelijk getal (in 1727) 
slechts 90 bedroeg; weder geheel in overeenstemming 
daarmede worden uit de dertig jaren tot 1742 slechts 
eenige kleine wassen van de Main vermeld. 

4 Juni '84. 
(Slot volgt.) 

D E P E T R O L E U M F A K K E L . 
Reeds menigmaal deelden wij een en ander mede 

' op het gebied van gas- en electrische verlichting; aan 
J het vermelden van wetenswaardigheden omtrent de pe-
I troleumverlichting hebben we ons echter maar zeer 
1 zelden bezondigd, niet, wijl deze verlichting geen goede 
{ eigenschappen heeft, wel echter omdat, naar het ons 
! voorkwam, zij geene toekomst heeft. De billijkheid 

brengt echter mede, dat wij ook op dat gebied het 
goede vermelden, waar we het vinden, en dit is thans 
het geval, nu wij kennismaakten met eene uitvinding 
van den ingenieur Klette te Zwickau, namelijk een 
petroleumfakkel zonder pit. Deze bestaat uit een ge
goten ijzeren bak, die zoodanig ingericht is, dat hij op 
een houten paal gesteld kan worden. In den bak, 
waarin ten behoeve van den luchtaanvoer gaten aange
bracht zijn , wordt een ring gelegd , onderaan met tan
den voorzien; de boven dezen ring vrijvallende ruimte 
wordt gevuld met zand of zaagsel, waarna het petro
leum wordt ingegoten. Nadat de fakkel aangestoken 
is, verbrandt eerst het bovenste gedeelte van het petro
leum en daardoor wordt de vloeistof in het reservoir 
verwarmd en in gas omgezet. Dit gas, dat zich door 
het zand of zaagsel een weg baant, voedt de vlam en 
hierdoor wordt een sterk stralend en zeer gelijkmatig 
licht verkregen, dat overeenkomt met de lichtsterkte 
van vier pekfakkels. Een harer grootste voordeden 
is wel, dat de fakkel door storm noch regen gebluscht 
kan worden: dit kan alleen geschieden door er zand 
in te werpen; zij is daardoor zeer geschikt voor de 

i verlichting van spoorwegemplacementen, aanlegplaat-
I sen van stoombooten en dergelijken. De Amsterdam-
I sche brandweer heeft er proeven mede genomen, die 

een zeer bevredigend resultaat hadden. Tot nadere 
verklaring van het bovenstaande verwijzen wij naar de 
in achterstaande annonce voorkomende figuur, die de 
fakkel in aanzicht en doorsnede te aanschouwen geeft; 
wij voegen er nog aan toe, dat de heer Th. F. Bier
horst , te Haarlem, met den verkoop voor Nederland 
en Koloniën belast is. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 

'S-GRAVENHAGE. Dezer dagen werd op 
dc begraafplaats «Ter Navolging" onder 
Scheveningen de gedenksteen onthuld, I 
gewijd aan dc nagedachtenis van wijlen i 
Mr. G. Groen van Prinsterer en zijn echt-1 
genoote. Het eenvoudig gedenkteeken, j 
door den architect H . J. Mondt in streng J 
Griekschen stijl ontworpen werd in de werk- i 
plaatsen der heeren Laurent Philips en Co. 
alhier uit zuiver carrarisch marmer ver-
vervaardigd. 

AMSTERDAM. Op de algemeene verga
dering van de Nederlandsche Vereeniging 
voor teckenonderwijs, den 27"'° Maart 1.1. 
hierterstede gehouden, werd besloten uit
breiding te geven aan het gewone jaar
verslag, en wel in den vorm van mede-
deelingen, waarin het teckenonderwijs iri 
zÜn onderdeden zou worden besproken. 
Aan het Bestuur werd opgedragen de mid
delen te beramen om het doel te bereiken 
en dit kwam tot de overtuiging, dat het 
'n het belang der vereeniging zou zijn, 
wanneer een periodiek tijdschrift kon wor
den opgericht. 

Het eerste nummer van het «Maandblad , 
gewijd aan de belangen van het tecken
onderwijs cn de kunstnijverheid in Neder
land" is thans verschenen. Het wordt aan 
de eereleden en donateurs der vereeniging 
patis toegezonden en is voor de leden ver
krijgbaar tegen betaling van ƒ 2 per jaar 
voor niet-leden der vereeniging tegen ƒ 7. 

Dit eerste nummer behelst: Leermidde-
* H , door H . L . Boersma. — Over anatomie 

en hare betrekking tot de beeldende kunst, 
door Eug. Dubois. — Kunst en Weten
schap, door W. B. G . Molkenboer. — De
coratieve schilderkunst. — Bibliographie.— 
Binnen- en Buitcnlandsche berichten. — 
Vraagbus. — Ingezonden stukken. — Cor-
respondentien. — Advertcnt iön en eene 
hoogst eenvoudige plaat met afbeeldingen 
van modellen in ceramiek. 

GRONINGEN. De Vereeniging tot Bevor
dering der Bouwkunst alhier heeft, zoo
als bekend is, eenigen tijd geleden eene 
internationale prijsvraag uitgeschreven 
voor een ontwerp van eene monumentale 
fontein op het Heereplein aldaar. Die 
prijsvraag schijnt goed geslaagd, althans 
een 22tal ontwerpen zijn ingekomen uit 
Nederland, België en Duitschland, onwel 
onder de volgende motto's: 

1. «Eer aan de burgers van Groningen"; 
2. «Concordiae" (met geboetseerd model); 
3. «Durch Frieden & Freiheit zu Wohlstand 
& Glueck"; 4. «La silhouette"; 5. I Labor 
et Constantia" (met geboetseerd model); 
6. 1672; 7. Een hoofd met 2 aangezichten; 
8. «Mincrva"; 9. «Memento"; 10. «Ver
broedering"; II. «Fons"; 12. «Quando?"; 
13. «Voorwaarts"; 14. 1884; 15. «Aan Gro
ningen gewijd"; 16. Twee gekruiste lij
nen ; 17. »Spes"; 

18. «La critique est a i sée 
Mais l'art est difficile"; 

19. «P inksterb loem"; 
20. 't Blijft seker buijten kijf 

Een kakclagtig wijf 
Sou meer u kunnen seggen 
Dan ick in dit symbool kan leggen" ; 

21. «Eer is meerdan goud"; 22. Twee ge
kruiste driehoeken. 

De ingekomen ontwerpen zullen gedu
rende 14 dagen voor het publiek worden 
ter bezichtiging gesteld in de bovenzaal 
van «De Harmonie". De opening van deze 
tentoonstelling zal waarschijnlijk plaats 
hebben op Dinsdag 10 Juni e. k. 

De Jury bestaat uit de volgende heeren: 
Prof. E . Gugel, Delft; W. B. G. Molken-
boer en Ludw-, Junger, te Amsterdam en 
J. P. Hazeu en L. M. Moolenaar, te Gro
ningen. 

Het programma der prijsvraag komt op 
bladz. 461 van den jaargang 1883 van//> 
Opmerker voor. 

X D V E R T E N T I E N . 

Aanbesteding. 
Op Zaterdag 14 Juni 1884, des namiddags 

te 3 uren , zal door de Naamlooze Vennoot
schap: Verkooplokaal VllASCATl worden 
Aanbesteed: 

Het verbouwen van de bestaande 
Drukkerij aan de Barberstraat 
tot Monsterzaal, benevens het 
maken van Nieuwe Licht kappen 
boven de Groote Zaal, met de 
leverantie van alle Materialen 
en Arbeidsloonen. 

Het Hestek is ad ƒ 0.40 tc verkrjjgcn ter 
Stoomdrukkerij van K O E L O F F Z E N & I IüB-
N E U , Pjjpenniarkt 187, Amsterdam. 

Inlichtingen geeft de Ingenieur-Architect 
A. L . V A N ( ï E N D T . 
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THEOD. FERD. BIERBORST, 
H A A R L E M , 

levert: 

Windmotoren 
tot pompen, waterverzor
ging en transport van wa

ter naar alle hoogten. 

Waterleiding 
voor kleine Gemeenten 

om machines te drijven 
tot 10 paardenkracht, 

speciaal voor 

zeer geschikt. 

Petroleum-Fakkel 
geheel uit ijzer 

zonder pit van katoen 

ot asbest 

tot 

verlichting der aan
legplaatsen van 

S T O O M B O O T E N , 

S P O O R W E G T E R R E I N E N . 

Zeer geschikt om 

signaal te geven ook voor 

Brandweer. 

Kan nooit uitgaan bjj 

storm ot'regen, gebruikt 

zeer weinig olie. 

FAMILIE-LESSENAAR 
van verstelbare hoogte voor kinderen 

van ü tot 18 jaren, 
onmisbaar in ieder huis. 

Vochtwerende Parketvloeren, 
Tapüt-Parketvloeren 

alle soorten van 

eenvoudige en rijke PARKETVLOEREN. 
Waterdichte en onbrandbare 

HOUTASPHALT^VLOEREN. 
Marmer, Mozaïk en Granito, 

Glas- en Slift-Mozaïk. 

AANBESTEDING. 
B U R G E M E E S T E R en W E T H O U D E R S dei-

Gemeente ARNHEM zullen Donderdag 19 Juni 
• 1884, 's voormiddag» 11 ure, in het openbaar 
ten Gemeentehuize aanbesteden: 

I". Het onder profil brengen en 
verharden van de Prinsessen-

I straat en de Agnletenstraat. 
2°. Het leveren van twee ijzeren 

Brugschepen met Schragen en 
Dwarsbalken voor de gemeente
schipbruggen te Arnhem en te 
Westervoort. 

Aanwijzing op Donderdag 12 .luni a. s., 
's voormiddag» 10 ure, aan het bureau der 
Publieke Werken, alwaar de teekeningen ter 
inzage liggen: Bestekken tegen betaling ter 
Secretarie veilrjjgbanr. 

Gekloofde Plafonneerlatten. 
Prospectus en prijzen op aanvrage bjj 

T H E O D . F E R D . BD3RHORST, Haarlem. 

P A T E N T WINE OW DECORATION 

M O D E R N E G L A ' & Y E R S I E R I N G . 
f Milt IK ANTEN 1 

•'CAW. NTBVENM9KI iinri « H H . Hrir«s(. 
ZILVEREN MEDAILLE en Ie klas GETUIGSCHRIFT 

WeraMtntMMlellliir, CALCUTTA, isxi. 
Volmaakte nabootsing ran geschilderd 

en gebrand Glas. liet doel van deze uitvin
ding is 0111 tegen zeer middelinatigen prijs 
ieder in de gelegenheid te stellen 0111 ramen, 
glazen deuren enz. te versieren. De modellen 
zjjn menigvuldig: geschikt zoo voor apenbare 
nis particuliere Inrichtingen, Woonhuizen enz.: 
van de eenvoudigste tot de meest saamge-
stelde stalen en afmetingen. als: Bloemstuk
ken, Kopstukken, Figuren, Middenstukken enz. 
met verschillende randen, die al de schoon
heid bezitten van gebrand Glas 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën: 
M . I. GALLENKAMP, Arnhem. 

Agenten: 
Aiusteidam, N. Vos. 
Utrecht, H . HUIXCK. 
Den Haag, II. L. D . KIGKI.ET. 
Groningen, .1. H. Dl Vim:s. 
Arnhem, Wed. A.E. . I . UKBRUUN&ZOON. 
Middelhurg, B. XKKI.MKIJKR. " 
Kotter Jam, WAUTIKII & F.MIO. 
tien liosch, A . .MOSMAXS. 

» .1. kfÜLOKR HKIIZET. 
Bovendien is deze PATENT Gi.ASVKRSiKRixn 

aangebracht in het Nederlandsch Handelsmuseum 
te Amsterdam, aldaar dagelijks te bezichti
gen, terwjjl daar tevens alle Inlichtingen, 
Prijscouranten enz. verkrijgbaar zjjn. 

Gemeente Bergen op Zoom. 
A A N B E S T E D I N G . 

BUBGEMEE8TEB EN WETHOUDERS 
van liergen op Zoom zullen op Maandag den 
16*n juni 1884, des namiddags ten één ure, 
ten Raadhuize aldaar in het openbaar aan
besteden : 

Het bouwen eener Rijks Hoogere 
Burgerschool met Gymnastiek-
gebouw en Conc iërgewoning te 
Bergen op Zoom. 

Do aanwjjzing op liet terrein buiten de 
voormalige Steeiibergsche poort zal plaats heb
ben op Woensdag den 11 Juni 1884 des voor-
middags ten elf ure. 

Bestek en teekeningen liggen ter Gemeente
secretarie ter inzage, alwaar op Iranco aan
vrage, tegen b taling van J 3.00, exemplaren 
daarvan verkrijgbaar zijn. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen bjj 
den heer C. P. V A N G E N K , Architect, 
alhier. 

Hergen op Zoom 31 Hei 1884. 
Bunjemeesler en Wethouders voorn.; 

P. V A N H A S S E L T . 
He Secretaris, 

L. M. MAG.SEK. 

PIIOTOLITIIOGRIPIIIE, PIIOTflZIMiOGRAPIIIE 
e n S t é r é o t y p e - I n r i c h t i n g 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergetcekende vestigt de aandacht 

op zijne .inrichting voor MMtetlthafiapfck. 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van H H . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l'hoiozlm••-
gmpliir voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zyne Méréo lHir - inr lr l i l ing voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prijzen. 

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

De heer JOH. G. STE.MLER Cz., te Am
sterdam , heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
bestellingen voor Pliololltlioi(ra|iliie, zonder 
prijsverhooging voor de bestellers. 

O-. J. THIEME. 

LOUIS GOPFIN & C f f i . 
Avenue Rogier 27 Luik. 

L A R O C H E T T E STEEN", bekroond op 
de Tentoonstelling der Maatschappij ter be 
vordering der Bouwkunst in 1SS2; verder 
Hardsteen, Kcijcn, Kalk , enz. enz. 
Monsters op aanvrage vorkrijgbaar. 

Maal schappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G 
( V E R N I E U W I N G S F O N D S ) 

Op Dinsdag den I7'1"' Juni 1884, des namid
dags ten 2 ure, aan het Geiitraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen bjj de .Moreelse I.aan te Utrecht, van: 

Bestek No. SB. 

Het leveren van Stalen Eindplaten 
en IJzeren Haakbouten in twee 
peroeelen. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrij
ving, volgens art. 1? van het bestek. 

Het bestek ligt van den 5*» Juni 1SS4 
ter lezing aan het Centraalbureau bjj de Mo-
reelse Laan en aan het bureau van de Heeren 
Sectie-Ingenieurs W. J . K L E R K D E REUS te 
Mcppcl en H. E. B E U N K E te llreda en is 
op franco aanvraag aan genoemd Centraal
bureau (Aid. Weg en Werken) te bekomen, 
tegen betaling van f 0.50. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (Af'd. Weg en Werken) en door 
de Sectie-Ingenieurs voornoemd. 

Utrecht, den 3C"'" Mei 1884. 

"OPENBARE 
AAIBESTEDIÏft 

B U R G E M E E S T E R EN WETHOUDERS VAN 
BOTTERDAM zijn voornemen! op Woensdag 
den 25 Junij 1884, des namiddags ten 1 ure, 
ten Kaadliuize aldaar aan tc besteden: 

Het bouwen van een Klaaghuis 
met bijbehoorende werken, ten 
dienste van de Israël i t i sche Be
graafplaats aan de Dijkstraat te 
Kralingen. 

Bestek, voorwaarden en teekening ligg e n 

op de gewone dagen en uren ter kennisne
ming op de Plaatselijke Secretarie en W 
Stads-Timmerhuis te Rotterdam, en zyn 00K 
verkrijgbaar bjj Wed. P. V A N WAESBEROE 
& Z O O N , Boekdrukkers, Houttuin 78, t e g » 
betaling van / ' 0,50. 

Nadere inlichtingen zjjn te bekomen aan 
gemeld Timmerhuis, terwrjl de aanwjjzing '* 
loco zal plaats hebben op Donderdag den 1" 
Junjj 1884, des voormiddags ten 11 ure. 
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B U R G E M E E S T E R m W E T H O U D E R S VAN 
SCHIEDAM zjjn voornemens op Dingsdag, 
den 10 Juni a. >. des middags ten 12 ure, ten 
Raadhuize aldaar, in het openbaar aan te be
steden: 

Het maken van een B A Z A L T -
K A D E voor aanleg van Stoom-
booten aan het Westerhaven
hoofd aldaar, ter lengte van 100 
Meter, met talud van 5 Meter. 

Het Bestek met Teekening ligt dageljjk", 
met uitzon lering van de Zondagen, voor de 
belanghebbenden op de Gemeente-Secretarie 
ter inzage en is, tegen betaling van 25 Cent 
toor het bestek n van /'1.— voor de tee
kening, mede aldaar verkrijgbaar. 

Aanwijzing op het terrein zal door den 
Gemeente-Architect gedaan worden op Vrjj-
dag den 0 Juni c. k., des morgens tusschen 
11 en 12 uren. 

Schiedam, 27 Mei 188*. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd: 

P. J . V A N DIJK V A N MATENESSE. 
De Secretaris, 

A. W. M U L D E R . 

1 I tri 

B i 

J. & D. VAN DER POT, 
R O T T E R D A M . 

GEKYANISEERD ROTVRIJ 

RASTER- en ander HOUTWERK, 
in alle op te geven maten, tot 10.25 M'. 

niet vatbaar voor de C h a m p i o n 

en uitertst langzaam brandend. 

D e n n e n - , V u r e n - , G r e e n e n - en E i k e n 
B E S T E K H O U T 

en verder T I M M E R H O U T , 

Vlot- en Sl\jpdeelen enz. 

Prima P O R T L A N D - C E M E N T , 
merk DYCKEKIIOFF * SÜIIM:, 

in wichtbondende Vaten van 180 Kilo 
en Zakken van 70 Kilo, 

niet vervalsen! met hoogovenslakken, kalksteen 
of dergelijke bijmengingen. 

H Y D R A U L I S C H E c n a n d e r e K A L K , 
per Wagon of Scheepslading. 

Chemisch hereide V e r f , 
O L I E B I J T S E L S , V E R N I S S E N en A L B A S T I N E 

uit de fabriek van den Heer 
F . A. Q. V A N G E L D E R , 

te Rijswijk bjj Hage. 

H A R D S T E E N . 

KIEEERMENEIGEE BAZALT L A V A -

uit de groeven van 

S t a u d e r n h e i m e r . { C o r d e l e r . 
B r e i t e n h e i m e r . W e x e m e r . 
UdeHanger. R o o d e K y l l t h a l e r e n z . 
B e n t h e i m e r . | L a R o c h e t t e . 

Italiaansche Mozaïkvloeren, 
volgens teekening. 

E N G E L S C f l H BUIZEN. 
B E L G I S C H E G I P S . 

Vuurvaste Steenen en Vuurklei enz. 

• I » K V B I F S . I r . 
0 J A L O U S I Ë N F A B R I K A N T , 

Passeerdergracht N». 22. Amsterdam. 
Beveelt zich bjj heeren Bouw

kundigen aan voor de levering 
van BINNEN- en BUITENJALOUSIËN, 
uiterst net en soliede. tegen den 
laagsten prjjs, alsook houten 
Rolgordijnen. 

Monsters en prijsopgaaf franco 
en gratis. 

Polder Oosterwolde. 
De D U K S T O E L zal op Donderdag 12 Juni 

1884, 's middags 1 uur, op de Polderkamer 
te Elburg. bjj enkele inschrijving aanbesteden: 

De herstelling on verzwaring 
(deels met steenglooijing) van 
het tweede gedeelte van den 
Zomerdijk. 

Het Bestek is tegen betaling van ƒ 1 ver
krijgbaar. 

Aanwjjzing daags voor de aanbesteding. 
De Dijkgraaf r\d Pulder, 

N. S. R A M BONNET. 
De Secretaris, 

L . F. SCHNEIDER. 

G. J. VINCENT & C 0., 
Kunstsmeden, 

S C H I E D A M . 
Bekroond op de Internationale Koloniale 

en Uitvoerhandel Tentoonstelling 
te Amsterdam in 1883 met de 

Z I L V E R E N M E D A I L L E . 

Specialiteit in IJzeren Hekken 
FIJN SMEEDWERK. 

Leveren: Paardcnruivon, IJzeren Ke
tels en Reservoirs voor water, olie, enz. 

Authographie vervangt Lithographie en 
Fotolithographie en is veel goedkooper. 

Teekeningen op elk gebied worden in 
Authographie bijzonder net, accuraat en 
tegen zeer lage prijzen in den kortst moge-
ljjken tijd uitgevoerd. 

Prijsopgaven en proeven van bewerking, 
bü aanvraag, gratis. 

H . C. KOSTER J r . , Utrecht. 
Zonstraat G 381. 

B E C K E R & B U » M N G H . - ARNHEM. 
K O N I N K L I J K E F A B R I E K VAN 

W A T E R P A S - , 

H O E K M E E T -
en andere 

I N S T R U M E N T E N 

v o o r I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S , e n z . 

GEËMAILIEERD-IJZEREN P E I L S C H A L E N , 

WEEGWERKTUIGEN. 
Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN W M L DE TRAVERS. 
FABRIEK 

TE 

AMSTERDAM 
Beltweg N". 3. 

TRADE M A R K . N A T U U R L . A S P H A L T 
VAN 

VAL DE TRAVERS 
Z W I T S E R L A N D . 

G e c o m p r i m e e r d e A s p h a l t w e g e n e n d i t o D o r s c h v ï o e r e i i . 
W e r k e n i n A s p h a l t - M a s t i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i n g - H i n k s , M o u t v l o e r e n , 

K e l d e r s . 
K o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a g a z ( j n v l o e r e n , G a n g e n . V e r a n d a ' s , 

B r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , B e t o n - F u n d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend. 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 
te adressceren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of bu den Heer 
H . G. KNOOPS C.OZN., Beekstraat F . 62, te Arnhem. W A T o t i 

De Directeur, W. PATON WALSH. 
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H. H. Architecten en Bouwkundigen l- L. BACON & c°. 
, L . .. „ , u ~ _ O .. Ingenieurs, aannemers van verwarming en vent worden opmerkzaam gemaakt op mijne Reproductie PIIO TO-L I T n O GR A P Ü I E ; alle 

Bouwkundige Teekeningen, in zwarte lijnen geteekend, worden door deze methode, 
hetzjj in denzelfden of in een verkleinden maatstaf vervaardigd, waardoor dezelve niet 
alleen zeer spoedig maar ook zeer accuraat en in billijken prjjs worden geleverd. Ook 
Heeren Boekhandelaren worden hierop attent gemaakt, terwjjl het zeer geschikt is voor 
de uitgave van Geï l lus treerde Boekwerken. 

Met achting, UKd. Dv. Dienaar. 

A . K R O O N , 
Photo-Lithograaf en Steendrukkerij. Reguliersdwarsstraat N". 33, Amsterdam. 

FABItlEK Ml IH)II\\I>SI III; I.ISSI',1, 
D E J O N G H & C . 

Civiel-Ingenieurs te Oude water, 
leveren cn vervaardigen in den kortst mogelijken tjjd alle soorten van Stoombaggermo-
lens in hout- of jjzerconstructic, volgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte en op
brengst van 160 tot ÜOOO M 3 per werkdag, Stoomgraafmachines (Fxcavateurs), Stoom
werktuigen, Ketels. Drijfwerken, Locomobielen, Heimachines, Steen- en Tegelvorm
machines, IJzeren Kap- en Brugconstructiën enz. 

Ingenieurs, aannemers van verwarming en ventilatie. 
Gouden Medaille, 

Tentoonstelling 1883, Amsterdam, 
N i e u w e v a a r t , Ï O 

AMSTERDAM. 
Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge

stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 
Projecten en begrootingen worden kosteloos 

geleverd. 

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

op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 
1883 bekroond met 

EERE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 
H o l l a n d s c h e T u i n en Z e e p a a r d , 

Bickerstraat 
A M S T E R D A M . 

KLOOS & VAN LIHBUIIGH 
R O T T E R D A M 

E I G E N A A R S v a n B A Z A L T G R O E V E N 
in R I J N P R Ü I S S E N . 

Agenten van de Maatschappij van 
Quonast, van de Hardsteengroeven 
der Maatschappij St. Georges en van 
de Bonner Portland-cement Fabriek. 
Handelaars In Bazalt, Hardsteen, Straatkeien, 

Portland-Cement. Bruinsteen, enz. 

Vraagt Catalog. 
N E D E R L . 

Van der 
v. op 

LOONl 

Losanges , 
IJzeren D a k e n , 

en Z i j b e k l . , 
IJzeren Gebouwen, 

fiegalv. IJzeren 
E m m e r s , Tobben, 

Gieters, enz. enz. 

VERZINKFABRIEK, 

linden & Co. 
Dordrecht. 

Zuinigheids- I Niet aangroeien-
_ . . I de en roestwe-
K00Sterrjzers.| rende Verven. 

L 

T E R R A - C O T T A - F A B R I EK l 
g e v e s t i g d te ZEIST (sedert 1835), 

B E K R O O N D M K T D I V E R S E M K D A L L L E S . 

Magazijnen te Amsterdam, Achteroosteinde 
bij het Paleis voor Volksvlijt. 

Uitgebreide handel in : Kleurige Gevel- en Proflelsteen, Fransche Muur-, I 
Vloer-, Trottoir- en Mosaiktegels, alle soorten Dakpannen en IJzeren Dak
ramen. Portland-Cement franco aan elk Station op keur cn prjjzen tegen elke [ 
concurrentie. 

y s t e e n h o u w e r i j , gestampte Kunstzandsteen en 
Gegoten Cementen Voorwerpen. 

Eene groote keuze M A R M E R E N S C H O O R S T E E N M A N T E L S uit de Stoom-
marmerfabrick der H.H. OZINGA en V L A S K A M P is in onze Magazjjnen dageljjks ter 
bezichtiging voorhanden. 

G R A F Z E R K E N en M O N U M E N T E N , B E E L D E N en V A Z E N , Marmeren 
en Bremer V L O E R E N , A L B A S T L N E en C H E M I S C H E V E R F . 

M A M T I J Y 4 * Co., 

Achteroosteinde, AMSTERDAM. 

B e k r o o n d : 
D u s s e l d o r p 1880. 

Weenen 1880. 

B e k r o o n d : 
Frankfort a/M. 1881. 

Amsterdam 1882. 

Gouden Medaille 
A m s t e r d a m 1883. 

JOH ANN ODORICO. Frankfort a/M. 
FABRIEK VAN 

Marmermozaïek en Terrazzo-vloer en, Glasmozaïek, 
Kunstmarmer en Cementuitvoeringen. 

Succursales: Amsterdam, Weenen, Londen, Boston. 
O p j c e i - i c h t 1 W W . 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 

FERD. ENGERS, Amsterdam. 

Bjj F . G O U D A Q U I N T , te Arnhem! is verschenen de elMe aflevering van: 

Geschiedenis van de Bouwstijlen 
IN D l 

H o o f d t i j d p e r k e n d e r A r c h i t e c t u u r , 
nooit 

Hoogleeraar vnnr de Houwkunst aan de Polytechnische School, te Delft. 

Met ruim 7 0 0 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 , 

D e uitgave geschiedt bij inteekening in 12 afleveringen a ƒ 1.75. 

Amsterdam — Geïllustreerd. 
P L A N V A N A M S T E R D A M (in kleu

rendruk) met 165 zoo kleine als groote 
Gebouwen, Parken, Standbeelden, namen 
van al de Straten en Grachten met duide
lijke verwjjzing waar die op het plan te vin
den; verder met de Kerken, Hotels, Cafe's, 
Bodega's, Bierknjjpen, Middelen van vervoer, 
Bezienswaardig- en Vermakelijkheden etc. 

Prijs/0 .75. 

Uitgever: J O H . G. S T E M L E R Cz. , Am-
tterdam. 

llMIIKRTl'Ulr;ilK\,2 
3 VILLEROY & BOCH, METTLACH « 
2 BOCH Frères, MAUBEUGE 
3 MINTON, HOLLINS & C"., STOKE 
m de ViTre:." nwonrdî rrs eo Depotlioild.ni 

Z> r > K L I N T SC C X , 
Oostzeedjjk 248, Rotterdam. 

V E R S C H E N E N : 
J . W. V I S S E R . HANDLEIDING 

bji het ONDERWIJS in de STOOM
W E R K T U I G K U N D E , deel III m e t « pla
ten a ƒ 8 . 5 0 . Met dit 8* deeltje cn een At
las, inh. 15 Platen, is het werk compleet 
te bekomen voor ƒ 7 . 5 0 . Uitgevers E . !• 
BRILL, Leiden cn JOH. G. S T E M L E R Cz. 
Amsterdam. 

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

NEGENTIENDE J A A R G A N G N . 24. Z A T E R D A G 14 JUNI 1884. 

RCHITECTVRAET AMICIT IA 

Redacteur-Uitgever F. W . V A X G E N D T Ttiz. 
Bureau der Redactie van Architectura el Amicitia: I A N S P R I X G E R , 

C. R P O S T H U M U S M E V J E S en A . \V. W E I S S M A X . 
Stukken voor het Genootschap, de Redactie betreflende, te adresseeren 

MUI den Heer C . B . POSTHUMUS MEYJES, Prinsengracht 851 te Amster
dam , en die omtrent de Administratie van het Genootschap aan den 

Heer T H . G. STRENGERS, Oosterdoksluis, tc Amsterdam. 
Alle andere stukken en advertentii'n aan het Uureau van De Opmerker^ 

Priekonmgenstrna* N°. 28 te Arnhem. 

A.W.W. 
A H O X X E M E X T / 2.25 per 3 maanden of wel zes gulden per jaar i>n 

vooruitbetaling en franco toezending ran dit bedrag; voor het buitenland 
f 7.50 en Xederlandsch-Indie / 9.—, bij vooruitlietaling. 

ADVERTENTIEN, ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een bewijsnommer, worden tot Vrijdag avond aangenomen. 

Voor veelvuldige plaatsing of een groot aantal regels worden abon
nementen gesloten. 

AFZONDERLIJKE NOMMERS, uitsluitend bij contante betaling te beko-
jmen, ad 15 cent per stuk en 25 cent per plaat. 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T GENOOTSCHAP. 

Heeren Leden wordt bericht, dat: 

i ü . overeenkomstig de conclusie van het rapport 
uitgebracht door de Commissie van Beoordeeling, be
staande uit de heeren B. de Greef, A. N. Godefroy 
en H. Molemans, zijn bekroond: 

a. het ontwerp van „Een deurpaneel" in gesneed ijzer, 
ingezonden onder het motto „B. E. C " , vervaardigd 
door den heer H . G. Jansen, met het eervol getuig
schrift en premie van ƒ 30; 

b. de ontwerpen van „Een Buitenverblijf", ingezon
den onder de motto's „Peruzzi" en „Concordia", beiden 
met eene loffelijke vermelding. Als vervaardiger van 
het laatste ontwerp maakte zich bekend de heer H . G. 
Jansen, terwijl de vervaardiger van eerstgenoemd ont
werp nog onbekend is; 

c. het ontwerp van „Een Facade van een heeren
huis", ingezonden onder het motto „Je Maintiendrai", 
vervaardigd door den heer Joseph Herman; 

d. de ontwerpen van „Een Dorpslogement", inge
zonden onder de motto's „B. D." en „La Brique", 
eerstgenoemd met het eervol getuigschrift met premie 
van ƒ 7 5 , is vervaardigd door den heer Jb. van den 
Bau Pzn. te Delft; en laatsgenoemd met de premie 
van ƒ 25, is vervaardigd door de heer A. R. Freem 
te Arnhem; 

e. het ontwerp van „Een Post- en Telegraafkantoor", 
ingezonden onder het motto „Incognito", met eene pre-
aiievan ƒ 7 5 , is vervaardigd door den heer D. Semme-
link te Nijmegen; 

f het ontwerp van „Een Orgelkast", ingezonden onder 
K _ 

f g — * — ï » ^— met de premie 
het motto 

van ƒ 30, is vervaardigd door den heer A. W. Weissman; 

2°. overeenkomstig de conclusie van het rapport, 
uitgebracht door de Commissie van Beoordeeling, be
staande uit de heeren L . E. Asser, A . C. Bleys en 
I- Gosschalk, zijn bekroond: 

de ontwerpen van „Een Spoorwegstation", ingezon
den onder de motto's „Flanor" en „D P S", eerstge
noemd met het eervol getuigschrift met premie van 

f 100, is vervaardigd door den heer M. de Jongh, en 
laatstgenoemd met eene loffelijke vermelding, is ver
vaardigd door den heer H. W. A. Croiset van Uchelen; 

'6 . de inzender van het ontwerp van een Buitenver
blijf, ingezonden onder het motto „Peruzzi", wordt ver
zocht zich bekend te maken; 

4 . dat de 2 d t schetstocht zal plaats hebben op Zondag 
15 Juni a. s. naar Naarden. Het vertrek is bepaald op 

1 9'.40 m. des voormiddags per Gooische stoomtram. 
Namens het Bestuur, 

de 1 ste-Secretaris 
Th. G. Strengers. 

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

Buitengewone Vergadering van 11 Juni 1884. 

Na opening der vergadering leest de Secretaris de 
notulen, en daarna de ingekomen stukken, waaronder 
dankbetuigingen van Zijne Excellentie den Minister 
van Binnenlandsche Zaken en van het Bestuur der 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, voor de 
hun toegezonden jaarverslagen van het Genootschap. 

De heeren J. P. E . Hoeufft, Denier van der Gon 
I en Reigers worden tot correspondenten benoemd, 
l respectievelijk voor 's-Hage, Nijmegen en Purmerend. 

Hierop wordt voorlezing gedaan van de rapporten 
van beoordeeling, en wel door den heerA. C. Bleijs, 
namens de Jury voor de prijsvraag van het Spoorweg
station , en door den heer H. Molemans, eerelid des 
Genootschaps, namens de Jury voor de overige prijs
vragen. 

Het rapport van beoordeeling van alle prijsvragen 
is in dit nommer opgenomen. Met een toepasselijk 
woord reikt de Voorzitter de belooningen aan de res
pectievelijke overwinnaars uit, wier namen onder de 
officieele mededeelingen gepubliceerd zijn, voor zoo
ver ze tegenwoordig waren. 

Onder hartelijke dankbetuiging aan Jury en Rap
porteurs sluit de Voorzitter de Vergadering, na ook 
zijn dank gebracht te hebben aan den heer J. B. Sprin
ger , die door een fraaie collectie platen van geboji 
in Pompei de vergadering opluisterde. 
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RAPPORT DER COMMISSIE 
BENOEMD TOT BEOORDEELING DER SCHETSONTWERPEN, 

INGEZONDEN OP DE PRIJSVRAGEN, UITGESCHREVEN 
DOOR HET 

GENOOTSCHAP A R C H I T E C T U R A E T AMICITIA 
IN HET JAAR 1883. 

Af. H. 
De Commissie, door uwe Vergadering benoemd tot 

beoordeeling der ingezonden antwoorden, heeft de eer 
het onderstaande mede te deelen als resultaat van 
het onderzoek, welk onderzoek is vastgesteld in de 
bijeenkomst d.d. 19 April en 30 Mei 1884. 

Wij zullen de onderwerpen bespreken in de volg
orde door ons daarvoor aangenomen en beginnen met 
Een Buitenverblijf voor eene familie van 8 personen , 
buiten liet dienstpersoneel. 

Schaal I : 200. Een doorsnede, voornaamste gevel 
1 : 50 in perspectief. Getuigschrift en bovendien als 
prijs „Dictionnaire Raisonné" par Viollet-le-Duc. 

Ingezonden 4 antwoorden met de spreuken: 
Peruzzi 5 teekeningen 
Concordia (5 „ 
'83 7 
Veelzicht 6 „ 
Peruzzi. Is een goed geteekend, breed opgevat ont

werp , de indeeling is met oordeel geschied, de cen
trale vestibule met glasoverdekking zal bij winter tot 
moeilijkheden aanleiding kunnen geven door het ver
zonken plat; men had hierin kunnen voorzien, door 
de overdekking te verhoogen zóó, dat het water en tic 
sneeuw in de hooger gelegen goten afgevoerd werden. 

De gevels zijn voor een buitenverblijf wel wat streng, 
het achtkante torentje wat schraal; in het privaat in het 
sousterrain ontbreekt licht en lucht, de verhoudingen 
zijn over het algemeen goed, de aangebrachte tinten 
zijn wat zwaar. 

Concordia. Is een, hoewel zeer samengesteld, goed 
ontwerp; de indeeling is met zorg bewerkt, dc verdie
ping ter beganegrond zal echter op enkele plaatsen 
door de breede loggia wel wat donker zijn; voor een 
buitenverblijf zal dit in den zomer echter minder hin
deren. De entree is te eng; door de vele hoeken en 
sprongen zal de dakbedekking zeer samengesteld moeten 
worden en veel hoeken , killen en goten noodig maken. 
De uitbouwing van het plan op 2 e verdieping, vóór 
de toiletkamer is niet juist aangegeven, de doorsnede 
over het metselwerk en de bewerkte gehouwen steen van 
den versierden topgevel had men moeten aantoonen en 
niet moeten teekenen als ware er een balkon. Op de 
I ! , e verdieping zou eene verwisseling van de slaapkamers 
van zoon en dochter wel aan te raden zijn; daardoor 
toch zal de dochter eene meer passende plaats bij de 
gouvernante ontvangen. De gevels zijn zeer verdien
stelijk geordonneerd, goed van verhouding en hebben 
een eigenaardig karakter. De perspectief is nogal on
rustig door te groote afwisseling van sprongen. Een 
der beoordeelaars vond er eenige familietrekken in met 
het jachtslot van Sachsen-Altenburg, voorkomende in 
Skizzenbuch. 

'83. Geeft veel goeds in bescheidener vorm , de voor
stelling in potlood en kleur geeft genoegzaam aan wat 
gedacht is; het plan is in den geest van Peruzzi, doch 
niet zoo bestudeerd, de glasbedekking van de middel
vestibule is goed overlegd, de bewerking der plans 
is wat schraal. De gevels zijn eenvoudig doch iets stijf, 
de proportiën niet overal even gelukkig. De bekapping 
is wat vlak, het ware veiliger geweest deze iets min
der vlak te maken, want op regen en sneeuw moet 
hier, al is het een buitenverblijf, toch ook gerekend wor
den. De toren is min of meer plomp, de uitvoering der 

teekeningen niet vrij genoeg, het geheel is wat flets. 
De lijnen hadden veilig iets zwaarder kunnen zijn, en 
meer oefening met het penseel is zeer aan te raden. 

Veelzicht. Is een minder gelukkig ontwerp, doch 
heeft eene regelmatige indeeling; er is echter veel ver
loren ruimte, de privaten zijn slecht geplaatst en zijn 
zonder licht of lucht, de trappen voor den dienst zijn 
geheel donker, dc hoofdtrap en de omringende gan
gen zijn wat beter, hoewel niet voldoende, verlicht, 
de vorm van dc hoofdtrap is niet aan te bevelen, de 
dakvensters zijn niet gelukkig. De doorsnede is het 
zwakste punt van dit ontwerp; eenige meerdere oefe
ning hierin zal den ontwerper in het vervolg zeer ten 
goede komen. 

Na overweging van deugden en gebreken meende 
de Commissie tot geene bekroning te mogen beslui
ten, maar te mogen voorstellen om aan ieder der 
beide ontwerpen , gemerkt „Peruzzi" en „Concordia", 
het eerste voor het plan , het tweede voor de gevels, 
een eervol getuigschrift te vereeren. 

Gevel voor een Hecrcnhuis in de hoofdstad aan een 
groot plein. 

Belooning ƒ 3 0 ; schaal 1 : 50; de vloer moet 0.50 M. 
boven het trottoir zijn. 

Ingezonden 19 antwoorden met de spreuken: 
15? 1 teekening. 
Eigen kunst is eigen leven I „ 
Je Maintiendrai I „ 
Liberta 1 „ 
Renaissance 1 „ 
? 1 
Facade 1 „ 
Door Moed 1 „ 
Duplex 1 „ 
In den Dolfijn 1 „ 
Eendragt 1 ' „ 
Ex unque Lconam 1 „ 
Puntenburg 1 „ 
Cirkel met kruis 1 „ 
Ventilatius 1 „ 
Strijd 1 
Debut 1 
Probe i „ 
Studie 3 „ 
Het ontwerp gemerkt: 
15 ? kan als ontwerp voor een gevel van een heeren

huis in de hoofdstad moeilijk de vereischte symphatie 
opwekken; zoo er sprake was van eene villa, zou de 
kans daartoe veel grooter zijn, daar de geestige tee
kening dan zeker hare goede uitwerking niet zou mis
sen , doch hoe verdienstelijk, op zich zelve beschouwd, 
het ontwerp ook moge zijn, aan de bij programma 
bepaalde voorwaarde voldoet het niet. 

Eigen kunst is eigen leven. Alle lof aan den inzender 
van dit goed geteekend ontwerp, dat, hoeveel verdienste 
als teekening er ook aan toegekend wordt, niets ori
gineels aanbiedt, maar veeleer aan onze gesloopte oude 
gebouwen doet denken; het zou althans niet zoo moei
lijk zijn om het voor een bewaarden ouden gevel te 
doen doorgaan, dan de overtuiging ingang te doen 
vinden, dat dit een bouwwerk was van Anno 1883. 

Je Maintiendrai. Is goed van conceptie en proportie 
en heeft een modern karakter; er is iets rustigs in, 
en harmonie tusschen de verschillende deelen, alleen 
de deuren zijn wat schraal, de teekening is goed. 

Liberta. Heeft minder gelukkige proportiën en te 
zware afdekkingen der ramen op de 2 l e verdieping; 
de vormen zijn grillig, er is geen voldoend verband 
tusschen de opgaande deelen, de lijsten bij elke ver
dieping zullen niet voldoen, zij snijden den gevel te 
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veel in horizontale deelen; de onderdrempel van het 
dakkozijn is 3 meter boven den zoldervloer, de middel
dammen hebben de kolossale breedte van 1.80 M. 

Renaissance. Is eene deftige gevel in den geest der 
Florentijnsche bouwwerken, de verhouding is goed, 
jammer dat de afdekking horizontaal is; eene verhoo
ging in het midden, die met de daklijnen overeenstemt, 
zou van goed effect kunnen zijn. 

?. Eene goede schetsteekening, voor menig ander 
gebouw misschien passende, doch als heerenhuis in 
de hoofdstad, mist het geheel den deftigen ernst, die 
voor zulk eene woning gewenscht wordt; de zichtbare 
dakconstructie is niet in overeenstemming met den 
steenbouw van het benedengedeelte. 

Facade. Dit ontwerp heeft meer overeenkomst met 
een oud bouwwerk, dan met een ontwerp dat het pro
duct is van onzen tijd; noch de deur noch de kozijns 
naast den ingang geven den indruk tot een heerenhuis 
te behooren. 

Door Moed. Is als ruwe schets niet kwaad; er is 
wel een en ander in wat zeer bruikbaar zou zijn, doch 
het geheel gaat mank aan het gebrek aan eenheid; 
hoe iemand de bekroning van de twee kozijns op 
de bel-etage en het middelkozijn op de 1 1 verdie
ping kan maken, die door den topgevel bewijst tot 
betere dingen bekwaam te zijn, is een der raadselen , 
die misschien zijne oplossing vindt in het zoeken naar 
iets nieuws, zonder te denken dat bij het nieuwe maar 
zelden veel schoons gevonden wordt. De vervaardiger 
zij dus voorzichtig. 

Duplex. Mist overeenstemming in torenbouw en fa
cade ; vooral in de afdekking zoekt men hier tever
geefs eenheid; de hoogte boven de ramen zal 
het inwendige zeker niet vroolijk maken; de teekening 
is fantastisch. 

In den Dolfijn. Een lief geteekend ontwerp, dat op 
werkelijke verdienste aanspraak kan maken, als getui
gende van studie onzer Oudhollandsche bouwwerken; 
voor het bij programma gevraagde doel, een heeren
huis op een plein van de hoofdstad, is het wat druk 
met hardsteen voorzien en niet streng genoeg. 

Eendracht maakt macht. Dit ontwerp heeft wel goede 
gedeelten; de topgevel herinnert aan de hal te Haar
lem en is zeer goed , doch het geheel geeft niet de 
uitdrukking een deftig woonhuis te zijn; de rez-de-
chaussée vooral doet eerder denken aan eene hal dan 
aan een woonhuis. 

Ex unque Lconam. Kon als proeve dienen hoe een 
oud koopmanshuis in een heerenhuis zou kunnen ver
anderd worden, doch zou alsdan toch nimmer op den 
naam van deftig heerenhuis aanspraak mogen maken; 
het eigenaardige van dien huizenbouw zoekt men hier 
vruchteloos. 

Puntenburg. Is niet gelukkig van verhouding, de 
afdekking der benedenramen is niet in harmonie met die 
der hooger geplaatste, de topgevel is door samenvoe
ging van zóóveel kleine stukjes gehouwen steen ram
melend , de ingang is zwaar. v 

Cirkel met kruis. Dit ontwerp geeft ons geenszins den 
indruk van een heerenhuis op een plein van de hoofdstad; 
de dammen zijn te zwaar, de bekroning der drie raam
kozijns op de bel-étage is niet gelukkig, de zes twee 
aan twee gekoppelde ramen daarboven, groot 0.50 bij 
'•50 M., kunnen aan een koopmanshuis op den zolder 
goed zijn, voor een heerenhuis zijn ze, ook zelfs met 
m lood gevatte ruiten, niet passende. 

Het teekenwerk, wat lijnen betreft, is niet kwaad. 
Ventilatius. Geeft ons drie leelijke frontons op een 

gevelvlak, zooals deze fonkelnieuw aan een onzer heden-
daagsche openbare gebouwen zijn aangebracht. Voor
beelden na te volgen kan goed zijn, maar dan moeten 

het goede voorbeelden zijn; wij raden den ontwerper 
daarom aan, daarvoor de kennis te hernieuwen met 
Sebastiaan Leclerc, Simon Bosboom en anderen, op
dat hij zich opnieuw in het geheugen roepe hoe Sca-
mozzi en Vignola daarvoor hunne regelen vaststelden , 
die nog na zooveel jaren proefhoudend goed blijken 
te zijn. De proportiën zijn niet gelukkig, de beneden
verdieping is gedrukt, de geveltop is geen gedeelte van 
het geheel, maar een geheel onafhankelijk stuk, dat als 
top dienstdoet. De vormen , voor zoover zij te zien 
zijn, verraden geen geoefende hand, maar doen zien 
dat het penseel, met zwakke hand gevoerd, veel heeft 
moeten aanvullen, wat niet geheel gelukt is. 

Strijd. Dit ontwer]) wijkt in breedteafmeting nog
al af van de andere ontwerpen; die meerdere breedte 
is echter niet in het voordeel van dit ontwerp. De 
teekening is zwak , zoowel wat ontwerp als wat lijnen 
betreft; de versieringen , hier en daar voorkomende , 
en vooral de stukken bewerkte steen naast den gevel
top, mogen op dezen naam geen aanspraak maken. Er 
zal door den ontwerper nog heelwat strijd gevoerd 
moeten worden, vóór hij als overwinnaar huiswaarts 
keert. Hij make zich echter niet schuldig aan deser
tie , maar trachte te doen zien, dat ook voor hem ge
schreven is : „zege na strijd". 

Debut kan als zoodanig zeer goed meedoen, maar 
dan hopen wij later iets te zien, waar wij ons meer 
mede kunnen vereenigen dan met de zware bekro
ning der ramen en de vreemde ornementen; het ge
heel is zwaar, de breede middeldam en de nogal be
duidende hoogte tusschen den bovenkant van het ko
zijn en plafond zullen het gebouw ongetwijfeld zeer 
somber maken. 

Probe. Is niet gelukkig, de onderdeden zijn niet ge
noeg bestudeerd , de profileering, vooral aan het sous-
basement , is slecht; dat de basementen der pilasters 
breeder zijn dan de rechtstanden der pedestallen is 
bepaald af te keuren; de teekening is zwak; als type 
voor een deftig heerenhuis geeft het ontwerp niet ge
noeg om als eenigszins geslaagd antwoord in aanmer
king te kunnen komen. 

Studie. Geeft bij een gevel, plans en doorsneden 
die niet gevraagd zijn en , zooals ze nu gegeven zijn, 
minder gewenscht worden. Voor een deftig heerenhuis 
is een voorkamer en salon ter breedte van 3.40 M. 
bij ; en 5.50 M. veel te klein; de tusschengelegen 
kasten hebben een onbehaaglijken grondvorm, de ver
deeling der trap van rechte op spiltrap had, zoo men 
al eene dergelijke trap had willen maken, op eene dus
genaamde schaal moeten gelegen zijn. De doorsnede 
met onbehaaglijk trapraam en bekroning der beide 
porte-brisé's is zeer primitief. De gevel, waar het 
eigenlijk om te doen is, doet zien dat het werk van 
César Daly hem niet onbekend is, welnu, hij ga voort 
dit meer en beter te bezien en de resultaten zullen 
niet uitblijven, maar dan trachte hij tevens zijn tee
kenwerk te verbeteren, want dit laat ook te wenschen 
over. Wij willen hem, die bewijst lust en moed te 
hebben op prijsvragen antwoord te geven, niet verzwij
gen waar zijne zwakke zijde gelegen is, ook al be
hoort het hooren en geven daarvan voor geen der 
partijen tot de aangenaamste taak. 

Na de bespreking en vergelijking der 19 verschil
lende ontwerpen, waren beoordeelaars eenparig van 
gevoelen, dat aan het ontwerp met de spreuk „Je Main
tiendrai" de uitgeloofde prijs moet worden toegekend. 

Gesmeed ijzer deurpaneel. 
Schaal 1 : 5 ; hoog 1.50 M. breed 0.60 M. Beloo

ning/ 30. 
Ingezonden 14 antwoorden met de spreuken: 
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B. E . C . 
Motieven. 
Vulcanus. 
Apen-zwijnenstaart. 
Ik tart Lavertu. 
P. S. 
Renaissance. 
Deutsche Renaissance. 
Voor oefening. 
Madeleine. 
Neurenberg. 
l6 l e Eeuw. 
Tot Studie. 
Bijna. 
B. E. C. Het ontwerp, gemerkt B. E. C , munt uit 

door sierlijke vormen cn goede verdeeling der openingen, 
de flinke tcekening werkt natuurlijk mede om liet geheel 
een aangenamen indruk te geven; echter beantwoordt 
het niet geheel aan het karakter van den voorgeschre
ven stijl. 

Motieven. Heeft meer grillige vormen en zal door 
de zware bladvormen moeilijk uit te voeren zijn. 

Vulcanus. Is een flink geteekend ontwerp. 
Apen-zwijnenstaart. Heeft bevallige lijnen en is 

sierlijk uitgevoerd, doch is minder dan de anderen tot 
een bepaald geheel gebracht. 

Ik tart Lavertu. Is zeer verdienstelijk van conceptie 
en tcekening ofschoon wat eenvormig van lijnen. 

P. S. Is wat verward, de openingen zijn niet har
monisch verdeeld. 

Renaissance. Zeer symmetrisch en aangenaam van uit
werking , het teekenwerk is zeer voldoende. 

Deutsche Renaissance. Heeft het rechtlijnig vlecht
werk zeer goed met de gebogen lijnen verbonden, het 
geheel maakt een goed effect, er is harmonie in. 

Voor oefening. Heeft te veel rechtlijnig vlecht
werk en is minder harmonisch geordonneerd dan het 
voorgaande; het teekenwerk is voldoende. 

Madeleine. Is wat veel verdeeld en druk van lijnen, 
de gedreven bloembladen maken een eenigszins ver
warden indruk , het teekenwerk is goed. 

Neurenberg. Biedt een zeer geschikte vereeniging aan 
van rechte en gebogen lijnen, het teekenwerk is zeer goed. 

i6 J e Eeuw. Heeft evenals het voorlaatste wel eenige 
verdienste, de zware omgeving is echter niet gelukkig, 
het teekenwerk is als schets zeer goed aangepakt. 

Tot studie. Is wat week van vorm, doch stil en beschei
den en goed van lijnen, en voor uitvoering zeer geschikt, 
de gebogen lijnen zijn goed en beschaafd van vormen. 

Bijna. Heeft minder goede eigenschappen, de 
vorm is te gerekt, de lang-ronde lijnen zijn niet be
vallig door het te zwakke beloop. De bladvormen 
zijn tamelijk grillig en te groot van oppervlak in ver
houding tot de ranken. 

Het eenparig oordeel van beoordeelaars was, dat 
aan het ontwerp gemerkt B. E. C . , ondanks de 
daarop gemaakte aanmerking, de uitgeloofde prijs 
moet worden toegekend. 

Een dorpslogement. 
Schaal 1 : 200 , plattegronden , voornaamste gevels, 

twee doorsneden; prijs / 75, premie ƒ 2 5 . 
Ingezonden 8 ontwerpen met de spreuken: 
Eikenhorst 3 teekeningen. 
La brique 6 „ 
't Huis ten Bosch 4 „ 
Fortuna 3 „ 
Primrose 2 „ 
En forgeant on devient forgeron 5 „ 
Schets 2 „ 
B. D. 2 

Eikenhorst. Geeft niet den indruk van een dorps
logement; de indeeling van het plan is niet gelukkig, 
de woning van den logementhouder, in het sousterrain 
te brengen , komt op een dorp in het geheel niet te 
pas, de halfrond uitgebouwde kamer heeft geen licht; 
het daglicht is bovendien in de andere vertrekken 
niet voldoende, want één kozijn groot 0.80bij 1 M. in 
de woonkamer is wel wat zuinig, de eene slaapkamer 
is op gelijke wijze bedacht, doch de andere moet het 
geheel zonder doen. Vertrekken voor mannelijk en vrou
welijk dienstpersoneel, zooals het programma vraagt, 
zijn maar voor de helft aangewezen en dan nog zeer 
klein. De gevels zijn als dorpslogement te ernstig, 
het dak is zeer samengesteld en niet in overeenstem
ming met den onderbouw, de hoofdtrap komt met het 
bordes halverwege voor de ramen van den veelhoeki-
gen uitbouw. 

La brique. Is een breed opgevat ontwerp; aan het 
gevraagde bij programma is niet geheel voldaan, de 
noodige vertrekken voor het dienstpersoneel, bij pro
gramma gewenscht, worden niet gevonden, de teekening 
van den hoofdingang ontbreekt, de bovengangen zijn don
ker, in de gelagkamer kan niet gestookt worden, op de 
teekening, waarop de gevel straatzijde is voorgesteld, is 
de opstand niet te zien van het waschhok, bergplaats 
voor brandstoffen enz.; is dit vergeten? Het geheel 
heeft een behaaglijk aanzien, is vol afwisseling en goed 
uitgevoerd, de doorsnede is_wel wat deftig voor een dorps
logement; behoudens de gemaakte aanmerkingen ach
ten wij 't een verdienstelijk en goed uitgevoerd ontwerp. 

't Huis ten Bosch. In dit ontwerp wordt al het ge
vraagde gegeven; de waterplaats bij de gelagkamer 
had wel licht en lucht mogen hebben; de indeeling 
van het plan is niet volkomen geslaagd en minder 
aangenaam voorgesteld, de keuken onder den grond is 
niet aan te bevelen, vooral niet onder de eetzaal: de 
geur en het onvermijdelijk gedruis zijn hinderlijk voor 
de logé's; dat de gelagkamer door twee verdiepingen 
gaat, kan voor groote zalen nuttig zijn, hier is het een 
bewijs van minder geoefendheid in het maken van een 
goed plan. De doorsnede C D geeft een ijzeren balk
te zien, die dienst moet doen om een muurtje ter 
hoogte van 1 meter te dragen, welk muurtje weder 
dienst moet doen tot steun voor de kap. Hoe het 
stalgebouw, waar de rijtuigen niet behoorlijk uit kunnen 
komen, ten opzichte van het logement gelegen is, was 
wel noodzakelijk geweest door eene situatie-teekening 
op verkleinde schaal aangegeven te worden. Een tee
kening van den achtergevel van het logement zou den 
ontwerper wel eenige moeilijkheden gegeven hebben, 
om hiervan eene eenigszins dragelijke voorstelling te 
maken. Dat de twee ramen in het midden van den 
voorgevel boven den hoofdingang blinde ramen zijn, 
zal hem volgens een der beoordeelaars nooit vergeven 
worden. Het geheel heeft een vroolijk aanzien en is 
lief geteekend. 

Fortuna. Heeft een somber aanzien door de onma
tig hooge daken; de gelagkamer had wel van eene 
stookplaats voorzien mogen zijn; de indeeling is overi
gens niet gelukkig, de gelagkamer is niet anders te 
bereiken dan door de eetzaal of van buitenaf. De 
bovengang is donker, de W. C . slecht geplaatst, de 
trappen steil, kleur en teekening zijn niet fraai, de stal 
is niet voldoende aangegeven. 

Primrose. Geeft op twee teekeningen inderdaad veel 
maar niet genoeg; men vraagt twee doorsneden en dan 
is ééne niet voldoende, vooral als men er zich zóó af
maakt. De indeeling van het plan is niet kwaad, de 
keuken echter 4.80 bij 3.80 is te klein, zoo ook de 
buffetkamer en kamer van den kastelein, 2.80 bij 2.70 M.> 
is geen ruimte voor zulk eene bestemming. De ge

mengde hout- en steenconstructie is voor het vochtig 
klimaat van ons land niet aan te bevelen; het geheel 
maakt overigens een voldoend effect en is ferm getee
kend. Maar is het wel een dorpslogement voor 1883? 

En forgeant on devient forgeron. De indeeling is 
niet gemakkelijk, de toegang tot de eetzaal is onvrij 
doordien men steeds door de gelagkamer zal moeten 
gaan, de keuken is te klein, 2 dienstbodenkamers zijn 
niet voldoende, de plaatsing ervan bepaald af te keu
ren. De voorgevel, zoowel van het logement als van 
het stalgebouw, is goed gedacht, meer dan één uitgang 
aan het stalgebouw was wel wenschelijk voor het uit
brengen der rijtuigen; de doorsnede is wat sober. 

Schets. Heeft hare eigenaardige verdienste, hoe
wel er nog al aanmerking op te maken is; zoo zijn 
3 privaten b.v. ter beganegrond zonder licht; het 
plan is over het geheel niet behoorlijk doordacht, 
want dan had er zeker eene betere verdeeling ontstaan. 
In de woning van den kastelein zijn vertrekken, die 
niet te bereiken zijn dan door eene andere kamer, en 
zoo is het ook met de vertrekken van het mannelijk 
en vrouwelijk dienstpersoneel, eenige meerdere afschei
ding was hier zeer wenschelijk. In de versiering is 
ontwerper niet gelukkig, een weinig matiging wordt 
hem zeer aangeraden. Wat meer zorg wordt hem 
aanbevolen voor het maken van schoorsteenmantels , 
deur- en raamomlijstingen en betimmering van het 
buffet, en, zoo hij wat zuiniger wordt met het maken 
van puntdaken en torentjes, zullen zijne ontwerpen er 
niet onder lijden, als hij zich dan tevens bevlijtigt om 
wat sierlijker teekenwerk te leveren. 

B.D. Is een ontwerp dat veel verdienste bezit: de 
opvatting en groepeering is zeer goed, doch wel wat 
grootsch, getuige hiervoor de colonnade met elliptische 
bogen, welke niet past bij de dakvormen. Eene hou
ten afdekking met grooten voorsprong zou beter uit
werking doen; de indeeling is niet onverdienstelijk, 
doch er is wel wat veel ruimte aan gangen en vesti
bules afgestaan : ruim '/, gedeelte van de geheele opper
vlakte is wat veel en dan nog niet eens overal goed 
licht; de logeerkamers zijn wat klein. De slecht ge-
teekende versiering boven de twee ramen naast den 
ingang en het zwevende fronton boven den ingang 
vonden niet veel bijval, de boven-lichtramen in de 
gelagkamer zijn zeker meer gedacht om in lood gevatte 
ruiten te kunnen plaatsen dan om licht aan te brengen. 
Wat moet in de nis tusschen de ramen der l 8 ' e ver
dieping komen ? De teekening der voor- en zijgevels 
is veel beter dan die der doorsnede. De stal is zeer 
goed, de zijgevel van het logement vertoont een raam, 
uitziende uit de keuken boven de stoep, doch het 
plan zwijgt hiervan. 

De slotsom der beschouwing was, dat het ontwerp 
gemerkt B.D. de uitgeloofde prijs van / 7 5 werd 
waardig gekeurd en aan het ontwerp met de spreuk 
La brique de premie van ƒ25 werd toegekend. 

Een Orgelkast. 
Schaal 3 centim. per meter. De wand waartegen het 

orgel geplaatst moet worden is gedacht hoog te zijn 
' 2 meter, breed 8 meter, op eene galerij, waarvan de 
vloer 5 meter boven den beganegrond. Prijs ƒ 3 0 . 

Ingezonden 8 antwoorden met de spreuken: 
D.W.B. 
Crescendo. 
Froberger. 
Orgel. 

J- P. Sweelinck. 

Sweelinck. 
Mie. 
D.W.B. Is een zeer ruwe schets, die, hoewel in 

maat geteekend, geene bijzondere verdienste bezit; de 
ondersteuning is mager, de dunne kolommen zijn te 
wijd uit elkander en de bovenzijde is niet fraai van pro
portie, de groep in het midden is niet gelukkig. 

Crescendo. Heeft er niet aan gedacht datergespro-
! ken wordt van eene hoogte van den beganegrond tot 
j aan de kruin van het gewelf; zooals het nu geplaatst 
1 is, kan er bezwaarlijk een boog over getrokken wor-
I den, tenzij deze zeer vlak is; de ondersteuning is niet 
I aangetoond, de verdeeling der partijen is niet gunstig, 
I het boven-middendeel zeer ongeschikt van vorm, en 

het geheel is stijf; de teekening is voldoende. 
Froberger. Geeft een geschikt Gothisch front, dat 

echter niet in alle deelen geslaagd kan genoemd wor
den : er is te veel houtwerk in her gezicht, de versie
ring is wat vast in den boog, de horizontale bovenlijn 
is minder aangenaam, het teekenwerk is goed. 

Orgel. Is een niet onaardig ontwerp, dat echter wel 
wat erg beknopt zal bevonden worden; de verhoudin
gen zijn goed, doch er is te weinig breedte, de teeke
ning is fijn maar niet vast. 

E ^ z i j i r f i ^ E g - a E : j ~ j : E 5 E Dit ontwerp, in Re-

naissance-stijl ontworpen, is goed volgehouden, ook in 
de borstwering, en maakt een goed geheel. 

J. P. Sweelinck. Kon geen eenstemmig gevoel van 
waardeering erlangen; terwijl een deel der Commissie 
er goede elementen in vond en de flinke bewerking 
roemde, had de meerderheid een minder gunstigen in
druk der massa ontvangen, en vond zij de verdeeling 
niet fraai en de verhoudingen ongeschikt. 

Sweelinck. In modernen Renaissance-stijl ontworpen, 
is niet zonder verdienste, de gordijnen in de bogen zijn 
minder geschikt en open ornementen zijn daartoe beter op 
hunne plaats tot doorlating van het geluid. Er is wat 
veel 'hout in het gezicht, de ondersteuning is wat mager. 

Mie. Is eene goed verdeelde, niet onbevallige schets, 
maar geeft door het ruime gebruik van roode drapee
ring en sobere uitstalling van orgelpijpen te veel wat 
niet gevraagd en te weinig van datgene, waar het toch 
om te doen is. Het middelgedeelte is niet fraai van 
verhouding , de ondersteuning wat schraal; ook hier 
ontbreekt, evenals bij enkele andere, een plan. 

Met meerderheid van stemmen besloot de Commis
sie aan het ingezonden ontwerp met 

— j — ~ den uitgeloofden prijs van 

ƒ 3 0 toe te kennen. 

Post- cn telegraafkantoor voor eene kleine gemeente. 
De teekeningen I a 100. Prijs ƒ 7 5 . 

Ingezonden 15 ontwerpen met de navolgende spreuken: 
Incognito 1 teekening. 
Architectura I „ 
Telephoon I „ 
Brievenbus I „ 
Glück auf 3 „ 
Amsterdam 3 „ 
Franco 2 „ 
Prijsvraag 2 „ 
Mercurius II. 2 „ 
O. O. 1 
W. G. M. S. 3 
Mercurius I. I „ 
Palmet 4 „ 
Postzegel 1 „ 
Beta 3 
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De onbepaalde uitdrukking in het programma maakt 
het moeilijk met juistheid te beoordeelen , welk ont
werp te groot en welke beantwoording eene gelijke 
opvatting van het woord kleine gemeente gehad heeft, 
als de stellers van het programma. De woning van 
den directeur heeft ons dus, hoe gebrekkig dan ook, 
eenigszins tot maatstaf moeten dienen. 

Incognito. Dit ontwerp, naar het schijnt vroeger 
dienstgedaan hebbende onder de spreuk „slappe tijd", 
heeft veel goeds: de lokalen zijn wel wat beknopt, doch 
de indeeling beantwoordt aan de daarvoor te stellen 
eischen, de woning van den directeur is regelmatig en 
van geschikte afmeting. De bestellers behooren met 
het telegraafkantoor rechtstreeks in gemeenschap te 
zijn; er ontbreekt een lokaal waar het publiek een 
telegram kan schrijven, de wachtkamer voor het pu
bliek is daarvoor niet geschikt, vooral ook om de daarin 
uitkomende privaten, die toch wel voor de kantoren 
zullen bestemd zijn en dus beteren toegang konden heb
ben ; jammer dat ondanks den slappen tijd hier toch de 
tijd ontbroken heeft om een paar kasten en bergplaat
sen aan te brengen. Dc ontwerper van dit antwoord 
heeft, evenals vele zijner mededingers, een loopje ge
nomen met de bepaling dat het gebouw tusschen belen
dende gebouwen geplaatst is; dit zou nadeelig kunnen 
weiken zoo dit ontwerp overigens aan de vereischten 
voldeed en een mededinger van gelijke waarde hierin 
met meer nauwgezetheid was te werk gegaan. De 
voorgevel geeft veel goeds, jammer is het dat de be
kroning der beide voorsprongen niet gelukkiger is 
afgedekt, het geheel zou bij eenige wijziging hiervan 
veel winnen. De doorsnede is goed, het teekenwerk 
is flink. 

Arcliitectnra. Heeft evenmin voldaan aan de bepaling 
dat het gebouw tusschen belendende gebouwen ge
plaatst is, want, neem de ramen in den zijmuur wegen 
bij het telegraafbureau is het donker. De schikking 
der benedenlokalen is niet kwaad , de afscheiding tus
schen de woning van den directeur en het kantoor is 
niet zóó, als het voor eene prijsvraag gewenscht wordt. 
In geen der vertrekken kan gestookt worden, men zal 
dus voor den dienst tegen koude geharde menschen 
moeten vragen. De gevel is zoowel van conceptie als 
teekening zeer goed, hoewel hij bij den bovengenoemde 
achterstaat; de doorsnede is onbeduidend. 

Telephoon. Geeft eene lieve schetsteekening, waarin 
echter met den besten wil geen post- en telegraafbureau 
te zien is. De toren voor de trap is niet gelukkig. De 
plans zijn niet voldoende bestudeerd; hoe het ver
trek der bestellers voor de telegraaf te bereiken is, valt 
moeilijk te gissen; stookplaatsen ontbreken, kasten en 
bergplaatsen worden tevergeefs gezocht. De woning 
van den directeur is zoogoed als niet aangegeven; voor 
de uitvoering alle lof. 

Brievenbus. Is een goed overdacht hoewel beknopt 
ontwerp; de bij programma gevraagde bergplaatsen 
ontbreken. De woning van den directeur is te klein 
van afmeting. Dc voorgevel heeft veel goeds, doch te 
betreuren is hier het verwaarloozen der symmetrie van 
den ingang en het daarnaast gelegen vertrek van den di
recteur en de daarboven geplaatste ramen van het salon. 
De doorsnede is eenvoudig , doch goed geteekend. 

Gliick au/. Het ontwerp voldoet niet aan de voor
waarde bij programma aangegeven, n.m. tusschen belen
dende gebouwen geplaatst te zijn ; de inrichting is goed, 
doch de wachtkamer wat al te grootsch opgevat, deze toch 
gaat door twee verdiepingen, waardoor zij de respec
tabele hoogte van bijna 11 meter heeft; de doorsnede 
en het plan sluiten niet volkomen, de ramen boven de 
lessenaars in de wachtkamer zijn niet aangetoond in 
de doorsnede. De toegang naar de woning van den 

i directeur is in opstand niet aangegeven, de niet fraaie 
j trap vond geen gunstig onthaal. De constructie der 
1 kap had op deze schaal wel wat duidelijker mogen 
j zijn, een enkele gording was niet overbodig geweest. 
I De woonkamers van den directeur zijn ten deele wat 

klein, de gang van 3 meter is overtollig breed, de 
hoogte der verdieping is te gering; op de beide slaap
kamers zullen moeilijk ledekanten geplaatst kunnen 
worden. Het karakter van den voorgevel is niet kwaad, 
de verhouding echter minder gelukkig, het teekenwerk 
is goed. 

Amsterdam. Geeft een zeer beknopt plan met goede 
gemeenschap voor den dienst, doch heeft veel te ge
ringe afmetingen; de wachtkamer voor het publiek is 
te klein, de directeurskamer 2'/, bij 2'/., meter is niet 
voldoende. De proportie van den gevel is in de onder-
deelen niet gelukkig, de voorstelling is over het geheel 
genomen zwak. 

Franco. Is een goed ingedeeld plan, doch ook al 
met lichtopeningen in den zijmuur. Het ontwerp getuigt 
van goed overleg in de schikking der verschillende 
vertrekken. De voorgevel is niet kwaad, de ingang 
van de directeurswoning valt wat veel weg bij den 
hoofdingang. De doorsnede is minder gelukkig, de 
bekroning der loketten is niet als kwam het van de
zelfde hand. 

Prijsvraag. De indeeling van het plan kan ten deele 
als goed geslaagd genoemd worden , vooral wat plaatsing 
der kantoren voor post en telegraaf aangaat, hoewel 
eene kamer voor het schrijven van telegrammen ont
breekt , tenzij dit in dc wachtkamer geschiede. De 
groote vestibule voor het dienstpersoneel is te groot, 
eenige kasten waren wel noodzakelijk geweest. Het 
bovenplan heeft, behalve 68 M - gang en portaal, nog 
52 M - ruimte, die, hoewel er vóór en achter een flink 
raam in is, voor deze verdieping niet gebruikt kan 
worden, omdat er toegang aan ontbreekt; uit de teeke
ning is niet duidelijk te zien dat de entree, batterij
kamer en vertrek voor het aannemen van telegrammen 
allen de eerbiedwaardige hoogte van 11.50 M. hebben. 
De doorsnede geeft genoegzaam te zien, dat de hoogte 
der beneden-verdieping over het geheel kolossaal kan 
genoemd worden: + 7 M. onder den balk, daardoor 
zijn dan ook die gerekte schoorsteenen ontstaan. De 
constructie der kap zonder blokkecls, met twee hooge 
kapbalken is gebrekkig, verkwisting gaat hier gepaard 
met gebrek aan constructieve kennis. De voorgevel 
is niet zonder verdienste, doch heeft niet zooveel als 
men wel zou mogen verwachten. Het teekenwerk is 
keurig, ja het zou zelfs te fijn mogen genoemd worden. 

Mcrcurius II. Als de ramen in den zijmuur van de 
gang, breed 1.50 M., nog wat licht geven op het kleine 
kantoor, zal het te danken zijn aan het nederige ge
bouw dat op buurmans erf opgetrokken is. De hoofd
trap en ingang van de directeurswoning zijn te smal. 
Het bovenplan past niet genoeg op het onderplan; de 
afscheidingsmuur tusschen het salon en de slaapkamer 
heeft geen steun; op de 2 kantoren kan niet gestookt 
worden. De doorsnede is zeer sober. De voorgevel 
is niet gelukkig, de beide krullen naast de wijzerplaat 
zijn niet behaaglijk. 

O. 0. Wat een slecht ingedeeld plan! wat zal het 
donker zijn bij winterdag in het kantoor voor de tele
grammen bestemd en waar de brieven worden be
handeld. In de beneden-verdieping wordt geen enkele 
kast gevonden, in den kelder is er eene, die daar het 
minst dienst zal kunnen bewijzen; de bergplaats voor 
de brandstoffen 1.70 M. in het vierkant, is wat klein 
en niet te bereiken, om den voorraad er in te bergen, 
dan door de wachtkamer. 

De woning van den directeur geeft tot gelijke klachten 
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aanleiding wat dc indceüng betreft. De voorgevel en 
doorsnede zijn goed uitgevoerd en geven aanleiding 
gunstiger over dit ontwerp te denken, dan het plan 
zou doen vermoeden. 

W. G. M. S. De doorsnede A.B. moet zijn C D . 
en C D . moet A.B. worden; een vrij goed ingedeeld 
plan , behoudens afkeuring van den onaangenamen hoek 
in het kantoor der brievenpost en de dubbele deur naar 
de kamers voor de bestellers en den doorgang naar het 
privaat, dat volgens het plan, en terecht, eene gewone 
deur is. Een privaat meer op de verdieping, voor de 
directeurswoning, was niet kwaad geweest. De dubbele 
deur, scheefgeplaatst tusschen salon en suite, zal in de 
voornaamste kamer niet sierlijk zijn. De verbazend 
hooge lichtkoker zal geen effect doen, zooals men zich 
dat wel zou wenschen. De hangende schoorsteenen 
in post- en telegraafkantoren zijn niet aangenaam van 
vorm. De verdeeling der dicnstlokalen is goed, be
halve die der bestellers, die dicht bij het telegraaf
kantoor behooren te zijn. Dc afmetingen zijn wat 
gering. De gevel is somber en het overmatig hooge 
dak zal in de constructie tot veel moeilijkheden aan
leiding geven. De bijzonder lief geteekende voorgevel 
geeft niet aan, dat het gebouw voor post- en telegraaf
kantoor gebruikt moet worden. 

Mcrcurius I. Is een minder gunstig ingedeeld plan; 
de inrichting van het postkantoor met wachtkamer, 
die tevens passage is, zal niet voldoen, die wachtkamer 
zal donker zijn, want de in het plan aangewezen ramen 
mogen er niet zijn. Waarom voor deze wachtkamer 
niet de geheele binnenplaats gebruikt? dan hadden de 
loketten tevens ruimer en meer in aantal kunnen zijn. 
De trap naar de woning van den directeur is niet aan
genaam van vorm; bij een herbouw zou deze vorm door 
omstandigheden gewettigd kunnen zijn , voor een nieuw 
gebouw is hij niet aan te bevelen. De doorsnede is 
mager, de voorgevel wat gezocht, de geveltoppen der 
beide voorsprongen eindigen op minder aangename 
wijze tegen de opgaande en hooger afgedekte dammen. 
De kapconstructie is niet aan te bevelen. 

Palmet. Een wat groot opgevat ontwerp, voor eene 
kleine gemeente, doch de bepaling kleine is zeer rek
baar en niet juist. Een inspecteurswoning is echter 
niet gevraagd, de vestibule en afzonderlijke dienstingang 
van bestellers en dan nog twee vertrekken voor deze, 
is ruim genoeg voor eene kleine administratie. De 
indeeling van het plan is regelmatig en weldoordacht; 
dat er in de zijmuren lichtramen zijn gemaakt is niet 
eerlijk, want in het gunstigste geval, zouden het ramen 
mogen zijn op de bij de wet aangegeven maat van 
2 en 1.50 M. boven den vloer. De deur van het 
privaat bij de huiskamer op de l 8 t e etage is te smal, 
de kantoren op deze etage zou men als overbodig 
kunnen beschouwen; zij schijnen aangebracht omdat de 
ruimte er toch was; eene bergplaats voor brandstoffen 
is niet aangewezen. De twee toegangen voor de „Eet
plaats" zijn niet gewenscht, liever hadden wij in de 
huiskamer een paar kasten gezien. De kapconstructie 
laat te wenschen over, de doorsnede geeft daarvoor 
vreemde vermoedens. De gevel is op zich zeiven be
schouwd zeer goed, doch voor het gevraagde doel te 
overdadig versierd en alzoo niet geschikt voor een 
postkantoor. Voor een schouwburg zou hij voorzeker 
•net beter succes dienst kunnen doen. Het onderge
deelte is nog voor het doel het meeste gepast; de 
smalle hoekpartijen maken de dammen op de einden 
van het gebouw, vooral aan de binnenzijde, veel te smal. 

Postzegel. De ruimte voor de brievenpost en het tele
graafbureau is te klein; die voor de bestellers is groot 
genoeg, deze laatste moest aan het telegraafbureau 
grenzen; als een der 2 privaten, thans beneden voor 

den directeur bestemd, voor de klerken was beschikbaar 
gehouden, zou er beter aan de behoefte voldaan zijn. 
Het licht in dc beide kantoren is zeker niet voldoende; 
de trap in de directeurswoning is niet, zooals men die 
in een dergerlijk gebouw zou wenschen, de woonkamer 
is te smal; van den op twee verschillende wijzen voor-
gcstelden voorgevel, is het opgeplakte gedeelte het 
meest bevredigende; de doorsnede geeft het minst aan
leiding tot bespreking, deze is zeer mager. 

De lantaarn zal tot moeilijkheden voor de waterloozing 
aanleiding geven. 

Beta. Geeft een zeer groot, goed verdeeld, doch 
geen grootsch ontwerp: de ligging der lokalen voor 
den dienst is niet kwaad, doch 78 M' . voor de wacht
kamer en portaal is wel wat erg groot, 2 kamers voor 
bestellers is een te veel; dc directeurskamer is goed 
gelegen en de inrichting met 2 brandkasten goed be
dacht; dat de kantoren onder den uitbouw zonder 
stookplaatsen zijn, getuigt niet erg van eene goede 
gezindheid jegens dien tak van dienst. De bergplaats 
voor de postkarren vóóraan de straat, zal zeker voor 
kleine karren gedacht zijn, want zij moeten door eene 
gang van slechts 1.50 M. hare bestemming be
reiken. De directeur staat in een goed blaadje ; hij 
althans heeft eene zeer ruime woning, zelfs de „meide" 
kamer is niet slecht gelegen en een keuken met bij
keuken is één te veel. De gevel is geen type voor 
een dergelijk gebouw, de doorsnede had moeilijk 
zuiniger behandeld kunnen worden , de kapconstructie 
is van geen ervaren constructeur. De teekening is goed 
uitgevoerd. 

Eenstemmig was het oordeel der Commissie, dat 
aan het ontwerp met de spreuk „Incognito" de uit
geloofde prijs moet worden toegekend. 

En hiermede, mijne heeren, vertrouwen wij aan onze 
verplichting te hebben voldaan. Zullen wij erin ge
slaagd zijn alle inzenders van de verschillende ant
woorden te bevredigen ? Dit te begeeren zou van onze 
zijde zeker een overdreven eisch zijn; toch meenen 
wij te mogen vertrouwen, dat ook de meerderheid, 
dat zijn zij wiens werk niet bekroond is, zich over
tuigd zal houden, dat ook bij het niet-bekroonde veel 
goeds door beoordeelaars gevonden is. De Commissie 
meent daarom een woord van dank aan allen zonder 
onderscheid te moeten brengen, voor den lust, den tijd 
en de moeite, die zij zich gegeven hebben om het doel 
van het Genootschap door deze belangrijke afdeeling 
zoo krachtig te helpen bevorderen. Een groot deel 
van het succes, door het Genootschap reeds verkregen, 
dankt het toch in de eerste plaats aan de beantwoor
ding der prijsvragen. De medewerkers daaraan hebben 
aanspraak op de erkentelijkheid van allen. 

Amsterdam, 11 Juni 1884. 
A N . GODEFROY. 
W. DE GUEEF. 
H . MOLEMANS. 

RAPPORT DER COMMISSIE 
van Beoordeeling der ontwerpen, ingezonden op de 

prijsvraag „Een Spoorwegstation voor eene ge
meente van 10,000 zielen", uitgeschreven door 

het Genootschap Architectura et Amicitia. 
De ondergeteekenden, door het Bestuur van het Ge

nootschap „Architectura et Amicitia" uitgenoodigd 
tot beoordeelaars van de ontwerpen, ingekomen op de 
door genoemd Bestuur uitgeschreven prijsvraag: 

„Een Spoorwegstation 
voor een gemeente van 10,000 zielen", hebben de eer 
het volgende te rapporteeren: 

Er zijn ingekomen 17 ontwerpen, welke stuk voor 
stuk door hen beoordeeld zijn als volgt: 
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hele. 
5 teekeningen. 
Plan gelijkvloers, en vooral plan woning voor den 

stationschef, zijn ondoelmatig voor den dienst. 
De plaats voor het damessalon is slecht gekozen; 

daarentegen is de ligging van bergplaatsen en priva
ten goed. 

Gevel stadzijde goed, doch van dc verdieping is te 
veel werk gemaakt, waardoor het effect van Station 
is verloren geraakt. 

Gevel perronzijde niet gelukkig van proportie, ook 
is de hooge onoverdekte stoep van de chefswoning 
onpractisch. 

Doorsneden minder goed en weinig beteekenend. 
Nederland. 

3 teekeningen. 
Plan , alhoewel niet fraai, is doelmatig; de vestibule 

beslaat echter te veel plaats; het bovenplan is zeer 
huiselijk, rijkelijk voorzien van kasten en schoorsteenen. 

Gevel, onaanzienlijk geteekend, doch vrij goed in 
hoofdlijnen; de weglating van den onnoodigen, onge-
motiveerden koepel, en eenige verandering van pro
portion zouden zeer goed doen. 

Doorsnede slecht geteekend, stijl en proportie slecht. 
De beantwoording der vraag is wellicht boven de 

krachten van den ontwerper. 
D. P. S. 

5 teekeningen. 
Plan, verdeeling gelijkvloers vrij goed, maar niet 

symmetrisch, uitgenomen de verdieping, waarvan de 
indeeling niet practisch is. 

Gevel vrij goed, maar wat nuchter; de hoofdingang 
komt niet genoeg uit, De teekening is zeer verdien
stelijk. 

De projectie van het zij-aanzicht is zonderling en 
gezocht. 

De doorsneden zijn minder goed, ook zijn de stijl
vormen niet geheel doorgevoerd. 

Dorpstation. 
3 teekeningen. 
Plan, verdeeling niet onberispelijk: damessalon en 

wachtkamer i e en 2 klasse hebben geen gemeenschap 
met elkaar; daarenboven is de verhouding der afmetin
gen van de lokalen niet goed en de vestibule te groot. 
Planverdeeling der woning van den stationschef laat 
veel te wenschen over. 

Gevel over het geheel niet gelukkig geslaagd, doch 
draagt karakter, behalve de puntgevels. 

Trap woning van den chef slecht geplaatst. 
Doorsnede stijl goed doorgevoerd. 
Het geheel zeer goed geteekend. 

Flanor. 
3 teekeningen. 
Plan vrij goed, onsymmetrie vrij goed gecontrabalan-

ceerd. Vestibule te groot en een weinig te laag. 
Gevel goed, bij weglating van den top boven het 

goederenlokaal, zou de middeltop meer uitkomen. 
Behalve de te groote dakvensters, zijn de proportiën 

zeer fraai; de hoofdingang echter is te klein. 
Doorsneden vrij goed: het is juist in denzelfden 

geest, doch minder weelderig te behandelen; geheel 
zeer goed geteekend. 

Weet uw Tijd. 
4 teekeningen. 
De plans op zich zelf zijn de beste van allen. 
Het geheel is practisch, doch onbehaaglijk van vorm, 

vooral de doorsnede. 
Bagagelokaal en doorgang ontbreken. 
De aandacht van den ontwerper wordt gevestigd op 

de rookgeleidingen, zie de doorsnede. 

Full Speed. 
2 teekeningen. 
Plan, behalve damessalon en kamer stationschef, 

goed ingedeeld, plan verdieping veel te klein. 
Gevel is onschoon van proportiën , stijl niet volge

houden. 
Doorsnede, verdeeling niet goed en ongeproportio

neerd en de vestibule veel te hoog. Het geheel draagt 
het kenmerk, dat het ontwerp nog boven de krachten 
des vervaardigers is. 

Vrije uren. 
3 teekeningen. 
Plan woning chef te groot, overigens goed inge

deeld ; ook heeft de ontwerper gedacht aan privaten 
voor het personeel. 

Gevels zijn niet onverdienstelijk, doch wat stijf en 
te grootsch opgevat, voor een klein stadsstation. 

De weglating van de vleugels der woning van den 
stationschef ware voor plan en opstand beter geweest. 

Doorsnede ontbreekt. 
George Stephenson. 

4 teekeningen 
Plan is goed en doelmatig voor den dienst, goed 

dat de vestibule door twee verdiepingen gaat; de wo
ning van den stationschef boven en beneden is echter 
slecht gedacht. 

Voorgevel te pompeus voor een dorpsstation, de zij-
gedeelten daarentegen te eenvoudig. 

De triumfboog met venstertjes is hier niet op zijne 
plaats. Behalve de gevel perronzijde is alles, alles
behalve goed van proportie. 

Doorsnede slecht geteekend. 
Francois I. 

5 teekeningen. 
Plan goed ingedeeld, doch wat veel ruimte aan 

vestibule, en de ingang wat te klein. Verder is er 
te veel bovenwoning en vooral de woning van den 
stationschef is niet goed ingedeeld. 

Gevel, te rijk, draagt meer het type van een station 
voor een stedeke, waar Francois I zou kunnen resi-
deeren. 

Het geheel schijnt in aanleg (torentje) verwantschap 
met Flanor te hebben. 

Doorsnede iets minder rijk, de hoofdingang te klein. 
Het geheel goed geteekend, doch wat zonderling en 

onrustig, door gebrek aan tusschentinten en te veel 
zwarte vlekken. 

Deukalion. 
3 teekeningen. 
Plan, indeeling vrij goed, kaartjes-bureau te klein, 

woning van den stationschef is misplaatst, en het goe
derenlokaal te afgescheiden. 

Gevel heeft veel overeenkomst met een vestingpoort, 
is te zwaar. Er heerscht disproportie tusschen de niet 
van lompheid vrij te pleiten hoektorens en kolommen. 
De vensters hebben veel overeenkomst met die der 
bergplaatsen van het in aanbouw zijnde Centraalstation 
te Amsterdam. 

Doorsnede óók te zwaar, doch iets beter dan de gevel. 
Het geheel is goed geteekend. 

Tot Studie. 
3 teekeningen. 
Plan, indeeling goed, uitgenomen het plaatsbureau 

en de woning van den chef, die te klein zijn. 
Gevel goed, doch wat nuchter, ingang met dubbele 

deur te weinig. 
Doorsnede niets bijzonders. 
Het geheel is goed geteekend. 

Stephenson (dubbele driehoek). 
5 teekeningen. 

Plan indeeling goed, wachtkamers leelijk van grond
vorm ; plan woning chef niet goed ingedeeld. 

Gevel tamelijk, doch de verschillende lengten der 
lage zijgebouwen en de vele verschillende raamvormen 
benadeelen zeer het karakter; ook zijn de vormen van 
den toren en de frontons niet gelukkig. 

Doorsnede zeer goed behandeld , stijl doorgevoerd, 
doch veel onnoodige dakruimte op het gebouw. 

Goed geteekend. 
A. V.D.B. 

5 teekeningen. 
Plan, indeeling onpractisch, wachtkamers niet goed 

geplaatst; woning van den chef te groot; boven de 
vestibule veel ongebruikte ruimte. Overigens vrij goed. 

Gevel vrij goed, doch wat eentonig. 
Toren boven het damessalon leelijk en zeer pretentieus. 
Doorsnede goed geteekend , stijl doorgevoerd. 
't Geheel is vrij goed. 

Oud-Holland. 
3 teekeningen. 
Plan vrij goed, vestibule ontbreekt, een gang kan geen 

vestibule vervangen; de eigenlijke ingang bij de lange gang 
vergeleken is te klein; woning van den stationschef te klein. 

Voorgevel wat eentonig, geen type van station, 
méér van een stadhuis of waaggebouw: het torentje is 
overbodig cn bederft het karakter. 

Doorsnede goed. 
Zeer eentonig geteekend. 

Studie. 
3 teekeningen. 
Plan vrij goed. Er schijnt gemis aan kennis van 

vormen te bestaan. 
Gevel beteekent niet veel, koud. 
Doorsnede slecht van proportiën. 

Willen en Werken. 
3 teekeningen. 
Plan slecht ingedeeld, te veel ruimte aan vestibule; 

kaartjes-bureau niet verlicht, wachtkamers te veel op 
het einde, woning chef iets beter. 

Gevel eenvoudig, wel karakter, doch geen goede 
proportiën. 

Doorsnede nietsbeteekenend, uitgenomen de onesthe
tische zwarte vlekken, die zeer in 't oog loopen. 

Overigens goed geteekend. 
CONCLUSIE. 

Over het algemeen , behoudens uitzonderingen, maken 
de ingezonden teekeningen den indruk, dat de ont
werpers zich niet zeer veel moeite hebben gegeven. 
Geheel voldoend, of uitstekend, kan er niet één ge
noemd worden; geen enkel getuigt van zeer diepe 
studie; doordachte plans zijn er nagenoeg niet. 

Enect-teekeningen maken, schijnt hoofdzaak te zijn 
geweest. 

Is zoo iets tegenover het publiek niet goed te keuren, 
tegenover bouwkunstenaren mist dit zijn doel. 

Aan de doorsneden in het algemeen is weinig studie 
besteed; de binnenbouw of aftinrmering, waarin wij 
in Nederland nog veel ten achteren zijn, bleven in 
dezelfde oude sleur. 

De indeelingen der plans bieden ternauwernood 
nieuwe gezichtspunten aan; het zijn nagenoeg allen de 
reeds bestaande, ondoelmatige, tochtige stations. Zoude 
dc prijsvraag ons tot dc conclusie brengen, dat de be-
staanden niet te verbeteren zijn? 

De ondergeteekenden hebben de Jeer de volgende 
fangseliikking voor te stellen: 

1. Flanor. 
2. D. P. S. 
3- Tot Studie. 
4. Vrije Uren. 
5- Francois I. 

Zij vinden het wenschelijk, dat het Genootschap den 
uitgeloofden prijs toekenne, en wel aan het ontwerp 
Flanor, benevens een loffelijke vermelding aan het 
ontwerp D. P. S. 

I. GOSSCHALK. 
L. E. ASSER. 
A. C. BLEIJS. 

(A et A . P R I J S V R A A G 
VAN EEN 

M O N U M E N T A L E F O N T E I N OP H E T H E E R E P L E I N 
T E G R O N I N G E N . 

Nu de tentoonstelling van de ingekomen plans op de prijs
vraag van eene monumentale fontein op het Hecreplein te 
Groningen voor het publiek is geopend, zal het velen zeker 
niet onaangenaam zijn, dc verschillende plans in dit blad te 
zien beoordeeld. 

Hcginncn wij met voorop tc stellen, dat eene tentoonstelling 
van teekeningen, en vooral architectonische teekeningen, een 
tegenovcrgestcldcn indruk teweegbrengt van eene tentoonstel
ling van schilderijen. Eene schilderijen-tentoonstelling trekt 
terstond aan, door dc aangename klcr.rcnschakccring e n . . . . 
dc vergulde lijsten. Hij nadere beschouwing evenwel valt dik
wijls veel van het aantrekkelijke weg. of doorslechte compo
sition, óf door het weinige dat wij tc denken kregen. Niet alzoo 
bij eene tentoonstelling van architectonische teekeningen. De 
teekeningen. waarvan cr enkelen maar ten deele zijn afgewerkt, 
hebben allen één gemeenzamen achtergrond: papier; daarbij 
komt dat dc leek het groot aantal «doorsneden" en »plattc-
gronden" gevoelloos voorb i j»andc l t . Maar heeft men dat ge
daan — liefst drie a vier malen gedaan. d.\n worden wij meer 
en meer aangetrokken, en wanneer het een verzameling als 
deze betreft, zelfs ten slotte in verrukking gebracht. 

E r zijn fraaie ontworpen bij, en onder die fraaie staat het 
bekroonde ontwerp bovenaan. Hovenaan niet omdat het be
kroond is, maar omdat even eenparig als dc Jury, ook elk 
deskundig bcoordeclaar met deze bekroning zal instemmen. 
Het project is op eene tc kleine schaal geteekend. wat ten ge
volge heeft, dat de eerste indruk is: te nietig; maar als wij 
het maatstokje erop leggen en ontwaren dat het eene hoogte 
van ± 11 meter heeft, dan verandert deze meening geheel. 
De vormen zijn rustig cn lief, en tegelijkertijd monumentaal. 
Het bovengedeelte, dat in brons bedoeld is, zal op het Heere
plein, als kruispunt van vier hoofdwegen, een schoon effect 
teweegbrengen, cn wanneer wij de woorden herhalen die een 
man als prof. Gugel, lid der Jury, na de bcoordecling sprak: 
•wanneer dit ontwerp goed wordt uitgevoerd, zal het een der 
fraaiste monumenten van Europa zijn", dan kan het geen over
drijving genoemd worden, wanneer wij de gemeente Groningen 
met dit resultaat gelukwcnschen. 

Gaan wij thans over tot een meer gelijkmatiger beschouwing 
van de tentoongestelde ontwerpen. Wij zullen als volgorde aan
nemen, zooals de projecten van den ingang der zaal afzijn 
geschikt. 

ie V Hl ij ft seker buiten kijf. 
Een kakelaeglig wijf 
Sou meer u kunnen scggen 
Dan ick in dit symbool kan leggen. 

Het motto trekt meer aan dan het ontwerp zelf. De oplos
sing van het vraagstuk is hier bepaald terugstootend; alle lief
lijkheid ontbreekt en men moet zich verbazen, dat zooveel ar
beid (het plan is in kleuren opgewerkt) is ten koste gelegd 
aan zoo weinig schoons, 't Ding is doodsch cn buiten verhou
ding, kortom: ccn der minste inzendingen. 

2e Pinksterbloem. 
Is qua teekening vrij goed, maar als ontwerp eener fontein 

van weinig waarde. Dc verschillende motieven, waaruit het 
geheel bestaat, doen ons zien, dat de ontwerper een goed oog 
heeft voor het schoone dat anderen voortbrengen. Doch juist 
daardoor misschien mist dit project dc onmisbare harmonie. 
Dc bekroning van deze fontein kan ook een puntgcvel kronen; 
de nis met het beeld is direct geschikt voor een gebouw en 
dc voet gelijkt ccn vuurhaard. 

Wij missen hier den zelfstandigen kunstenaar. 
3e Memento. 
Veel te klein. Het ontwerp verraadt, in tegenstelling met 

het vorige plan, de zucht naar oorspronkelijkheid, cn heeft, 
vooral in het onderste gedeelte, wel eenige verdiensten. De 
teekeningen zijn aardig behandeld, doch dit is niet instaat 
ons voor het geheel tc winnen. De kolossale arend, die het ge
heel bekroont cn ons gedurig in spanning houdt of het beest 
van zijn gevaarlijk, ja onmogelijk standpunt zal neerstorten, 
i s . . . . eene dwaasheid. 

4e Eer is meer dan goud. 
Is geheel fantasie cn kan, als niet monumentaal, buiten 

mededinging beschouwd worden. Het is ccn zonderlinge sa
menvoeging van op zich zelf staande natuurschoonheden en 
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als architectonisch voortbrengsel een onding, inaar de keurige 
zwartkrijtteekeningen zijn oorzaak, dat wij een oogenblik voor 
het plan verwijlen. 

5e Spes (Gebr. Geefs te Antwerpen). 
Dit ontwerp verkreeg de premie. Wij kunnen ons dit best 

voorstellen. Als teekening maakt het terstond een zeer aan-
genamen indruk. Ook het denkbeeld, bij deze prijsvraag op 
den voorgrond gesteld, wordt hier prachtig weergegeven. Het 
bckroningsbeeld als voorstelling der stad, met den Mercurius-
staf in de rechter- en den hoorn van overvloed in de linker
hand, is goed gedacht, hoewel de houding niet zeer elegant 
is. Voorts zijn de basrel iëfs zeer gelukkig, vooral die waar de 
Stedeniaagd de geschenken der burgerij ontvangt voor de fon
tein, die, in model, door een jonge vrouw gedragen wordt. 
Ook het denkbeeld om het geheel te plaatsen op eene ru ïne 
van rotsblokken, voorstellende de overblijfselen der vesting, 
waartusschen waterplanten groeien, is aantrekkelijk juist. 
Daarop verheft zich, in rustieke blokken waaraan gebroken 
kettingen, als zinnebeeld van de verbroken knellende banden, 
het voetstuk, waarin de basreliëfs zijn aangebracht. 

Toch valt er, goed beschouwd, zeer veel op dit plan af te 
dingen, en het heeft ons de overtuiging geschonken, dat deze 
premie niet geheel verdiend is. Met architectonische gedeelte 
toch is bepaald slecht — beneden critiek. Zelden zagen wij, 
in gezelschap van zooveel goeds, dergelijke plompe vormen. 
De beeldhouwer heeft hier getriomfeerd, de architect—fiasco 
gemaakt. 

6e Flurch Fr leden Freiheit tu Wolilstand óV Glueek. 
Ken goed ontwerp, rijzig en monumentaal, doch over het 

geheel arm, zeer arm behandeld. Het denkbeeld is ook in dit 
plan goed weergegeven, en dat de ontwerper aan zijn project 
zulk een flinke hoogte gaf bewijst zijn juist inzicht in deze. 
Maar de armoede stoot te veel af. Het onderste gedeelte is 
daardoor zelfs bepaald lomp geworden en zou in werkelijkheid 
mishagen. Ken woord van lof mag dit plan evenwel niet wor
den onthouden. 

7e. Een hoofd met twee aangezichten. 
Als plaatje voldoet het wel, maar in zich zelf van weinig 

esthetische waarde. Monumentaal is het niet. eer popperig. 
Vele motieven zijn oude bekenden. Bovendien laat de propor
tie van het ondergedeelte tot het geheel nogal te wenschen 
over. 

8e. Twee gekruiste driehoeken. 
Ken raar ding, met een onbehaaglijk watercffect. «Omge

keerde paraplui" is het gedoopt — en met veel reden. 
9e. Verbroedering. 
Onesthetisch en onbeduidend. Waarschijnlijk komt dit ont

werp uit Be lg i ë , doch geeft dan als zoodanig een slecht bewijs 
van Belgie's kunst. Zuike ontwerpen komen daar niet in aan
merking. Tegenwoordig ook ten onzent niet — gelukkig! 

toe. La Silhouette. (Henri Evers, architect te È l l e k u m , tij
delijk te Budapest.) 

Het bekroonde ontwerp Hebben wij aan het begin van deze 
beschouwing reeds het een en ander over den hoofdindruk 
van dit ontwerp gezegd, thans zullen wij er nog even in bij
zonderheden bij stilstaan. Het onderste gedeelte is van steen, 
ongeveer tot boven de kinderen met de dolfijnen, die, tus
schen twee haakjes gezegd, in hoogst artistieken stand geplaatst 
zijn. De voeting komt in rustieke blokken vanuit het bas
sin omhoog en daarop staat het eigenlijke voetstuk, waarin 
basrel iëfs geplaatst zijn, voorstellende de nijvere burgerij 
« h u n n e vaderstad gewijd," en verder Handel, Nijverheid, Kun-
ten en Wetenschappen en Zeevaart. De behandeling van dit 
alles is aantrekkelijk door den lieflijken eenvoud en de recht 
artistieke opvatting. Ook het watereffect zal hier zeer aardig 
zijn. Wat het bovengedeelte betreft, dit moet bepaald in brons 
worden uitgevoerd, willen de vormen voldoen. De ontwerper 
heeft nog enkele gedeelten van steen gedacht, doch de Jury 
heeft als haar verlangen te kennen gegeven, dat bij uitvoering 
van dit project, het geheelc bovengedeelte van brons worde 
gemaakt. En inderdaad kan het geheel hierdoor slechts win
nen. De middelgrocp komt wel wat »min" voor, doch vóór 
een nader oordeel in deze uit te spreken, wenschtcn wij het 
eerst eens eenige malen vergroot te zien. De voorstelling is 
overigens goed in harmonie met het gehecle denkbeeld. 

Er zal nog weieens weer gelegenheid bestaan om op dit ont
werp terug te komen, vandaar dat wij het hierbij laten, en 
met de verdere beschouwing doorgaan. 

11 e. h'ous. 
Men zou dit een vuil ontwerp kunnen noemen. Hoe is het 

mogelijk dat iemand, die aan een prijskamp deelneemt, er den 
tijd niet afneemt om zijne teekeningen behoorlijk schoon te 
maken! Nu hebben wij er gelukkig niet veel aan verloren, 
want het ontwerp is van weinig beteekenis. De figuren zijn 
boven alles onbehaaglijk plomp. 

12e. Labor et Constantia. 
Aan dit ontwerp is veel arbeid ten koste gelegd; behalve 

drie flink afgewerkte teekeningen, geeft de ontwerper ons nog 
een geboetseerd model op 1/10 der ware grootte te aanschouwen. 
Aantrekkelijk is dit plan niet, vooral ook daar het zoo weinig 
fontein is. Er is gesproken van neen monumentale pomp" en 

inderdaad, daarvoor schijnt dit ontwerp bedoeld, en als zoodanig 
ligt er wel iets goeds in. Aan dit ontwerp is reeds eene ge
schiedenis verbonden, te aardig om niet even mede te deelen. 
In het front aanschouwen wij een borstbeeld van een generaal, 
met het onderschrift: «de .Stoben Generaal." A l aanstonds 
volgt de vraag: Rabenhaupt? In 't minst niet; de zaak is 
vermoedelijk als volgt. Toen de prijsvraag was uitgeschreven, 
ontving de secretaris van de Vereeniging waarvan de prijsvraag 
uitging natuurlijk talrijke brieven om inlichtingen, en onder 
dezen weg was er een van een Vlaming, die de vraag deed: 
« W e l k e persoon heeft zich in het bijzonder verdienstelijk ge-

! maakt, om de slooping van de vesting totstand te brengen", 
en de secretaris antwoordde daarop: geen persoon in het bij
zonder, want de slooping is geschied krachtens een besluit van 
de Staten-Generaal. Of het woord Staten nu niet zeer duidelijk 
is geweest en eruit gelezen kon worden Stoben, is waarschijn
lijk, want de ontwerper heeft het blijkbaar aldus gelezen, en 
nu in zijn ontwerp den Generaal willen huldigen, door wiens 
besluit de slooping totstandkwam, n.l.: «de Stoben Generaal." 

13e. Quandoi (Gebr. Magry en Snickers te Rotterdam.) 
Eervolle vermelding. In vele opzichten verdiend, in vele 

opzichten niet. Het geheel trekt aan door aangename com
positie en de talentvolle wijze, waarop het plan is geteekend, 
maar de verhoudingen laten nogal te wenschen over. Vooral 
wat betreft die van de kleine beelden om de zuil tot het be
kroningsbeeld. Die zuil is ook veel te gedrukt. 

De opmerking is gemaakt dat het plan zeer zou winnen, 
indien de beelden, die thans om de zuil staan (een zeer artis
tieke groep) en relief in de zuil werden gebeiteld. Wij deelen 
die meening volkomen. Overigens valt er veel goeds van dit 
plan te zeggen en ook de Jury schijnt deze meening te deelen, 
daar zij heeft te kennen gegeven, «het te betreuren aan dit 
ontwerp slechts eene eervoile vermelding te kunnen geven." 

14e. Eer aan de burgers van Groningen. 
De ontwerper heeft + 10 M papier beteekend — jammer; 

het papier had voor nuttiger doeleinden kunnen worden ge
bruikt. Wij hebben hier te doen met een ontwerp uit «de 
oude school" — in de slechte beteekenis. Daargelaten nog 
het ontwerp op zich zelf, en de in het algemeen zeer slechte 
teekening, zouden wij den ontwerper toch welcens willen 
vragen, welke behoefte de kunst heeft aan onmogelijkheden — 
zelfs al zijn «de ouden" ons daarin voorgegaan. Ken koe met 
onbehaaglijken nek waarop een jongejuffrouwenhoofd — in 
spuwenden toestand! Die zelfde koe voorzien van een gemoed, 
passende voor eene welgevormde schoone van het menschelijk 
geslacht — ook al in een steeds water (?) gevende positie! 
Waarlijk, het is ons onbegrijpelijk hoe de ontwerper den lust 
heeft gehad om (hoeveel dagen ?) tegen een dergelijke «vinding" 
al werkende te kijken. 

15e. Concordiae. 
Van de teekeningen is weinig werk gemaakt, des te meer 

van het ingezonden geboetseerd model van de beeldengroep. 
Deze groep heeft bepaald veel verdiensten. Een groote vrou
wenfiguur legt den linkerarm beschermend op den schouder 
van een kinderfiguur als zinnebeeld van het jonge Groningen, 
terwijl met den anderen arm een afwijzend gebaar wordt weer
gegeven ten opzichte van een op den achtergrond staand beeld, 
voorstellende het oude Groningen. Op dit laatste beeld is nog
al iets af te dingen. Het «oude" Groningen wordt hier weer
gegeven door een groot kind — hoewel dan met een oudman-
netjesgezicht. De ontwerper zal hiertoe gekomen zijn, om een 
aangename verhouding in het geheel te verkrijgen, doch zou 
dit evengoed bereikt hebben door het oude Groningen b.v. 
in gebogene houding voor te stellen. 

Over het geheel heeft dit ontwerp veel verdiensten, doch 
als fontein kan het niet in aanmerking komen, 't ls waar, 
er is gevraagd eene monumentale fontein, zoodat monument 
hoofdzaak moest worden, maar de fontein moeht er toch ook 
niet zóó met de haren bijgesleept zijn als hier het geval is. 

16e. 1884. 
Het denkbeeld, bij de prijsvraag op den voorgrond gesteld, 

heeft den ontwerper in de war gebracht. Hij heeft de gedachte 
aan de vesting niet kunnen vergeten en deze daarom vereeu
wigd, maar — ten koste der schoonheid. Een vroolijke snaak 
die ontwerper van »1884" ; hij heeft het kanon voor een gla-
zenspuit verwisseld, waardoor wij het wonderdadige feit te 
aanschouwen krijgen, dat uit de schietgaten het water «gescho
ten" wordt. 

17e. Twee gekruiste lijnen. 
Niet aantrekkelijk, waar de onbehaaglijke wijze van teeke

nen veel toe bijdraagt. Het ontwerp iheeft in zich zelf an
ders wel verdienste, maar is als fontein, in antwoord op de 
vraag, eene totale mislukking. 

18e. 1672. 
Heeft vele goede eigenschappen, maar is zeer weinig monu

mentaal. Het hoofdide'e is daarenboven zeer oud en wat meer 
zegt: het watcreffect, zooals dit op de teekening is aangege
ven, kan in werkelijkheid niet verkregen worden. Toch willen 
wij gaarne erkennen dat het mede een van de beste ontwer
pen is, die ingezonden zijn. 
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ige. Aan Groningen gewijd. 
Een meesterstuk van teekenwerk, en ook uit een architec

tonisch oogpunt een belangrijke arbeid. Als fontein zou het 
weinig voldoen, en vooral als fontein »op het Heereplein tc 
Groningen." Deze laatste volzin is voor vele andere ontwer
pen eveneens van toepassing. Er is door velen te weinig re
kening gehouden met de plaats. In dit geval buitengewoon 
spijtig, want inderdaad: de arbeid, cn niet minder het talent 
van den ontwerper van dit plan, is boven onzen lof verheven. 
Zelden zagen wij op eene tentoonstelling van architectonische 
teekeningen, een zoodanig werk. «Tempel", «grafkelder" en 
dergelijke uitdrukkingen, die wij opvingen van verschillende 
bezoekers der tentoonstelling, geven het bewijs, dat de ont
werper in antwoord op de vraag een totalen misgreep heeft 
gedaan, maar als zelfstandig project is dit ontwerp eene bekro
ning waardig. 

20e. / 'oorwaar/s. 
Hoogst gebrekkig. Een samenraapsel van hetgeen in model

boeken van ijzer- ol zinkfabrikanten te vinden is. 
21e. Minerva. 
In dit ontwerp is zeer veel goeds, maar tot rechte waardee

ring is het onmisbaar noodig, dat men wetc, dat het geheel 
van Zweedsch graniet is gedacht. De lijnen zijn sober, zelfs 
stijf, maar op eene wijze bewerkt en gepolijst, als de ontwer
per proeven ter bezichting heeft gesteld, komt er een geheel 
andere geest te voorschijn. Het ontwerp is wel 16 meter hoog 
en zou ook als zoodanig te prijzen zijn. Hij vele andere ont
werpen staat dit evenwel nog achter. 

Het is Duitsch — geheel-cn-al Duitsch. 
22e. La critique est aisee 

Mais Part est difjieile. 
Mais l'art est difficile — 't is om tc lachen! Wat moeten 

wij hiervan zeggen? 't Best zal zijn maar te zwijgen — kinder
werk mag niet te streng beoordeeld worden. 

INTERNATIONALE PRIJSVRAAG, 
UITGESCHREVEN DOOR DE 

VEREENIGING: „DE HARMONIE", 
TE 

GRONINGEN. (*) 
De Vereeniging „De Harmonie", te Groningen, schrijft 

de navolgende Internationale Prijsvraag uit voor het 
maken van een ontwerp, ter verbouwing van de be
staande lokalen. 

Hei terrein met de gebouwen der Vereeniging is op 
de bij dit programma behoorende teekening aangeduid. 
De ontwerper kan met den bestaanden toestand reke
ning houden, doch dient er evenwel op bedacht te zijn, 
dat er zoo weinig mogelijk van de tegenwoordige opper
vlakte van den achtertuin door den nieuwen bouw wordt 
ingenomen. 

De navolgende lokalen worden verlangd: 
(Beganegrond) 

1". Een groote concertzaal. Deze zaal moet, -buiten 
de orkestruimte, eene oppervlakte verkrijgen van 800 M 't. 
Bovendien moet in deze zaal gelegenheid bestaan om 
bij bijzondere gelegenheden, b. v. balsj, losse loges te 
kunnen plaatsen; 

2". een biljartzaal voor tien biljarts; 
3°. een convcrsatiezaal, groot 110 M 1 ; 
4°. een speelzaal, groot IIO M ' ; 
5". een restauratiezaal voor -fc 75 personen; 
6". wacht-, kleed- en stemkamers, in overeenstem

ming met de grootte van de concertzaal. 
( Verdieping.) 

1". Een repetitie- of kleine concertzaal, groot 250 
a 300 M ' ; 

2". een leeszaal, groot 120 M - ; 
3". een directiekamer, groot 50 M' J , met annexe 

spreekkamer; 
4". eene woning voor den kastelein (3 a 4 kamers, 

keuken enz.); 
5". een kamer met spreekkamer voor den adminis

trateur. 
Vr ,rts in ' algemeen nog: 

Ti gerieve van de lezers van Dc Opmerker is het programma in 
zijn geheel opgenomen en word daaraan toegevoegd een situatie, zijnde 
eene reproductie op kleinere schaa van de teekening, die bij het pro* 
£ramma behoort. 

Een flinke keuken met bijkeuken. 
Kelders met de noodige afscheidingen tot berging van 

wijn, bier en andere provision, met annexe bergplaat
sen. Verder een ijskelder en een bergplaats voor brand
stof en idem voor tuinameublement. Ruimte voor het 
doelmatig aanbrengen van ventilatie en verwarmings
toestellen , privaten en urinoirs, veranda's aan den 
tuinkant, buffetten enz. 

Er wordt verlangd: 
1". teekening van het grondplan en van de ver

schillende verdiepingen, met aanduiding van de wijze 
van ventilatie en verwarming. Schaal I a 200; 

2". doorsnee-teekeningen van de voornaamste lokali
teiten. Schaal I a 200; 

3' . teekeningen van de verschillende gevels. Schaal 
I a IOO; 

4". verschillende detailteekeningen. Schaal I a 20, als: 
a. van den voorgevel; 
b. binnentlecoratie; 
e. de veranda's en losse loges in de groote concertzaal; 
d. verschillende kapconstructie!]; 
5". eene memorie van toelichting; 
6". eene gedetailleerde begrooting, opgemaakt vol

gens het hierbijgaand tarief. 
De teekeningen mogen niet als schetsontwerp worden 

behandeld. Overigens wordt de ontwerper geheel vrij
gelaten in de keuze van stijl en materieel; aan den 
voorgevel mag echter geen gebruik worden gemaakt 
van surrogaat. 

De som , die mag worden besteed, bedraagt /100,000 
(Honderdduizend gulden). In dit bedrag is begrepen 
het afbreken en wederopbouwen van een muziektent 
in den tuin , voor welk werk / 4000 moet worden uit
getrokken. 

Hoewel met den bestaanden toestand rekening kan 
worden gehouden, mag de waarde der overblijvende 
afbraak niet bij het eindcijfer in rekening worden ge
bracht. 

Er wordt uitgeloofd: 
Een prijs van f 1500 voor het bekroonde ontwerp. 
Een premie ad f 500 voor het daaropvolgende. 
Het met den prijs bekroonde ontwerp wordt het 

eigendom der Vereeniging; de uitvoering zal aan den 
ontwerper worden opgedragen, volgens nader overeen 
te komen bepalingen. 

De Jury van beoordeeling zal bestaan uit 3 leden. 
Die leden te benoemen door de Directie, uit eene voor
dracht van 6, op te maken door de Vereeniging tot 
Bevordering der Bouwkunst te Groningen. 

Alle ontwerpen zullen, nadat de beoordeeling heeft 
plaatsgehad, 14 dagen voor deleden der Vereeniging 
„De Harmonie" en voor het publick worden tentoon
gesteld. 

Het rapport van beoordeeling zal daarbij ter lezing 
worden gelegd. 

Ingezonden ontwerpen, die blijken boven de gestelde 
som (zijnde / 100,000) te zijn opgemaakt, of op andere 
wijze zijn geteekend of bewerkt als in dit programma 
is omschreven, worden onmiddellijk terzijde gelegd. 

De prijs van ƒ 1500 zal worden uitbetaald, wanneer 
na onderzoek der Jury blijkt, dat het ontwerp voor 

f 100,000 kan worden uitgevoerd; de premie na afloop 
der tentoonstelling. 

Alle stukken ter beantwoording van deze prijsvraag 
worden vrachtvrij ingewacht vóór of op den I Decem
ber 1884, bij den Secretaris der Vereeniging „De Har
monie", en vergezeld van een correspondentie-adres, 
om, zoo noodig, met den inzender te kunnen corres-
pondeeren, zonder den naambrief te openen. 

leder ontwerp moet gemerkt zijn met een spreuk of 
motto en voorzien van een naambrief, waarop van buiten 
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dat motto is herhaald en van binnen vermeldende den 
naam, voornaam en woonplaats van den inzender. 

Het schrift op de teekeningen en de bijgevoegde 
stukken moet van eene andere hand dan die des ont
werpers zijn. 

De niet bekroonde stukken worden binnen 14 dagen, 
na de tentoonstelling der verschillende plans , aan het 
op den naambrief vermelde correspondentie-adres franco 
teruggezonden. 

Voor het ontvangen van meerdere inlichtingen kan 
men zich wenden tot de Bouwcommissie van de Ver
eeniging. 

Groningen. 
Het Bestuur der Vereeniging 

„DE HARMONIE." 

N.B. Als toelichting voor de mededingers kan nog 
worden vermeld, dat de bestaande biljartzaal met de 
daarboven gelegen lokalen is gebouwd in het jaar 1872 , 
het overige in liet jaar 1866. 

De materialen bevinden zich over het algemeen in 
goeden staat. 

De vaste zandgrond is gelegen gemiddeld op 2.50 M. 
beneden den beganegrond. 

T A R I E F . 
Voor 1 M 3 grond verwerken en vervoeren. f 0.80 

„ zandslemping „ 2.10 
„ metselwerk voor fundamenten 

en binnenmuren „ 18.— 
„ metselwerk van oude steen . „ 10.— 
„ metselwerk van gevelsteen. . „ 2 0 . — 
„ voor het trasraam „ 22.— 
„ Escaussijnsche steen Belgisch 

werk , 130.— 
„ Escaussijnsche steen fijn werk. „ 250.— 
„ witte of gele zandsteen 8 0 . — 
„ idem idem fijn werk 200.— 
„ best vuren balkhout . „ 4 0 . — 
„ best grenen balkhout „ 50.— 
„ bewerkt vuren plaat of ribhout. „ 50.— 
„ bewerkt grenen plaat of ribhout „ 6 0 . — 

M' J vlak stucadoorwerk 0.40 
„ vlak plafondwerk „ 1.50 
„ bewerkt plafondwerk 1.75 
„ cementbepleistering I.— 

K G . gesmeed ijzer fijn werk 0.35 
„ getrokken of plaatijzer . . . „ 0.18 
„ gegoten ijzer 0.30 
„ lood „ 0.30 

M J zink n°. 14 „ 3 . — 
„ schilderwerk in standolieverf . „ 0.60 
„ schilderwerk in houtkleur cn 

lakken „ 1.— 
„ decoratief schilderwerk voor 

muren 4 . — 
„ decoratief schilderwerk voor 

plafond 5.— 
„ spiegelglas „ 16.— 
„ gewoon wit Fransch glas enkele 

dikte 3.50 
„ gewoon wit Fransch glas dub

bele dikte „ 6 .— 
In deze prijzen zijn begrepen alle arbeidsloonen, 

transporten, winst voor den aannemer, enz. 

V E R K O O P V A N BOUWGROND 
DOOR HET 

G E M E E N T E B E S T U U R V A N R O T T E R D A M . 
Burgemeester en Wethouders van Rotterdam wach

ten, ingevolge besluit van den Raad d.d. 21 Mei 1884, 
aanbiedingen voor den verkoop van ccn perceel bouw
grond, gelegen binnen die gemeente, tusschen de Oude-

havenkade, de Kolkkade, de Gelderschestraat en de 
Gelderschekade. In ons nommer van 31 Mei jl. komt 
eene aankondiging van dezen hoogst belangrijken ver
koop voor en de voorwaarden, waarop dit zal geschie
den , zijn de volgende: 

Art. 1. Het terrein is groot ongeveer 2145 M'en 
bevat: 

a. ± 1326 M 1 grond, die in eigendom kan worden 
verkregen; 

b. ± 819 M 1 water en muur, waarop recht vanover-
bouwing of opstal zal worden gegeven. 

Art. 2. Bij de aanbiedingen moeten gevelteekenin-
gen worden overgelegd, volgens welke de gevels moe
ten gebouwd worden. Zonder goedkeuring van Bur
gemeester en Wethouders mogen de gevels nimmer 
gewijzigd worden. 

Art. 3. De wijze van overbouwing van de terrei
nen , in art. 1 onder b. genoemd , is aan de goedkeu
ring onderworpen van Burgemeester en Wethouders, 
die bevoegd zijn daarin de wijzigingen te brengen, die 
zij in het belang van de veiligheid van het scheep
vaartverkeer noodig oordcelen. Het onderhoud der 
overbouwing moet geschieden geheel ten genoegen van 
Burgemeester en Wethouders. 

Art. 4. Het laagste punt van overbouwing van de 
beide doorvaartkanalen van de Oudehaven naar de Kolk 
mag niet minder zijn dan 3.5 M •+• Rottepeil; hiervoor 
wordt aangenomen de top van het gewelf der beide 
frontmuren. 

Art. 5. Dc mondingen van de te maken riolen en 
buizen moeten in de rechtstandsmuren van de doorvaart
kanalen gelegen zijn. 

Art. 6. Na de toewijzing moet de kooper binnen 
vier maanden aanvangen met den bouw, en binnen één 
jaar de eerste verdieping opgetrokken en binnen twee 
jaren het gebouw onder dak gebracht hebben. 

Art. 7. De betaling der koopsom moet geschieden 
op 1 November 1884, maar kan, desverlangd wor
dende, de koopsom uiterlijk op 1 November 1887 be
taald worden, doch onder verplichting des koopers 
om te zijnen koste aan de Gemeente eerste hypotheek 
met de daarbij gebruikelijke bedingen te verleenen, 
zoowel op de gronden als op de daarop te stichten 
gebouwen, en over de koopsom eene jaarlijksche rente 
van 5"/,, te betalen, welke rente zal ingaan den i c u 

November 1884 en verschijnen den 1" November 1885 
en zoo vervolgens. 

Art. 8. Alle kosten van overdracht moeten worden 
gedragen door den kooper en binnen 14 dagen na de 
toewijzing aan de Gemeente betaald worden, volgens 
opgave en', voorzooveel noodig bij begrooting, be
houdens nadere verrekening. 

Art. 9. Alle bepalingen zijn verbindend voor den 
kooper en zijne rechtverkrijgenden. 

Art. 10. De aanbiedingen, op zegel te stellen, moe
ten bevatten den prijs voor het terrein en bloc gebo
den ; zij moeten ingeleverd zijn uiterlijk op Woensdag 
den 23 Juli 1884, des namiddags te een uur. 

Art. 11. Dc Gemeente is bevoegd uit de ingeko
men aanbiedingen eene keuze te doen naar welgeval
len , zonder gehouden te zijn reden van hare keuze te 
geven. 

Art. 12. De Gemeente behoudt zich het recht voor 
borgstelling te eisehen. 

Den kunstlievenden en deskundigen speculant wordt 
hier de gelegenheid aangeboden tot de verfraaiing van 
Rotterdam mede te werken. Wij hopen en vertrouwen, 
dat het Gemeentebestuur bij de beoordeeling der ver
schillende aanbiedingen niet uitsluitend op de financieele 
zijde van het vraagstuk zal letten. 

(A. et A.) I N G E Z O N D E N . 
P R I J S V R A G E N . 

In De Opmerker van den 6den Januari 1883 schrijft de heer 
A. VV. Weissman o.a. het volgende: »Voor ieder, die omtrent 
prijsvragen eenige mcdedeeling kan doen, staan onze kolom
men open," en aan deze uitnoodiging gehoor gevende, ver
wijs ik naar de vergadering van 26e Februari jongstleden, 
waarin besloten werd eene 2de gewone prijsvraag uit te schrij
ven, waarvan het programma in Dc Oerkerker van 23 Februari 
1884 voorkomt. In dit programma komt onder anderen de 
volgende bepaling voor: de hoogte van den bcgonengrond 
tot in de kruin van het geitel/ moet zijn 12 meter. 

Het ontwerp ingezonden onder het motto. 

—r wm 
hetwelk op de jongstleden gehouden vergadering bleek te zijn 
van den heer A. \V. Weissman en dat der bekroning waardig 
gekeurd werd, is eenige meters hooger dan het programma 
toelaat. Waarom is mij onduidelijk en dat het bekroond werd, 
vind ik onbillijk, hetgeen de heer Weissman wel met mij 
eens zal zijn, daar ZEd. ook in De Opmerker van 6 Januari 
1883 de volgende woorden uitspreekt. 

»Ook dient de behandeling der teekeningen nauwkeurig om
schreven te worden, en moeten alle inzenders, die zich niet 
aan deze voorschriften gehouden hebben , onverbiddellijk wor
den uitgesloten ('). 

Bij voorbaat U dankzeggende voor de opname, teeken ik 
hoogachtend D. KI.INKF.RT. 

(*) Wat het ontwerp zelve aangaat, past mij niet om te beoordeelen. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
DORDRECHT. Aan het gewone jaarlijksche verslag van het 

Dordrecht's Museum, uitgebracht in de op Donderdag, 5 dezer, 
ten raadhuize gehouden algemeene vergadering, ontlcenen wij 
0. a. het volgende. Het verslag begint met een woord van hulde 
te brengen aan dc beide in den loop van het geë ind igde ver-
ecnigingsjaar aan den Raad van Toezicht ontvallen leden. 

De eerste, Mr. G. A. de Raadt, tevens voorzitter van den 
Raad van Toezicht, heeft zijne betrekking tot het museum, 
ondanks zijne vele andere bezigheden, met de meeste nauwge
zetheid waargenomen; en was het gebied der Beeldende Kunst 
een terrein, dat minder op zijn weg lag, toch deelde hij de 
overtuiging, dat ook haar in de maatschappij onzer dagen een 
rechtmatige plaats toekomt. Met den tweede, den heer Simon 
van Brakel, is een man ten grave gedaald, die niet alleen de 
Kunst liefhad en bewonderde, maar zelf haar op hoogst ver
dienstelijke wijze beoefende. Te meer is dit te bejammeren, 
omdat in onze stad, in vergelijking met de Toonkunst, het 
aantal vereerders en volgelingen der Beeldende Kunst toch reeds 
niet zeer groot is. 

De verzameling vermeerderde met een drietal schilderijen: 
i°. «Een boschgezicht bij winter", van onzen op 28 October jl. 
overleden stadgenoot, den kunstschilder H . F. Verheggen. 2". 

Een voortreffelijk product van het penseel van den Haagschen 
meester Philip Sade'e, «Na het vertrek der pinken", aangekocht 
uit de verzameling van wijlen den heer G. Duuring, geveild 
te Amsterdam in November 1883. 3°. Het reeds vermelde ge
schenk van mevrouw Norton uit New-York, «Een bergstroom 
in Finmarken", vervaardigd door haren schoonzoon Alexander 
Witst, geboren alhier in 1837 en overleden te Antwerpen in 
1876. Ieder, die de afbeelding van dit woeste, sombere na
tuurtafereel aanschouwt, zal ongetwijfeld de stoutheid bewon
deren, waarmede Wllst een dergelijk onderwerp heeft durven 
behandelen. De vaderlandsche schilders hebben ons zóó vaak 
vergast op de kalme natuur van ons vlak polderland, wier ver
tolking bijna uitsluitend het doel hunner kunst schijnt tc zijn — 
zij het ook veelal met onmiskenbaar talent — dat het gezicht 
van een bergstroom, die in wilde vaart zich een weg door een 
bed vai. rotsen baant, ons oog een zeer welkome afwisseling 
aanbiedt. 

Ter expositie ontvingen wij van den heer L . S t r a c k é e , te 
Amsterdam, diens « R o m c i n s c h c knapen in het bad", en van 
onzen stadgenoot, den heer R. Lury, «Eene moeder", genre
stuk, en een portret van Courage, «Een St.-Bernardhond". Voor
al de hond oogstte grooten bijval en terecht: het in natuurlijke 
grootte afgebeelde dier tintelde van leven. 

Mr. A . Blusst: stond gedurende enkele dagen in bruikleen 
af een door hem aangekocht «Heidegezicht bij Wolfhezen", 
door C. Licste, met stoffage van Ch. Rochussen. 

De heer H . I'. de Kat: «Jachthonden", door Edm. van der 
Meulen. 

De heer S. M. van Gijn: «Huwel i jksaanzoek (Pompeiaansch 
intérieur)", door L . Bazzani, en «Viering van Leiden's ontzet 
(hutspotmaal)", door A. H . Bakker Korff. 

De heer J. W. Roodenburg: «De gebroken flesch", door E . Prati. 
Den heer Van Holkema, uitgever te Amsterdam, werd ver

gunning verleend, om ten behoeve van het bij hem verschijnende 
werk «Moderne kunst in Nederland", door den bekenden graveur 
Arendsen eene ets te doen vervaardigen naar Alma Tadcma's 
«Venant ius Fortunatis", onder voorwaarde dat het museum een 
drietal afdrukken dier ets zoude verkrijgen. 

Bij missive van 3 October j l . werd de nieuwgebouwde zaal 
officieel ter onzer beschikking gesteld. Zooals zij thans is af
gewerkt, maakt zij een zeer aangenamen indruk; de wanden 
zijn roodachtig bruin van kleur, het plafond rond, de glazen 
overkapping is in verschillende tinten van lichtgrijs behan
deld, terwijl het lijstwerk met mat verguld is afgezet. Den 
heer Budde uit Dusseldorp, wien de beschildering was opge
dragen, komt daarvoor alle lof toe. 

Ten slotte blijft nog ter vermelding over, dat de verzameling 
Oudheden vermeerderd werd met een antieken zandsteenen 
schoorsteen, afkomstig uit het huis aan de Voorstraat 190.de 
bij Balen vermelde «i'oorte Malburg of Mijnsheerenherberg", 
waarin oudstijds de Graven van Holland hun intrek plachten 
te nemen, wanneer zij in deze stad vertoefden. Minder om 
het sehoone of kunstrijke, dan wel om zijne hooge oudheid is 
deze schoorsteen belangrijk. 

Het bestuurslid Mr. A. Blussé , die dit jaar aan de beurt van 
aftreding was, is door den Gemeenteraad herbenoemd, en heeft 
zich deze benoeming laten welgevallen. 

AMSTERDAM. Men leest in De Amster
dammer, Dagblad voor Nederland: 

"Hedenmorgen te 9 uur zijn, in de groote 
gehoorzaal der Rijks-Academie van beel
dende kunsten, de examens aangevangen 
der jongelieden, die, zoo zij dit onderzoek 
met goeden uitslag doorstaan, dingen zul
len naar de gouden medaille, en het daar
aan tc verbinden voorrecht eener vierjarige 
Pensioneering [grandpri.v dc Rome). Het 
zijn de heeren D. L. Kooreman, van Lei
den, J. Dunselman, van Den Helder en J. 
van Looy, van Amsterdam; de eerste en 
derde kweekclingen der Rijks-Academie, 
de tweede van dc Academie van Ant
werpen. 

"De examinatoren zijn: Dr. A. Pierson, 
van de Universiteit van Amsterdam, J. A . 
Alberdingk Thi jm, B. Wijnveld en.S. Alt-
m a n n , van de Rijks-Academie, E . Dubois 
e n J. Versluys, van de Rijks-Normaalschool 
voor Teekenonderwijzers. 

«De vakken, waarin g e ë x a m i n e e r d wordt, 
2 | jn: esthetieke en kunstgeschiedenis, ont
leed- en doorzichtkunde. Practisch moet 
?ok van de bedrevenheid der mededingers 
l n laatstgenoemde vakken blijken. 

«Het zonderlinge van dit examen is, dat 
net niet glans zou kunnen worden afge-
' e sd door iemand, die nooit een borstel 
°' penseel in de handen heeft gehad. 

»Dc mededingers verdienen lof voor den 
moed, waarmee zij gewaagd hebben zich 
ook aan de andere voorschriften van het 
programma (een gevolg van de hoogst 
gebrekkige wet) te onderwerpen. 

«Het examen wordt afgenomen in 'I open
baar en duurt tot Zaterdag, 14 dezer." 

D K N HF.I.DF.R. De nijverheids-tentoon
stelling is deze weck met eenige plechtig
heid geopend. Over het algemeen over
treft het tentoongestelde de verwachting 
en maakt het geheel een gunstigen indruk. 
Het bezoek aan het tentoonstellingslokaal 
Musis Sacrum was reeds belangrijk, de 
gelegenheid ter bezichtiging blijft tot 15 
dezer opengesteld. De bekroningen zullen 
den 22ste daaraanvolgende worden uit
gereikt. 

B E N O E M I N G E N . 
Benoemd tot opzichter van den polder 

Bloemendaal te Gouda de heer H . Paul te 
Zevenhuizen. 

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

Een A R C H I T E C T vraagt hulp tot het in 
teekening brengen zijner SCHET
S E N voor de prijsvraag der Har

monie te Groningen. Aanbiedingen franco 
onder 't motto HARMONIE Bureau dezes. 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS der 
Gemeente AMSTERDAM zullen op Maandag 
30 Juni 1884 op het, Raadhuis, te 12 uur 
des middags in het openbaar doen aanbe
steden : 

a. Het vernieuwen in ijzer van de 
loopbrug over de Keizersgracht 
bij de Brouwersgracht en bij-
behoorende werken. 

6. Be levering van ruim 5 ton balk-
ijzer voor de sub a genoemde 
brug. 

De voorwaarden dezer aanbesteding zjjn 
uitsluitend te verkrjjgen ter Drukkerjj der 
Gemeente, tegen betaling van ƒ 0 . 8 0 voor de 
sub a (met één teekening) en /'II.H5 voorde 
sub /(. 

Inlichtingen worden gegeven ten Kantore 
van den Stads-Architect Kanier no. 1)7, op 
het Raadhuis van 11 uur 's morgens tot 1 
uur's namiddags, gedurende de week, welke 
aan de aanbesteding vooraf gaat. 

Rurtjemeexter en Wethouder* voorn.; 
Amsterdam, V A N T I E N H O V E N , 

11 Juni 1884. De Secretarie, 
L E J O L L E . 

http://190.de


218 D E O P M E R K E R . 14 Juni 1884. 

Ministerie van Justitie. 
Aanbesteding. 
Op Dinsdag den 1 Juli 1884, dos namid

dags te é<!n ure, zal in een der lokalen van 
het Ministerie van Justitie, op het Plein te 
't Gravenhage, bjj enkele inschrijving worden 
aanbesteed: 

Het uitroeren van onderhouds-
en andere werken aan de Cel
lulaire Gevangenis te Gronin
gen, van af 1 Jul i 1884, tot en 
met 31 December 1886. 

De bestekken liggen ter lezing te 's Gra
venhage in gemeld lokaal van het Ministerie 
van justitie, en te Groningen in de ce11ulai re 
gevangenis. 

Zjj zjjn voorts op franco aanvrage te be
komen aan het Ministerie van Justitie, en 
bjj den Opzichter A. \V. LIT, te Groningen 

Inlichtingen worden gegeven door den In
genieur-Architect voor de gevangenissen en 
rechtsgebouwen, W. C. M K T Z K L A A B te 
'i Gratenhagc, en door den genoemden Op
zichter. 

Aanwjjzing zal worden gedaan op Zatur-
dag21 Juni lSSI , des namiddags ten I'/, ure. 

Gravenhage, 5 Juni 1̂ 84. 
De Minister tan Justitie, 

Voor den Minister, 
De Secretaris-Generaal, 

CLANT. 

AANBESTEDING. 
Op Maandag 23 Juni 1884, des middags te 

3 uren, zal in het Café KRASNATOLSKY, 
te Amsterdam, door de Naamlooze Vennoot
schap Ri.uwinaatschappij rle IJsbreker, worden 
Aanbesteed: 

Het Bouwen van 8 Hoerenhuizen 
in 2 Blokken, aan de Derde 
Boerhavestraat, te Amsterdam, 
met de leverantie van alle Har 
terialen en Arbeidsloonen. 

Het Bestek met 2 Teekeningen is ad f 3.— 

g}r stel te bekomen ter Stoomdrukkerij van 
O E L O F F Z E N & HiiHNElt, N. Z. Voorburg

wal N". 1S7, te Amsterdam. 
Inlichtingen geelt de Ingenieur-Architect 

A. L . V A N GENDT. 

PATENT WINDOW DECORATION 
MODERNE O LAS VERSIERING. 

FABRIKANTEN: 
D ' C A W . MTEVKYVOK and 41 It It, ll.-lli.sl. 

ZILVEREN MEDAILLE en Ie klas GETUIGSCHRIFT 
Wei|.|,lli'iÉtii,.nsli'lllTi(.'. CALCUTTA, 18X4. 

Volmaakte nabootsing van geschilderd 
en gebrand Glas. Het doel van deze uitvin
ding is om tegen zeer middelmatigen prjjs 
ieder in de gelegenheid te stellen om ramen, 
glazen deuren enz. te versieren. De modellen 
zijn menigvuldig: geschikt zoo voor openbare 
als particuliere Inrichtingen, Woonhuizen enz.; 
van de eenvoudigste tot de meest saamge-
stelde stjjlen en afmetingen, als: Bloemstuk
ken, Kopstukken, Figuren, Middenstukken enz. 
met verschillende randen, die al de schoon
heid bezitten van gebrand Glas 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën: 
M . I. G A L L E N K A M P , Arnhem. 

Agenten: 
Amsterdam, N . Vos. 
Utrecht, H . HUIXCK. 
Deu Haag, II. L . D. FKJKI.KT. 
Groningen, .1. H. D l VRIKS. 
Arnhem, W e d . A . E . J . UKBRUIJN&ZOON. 
Middelburg, B. NKKI.MKIJER. 
Rotterdam, YVAUTIKR & FARO. 
Den llosch, A. MOSNIANS. 

» J . Mtll.llER HKRZKT. 
Bovendien is deze PATENT (jl.ASVKRSIERlNü 

aangebracht in het Nederlandsch Handelsmuseum 
te Amsterdam, aldaar dageljjks te bezichti-

fen, terwyl daar tevens alle Inlichtingen, 
ryscouranten enz. verkrygbaar z^n. 

Geldersch-Overgsselsche 

LOKAALSPOORWEG-MAATSCHAPPIJ . 
PBIJSOPGAAF voor het maken van 

271 M - K E I B E S T R A T I N G op eene 
verhoogde ladingplaats, ten behoeve 
van het Lokaal Spoorwegstation Hengeioo{0.) 
wordt uiterlijk 1 Jul i 1884 ingewacht 
door den ondergeteekende, by wien tevens 
dc voorwaarden voor de uitvoering van het 
werk op franco aanvraag verkrygbaar zyn. 

De Directeur, 
J . II. N I V K L . 

Whtknmilt. den 11 Juni 18S4. 

s P A R K E T V L O E R E N , ^ 
=J VILLEROY & BOCH, METTLACH £ 
2 BOCH Frères, MAUBEUGE KJ 
3 MINTON, HOLLINS & C".. STOKE != 
1*1 
o> hij de Vertap nvoordigeri en PepAtlioutlert: 

5 r > E L I N T «v e » . , Ö 
Oostzeedyk 248, Rotterdam. 

Gemeente Nieuwer-Amstel . 

Openbare Aanbesteding 
ten Raadhuize van Nieuwer-Amstel op Maan
dag 23 Junij 1884, des middags ten 12 uur, 
van het bouwen van: 

1°. Twee scholen met Onderwijzers-
woningen, en wel een aan de 
Weesperzjjde, op het terrein van 
de Bouwmaatschappij, Amstel-
vreugd", en een in de Dubbele 
Buurt in de Willemsparkstraat. 

Voor elke school met onderwyzerswoning 
wordt afzonderiyk, en voor beiden gecom
bineerd ingeschreven. 

Aanwjjzing op de terreinen: 
a. voor de school aan de Weesperzjjde, 

op Ding8dag 17 en Donderdag l!l Junij; 
b. voor de school in Je Dubbele Buurt, 

op Woensdag IS en Vrydag 20 Junij; 
telkens des voormiddags ten 10 uur. 
Nadere inlichtingen te bekomen by den 

Heer G. W. V1XSKBOXSE, architect te Am
sterdam, Vijzelgracht N". 8. 

2". Een Politiebureau aan den Over
toom in de Parkstraat. 

Aanwjjzing op het terrein: 
Op Woensdag 18 Jnnij, des voormiddags 

ten 11 uur. 
Nader inlichting te verkrijgen by den 

Gemeente-Opzichter, ten Raadhuize aan den 
Amstcldyk. 

Het Bestek en de Teekeningen van de Scho
len en Onderwyzerswoningen zyn verkrijgbaar 
voor f2.— het stel; de Bestekken van het Po-
litiebureau voor 50 cent het stuk, en wel ten 
Kaadhuize aan den Aiusteldijk. 

De billetten op zegel geschreven, behoorlyk 
door BAnnetner en borgen geteekend. moeten 
op den dag der aanbesteding, des voormiddags 
ten 11 uur, ten Kaadhuize bezorgd zjjn in 
gesloten couvert met vermelding daarop van 
'tgebouw, naar 'twelk ingeschreven wordt. 

C. V A N C I T T E K S , liiirgemeester. 
W. H O E K S T B A , Secretaris. 

Nieuwer-Amstel, (i Jung 1884. 

Wordt gezocht in Amsterdam, de avond
uren beschikbaar hebbende, een 

BEKWAAM BOUWKUNDIGE 
met artistieke opleiding. 

Onuooclig zich aan te melden zonder aan 
deze eischen te kunnen voldoen. 

Verzoeke franco offerten Bureau van De 
Opmerker onder motto: Architectura. 

O P E N B A K E 

AANBESTEDING. 
B U R G E M E E S T E R EN WETHOUDERS van 

ROTTERDAM zyn voornemens op Woensdag 
den 25 Junij 1884, ilea namiddags ten 1 ure, 
ten Raadhuize aldaar aan te besteden: 

Het Bouwen van eene Bewaar
school met Bovenwoningen, aan 
de Kerklaan. 

Bestek, voorwaarden en teekening liggen 
op dc gewone dagen en uren ter kennisne
ming op de Plaatselyke Secretarie en het 
Stads-Tiiumerhuis te Rotterdam, en zjjn voor 
den pras van /"I,—. verkrngbaar by Wed. 
P. VAN W A E S B E B G E EN ZOON, Boekdruk
kers, aan den Houttuin no. 73. 

Nadere inlichtingen zjjn te bekomen aan 
gemeld Timmerhuis, terwyl de aanwyzingin 
loco zal plaats hebben op Vrijdag den 20 
Junij 1SS4, des voormiddags ten 11 ure. 

PII0T0L1TII0GRAPIIIE, PIIOTOZIXCOGRAPHIE 
e n S t é r é o t y p e - I n r i c h t i n g 

van G. J. TH IE ME, te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zjjne inrichting voor PhoUlilliaaraiiliie, 
byzouder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van H H . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor riHitozimo-
graahie voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zyne M c n o i . |M-iin i' Mini; voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzcn. 

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

De heer JOH. G. S T E M L E R Cz. , te Am-
sterdam, heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
bestellingen voor l'ii»iollii.ogri>i>liir, zonder 
prijsverhooging voor de bestellers. 

G-. J. THIEME. 

A . P . U K V H I K i J r . 
J A L O U S I Ë N F A B R I K A N T , 

Passeerdergracht N". 22, Amsterdam. 
Beveelt zich by heeren Bouw

kundigen aan voor dc levering 
van BINNEN- en BUITENJALOLSIËN, 
uiterst net en soliede, tegen den 
laagsten prijs, alsook houten 
Rolgordijnen. 

Monsters rn prijsopgaaf jrdhco 
en gratis. 

STOOMWAALSTEENFABRIEÏT 
te D R U T E N 

H A R T M A N & C0MP' E . 
K A N T O O R te N I J M E G E N , 

VAN WELDERENSTRAAT No. 14 

H. H. Architecten en Bouwkundigen 
worden opmerkzaam gemaakt op myne Reproductie P H O T O - L I T H O G R A P H I C ; a"* 
Bouwkundige Teekeningen, in zwarte lynen geteekend, worden door deze method*, 
hetzy in denzelfden of in een verkleinden maatstaf' vervaardigd, waardoor dezelve niet 
alleen zeer spoedig maar ook zeer accuraat en in billeken prys worden geleverd. Ook 
Heeren Boekhandelaren worden hierop attent gemaakt, terwyl het zeer geschikt is voor 
dc uitgave van Goï l lus treerdo Boekwerken. 

Met achting, UEd. Dv. Dienaar, 
A L . K B O O N , 

Photo-Lithograaf en Steendrukkerij, Reguliersdwarsstraat N". 33, Amsterdam-
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W \ l ! i S T i : i M \ ( i . 
B U R G E M E E S T E R en W E T H O U D E R S dei-

Gemeente ARNHEM zullen Donderdag 19 Juni 
1884, 'B voormiddags 11 ure, in het openbaar 
ten (jcmccntchtiizc aanbesteden: 

1°. Het onder profil brengen en 
verharden van de Prinsessen-
straat en de Agnietenstraat. 

2". Het leveren van twee ijzeren 
Brugschepen met Schragen en 
Dwarsbalken voor de gemeente
schipbruggen te Arnhem en te 
Westervoort. 

Bestekken tegen betaling ter Secretarie 
verkrijgbaar. 

J . L BACON l C°. 
Ingenieurs, aannemers van verwarming en ventilatie. 

Gouden Medaille, 
Tentoonstelling 1883, Amsterdam, 

N i e u w e v a a r t , 1.0 
AMSTERDAM. 

Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge
stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 

Projecten en begrootingen worden kosteloos 
geleverd. 

BECKER & BDDDIKGH. - ARKHEN. 
K O N I N K L I J K E F A B R I E K VAN 

W A T E R P A S - , 

H O E K M E E T -
en andere 

I N S T R U M E N T E N 

voor I N G E N I E U R S , A R C H I I E C 1 E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S , enz. 

GEËMAILLEERD-IJZEREN PEILSCHALEN, 

WEEGWERKTUIGEN. 

T E 

AMSTERDAM 
Bel tweg N". 3. 

Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VUL DE TRAVERS. 
FABRIEK T «Mi M A R K . NATUURL JSPHAIT 

VAL Ui; TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

G e c o m p r i m e e r d e A s p l i a l t w e g e n en d i t o D o r s c h v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p h a l t - M a s t i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i n g - R i n k s , M o u t v l o e r e n , 

K e l d e r s . 
K o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a g a z i j n v l o e r e n , G a n g e n , V e r a n d a ' s , 

B r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , R e t o n - F u n d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 

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 Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of by den Heer 
H. G. K N O O P S C.OZN., Beekstraat F . (12, te Arnhem. 

De Directeur, W. P A T O N W A L S H . 

Cr. VAN LENT, Rotterdam. 
Vertegenwoordiger der Ceramiek- en 

Cementtegelfabriek. 

LÉON D E S M E T & C«., Gent. 
Verders specialiteit in: 

Uzeren Kerk- en Fabrieksramen. 
IJzeren en Houten Rolblinden. 
Zwecdsche Kamerdeuren. 
Italiaansche Mozaïkvlooron. 
Prima Portland-Cement. 
Plafonneerlatten, veel billyker cn beter 

als Biet. 
Onbrandbare Verf enz. 
Prospectussen en Prijscouranten op aanvraag. 

Vraagt C a t a l o g . 

N E D E R L . 

Van der 
G a l v . op 

LOONl 

I.osangts , 

IJzeren D a k e n , 

en Z i j l i e k l . , 

IJzeren bebouwen, 

Gegalv. IJzeren 

E m m e r s , Tobben, 

Gieters, enz. enz. 

VERZINKFABRIEK, 

'inden & Co. 
Dordrecht. 

Zuinigheids- | Niet aangroeien-
I de cu roestwe-

H . & J . SU Y V E R , 
F A B R I K A N T E N V A N 

S T O O M K E T E L S n \ U M I M 1 , 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
EEEE-LIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
Bickerstraat 

A M S T E R D A M . 

Van ouds gevestigde Fabrieken 
VAN 

L 
Boostergzers.| rende Verven 

1 3 . H O L S B O E R . - A r n h e m . 

L o verander van Z. M. den Koning. 

^ I Fabriek en Magazijn van Instrumenten voor wetenschappelijk gebruik. 
Bekroond voor Waterpas, Hoekmeet- en andere instrumenten 

met Zilver 1868, 1881, 1883 (Internat. Tentoonst.) 
Hoogste onderscheiding 1 8 7 9 . 

EQüERRES, MEETKETTINGEN, BRIEF- en PAKKETBALANSEN, enz. enz. 
B A K E N S , R O T A T I E - e n I N D U C T I E - T O E S T E L L E N , T E L E G R A A F - A P P A R A T E N , e n z . e n z , 

L I I . VAN 
te Heiligerlee (prov. Groningen). 

Nieuwe Constructie 

B R A N D S P U I T E N , 
K M » K \ U V I \ I H \ « . 

Het ver»t getipiilt van alle beproefde, 
buiten- en binnenlundsche Brandspuiten 

o p HE 

W e r e l d t e n t o o n s t e l l i n g t e A m s t e r d a m 
i n 1 8 8 3 . 

Hiervan reeds 147 stuks afgeleverd. 
B E K R O O N D op Wereldtentoonstellingen 

Amsterdam 1883, 
Weenen, Londen, Parijs, 

Philadelphia. 
SPECIALITEIT TN: 

Kim TORENKLOKKEN, 
Torenuurwerken, zwaar Gietwerk, 
Koper- en Motaal-Compositicn, Ma
chines- en Grofsmederij. — Echte Hen
nepen en Gomelastieken Brandspuitslan
gen en Emmers, gejjkte Koperen Ba
lansen, Schalen, Gewichten, etc. 

A A N D E DEIE STOOM-MACHINALE 

Steen-, Dakpannen-en 
Draineer buizen-Fabrieken, 
(werkende met zeven ovens), groote voorraad. 

http://ll.-lli.sl
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FRANCOIS WAUTERS KOECKX. — Brussel Moolenbeek. 

KUNSTSMEDERIJ, 
Hekken en Deuren, y 

BALKONS, 
Serres en Veranda's, 
Trapleuningen, 

C A N D E L A B R E S , L U S T R E S , 

Girandolles, 
LANTARENS en JARDINIERES, 

IN 

gesmeed ijzer. 

Diplome de Mér i te 
W E E N E N 1873. 

Diplome des arts industriels 
BRUSSEL 1874. 

Medaille ^'Excellence 
G E N T 1877 en 1882. 

Balkonhekken, 
TRAPPEN, 

T r a p l e u n i n g e n , 
Marquiscn, 

Statuen en Kiosken, 
P E R R O N S , 

zeer groot assortiment 

VAN 

in alle stijlen. 

Medaille d'Or 
PARIS 1878. L I L L E 1882. 

Twee Medailles 
B R U S S E L 1880. 

EE RE-DIP LAMA 
A M S T E R D A M 1883. 

L a < ' o i i M t i ' i i e l i o i i i i i d u s t i ' i o l l e ( S o c i é t é a n o n y m e ) U r n s s e l . 
Voorheen TASSON &, WASHES, en DAMMAN &, CASSARD. 

Fabriek van eenvoudige en rijke Parketvloeren Menuiserie ordinaire 
et de luxe. 

Parquets hydrofuges. 
(Vochtwerende parketvloeren) 

bestaande uit een steenen vloer (c) met kegelvormige gaten 
voorzien, in cementspecie (d) gelegd, waarop de houten 
vloer (a), van onder met zwaluwstaarten bewerkt, door de 
asphaltmassa (It) bevestigt wordt. 

Tapijt- en massieve parketvloeren. 
, FAMILIE-LESSENAAR 

•At 
tot verstelbare hoogte voor kinderen van 

6 tot 18 jaren, 
een onmisbaar meubel in ieder huis. 

Prize-Medal London 1851, 1862. Forto 1885. Gouden Medaille Parijs 1855, 1887, 1878. Amsterdam 1869. Napels 187L 
Lyon 1872. Weenen 1873. Philadelphia 1876. — EERE-DDPLOMA Parijs en Lillo 1882. Amsterdam 1883. 

Representant voor Nederland THEOD. FERD. BIERHORST, Haarlem, tevens leverancier van 
W a t e r d i c h t e e n o n b r a n d b a r e I l o n t a s p l i a l t - \ l o e r e n o p /.ores- o f g e g o l f d I j z e r e n o n d t r l a a g . 

De beste constructie voor bedekking van Bruggen, alsook voor Fabrieksgebouwen, Concert lokalen, Schouwburgen, 
Ziekenhuizen, Particuliere huizen enz. 

Ondoordringbaar de ontwikke
ling van 

H u i s / w t l u i 

en der gezondheid schadeljjke 
stoffen verhinderend. 

Geen koude voeten, 
geen stofontwikkeling. 

Veel grooter afstand der steun

punten als bjj hout-constructie 

en daardoor niet duurder dan deze-
Weinig zwaarte en geringe 

hoogte. 
Onbegrensde duurzaamheid. 

(o) ijzer, (//I asphalt, (c) hout, (d) parket. 
In verbinding met deze constructie kunnen aangewend worden zoowel gewone Houten Vloeren, Parketvloeren (in asphalt) als ook 

m a r m e r - T l o x a ï k . Cn rase i t o e n T e r a x z o - v l o e r e n . 
Alle deer vloeren warden door mij kant cn klaar gelegd In geheel Nederland geleverd, leven* ook t 

G e k l o o f d e P l a f o n n e e r l a t t e n , H o •• t c c i n c n t - « l . i k e n , Witte en bruine Rato-steenen, 
.het goedkoopste materieel van plafonds. | naar het nieuwste systeem. | versteend rieten Andernaohsohe l a v 8 . 

Gedrukt tyj 0. W. van der Wiel & (X, te ArnhenÜ 

Redacteur-Uitgever F. W . V A X GENDT JCz. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia: J A N ' SPRINGER, 

C. I!. P O S T H U M U S M E V J K S en A . YV. W E I S S M A N . 
Stukken voor het Genootschap, de Redactie betreflende, te adresseeren 

aan den Heer C. Ii. PosrilUMl's MEYJES, Prinsengrael t 851 te Amster
dam, en die omtrent de Administratie van het Genootschap aan den 

H e c T H . G. STRENGERS, Oosterdoksluis, te Amsterdam. 
Alle andere stukken en advertentiên aan het lïureau van De Opmerker, 

Driekoningenstraat N°. 28 te Arnhem. 

A.W.W. 
A H O X N K M K N T / 2.25 per 3 maanden <>f wel zes gulden per jaar hij 

vooruitbetaling en franco toezending Ttn dit bedrag; voor het buitenland 
f 7.50 en Nederlandseh-Indië f 9.—, liij vooruitbetaling. 

A I > V E K T K N T I E X , ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een bewijsnommer, worden tot Vrijdag avond aangenomen. 

Voor veelvuldige plaatsing of een groot aantal regels worden abon
nementen gesloten. 

AFZONDERLIJK*: NOMMF.RS, uitsluitend bij contante betaling te beko
men, ad 15 cent per stuk en 25 cent per plaat. 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T GENOOTSCHAP. I (A. et A.) PRIJSVRAAG 

Heeren Leden wordt bericht, dat: 
i" als vervaardiger van het ontwerp van een Bui

tenverblijf, ingezonden onder het motto „Peruzzi", zich 
heeft bekendgemaakt de heer C. N. van Goor, te 
Rotterdam; 

2" de jaarlijksche excursie zal plaats hebben op Zon
dag 6 Juli e. k. naar Hoorn e. o. Leden, die aan de
zen tocht wenschen deel te nemen, wordt verzocht 
daarvan kennis te geven aan den lsU-Secretaris; 

3" als buitenlid is toegetreden de heer Jhr. G. den 
Tex, te Delft; 

4" op franco aanvraag zijn te verkrijgen exemplaren 
van het tooneelstuk „De villa Silberstein", tegen toe
zending van f 0.80; 

5° het Sociëteitslokaal Maandag weder geopend zal 
worden. 

Namens het Bestuur, 
de 1 ste-Secretaris 

Th. G. Strengers. 

(A. et A.) D E SCHETSTOCHT N A A R 
N A A R D E N . 

Toen Zondagmorgen een aantal leden des Genoot
schaps aan het Rijnspoorstation zich vereenigd hadden, 
was men het aanvankelijk niet eens, of de schetstocht 
al dan niet voortgang zou hebben, daar donkere wol
ken den hemel verduisterden, en af-en-toe zich in flinke 
regenbuien ontlastten. Dit waren zeker ongunstige 
voorteekenen. Doch daar tusschenbeide een zonne
straaltje tot hoop stemde, besloot men den tocht maar 
je wagen, en weldra was het doel van de excursie 
bereikt. 

De St.-Vituskerk te Naarden werd van verschillende 
zijden geschetst, en het prachtvolle eikenhouten koor
hek van 1531 bezichtigd zoolang er nog geen dienst 
gehouden werd. Ook de fraaie gewelfbeschilderingen 
berden met aandacht beschouwd. Het Raadhuis van 
1601 en enkele XVIIe-eeuwsche gevels gaven voorts 
den deelnemers ruimschoots gelegenheid, van hun vaar
digheid in het schetsen blijk te geven. 

Ten slotte werd een wandeling door en om de stad 
ondernomen, waarna men de tehuisreis aanvaardde en 
t e vijf uren ongeveer in de hoofdstad terug was. 

VOOR EENE 

M O N U M E N T A L E FONTEIN T E GRONINGEN. 
De critiek over de ontwerpen, ingekomen op de 

prijsvraag van eene monumentale fontein te Groningen, 
in het vorig nommer van De Opmerker geplaatst, en 
afkomstig van onzen correspondent, is ook geplaatst 
in de Nieuwe Groninger Courant. Naar aanleiding 
daarvan vinden wij in genoemde courant het volgende 
stuk: 

In de nommers van Woensdag en Donderdag 1.1. 
van de Nieuwe Groninger Courant komt eene beoor
deeling voor der ingezonden ontwerpen voor de mo
numentale fontein op het Heereplein te Groningen; 
die beoordeeling is echter door den schrijver van het 
stuk niet onderteekend. Kunstcritiek nu is goed, zeer 
nuttig zelfs, mits zij worde uitgeoefend door personen, 
die op het gebied der kunst hunne sporen reeds heb
ben verdiend. Wanneer echter de naam van den be-
oordeelaar niet bekend is, hoe zal dan de oningewijde 
weten, welke waarde hij aan de beoordeeling zelve moet 
toekennen. 

Wanneer stukken, van de soort als het hier be
doelde , in humane bewoordingen zijn vervat en slechts 
den stempel dragen voor den oningewijde geschreven 
te zijn, teneinde hem voor te lichten bij de zoo las
tige beoordeeling van, vooral architectonische, ontwer
pen : ik zoude er nog vrede mee kunnen hebben, dat 
zij ongeteekend worden geplaatst. Bij het stuk over 
de fontein echter neemt de schrijver eene positie in, 
of schijnt mij toe die in te willen nemen, boven de 
Jury, zoodat mij eene onderteekening gebiedend nood
zakelijk voorkomt. 

Omtrent dat stuk wil ik voor 't oogenblik alleen 
doen opmerken, dat de schrijver zich meermalen te
genspreekt en daarbij bijzonder slag heeft in den geest 
van het groote publiek te schrijven, dat gaarne hem 
huldigt, die in alles gebreken ziet en door een paar 
terloops neergesmeten woorden het werk van ande
ren door het slijk weet te sleuren. Beschouwingen en 
uitdrukkingen als bij „Labor et Constantia", enz. 
(waarbij het nog de vraag is aan wien de schuld van 
de verkeerde opvatting van het woord „Staten-Gene-
raal" ligt) vind ik op zijn zachtst genomen zeer im-
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polite, terwijl het geschrevene omtrent het met de 
premie bekroonde ontwerp van de gebroeders Geefs , 
„Spes", mij bovendien aanwijst, dat de beoordeelaar 
iemand is, die weinig bekend is met de wijze van 
teekenen van den beeldhouwer. Terloops zij hier aan
gemerkt , dat de Jury voor een oogenblik eraan moet 
hebben gedacht, aan dit ontwerp de bekroning toe te 
kennen. 

T H . VAN GRIEKEN. 

Daarop kwam het volgende antwoord: 
Aan den heer Th. van Grieken. 

Geachte Heer, 
In de Nieuwe Groninger Courant van Zaterdagavond 

geeft gij uwe ontevredenheid te kennen, over mijne 
critiek van de ontwerpen, ingekomen op de interna
tionale prijsvraag van een fontein op het Heereplein 
alhier. 

Ik wensch daarop even te antwoorden in het belang 
der zaak. 

U begint met het af te keuren , dat mijn schrijven 
niet met vollen naam onderteekend is, vooral ook, 
omdat kunstcritiek zeer nuttig is „mits zij worde uit
geoefend door personen, die op het gebied der kunst 
hunne sporen reeds hebben verdiend." Wat het eerste 
betreft, beschouw dit in 't minst niet als anonimiteit. 
Het is mijne gewoonte niet, in dergelijke gevallen 
mijne stukken niet te onderteekenen, doch deze cri
tiek was geschreven op verzoek van het Bestuur van 
het Genootschap ..Architecture et Amicitia" te Am
sterdam , waarvan ik — onder de vakgenooten vrij al
gemeen bekend — correspondcerend lid ben, en nu 
had ik mijn stuk ditmaal vóór de verzending aan de 
Redactie der Nieinve Groninger Courant terhandgesteld. 

Wat „de sporen" betreft — ik dacht dat wij het 
standpunt van de uitsluitende erkenning der officieele 
grootheden voorbij waren. Hoofdzaak is toch immers, 
of de critiek al of niet juist is. 

En nu vraag ik u in gemoede af: waarbij heb ik 
verkeerd of inhumaan geoordeeld ? Vergeten wij toch 
niet, dat het geen tentoonstelling van teekeningen gold 
van leerlingen eener teekenschool , of van aankomelin-
gen, maar eene internationale prijsvraag. Ik heb het 
genoegen gehad in gezelschap van de Jury de tentoon
gestelde ontwerpen in oogenschouw te nemen , en naar 
hetgeen ik daarbij vernomen heb, kan mijn oordeel 
over enkele ontwerpen in 't minst niet te scherp wor
den genoemd. Een andere quaestie is, of ik verstan
dig deed om mijne beschouwing, voor een vakblad 
bestemd, in de Nieuwe Groninger Courant te doen af
drukken. 

Maar nu zou ik toch weieens willen weten, waar 
ik het werk van anderen „door het slijk" sleur. Het 
bekroonde ontwerp weet ik niet beter te prijzen dan 
ik deed; „Memento", „Eer is meer dan goud", en 
„Spes" , worden door mij welwillender beoordeeld dan 
in het rapport van de Jury. Vooral „Spes." Ik blijf 
bij mijne meening, dat het ontwerp zeer gelukkig in 
hoofdgedachte en beeldhouwwerk is, doch dat de ar
chitectonische vormen veel te wenschen overlaten. En 
als ik deze meening kracht bij moet zetten met het 
oordeel van anderen, „die hunne sporen verdiend heb
ben", dan zij gemeld, dat de Jury dit ontwerp niet met 
algemeene stemmen de premie heeft toegezegd, en één 
hunner zelfs voor achteruitzetting bij andere ontwerpen 
gestemd was. 

En gaat nu eens verder. No. 6 acht ik een goed 
ontwerp — de Jury niet. Nos. 7, 8 , 9 , 11, 16, 20 
en 22 zullen toch ook zeker uwe bewondering niet 
wegdragen. 13 heeft waarlijk over mijn oordeel niet 
te klagen en van 19 schrijf ik: „Een meesterwerk — 

boven onzen lof verheven." 14 heb ik misschien wat 
te veel eer bewezen en 12, nu ja, die geschiedenis ge
laten voor hetgeen ze is, maar overigens heb ik ge
noemd ontwerp meer eer bewezen dan de Jury. 

Het is in het algemeen vrij lastig, om eene beoor
deeling, in beknopten vorm, aantrekkelijk van toon 
te doen zijn, tenzij men er behagen in schept over al
les den lof te bazuinen. Ik deel hieromtrent mijne 
bescheiden meening met de meening van velen, dat de 
ontwikkeling der kunst niet gebaat is met onware ver
heerlijking. De ware kunstenaar vindt zijn weg, en 
hem doet een stootje zoo nu en dan eer goed dan 
kwaad, en hij die geen kunstenaar is, te ontmoedigen... 
is eene weldaad aan de kunst, en aan de menschheid 
in het algemeen, bewezen. 

Intusschen, geachte heer, houd ik er mij van over
tuigd, dat wij, bij gezamenlijke beschouwing, zouden 
ontdekken , niet zoo zeer van meening te verschillen. 

Geloof mij, 
t. t. 

JOAN A. NlEUWF.NHUIS. 

D E L ' A M E U B L E M E N T E T D E L A 
DECORATION INTÉRIEURE D E NOS 

A P P A R T E M E N T S , 
par E. GUICHARD , 

Architect-decorateur, ancien président fondateur 
de l'Union centrale des beaux-arts applique's a l'industrie. 

Paris, Edouard Rouveyre, 1880, 3 fr. 
(Vervolg van bladz. 192). 

Wat de meubelen betreft, kiezc men voor de stoelen, 
wanneer zij voor een helder en ruim vertrek moeten 
dienen, ook helder gekleurde bekleedsels; de zittingen 
ervan, contrasteerende met die van het tapijt; terwijl 
de rugbekleedsels wat donkerder van toon mogen zijn, 
dewijl deze gezien worden in de richting van een Iicht-
gekleurden wand. Is die wand bekleed met gebost 
paneelwerk, dan zal men wél doen de paneelkussens, 
als vooruitkomende deelen, in zachtere tinten aan te 
leggen dan die der stoelruggen (men kan ze, zoo men 
verkiest, ook daarmee contrasteerende kleuren geven); 
terwijl de terugwijkende bossingen in den meest ge-
dempten toon moeten worden gehouden. Langs dien 
weg roept men een effect te voorschijn , dat aan het 
geheele vertrek een ruimere, grootere en vroolijke uit
drukking geeft. 

Ter verkrijging van een tegenovergesteld resultaat 
zal men moeten beginnen met voor de bekleedsels der 
stoelen kleuren te kiezen in een toon, berekend op 
een donkeren wand, dus lichter dan deze, maar don
kerder dan de middelste kleuren van het tapijt; ter
wijl men ook hier bedacht zij om de ruggen der stoe
len een of twee tinten donkerder te nemen dan de 
zittingen. 

De aanmerking , dat zoodoende de stoelbekleedsels 
het voorkomen zullen verkrijgen van uit twee verschil
lende stoffen te zijn vervaardigd, acht Guichard van 
geen gewicht, wanneer die bekleeding maar met de 
noodige zorg en kunstvaardigheid geschiedt. Evenwel 
volgt eruit, dat zulk een wijze van bekleeding niet 
kan geschieden met stoffen, die men bij de el koopt. 
Daarom herinnert hij aan het fabrikaat van Aubusson, 
dat uitsluitend voor dit doel en zelden anders dan op 
bestelling wordt vervaardigd. (') 

(') Wij wenschen hierbij op te merken, dat met louter gebruikma
king van zulk fabrikaat de kunst der meubelstoffeering niet alleen veel 
zorg en kunstvaardigheid vereischt, maar ook duur wordt, te duur voor 
algemeene toepassing. Daarom had de schrijver hier nog wel een ant* 
woord mogen geven op de vraag: hoe te handelen, wanneer men voor 
de bekleeding van zitting en rug dezelfde stof moet gebruiken. I'1 "A 

geval raden wij aan een klcurentoon te kiezen, welke, 'tzij gelijks001' 
tig of verschillend, het midden houdt tusschen dien van den vloer e» 
dien van den wand. 

Doch keeren we terug tot de zaal, waarin we wer
den verplaatst. Deze levert, als zoo vele, van 't een 
noch van 't ander goede voorbeelden. De gewone stoe
len , zoowel als de fauteuils en de canape's zijn er be
kleed met een donkerroode stof, die sterk afsteekt bij 
al het licht en het goud der wanden. Ge ziet er de 
meesteres van het huis in plaats nemen, die ge even 
te voren bewonderd hebt om haar jeugdig en frisch 
uiterlijk. Opeens is de blos van hare wangen verdwe
nen ; wat mag dien zoo spoedig in eene bijna loodkleu
rige tint hebben veranderd? Stel u gerust; ge zijt de 
dupe van een fout van den stoffeerder. Deze heeft er 
blijkbaar niet aan gedacht, dat de aanvullende kleur 
van het rood het groen is, welke fout zich zal wreken 
op iedereen , die zijn gelaat in de nabijheid van zulk een 
sterk rood brengt. 

Maar dan mag een meubel zoo niet gestoffeerd zijn. 
Vóór alles zij het er op aangelegd om de mensche-
lijke figuur daartegen voordeelig te doen uitkomen. 
Om dit te bewerkstelligen , ligt het voor de hand, lie
ver een bekleeding van groenen dan van rooden toon 
aan te wenden. 

De schoonheid van de menschelijke gelaatskleur 
is echter niet van een rooden blos afhankelijk. Naast 
de Noordsche „blondine" moeten we aan de Zui
delijke „brunette" denken; en daarom is hier de vraag 
niet misplaatst: of in zulke gevallen wel volgens een 
vaste wet of regel is te handelen? 

Guichard beantwoordt haar bevestigend. Iedereen 
kan weten, dat, in voormeld geval, het rood, als 
aanvullende kleur van het groen , aan het gelaat een 
geelachtig groene tint zal mededeelen; dat evenzoo 
het oranje een blauwgroene, het geel een paarsach
tige tint, het donkergroen een steen- of wijnroode, 
het blauw een vleeschkleur te voorschijn zal roepen. 
Moet men daarom die kleuren, welke de laatstgenoemde 
hinderen , geheel uit hare nabijheid en dus ook uit de 
meubelstoffage weren ? Neen, zoover behoeft men 
niet te gaan ; doch men zorge haar zoodanig aan te 
brengen, dat zij daar niet in onmiddellijke aanraking 
met de vleeschkleur behoeven te komen. En dit nu 
is allicht met de rugbekleeding het geval. Daarom 
zou de stoffeerder goeddoen met over het bovenste 
deel van den rug steeds een tweede stof aan te bren
gen , bijwijze van een overhangsel, met een neutrale 
kleur, doch van gelijke kracht als die der hoofdkleur 
in de overige stoffeering. (a) 

Wil of kan hij zich echter van dit eenvoudig mid
del niet bedienen, dan houde hij in 't oog, dat het nu 
eens verkieslijker is door middel van tegenstellende, 
dan eens van aanvullende kleuren, op de vleeschkleur 
te werken; b. v. wanneer men een te hoog roode 
gelaatskleur temperen wil, een krachtig rood daar
nevens te stellen, en omgekeerd een bleeke gelaats
kleur op te frisschen door middel van een donkerblauw. 

Wij kunnen hier (in een bouwkundig tijdschrift) 
moeilijk op dit thema doorgaan, hoeveel aantrekkelijks 
en leerrijks zulke beschouwingen ook bevatten, doch 
verwijzen den belangstellenden lezer en vooral de lezeres 
(indien wij deze hier mogen onderstellen) voor meer 
bijzonderheden naar het vroeger aangehaalde werk van 
Chevreuil over de kleuren, alsmede naar een daarvoor 
afzonderlijk geschreven werk van Ch. Blanc: „L'art 
dans la parure et dans le vétement." 

Kennismaking met zulke werken, niet 't minst door 
den architect-decorateur, achten wij dringend noodig, 

(*) Wij wagen hierbij het vermoeden uit te spreken, dat het veron
achtzamen van dezen maatregel door den slofi'eeider mede aanleiding 
heeft gegeven tot de thans vrij algemeen verspreide gewoonte, om boven
aan de ruggen van fauteuils en canape's losse geborduurde kleedjes te 
hangen, en dat de dames hiermee, bewust of onbewust, den raad van 
01>zen schrijver volgen. 

temeer in een tijd, waarin bijna ieder meent zelf wel 
voor decorateur te kunnen fungeeren, of althans raad 
en oordeel durft geven. 

Het gaat hiermee als met een zieke. Ondanks den 
geneesheer, geeft ieder hem raad en meent dat hij bij 
dien raad alleen baat zal vinden; en zoo verliest me
nigeen uit 't oog, dat het met de kleuren gaat als met 
de vergiften: dat men ze eerst nauwkeurig moet hebben 
leeren kennen, om ze met het gewenschte gevolg te 
kunnen toepassen. 

Intusschen zijn wij over de stoelen nog niet uitge
praat. Zie , de gasten, wie we straks naar de gezel
schapszaal zijn gevolgd , hebben thans plaats genomen. 
Maar hoe ? Zij hebben zich neergevleid, om al pratend 
of luisterend te rusten , en maken niettemin bewegingen 
alsof zij het evenwicht dreigen te verliezen. Waar die 
onrust aan te wijten is, zullen we spoedig ontwaren, 
als we zelf op zulk een stoel plaatsnemen. 

De zitting daarvan is min of meer bolrond, waar zij 
veeleer ietwat hol of tenminste vlak moest zijn. We 
bemerken verder dat we, zoo zittende, de knieën 
lager hebben dan de steunpunten der lendenen, ten
gevolge waarvan alle gewicht van het lichaam op de 
kniegewrichten neerkomt en de minste beweging ons 
er als vanzelf toe leidt, om beurtelings het eene been 
over het andere te leggen. Deze instinctmatige be
weging verplaatst een gedeelte van het gewicht des 
lichaams naar dat deel, 'twelk de geheele dracht moest 
hebben, d. i. de ruggegraat. Zooals wij thans op de 
gewone stoelen zitten, doen we dit tegennatuurlijk 
en daardoor ongemakkelijk. De Oosterlingen, die er 
gaarne hunne rust van nemen , begrijpen het zitten beter 
en kruisen hunne beenen. Dan zijn de knieën natuur
lijk hooger dan het zwaartepunt van 't lichaam, en 
zoodoende kan dit langen tijd in dezelfde houding 
wezenlijk rusten. Daarom mochten onze stoelen ook 
in dit opzicht weieens aan een ernstig onderzoek 
onderworpen worden. 

Thans nog iets over den schoorsteenmantel en den 
haard. Wat van laatstgenoemde bij ons is overgeble
ven, is nauwlijks vermeldenswaard. Als vereenigings-
punt voor den huiselijken en gezelligen kring dient hij 
weinig of niet meer. — Ja, maar, zal men antwoor
den , onze vertrekken zijn zoo klein. — Welnu , schaf 
hem dan geheel af en verwarm uw vertrek met het
zelfde middel, waarmee ge het verlicht (het gas), en 
ge zult plaats winnen instede van te verliezen. — 
Maar, herneemt men, de schoorsteenmantel dient tot 
versiering en is de aangewezen plaats voor de pendule 
en kandelabers; bovendien, vergeet niet, hoe vroolijk 
een haardvuur kan flikkeren, hoe ongezellig een „ca-
lorifère" , hoe hinderlijk hare droge warmte voor de 
longen is. En zou deze in 't midden van het vertrek 
moeten staan? 

Onze schrijver laat aan deze bedenkingen alle recht 
wedervaren , maar blijft niettemin een verwarming met 
gas aanbevelen, zoo men wil in een haard, dien men 
gevoeglijk wat minder voorsprong en wat meer breedte 
zou kunnen geven, teneinde toch plaats tc winnen. En 
wat den schoorsteenmantel betreft, met zijne stereotype 
consoles en die eeuwige pendule, daarvoor ware toch 
wel iets anders in de plaats te stellen. Indien men den 
haard afzette door een rij schermen , een voor een naar de 
zijden verschuifbaar, kon men hem naar omstandighe
den zoowel voor een groot als voor een klein gezel
schap dienstbaar maken. Denk u hierbij een reeks 
gasbranders, met smaak bewerkt en eveneens ingericht 
om gedeeltelijk zoowel als gezamenlijk te kunnen wor
den ontstoken. Zou ook dit geen versiering vormen? — 
En dan begrijpen we niet, waarom de tegenwoordige 
haarden zoo ongeschikt worden gemaakt voor de ver-
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warming der voeten, door ze te omgeven met een 
rand („vendel"), zóó gevormd en versierd dat we op 
een eerbiedigen afstand blijven instede van er gemak
kelijk den voet op te laten rusten. 

Alvorens deze zaal te verlaten, nog een laatste op
merking , de ventilatie betreffende. De kleinheid onzer 
vertrekken maakt, dat de dampen en uitwasemingen 
bij veel gezelschap niet tijdig kunnen ontsnappen en 
zich condenseeren tegen wanden en glasruiten. Men 
laat dan gewoonlijk de gasten in een tweede vertrek, 
om het eerste door het openzetten der ramen opnieuw 
van versche lucht te kunnen voorzien, hetgeen zoo 
licht aanleiding geeft tot kouvatten, met al de be
denkelijke gevolgen van dien. Hier vindt de architect 
een kostelijke gelegenheid, om tegelijk als decorateur 
en als beoefenaar der gezondheidsleer op te treden. 
Hij brenge daartoe hoog aan den wand , achter de be
kleeding daarvan, een flinke gelegenheid tot luchtver-
versching aan, waarbij ook de schoorsteen dienst kan 
doen. Zulk een inrichting geeft hem tevens een ge
paste aanleiding tot versiering; doch, wat meer zegt, 
zoodoende zal hij een vertrek kunnen maken tot een 
plaats, waar men niet alleen aangenaam kan rusten en 
keuvelen, doch waar men zelfs een danspartijtje zon
der gevaar voor stiklucht of kouvatten kan te genie
ten geven. 

Behalve de bovengenoemden is er nog een vertrek 
van beteekenis, waar we nagenoeg de helft van ons 
leven in doorbrengen: de slaapkamer. Reden genoeg 
om ook daarop eens de aandacht te vestigen; temeer 
omdat het genoeg bekend is, hoe zich vooral daar de 
voor de gezondheid nadeelige dampen ophoopen. Men 
moet zich dan ook erover verwonderen, dat men juist 
de slaapkamers soms in hoofdzaak gebruikt tot bewaar
plaatsen van allerlei kleedingstoffen, met name wol, ka
toen, fluweel, zijde, die zulk een opslorpend vermogen be
zitten. Waarom houdt men die stoffen niet liever zoover 
mogelijk van de miasmen der slaapsteden verwijderd? 
Evenzoo moesten daar wollen tapijten en stoffen gor
dijnen , vooral om de bedden, vermeden worden. Of 
heeft men niet genoeg aan het dons, het wollen en 
katoenen beddegocd, als zoovele opslorpers van de 
slaaplucht ? — En wat hier nog de wanden en stoelen be
treft , men beschildere de eersten met olieverf inplaats 
van ze te behangen; men neme de laatsten niet bekleed 
met de boven gewraakte stoffen, maar liever van riet. 
Zoodoende zal men de slaapkamer kunnen maken tot 
hetgeen zij vóór alles behoort te zijn: frisch en gezond. 

Nu nog een woordje over het voornaamste meubel
stuk in de slaapkamer: het ledekant. Guichard wenscht 
dat onze meubelmakers daar nog eens hunne vinding
rijkheid op gaan beproeven, en vraagt of het b. v. niet 
mogelijk zou zijn, de legerstede, zooals die gewoon
lijk door vier opstaande zijstukken is afgesloten, zoo
danig samen te stellen, dat de langsche stukken kun
nen neerslaan en eene trede vormen, waarmee men wat 
gemakkelijker in het bed kan stappen dan met de lede
kanten volgens de gewone constructie het geval is. — 
Het verwondert ons, dat hij daarbij niets over de ver
siering opmerkt. Ook in dit opzicht mocht men wel 
wat redegevender te werk gaan, door b. v. steeds on
derscheid tusschen het hoofd- en het voeteneind te maken. 

We worden ten slotte nog een wijle naar de biblio
theek verplaatst. Deze moeten we ons voorstellen als 
die van een geleerde of een verzamelaar, welke al de 
beschikbare ruimte voor zijne boeken noodig heeft. 
We vragen er een boek, dat de gedienstige eigenaar 
ons terstond wil laten zien; doch... het is hoog ge
plaatst. Hij schuift een stoel bij, maar dit blijkt on
voldoende , en een trap of ladder is er niet, want... 
voor zulke dingen is bij de beperkte ruimte geen plaats. 

Intusschen weet onze schrijver voor dit geval een raad, 
J die ook anderen kan dienen. Laat — zegt hij — in 
, de kasten dunne ijzeren spijlen aanbrengen, beweeg-
I baar, om naar binnen en buiten gedraaid te kunnen 
j worden; in 't laatste geval zoodanig, dat zij een soort 
J laddertje vormen, hier en daar voorzien van een trede 
• en een greep, om aan hand en voet den noodigen 

steun te geven. Deze inrichting schijnt ons even doel
matig als eenvoudig, vooral ook voor openbare boe
kerijen. 

Wat verder den algemeenen indruk van de betim
mering en stoffeering aangaat, zij nog opgemerkt, dat 
een donkere stemmige toon, door ons in een gezel
schapszaal afgekeurd, hier volkomen op zijn plaats is. 
In een bibliotheek behoeft van geen andere afleiding 
sprake te zijn dan die, welke men er zoekt . . . in de 
boeken. En ook om deze in 't oogvallend te doen 
uitkomen, kan alleen een donkere kleur van het hout, 
of wat hen verder onmiddellijk omgeeft, ten goede 
strekken. 

Guichard besluit zijne voordracht met de verwachting, 
dat men weldra algemeen de wenschelijkheid van een be
tere inrichting en versiering onzer woningen zal beamen. 
Doch dewijl dit alleen te verwachten is door verede
ling van den goeden smaak bij het algemeen, herin
nert hij aan hetgeen deswege door mannen van naam 
op dit gebied met klem van redenen is aanbevolen; 
vooral hierop neerkomende, dat men de kunst eens
deels meer met behulp van de wetenschap, anderdeels 
meer toepasselijk voor de nijverheid zal beoefenen, en 
dat de beschaafde standen hierin moeten voorgaan. 
Wij doen daarbij een beroep op de medewerking van 
alle vakmannen en onderwijzers in kunst en nijverheid, 
en hopen onzerzijds, door het bovenstaande daartoe 
mede bijgedragen te hebben. 

H . L . B. 

B O E K B E O O R D E E L I N G . 
De heer J. A . van der Kloes, leeraar aan de Polytechnische 

School te Delft, heeft naar onze meening een goed werk ge
daan , door de theorie van prof. C. von Naegeli in verband 
met de feca l i ênquaes t i e hiertelande te behandelen en wij ho
pen , dat dit boekwerk een groot debiet moge ten deel vallen. 
De schrijver wijst erop, dat de naam van prof. C. von Naegeli 
door velen genoemd wordt, maar dat het getal klein is van 
hen, die zijn werk Die niederen Pitze in ihren Ilesiehungcn 
zu den Difectionskrankheitcn und der Gesundheitspflege ge
heel gelezen hebben. Het moet op prijs gesteld worden, 'dat de 
heer Van der Kloes zich de moeite gegeven heeft den inhoud 
van het beroemde werk in een beknopt opstel samen te vat
ten, en zich daarbij meer speciaal te bepalen tot dat, wat op 
rioleering en afvoer van fecale stoffen betrekking heeft, met 
het oog op Nederlandsche toestanden, 

Het handboek ziet er aangenaam uit, is compres gedrukt 
in groot 8" en beslaat 93 bladzijden, terwijl de prijs van 90 
cent niemand weerhouden zal met dit belangrijke werk kennis 
te maken. Het boek moet niet alleen in het bezit zijn van 
gemeentelijke ingenieurs en architecten, maar ook van de le
den van het Gemeentebestuur en der stedelijke gezondheids-
commiss i ên . Juist in onzen tijd, nu ieder zich een oordeel 
aanmatigt over de f e c a l i ê n q u a e s t i e , moet ernaar getracht wor
den het publiek op waardige wijze voor te lichten, en daartoe 
zal dit boekwerk ongetwijfeld goede diensten bewijzen. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
R O T T E R D A M . Uit het 5e jaarverslag der « V e r e e n i g i n g voor 

Geschiedenis en Kunst" alhier blijkt, dat het ledental bedraagt 
89, tegen 95 in het vorige jaar. Het Museum werd bezocht 
door 1566 personen, tegen 1648 in het vorige jaar. In bruik
leen werden ontvangen 13 voorwerpen, makende met de voor
gaande 434 j ten geschenke werden ontvangen 16 voorwerpen, 
makende met de voorgaande 134 Aangekocht werden 5 wer
ken. Twee tijdelijke tentoonstellingen werden gehouden en 
een prijsvraag werd uitgeschreven, zijnde een stoel met be
kleeding, waarvoor de prijs werd uitgereikt aan den heer 
J. L . Wolf. Het saldo in kas bedraagt ƒ299,84, tegen/197,54 
in het vorige jaar. 

AMSTERDAM. Ingevolge de beschikkin
gen van wijlen den heer Willem Ferdi
nand Will ink van Collen, heeft het Be
stuur van Arti et Amicitia? een wedstrijd 
geopend, waaraan alle Nederlandsche kun
stenaars, binnen het Rijk metterwoon ge
vestigd en den ouderdom van 30 jaren nog 
niet bereikt hebbende, kunnen deelnemen. 

Het ontwerp is: «Een figuurschilderij", 
genrevoorstelling uit het Nederlandsche 
familie- en volksleven van den tegenwoor-
digen tijd. 

De inzending moet geschieden vóór of 
uiterlijk op 2 Januari 1885 en de program
ma's, verdere bijzonderheden bevattende, 
zijn aan het Bcreau der Maatschappij ver
krijgbaar. 

— In de dezer dagen gehouden verga
dering van leden der Vereeniging tot be
vordering van Hcdendaagsche Kunst werd 
door den voorzitter, den heer Van Eeghen, 
hulde gebracht aan het overleden bestuurs
lid den heer Ravenswaay, die ƒ5000 vrij 
van successie aan de Vereeniging gelega
teerd had. De aftredende bestuursleden , 
de heeren Becher, Van Gogh en Langer-
huizen, werden herkozen en de heer Fellin-
ger gekozen. 

Aangekocht werden vier schilderijen, 
als: een van T . Scheltema, «Een Edel
man, prenten beziende," een van H . Val
kenburg. «Om den wille van de smeer", 
een van F . Duchatel, »De Vaart", en een 
van J. Bosboom, «Geldersche boerenhui-
zing"; door schenking verkreeg men een 
stuk van J. Hilverdink, »De haven van 
IJmuiden", en een van D. van der Kei
len, «Herberg in de 17e eeuw." In bruik
leen is afgestaan een stuk van mej. T h . 
Schwartze en «Montenegr i jnsche Vluchte
lingen" , van Czermak. In eigendom be
zit de Vereeniging thans 40 stukken, welk 
getal nog met 4 vermeerderd zal worden 
uit een legaat. Het aantal contribueerende 
personen bedraagt bijna 200; een kapitaal 
van ƒ 25,000 is bijeengebracht; voor een 
som van ƒ 3713 is aangekocht; de rekening 
sluit met een batig saldo van ƒ 539, terwijl 
in het geheel ongeveer ƒ 4000 beschik
baar is. 

— De heer Leonard A. Springer, die 
voor de jinternationale tuinbouwtentoon
stelling te St.-Petersburg een ontwerp voor 
een buitenplaats had ingezonden, is al
daar bekroond met de zilveren medaille, 
uitgeloofd door het Ministerie van Do
meinen. -* 

ARNHEM. De Gemeenteraad heeft den 
prijs van het gas van 8 op 7 cent per stère 
gebracht. 

DELFT. Het overgangsexamen B aan de 
Polytechnische School, waaraan 42 candi
daten deelnamen, is met goed gevolg afge
legd door de heeren: 

artt. 61—62, P. J. Boreel, M. G. Hoek
stra, C. L . J. Palmer van den Broek; 

artt. 61—62—64, A. T . de Boer, J. H . 
Erdmansdörfer, J. J. C. Hardenberg, M . A. 
C Hartman, E . Haverkamp, A. B. Hesse-

D. Heijen, F . A . Kloppen Az. , L . 
van Krimpen, F . B. Lijphart, A . B. Ma-
"nkelle, P. Mesu, G. H . van der Meulen, 
w - C. Moojen, C. D. Nagtglas Versteeg, 
£• F- Ozinga, J. F . P. J. Straatman, A . 
Sijthoff; 

artt. 63—64, A . van Veen, L . J. Kits 
van Waveren; 
„ ."t . 64, L . B. C. Barnet Lyon, G. D. 
u , « i e n Jr., A . de Groot, M. H . C. Kra
kers, D. Okhuizen, E . L . C. Schiff, N. J. 
engels, N. de V i c q en W . J. van de Well. 

AANBESTEDING. 
De Heeren 0. A. H . B L A N K en I. L . 

V E R A A R T , zullen op Vrijdag den II Juli 1884, 
des middags ten 12 ure, in het Koffiehuis 
tDE DRAAK" bjj den Heer J . B. T R I M 
BOS, in het openbaar aanbesteden: 

Het Bouwen van negen Woonhui
zen op een perceel gelegen naast 
het Algemeen Burger Gasthuis, 
aan de St. Joseph- en van Has
seltstraat. 

De aanwjjzing op het terrein zal plaats 
hebben op Maandag den 7 Juli 1884 des 
voormiddags ten 11 ure. 

Bestek en teekeningen liggen van af 3 Juli 
in genoemd Koffiehuis ter inzage, terwjjl 
gedrukte bestekken met teekeningen ad / 1 , — 
per exemplaar aldaar te verkrijgen zjjn. 

Inlichtingen te bekomen bjj genoemde Hee
ren Bestedere en den Architect R. H C. V A N 
SOM E R E N te HergenopZoom 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G 
( V o o r r e k e n i n g v a n d e n S t a a t ) . 

Op Woensdag den 9'1" Juli 1884, des namid
dags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen bjj de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek No. 402. 
Het leggen der tweede Spoorbaan 

tusschen de halte Lunetten en 
het station Waardenburg, het 
wijzigen en uitbreiden der Spo
ren en Wissels op de tusschen-
gelegon stations en op de stations 
Utrecht S.S. en Waardenburg en 
het verrichten van bijkomende 
werken ten behoeve van den 
spoorweg van Utrecht naar Bok
stel. 

De besteding geschiedt volgens § 59 van 
het bestek. 

Het bestek ligt van den 22"™ Juni 1884 
ter lezing aan het Centraalbureau bjj de Mo
reelse Laan en aan het bureau van den Heer 
Sectie-Ingenieur P. SASSEN te Nijmegen en 
is op franco aanvraag aan genoemd Centraal
bureau (Afd. Weg en Werken) te bekomen, 
tegen betaling van / 0.50. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken) en door 
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

De aanwjjzing op het terrein zal geschie
den den 1"'» Juli 1884 ten 10 ure des voor
middags aanvangende te Waardenburg. 

Utrecht, den 22"'» Juni 1884. 

Hoofd-Opzigter 
HONDSBQSSCHB ZEEWERING. 

Tengevolge van overlijden is opengevallen 
de betrekking van H O O F D - O P Z I G T E R 
van het Hoogheemraadschap van den Honds-
bossche en Duinen tot Pelten, op eene jaar
wedde van ƒ 1 6 0 0 , — , benevens vrije wo
ning te Hazepolder, bjj Petten, en ƒ 150,— 
voor reiskosten. 

Vereischten zjjn theoretische enpractische 
kennis van rjjs-, steen- en grondwerken, ge
bouwen, bruggen, sluizen enz. 

Sollicitanten kunnen zich vóór den 13 Juljj 
e. k. Bchriftcljjk of persoonljjk aanmelden bn 
den Dijkgraaf te Alkmaar. 

Persoonlijke aanmeldingen kunnen geschie
den 24, 25, 27, 28 en 30 Junij, alsmede 9, 
11 en 12 Julij e. k. van des voormiddags 11 
tot des namiddags 3 uren. 

Alleen diegenen zullen in aanmerking ko
men, welke bewjjzen overleggen van be
kwaamheid, ervaring en goed gedrag. 

Dijkgraaf en Hoogheemraden van den Bonds* 
bossehe en Duinen tot Petten. 

D. F . V A N L E E U W E N , Dijkgraaf. 
A. P. B U R G E R , Secretaris. 

Alkmaar, 17 Junjj 1884. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

Aanbesteding 
(Voor rekening van den Staat.) 

Op Zaturdag den 5J " Juli 1884, des na
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der Maatechappn tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bjj de Moreelse Laan te Utrecht, 
van: 

Bestek A O. 
Het leveren van omwendbare 

puntstukken en kruisstukkon van 
gegoten staal en contrarails met 
toebehooren, ten behoeve van het 
2o spoor tusschen Lunetten en 
Waardenburg, in twee perceelen. 

De besteding geschiedt bjj enkele inschrjj
ving, volgens art. 19 van het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 19*" Juni 1884 
ter lezing aan het Centraalbureau bjj de Mo
reelse Laan en is op franco aanvraag aan 

enoemd Centraalbureau (Afd. Weg en Wer
en) te bekomen, tegen betaling van / 0.60. 
Inlichtingen worden gegeven aan het Cen

traalbureau (Afd. Weg en Werken). 
Utrecht, den 18'" Juni 1884. 

(A et A.) C O R R E S P O N D E N T I E . 
0*n heer Duplex ff te Amsterdam. 
Wij nemen nimmer stukken op, waar

van de schrijver ons niet bekend is. Aan
genaam zal het ons zijn, nader van U te 
nor-— ooren. 

De Redactie. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G 
( V o o r r e k e n i n g v a n d e n S t a a t ) . 

Op Woensdag den 2'" Juli 1884, des na
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der Maatschappjj tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bjj de Moreelse Laan te Utrecht, 
van: 

Bestek A Q. 
Het leveren van stalen spoorsta

ven , stalen laseh- en eindplaten, 
ijzeren haak- en schroefbouten 
en stalen veerringen, in drie 
perceelen. 

De besteding geschiedt bjj enkele inschrjj
ving, volgens art. 23 van het bestek. 

Het bestek ligt van den 17'" Juni 1884 
ter lezing aan het Centraalbureau bjj de Mo
reelse Laan en is op franco aanvraag aan 

Senoemd Centraal-bureau (afd. Weg en Wer
en) te bekomen, tegen betaling van ƒ 0.60. 
Inlichtingen worden gegeven aan het Cen 

traalbureau (afd. Weg en Werken). 
Utrecht, den 17'" Juni 1884. 

A A N B E S T E D I N G . 
De COMMISSIE van beheer en toezicht 

over de Gasthuizen te AMSTERDAM zal 
op Woensdag den 2'" Juli 1884, des namiddags 
te 3 uren, in het Binnen-Gasthuis, in het 
openbaar 

A A N B E S T E D E N : 
Het Bouwen van eene Barak voor 

35 Kribben, benevens het uit
voeren van eenige werken aan 
de gebouwen van het Binnen-
Gasthuis. 

Bestek en teekeningen liggen ter inzage 
ten Kantore aan het Bin 11 en-li ast hu is, en zjjn 
aldaar verkrjjgbaar tegen betaling van fï,— 
per stel. 

Aanwjjzing en inlichtingen, volgens § 24 
van het Bestek, worden gegeven door den 
Heer H . L E G U I J T , Architect over het on
derhoud der Gasthuisgebouwen te Amsterdam. 

W. S. J . V A N W A T E R S C H O O T 
V A N DER G R A C H T . 

P. A. B R U G M A N . 
Leden der Houw-Commissie. 
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AANBESTEDING. 
Onderwijzerswoning. 

B U R G E M E E S T E R EN W E T HOUDERS van 
nillEll'EGEN, zullen op Donderdag den 3 
Juli 1884, des namiddags ten 2 ure, ten Ge-
meenteliuize aanbesteden: 

Het afbreken en opbouwen eener 
Ondorwijzorswoning. 

Bestek en teekening tegen betaling van 
ƒ 1,80 bij den Burgemeester van Driewegen, 
te Ovezand , verkrjjgbaar, liggen op eiken 
werkdag ter inzage in het Gemeentehuis van 
Driewegen, en in dat van Ovezand. 

Aanwjjzing op den dag der besteding des 
middags ten 12 ure, door den Opzichter A. 
D E MUIJNCK, te Driewegen, die bereid iB 
de noodige inlichtingen te verschaffen. 

Driewegen, 18 Juni 1881. 

Burgemeester en Wethouders voorn., 
D . M U L D E R , liurqemeester. 
J . KRIJGER, Wethouder. 

21 Juni 1884. 

Aanbesteding. 
Op den 26 Juni 1884 zal door de DIREC

T I E der A M S T E R D A M S C H E OMNIBUS
MAATSCHAPPIJ aanbesteed worden: 

Het Vergrooten van het bestaande 
Graan pak huis, op de Roe tors-
gracht alhier. 

De Bestekken zjjn verkrjjgbaar, tegen be
taling van ƒ 1 . 5 0 , van af Woensdag den 18™ 
Juni, ter Stoomdrukkerij van de Heeren 
E O E L O F F Z E N & H U U N E R , Pijpenmarkt, 
te Amsterdam. 

De Teekeningen zullen ter visie liggen in 
het lokaal Café Panorama, Plantage M i d -
denlaan. 

Inlichtingen worden verstrekt door de Ar
chitecten 

G. B. SALM en 
A. SALM G.Bz. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B Ë S T E D I I G r 
( V o o r r e k e n i n g v a n d e n S t a a t . ) 

Op Zaterdag den 28" " Juni 1884, des na
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bij de Moreelse Laan te Utrecht, 
van: 

Bestek No. 401. 
Het leveren en stellen van den 

ijzeren bovenbouw voor de 
bruggen van het tweede spoor 
tusschen Utrecht en Waarden 
burg en het verrichten van bij
komende werken ten behoeve 
van den Spoorweg van Utrecht 
naar Boxtel. 

De besteding geschiedt volgens ij 42 van 
het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 14*- Juni 1S84 
ter lezing aan het Centraalbureau bjj de Mo
reelse Laan en is op franco aanvraag aan 

Senoemd Centraalbureau (afd. Weg en Wer
en) te bekomen, tegen betaling van ƒ 0.50. 
Inlichtingen worden gegeven aan het Cen

traalbureau (afd. Weg en Werken). 
Utrecht, den SI*» Juni 1884. 

Geldersch-Overïjsselsche 

LOKAALSPOORWEG-MAATSCHAPPIJ. 
PRIJSOPGAAF voor het maken van 

271 M - K E I B E S T R A T I N G op eene 
verhoogde ladingplaats, ten behoeve 
van het Lokaal Spoorwegstation Hengeloo(0.) 
wordt uiterlijk 1 Ju l i 1884 ingewacht 
door den ondergeteekende, bjj wien tevens 
de voorwaarden voor de uitvoering van het 
werk op franco aanvraag verkrijgbaar zjjn. 

De Directeur, 
J . H . N I V K L . 

Winterswijk, den 11 Juni 1884. 

Geldersch-Overijsselsche 

LOKAALSPOORWEG-MAATSCHAPPIJ. 
L i j n W i n t e r s w i j k — Z e v e n a a r . 

AANBESTEDING 
.... , , t „ J . . J — - ' " " 
op Zaterdag den 12'° Juli 1884, des namiddags 
ten half drie ure, in de Sociëteit » D E E E N -
URACHT" op den Zonnebrink te WINTERS
WIJK, van: 

Bestek N*. 31. 
Grond- en Kunstwerken ten be

hoeve van het gedeelte Lokaal
spoorweg Beutichem-Zevenaar. 
(Lengte ongeveer 15.6 kilometer). 

Bestek N". 34. 
Gebouwen en Inrichtingen op sta

tion Wohl. 

Bestek N". 36. 
Gebouwen en Inrichtingen op sta

tion Bidam. 

Bestek JP. 38. 
Vier Waohterswoningen, in twee 

peroeelen. 
De inschrijviiigsbilletti.il moeten, uiterlijk 

één uur vóór de besteding, vrachtvrij worden 
bezorgd aan het Bureau der Maatschappij te 
Winterswijk. 

Voor elk bestek en voor elk der perceelen van 
Bestek N". 36 kan afzonderlijk worden inge
schreven en moet een afzonderlijk inschrijvings-
biIlet worden ingeleverd. 

Inlichtingen verstrekt het Bureau der Maat
schappij te Winterswijk, alwaar tevens de be
stekken inet bjibehooren op trauco aanvrage 
en tegen betaling van ƒ 3 . — voor bestek 
N". 31 en ƒ 1 . 5 0 voor elk der overige bestek
ken verkrjjgbaar zjjn. 

Winterswijk, den 18 Juni 1884. 

Ministerie van Justitie. 
Aanbesteding. 
Op Dinsdag den 1 Juli 1884. des namid

dags te één ure, zal in een der lokalen van 
het Ministerie van Justitie, op het Plein te 
's Gravenhage, bjj enkele inschrijving worden 
aanbesteed: 

Het uitvoeren van onderhouds-
en andere werken aan de Cel
lulaire Gevangenis te Gronin
gen, van af 1 Juli 1884, tot en 
met 31 December 1888. 

De bestekken liggen ter lezing te 's Gra
venhage in gemeld jokaal van het Ministerie 
van Justitie, en te Groningen in de cellulaire 
gevangenis. 

Zjj zjjn voorts op franco aanvrage te be
komen aan het Ministerie van Justitie, en 
bjj den Opzichter A. W. LIT, te Groningen. 

Inlichtingen worden gegeven door den In
genieur-Architect voor de gevangenissen en 
rechtsgebouwen, W. C. M E T Z E L A A R te 
's Gravenhage, en door den genoemden Op
zichter. 

Aanwjjzing zal worden gedaan op Zatur-
dag 21.1 uni 1884, des namiddags ten 1 ' / i ure. 

's Gravenhage, 5 Juni 1S84. 
De Minister van Justitie, 

Voor den Minister, 
De Secretaris-Generaal, 

C L A N T . 

Openbare Aanbesteding. 
B U R G E M E E S T E R KM WETHOUDERS VAN 

SCHIEDAM zjjn voornemens op Donderdag, 
den 26'° Junij e. k., des middags ten 12 ure, ten 
Raadhuize aldaar, in het openbaar aan te be
stsden: 

De levering van pl. m. 1000 kub. 
meter zuiver scherp Rivierzand, 
100O kub. meter Plaatzand en 
van eenige Houtwaren; alsmede 
het verwen van eenige Gebou
wen en Bruggen. 

Dc bestekken liggen, van heden af, 
dageljjks, met uitzondering van den Zondag, 
voor de belanghebbenden ter inzage op de 
Stadstimmerwerf en zjjn, tegen betaling van 
15 cents per exemplaar, op de Uemeente-
Secretarie verkrjjgbaar. 

Schiedam, 18 Juujj 1884. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd: 

P . J . V A N DIJK V A N MATENESSE. 
De Secretaris, 

A. W. M U L D E R . 

J. L. BACON & C°. 
Ingenieurs, aannemers van verwarming en ventilatie. 

Gouden Medaille, 
Tentoonstelling 1883, Amsterdam, 

N i e u w e v a a r t , 10 
AMSTERDAM. 

Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge
stichten , woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 

Projecten en begrootingen worden kosteloos 
geleverd. 

BECKER & BLIWINGH. - A K M I K M . 
K O N I N K L I J K E F A B R I E K r * 

I I P A S - , 

H O E K M E E T -
en andere 

I N S T R U M E N T E N 

v o o r I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S , e n z . 

Geëmai l feerd- i jzeren P E I L S C H A L E N , 

WEEGWERKTUIGEN. 

O P M E R K E R . 

H. H. Architecten en Bouwkundigen 
r, j.,„t;,. H H O T O-LITHO GR A P HIE 

worden o t U t o ^ ' o ^ ^ k ^ ™ " * " ^ ! i ^ ^ ^ i ^ ^ ^ » ^ ^ O o k 
alleen zeer spoedig maar ook zeer ^ ^ n t mmaikt term^het zeer geschikt is voor 
Heeren Boekhandelaren worden hierop attent gemaant. terwijl e 
d e uitgave van Geï l lus treerde Boekwerken 

Met achting, A . K B O O N , 

Photo-Llthograal en *******I. Requliersdwarsstraat N". 33, Amsterdam. 

• • . _ . ...1 n T .111 1 iu' li 1 niiir A A N B E S T E D I N G . 
B o u w e n - fsJohool. 

B U R G E M E E S T E R E N W E T H O U D E R S van 
HAARLEM zullen op Vrijdag den 11 JullJ 
1884, iles namiddags ten 2 uur, op het Raad
huis der gemeente in het openbaar aanbe
steden: 

Het bouwen eener School met 
c o n c i ë r g e w o n i n g aan de Bakker
straat te Haarlem. 

Raming ƒ44.850. 
Bestek en voorwaarden, alsmede de teeke

ningen liggen ter inzage op de Gemeente 
Secretarie op alle weikdagen van 10—4 uur, 
en zjjn aldaar, tegen betaling van /' 2.30 per 
stel, te verkrijgen. 

Plaatselijke aanwjjzing op Vrjjdag den 4 
Juljj 1884. des morgens ten 10 uur. 

Inlichtingen zjjn te bekomen bjj den Ar
chitect over de werken en gebouwen der Ge
meente , op werkdagen tusschen den dag der 
aanwjjzing en dien der besteding, des mor
gens tusschen 9 en 10 uur, ten zjjnen kui
tore (koningstraat n". 2.) 

Burgemeester en Wethouders van Haarlem, 
Haarlem, E . A. J O R D E N S . 
Junjj 1884. De Secretaris, 

J . TIELENIUS K R U Y T H O F F . 

PHOTOLITllObhAPIIIE, PIIOTOMIMRAPhïE 
p n S t e r e o t y p e - I n r i c h t i n g 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zjjne inrichting voor Phatallihacraiilile, 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van H H . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor i'i o 
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• P A B K E T T L O E B E N . i l 
5 VILLEBOY & BOCH. METTLACH £ 
S BOCH Frères. MAUBEUGE £ 
3 HUNTON, HOLLINS & C"., STOKE £ 
5 b|j de Verteictiiwoordigeri en Depothouder.! «g 
S I > K L I N T He O - , £ 
• Oostzeedjjk 248, Botterdam. 

graphic voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van H H . Uitgevers en op 
zijne Minui» i>r - inr i<Ming mm' H H . Druk
kers, alles tot de minste prjjzcn. 

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

De heer JOH. G. S T E M L E R Cz. , te Am
sterdam , heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
bestellingen voor Plialalllliagraphie, zonder 
prijsverhooging voor de bestellers. 

G K J . T H I E M E . 

Aulliogranliirscli Atelier. 
Authographie vervangt Lithographie en 

Fotolithographie en is veel goedkooper. 
Teekeningen op elk gebied worden in 

Authographie bjjzondcr net, accuraat en 
tegen zeer lage prijzen in den kortst moge 
ljjken tjjd uitgevoerd. 

Prjjsopgaven en proeven van bewerking 
bjj aanvraag, gratis. 

H . C. KOSTER J r . , Utrecht 
Zonstraat G 381. 

P A T E N T WINDOW DECORATION 
fMif4ttietMf»*ft. 

MODERNE GLASVERSIERING. 
FABRIKANTEN: 

M'CAW. «Ti:Vi:YMI\ and «IIK. Heiraat. 
ZILVEREN MEDAILLE en le klas GETUIGSCHRIFT 

Werplittrlitoulistrlliiiir. CALCUTTA. 1834. 
Volmaakte nabootsing van geschilderd 

en gebrand Glas. Het doel van deze uitvin
ding is om tegen zeer middelmatigen prjjs 
ieder in de gelegenheid te stellen om ramen, 
glazen deuren enz. te versleren. De modellen 
zijn menigvuldig: geschikt zoo voor openbare 
als particuliere Inrichtingen, Woonhuizen enz.; 
van de eenvoudigste tot de meest saamge-
stelde stillen en afmetingen, als: Bloemstuk
ken, Kopstukken, Figuren, Middenstukken enz. 
met verschillende randen, die al de schoon
heid bezitten van gebrand Glas 

Hooldagent voor Nederland en Koloniën: 
M . I. G A L L E N K A M P , Arnhem. 

Agenten: 
Amsterdam, N . Vos. 
Utrecht, H . HUINCK. 
Den Haag, H . L . D . FIQBLET. 
Groningen, J . H . DB VRIES. 
Arnhem, Wed. A . E . J . D l BRUMS & ZOON. 
Middelburg, B. NEELMEMER. 
Botterdam, WAUTIER & FARO. 
Den Bosch, A . MOSMANS. 

» J . MULDER HERZET. 
Bovendien is deze PATENT GLASVERSIERING 

aangebracht in het Nederlandse!) Handelsmuseum 
te Amsterdam, aldaar dagelijks te bezichti-

fen. terwjjl daar tevens alle Inlichtingen, 
'rjjscourant en enz. verkrijgbaar zjjn. 

A.P. Di:VRIi:8Jr. 
J A L O U S I Ë N F A B R I K A N T , 

Passeerdergracht N .22, Amsterdam. 
Beveelt zich bjj heeren Bouw

kundigen aan voor de levering 
van BINNEN- en BUITENJALOUSIËN. 
uiterst net en soliede. tegen den 
laagsten prjjs, alsook houten 
Rolgordijnen. 

Monsters rn prijsnpgaaf franco 
en gratis. 

J. & D. VAN DER POT, 
ROTTERDAM. 

GEKYANISEERD ROTVRIJ 

RASTER- en ander HOUTWERK, 
in alle op te geven maten, tot 10.25 M ' . 

niet vatbaar voor de C h a m p i o n 
en uitertst langzaam brandend. 

D e n n e n - , V u r e n - , G r e e n e n - e n E i k e n 
B E S T E K H O U T 

en verder T I M M E R H O U T , 
V l o t - e n S l v i p d e H l e n e n z . 

P r i m a PORTLAND-CEMENT, 
merk nTCHERiiot'F * SOIIM:, 

in wie 1111iiiiII 1 111le Vaten van 180 Kilo 
en Zakken van 70 Kilo, 

niet vervalscht met hoogovenslakken, kalksteen 
of dergelijke bijmengingen. 

H Y D R A U L I S C H E e n a n d e r e K A L K , 
per Wagon of Scheepslading. 

Chemisch bereide V e r f , 
O L I E B I J T S E L S . V E R N I S S E N e n A L B A S T I N E 

uit de fabriek van den Heer 
F . A. Q. V A N G E L D E R , 

tc Rijswijk bjj ' i Hage. 

I I A B D S T E E N . 

NIEDERMENDI5EE B A Z A L T L A V A . 
Z A l S T D S T E E l S r . 

uit de groeven van 

S t a u d e r n h e i m e r . O o r d e l e r . 
B r e i t e n h e i m e r . W e x e m e r . 
U d e l f a n g e r i R o o d e K y l l t h a l e r e n z . 
B e n t h e i m e r . | La R o c h e t t e . 

Italiaansche Mozaïkvloeren, 
volgens teekening. 

EKEIM AAMI BUIZEN. 
B E L G I S C H E G I P S . 

Vnnrvaste Steenen en Vunrklei e n s . 

Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VAL DE TRAVERS, 
FABRIEK T R A D E M A R K . N A T U U R L . A S P H A L T 

— " ° . ™ " a v VAN 

VIL DE TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

AMSTERDAM 
Bel tweg N". 3. 

f i e e o m p r i m e e r d e A s p h a l t w e g e n e n d i t o D o r s e h v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p h a l t - M a s l i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i n g - B i n k s , M o m v l o e r e n , 

K e l d e r s . 
K o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a g a z ( j n v l o e r e n , G a n g e n . V e r a n d a ' s , 

B r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , B e t o n - F u n d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 
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 Kantoor der fabriek, Beltweg 3 , Amsterdam, of bjj den Heer 
11. G . KNOOPS C.OZN. , Beekstraat F . 6 2 , te Arnhem. 

De Directeur, W. PATON WALSH. 

http://inschrijviiigsbilletti.il
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H . & J . S U Y V E R , 
F A B R I K A N T E N V A N 

Avenue Rogier 27 Luik. 
L A ROCHET T E S T E E N , bekroond op 
de Tentoonstelling der Maatschappij ter be 
vordering der Bouwkunst in 1882; verder 
Hardsteen, Keijen, Knik, enz. enz. 
Monsters op aanvrage verkrijgbaar. 

O J . VINCENT & C 0., 
Kunstsmeden, 

S C H I E D A M . 
Bekroond op de Internationale Koloniale 

en Uitvoerhandel Tentoonstelling 
te Amsterdam in 1883 met de 

Z I L V E R E N M E D A I L L E . 

Specialiteit in IJzeren Hekken 
FIJN SMEEDWERK. 

Leveren: Paardenruiven, IJzeren Ke
tels en Reservoirs voor water, olie, 

T E R R A - C O T T A - F A B R I EK 
gevestigd te ZEIST (sedert 1835), 

B E K R O O N D M K T D I V E R S E M E D A I L L E S . 
Magazijnen te Amsterdam, Achteroosteinde 

bij^het Paleis voor Volksvlijt. 

FABRIEK Dl', HOLLANDSCHE I.ISSPI 
D E J O N G H & 0 ° . 

Civiel-Ingenieurs te Oude water, 
leveren en vervaardigen in den kortst raogeljjken tjjd alle soorten van Stoombaggermo-
lens in hout- of jjzerconstructie, volgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte en op
brengst van 150 tot 2000 M 3 i>er werkdag, Stoomgraafmachines (Excavateurs), Stoom
werktuigen, Ketels, Drijfwerken, Locomobielen, Heimachines, Steen- en Tegelvorm-
macbines, IJzeren Kap- SB Brug construction enz. 

2 ' Juni 1884, I N E G E N T I E N D E J A A R G A N G N". 26. Z A T E R D A G 28 JUNI 1884. 

op de Intern. Tentoonstelling te AmsMam 
188:i bekroond met 

EEEE-BIPLOMA (hoogste onderscheiding). 
H o l l a n d s c h e T u i n en Z e e p a a r d , 

Bickers traat 
A M S T E R D A M 

Uitgebreide handel in: Kleurige Govol- en Profielsteen, Fransche Huur- , 
Vloer-, Trottoir- en Hosaiktegels, alle soorten Dakpannen en IJzeren Dak
ramen. Portland-Cement franco aan elk Station op keur en prijzen tegen elke 
concurrentie. 

Hardsteenhouwerij, gestampte Kunstzandsteen en 
Gegoten Cementen Voorwerpen. 

Eene groote keuze M A R M E R E N S C H O O R S T E E N M A N T E L S uit de Stoom-
marmerfabriek der H.H. OZINGA en V L A S K A M P is in onze .Magazijnen dagelijks ter 
bezichtiging voorhanden. 

G R A F Z E R K E N en M O N U M E N T E N , B E E L D E N en V A Z E N , Marmeren 
en Bremer V L O E R E N , A L B A S T L N E en CHEMISCHE V E R F . 

MAMTMJ¥ éf Co., 
Achteroosteinde, AMSTERDAM 

mm & \\\ mini iiiiii 
R O T T E R D A M 

E I G E N A A R S v a n B A Z A L T G R O E V E N 
in RI.INPRUISSEN 

Agenten van de Maatschappij van 
Quenast, van de Hardsteengroeven 
der Maatschappij St. Georges en van 
de Bonner Portland-cement Fabriek. 
Handelaars in Bazalt, Hardsteen, Straatkeien, 

Portland-Cement, Bruinsteen, enz. 

I.osannes , 
IJzeren [ l a k e n , 

en Zijln'U., 
IJzeren denouwen, 
l iegalv. IJzeren 

E m m e r s , Tobben. 

V r a a u l Calalotf. T m m < «*• 
NEDERL. I VERZIN KFABRIEK, 

Van der Juinden & Co. 
( > n l v . « | i Dordrecht 

I A A l U l Zamigheids-
L w w l i I Roosterijzers, 

Amsterdam — Geïllustreerd. 
P L A N V A N A M S T E R D A M (in kleu

rendruk) met 1(15 zoo kleine als groote 
Gebouwen, Parken, Standbeelden, namen 
van al de Straten en Grachten met duide
lijke verwijzing waar die op het plan te vin
den; verder met de Kerken, Hotels, Cafe's, 
Bodega's, Kierknjjpen, Middelen van vervoer, 
Bezienswaardig- en Vermakelijkheden etc. 

Prjjs ƒ 0 . 7 5 . 
Uitgever: J O H . G. S T E M L E R Cz. , Am

sterdam. 

Niet aangroeien
de en roestwe-
rende Verven. 

Bekroond: 
D u s s e l d o r p 1880. 

Weenen 1880. 

Bekroond 1 

Frankfort a/M. 1881 
Amsterdam 1882. 

Gouden Medaille 
A m s t e r d a m 1883 , 

JOHANN ODORICO, Frankfort a/M. 
FABRIEK VAN 

Marmermozaïek en Terrazzo-vloeren, Glasmozaïek, 
Kunstmarmer en Cementuitvoeringen. 

Succursales: Amsterdam, Weenen, Londen, Boston. 
O p s e i - i c h t 1 8 3 0 . 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 

FERD. ENGERS, Amsterdam. 

Bij P. GOUDA QUINT, te Arnhem, is verschenen de zesde aflevering van 

Beknopt Practisch Leerboek 
DER 

Burgerlijke en Water-Bouwende, 
DOOR 

II. F . P L A i S C I Ï A E H T . 
Leeraar aan de Burgeravondschool en de Hoogere Burgerschool, te Delft. 

M e t o m s t r e e k s 8 0 0 i n d e n t e k s t g e d r u k t e , u i t g e w e r k t e C o n s t r u c t i e - f i g u r e n . 
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V E R S C H E N E N : 
J . W. V I S S E R . H A N D L E I D I N G 

b|| het ONDERWIJS in de STOOM
W E R K T U I G K U N D E , deel III met 6 pla
ten a ƒ 2.5(1. Met dit 3' deeltje en een At
las, inh. 15 Platen, is het werk compleet 
te bekomen voor ƒ 7 . 5 0 . Uitgevers E . J . 
BRILL, Leiden en JOH. G. S T E M L E R Cz., 
Amsterdam. 

H e d e n v e r s c h j j n t : 

D e T h e o r i e v a n P r o l ' . C . v . X & e g e l i , 
in verband met 

De Faecalienkwestie in Nederland 
DOOR 

J. A van der Kloes, 
Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

PRIJS 90 Cte. 

Een nuttig Handboek voor elk Gemeente
bestuur, dat door Burgemeesters en Leden 
van den Raad steeds geraadpleegd zal wor
den; het is belangrjjk voor Ingenieurs, A r 
chitecten, Bouwkundigen, Directeuren van 
Gemeentereiniging, openbare Gezondheids-
eommissiëii enz. 

Bjj de voornaamste Boekhandelaren ver
krijgbaar of direct franco per post tegen Post
wissel van ƒ 1 , bjj den Uitgever A. F E L S , 
voorheen H . V A N GIJN, te Delft. 

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

RCHITECTVRAETIQSMICITIA 
= / « a f i » i ."^ÏI K n > a 9 M & a » s g f i & i r ^ mm 1 

-Uitgever F. W. V A N G E N D T lü* . 
van Architectlira et Amiciüa: JAN SPRINGER, 
UMUS MEVJES en A. W. WEISSMAN. 

Redacteur-Uitgever F. W. V A N G E N D T 
Bureau der Redactie vi 

C. B. POSTHUI 
Stukken voor het Genootschap, de Redactie betredende, te adresseeren 

aan den Heer C . B . POSTHUMUS M Z Y J E S , Prinsengracht 851 te Amster
dam , en die omtrent de Administratie van het Genootschap aan den 

Heer T H , G. STRKNCKRS, Oosterdoksluis, te Amsterdam, 
Alle andere stukken en advertenliën aan het liureau van De Of merker, 

Driekoningenstraat N°. 28 te Arnhem. 

jUKMfc 
A B O N N E M E N T f 2.25 per 3 maanden of wel zes gulden per jaar bij 

vooruitbetaling en franco toe/ending van dit bedrag; voor het buitenland 
f 7.50 en Nederlnndsch-Indic1 f 9.—, bij vooruitbetaling. 

A D V E R T E N T I E N , ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een bewijsnummer, worden tot Vrijdag avond aangenomen-

Voor veelvuldige plaatsing of een groot aantal regels worden abon
nementen gesloten. 

AKZONDKRI.IJKK HOMMERSJ uitsluitend bij contante betaling te beko
men, ad 15 cent per stuk en 25 cent per plaat. 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T GENOOTSCHAP. 

EXCURSIE. 
De jaarlijksche excursie zal plaatshebben op Zon

dag 6 Juli a. s. Het doel zal zijn de stad Hoorn. 
Des morgens te 8 uren zullen heeren deelnemers 

zich vereenigen op de Prins-Hendrikkade voor het Dam
rak , aan den steiger van den Havenstoombootdienst bij 
de Nieuwebrug, om van daar per expresse stoomboot 
naar Purmerend te stevenen en van laatstgenoemde 
plaats verder per spoor naar Hoorn. 

Heeren Leden, die zich nog niet tot dezen tocht 
hebben verbonden en hieraan wenschen deel te nemen, 
wordt dringend verzocht zich vóór of op den 3 d e n 

Juli a. s. aan te melden bij den iste-Secretaris. De kos
ten , aan deze excursie verbonden, zullen vermoedelijk 
zijn ƒ 7.— met inbegrip van het diner. 

Namens fut Bestuur, 
de 1 ste-Secretaris 

Th. G. Strengers. 

(A. et A.) E E N TENTOONSTELLING. 
Het openbaar examen, dat dezer dagen aan de Rijks

normaalschool voor Teekenonderwijzers, in het Nieuwe 
Rijks-museumgebouw te Amsterdam gevestigd, werd 
afgenomen, schonk ons gelegenheid, kennis te maken 
met de vruchten van het onderwijs daar gegeven. 

De lessen worden, onder de leiding van den heer 
W. B. G. Molkenboer, gegeven door de heeren: 

H . Beirer (stijlleer en bouwkundig teekenen), 
P. J. H . Cuijpers (stijlleer en bouwkundig teekenen), 
E . Dubois (anatomie), 
J. D. Huibers (pleisterteekenen), 
J. R. de Kruyff (versieringskunst), 
W. B. G. Molkenboer (pedagogiek en methodologie), 
J. Versluys (wiskunde), 
L . Junger (beeldhouwen), 
C. P. Holst Gz. (werktuigkundig teekenen). 

2". 

3"-

4°-
S°-
6". 
7". 

IO". 

l i 0 . 

12°. 

De volledige cursus duurt drie jaren en omvat: 
1". het rechtlijnig teekenen met behulp van instru

menten ; 
het handteekenen tot en met de kopie naar het 
gekleed levend model; 
het schilderen naar pleisterafgietsels en naar stil
levens ; 
het bouwkundig teekenen; 
het werktuigkundig teekenen; 
het boetseeren; 
de stijl- en ornementleer (theorie, geschiedenis 
en ontwerpen); 

8°, de kunstgeschiedenis en de schoonheidsleer; 
9". de ontleedkunde en de proportielen van den 

mensch; 
de vlakke en beschrijvende meetkunde; 
de doorzichtkunde; 
de methodologie en de pedagogiek van het tee-
ken- en boetseeronderwijs. 

Het is ons natuurlijk niet mogelijk, een oordeel uit 
te spreken over de vorderingen der leerlingen in al 
deze vakken, die voor een groot gedeelte van theo-
retischen aard zijn, doch wat het grafische gedeelte 
betreft, doet de tentoonstelling der teekeningen ons 
zien, dat het onderwijs goede vruchten droeg. 

Talrijke studies naar klein en groot pleister, stil
levens, schetsen naar de natuur, anatomie-studies enz. 
waren in bonte verscheidenheid bij elkander. Onder 
de pleisterstudies trokken bijzonder onze aandacht een 
paar teekeningen naar afgietsels van paneelen van het 
Enkhuizer koorhek. Eigenaardig was ook de gedachte, 
de leerlingen ieder tehuis een schets uit hun venster, 
te laten maken , want al slaagden ook niet allen naar: 
wensch daarmee, 't was toch een uitstekende oefening. 
Bij de bouwkundige teekeningen zag men verscheidene 
goede fragmenten, maar het kwam ons voor, dat bij 
de teekeningen naar groot pleister hier en daar te 
donkere tinten waren aangewend, waardoor het pleister 
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niet zoo goed was uitgedrukt, als men wel zou wen
schen. Toch laat dc tentoonstelling als geheel een 
uitmuntenden indruk achter. 

Daar er betrekkelijk weinig openbaarheid aan deze 
tentoonstelling gegeven is, kan men natuurlijk ook 
geen druk bezoek verwachten. Toch is zij dc aan
dacht van allen, die het met de vaderlandschc kunst 
wel mecnen, ten volle waard, daar zij hun de over
tuiging zal geven, dat aan de eens zoo verwaarloosde 
opleiding onzer aanstaande teekenonderwijzers thans 
de meest mogelijke zorg besteed wordt, waarvan de 
goede vruchten niet zullen uitblijven. 

(A.etA.) HIJ D E P L A A T . 

Door de vriendelijkheid van den heer G . van Arkel 
zijn wij instaatgesteld, onzen lezers eenige gezichten 
uit Hoorn, de stad die Zondag 6 Juli het doel der 
excursie is, aan te bieden. Wij twijfelen niet, of velen 
zullen verlangend zijn, dc schoone gebouwen zelf te 
zien, en verwachten dan ook dat nog menigeen zich 
bij den heer Th. G . Strengers, Iste-Secretaris, tot 
deelneming aan den tocht zal aanmelden. 

Wij zullen later, in het verslag van de excursie, 
gelegenheid hebben, de verschillende bouwwerken na
der te bespreken. 

(A.etA.) O V E R V E R S C H I L L E N D E 
M E T H O D E N T O T O P L E I D I N G V A N A R C H I T E C 

T E N I N H E T P J U I T E N L A N D . 

Wanneer wij de verschillende bouwwerken in het 
buitenland met elkander vergelijken, komt het ons on
willekeurig in de gedachte, dat niet alleen de eischen 
van het klimaat, de landaard of plaatselijke omstandig
heden , de meerdere of mindere mate van welstand, 
doelmatigheid of soliditeit veroorzaken , maar dat voor
zeker de wijze van vorming der voornaamste architec
ten , van hen die als 't ware den toon aangeven, groo-
tendeels dc oorsprong van den hedendaagschen bouw
trant , om niet te zeggen bouwstijl, is. 

Wij zullen in dit opstel deze verschillende methoden 
nagaan, en in de eerste plaats zitjn hoe in Frankrijk 
het diploma van architect aan de Ecolc des Bcaux-arts 
verkregen wordt, om daarna de vorming der Duit
sche en Oostenrijksche en die der Engelsche archi
tecten na te gaan. De vorming der Nederlandsche 
bouwmeesters is reeds vroeger in De Opmerker breed
voerig besproken en kan dus voldoende bekend ge
acht worden. 

Het examen voor het Fransche diploma als architect 
kan alleen afgelegd worden door hen, die een zekere 
hoogte bereikt hebben in de eerste klasse van de 
hoogste afdeeling der Ecole des Bcaux-arts, en het 
is dus noodig den loop der studie aan die inrichting 
te beschrijven, om een denkbeeld te geven van de 
capaciteiten der aldus gevormde architecten. 

De Ecole des Bcaux-arts geeft gratis onderwijs aan 
iedereen, hetzij geboren Franschman of behoorende 
tot eene andere natie, die den leeftijd van 15 jaren 
reeds bereikt en dien van 30 jaren niet overschreden 
heeft en bovendien een toelatingsexamen met goed 
gevolg afgelegd heeft. 

Dit examen heeft tweemaal per jaar plaats , in Maart 
en in Juli, en is verdeeld in twee afdeelingen. De eerste 
bestaat uit het maken van een teekening naar het 
gipsmodel, modelleeren van een basreliëf ornement en 
een architectonische teekening, alles in een zeker aan

tal uren in de school te maken. Alleen zij, die voor 
dit gedeelte slagen, worden voor het tweede gedeelte 

! toegelaten, dat de wetenschappen omvat en bestaat uit: 
j i". schriftelijk examen in rekenen, algebra en meet-
! kunde; 2". mondeling examen in die vakken; 3". een 

examen in beschrijvende meetkunde; 4". een schrifte
lijk examen in geschiedenis en ten laatste een monde
ling examen daarin. 

Zij, die voor dit tweede gedeelte slagen, worden 
leerlingen van de tweede klasse der school en als zoo
danig gerangschikt naar het aantal der door hen op 
het examen verkregen punten. De cursus in deze 
klasse bestaat uit: bouwkundig teekenen, handteekenen 
naar plcisterornement en antieke figuren; constructie
leer, wiskunde met aanverwante vakken en model
leeren naar basreliëfs. Voor de afdeeling architectuur 
worden in dezen cursus jaarlijks gemaakt: a. zes 
studiën naar de orden of gedeelten daarvan, op eene 
groote schaal, geschaduwd met Oostindischen inkt; 
b. zes volledige ontwerpen (plattegronden, gevels en 
doorsneden), waarvan de oorspronkelijke schets in twaalf 
uren op de school gemaakt wordt en dan door het 
Bestuur wordt bewaard; e. zes schetsen met kleuren 
opgewerkt en in twaalf uren op de school gemaakt; 
d. twee studies in antieken stijl. 

De studie in de constructieleer, wiskunde enz. om
vat mechanica, beschrijvende meetkunde, perspectief, 
stereometrie, landmeten en waterpassen; hierin wordt 
ook schriftelijk en mondeling examen afgenomen. Het 
pleisterteekenen en modelleeren wordt tijdens het wer
ken in het atelier reeds nagegaan, maar bovendien moet 
toch een examen in de school hierin afgelegd worden. 
De kennis van constructie wordt onderzocht door het 
doen maken van schetsen van constructiedeelen in hout, 
steen en ijzer met volledige details, waarvoor veertien 
dagen tijd gegeven wordt, en eindelijk een uitgewerkt 
stel werktcekeningen voor een gebouw met materiaal-
staat, geheel voor evcntueele uitvoering gereed. Drie 
maanden wordt gegeven om deze teekeningen te ma
ken , terwijl de oorspronkelijke schets in de school in 
twaalf uren gemaakt moet worden. 

Het doorloopen van den geheelen bovengenoemden 
cursus vcreischt ongeveer driejaren studie, en een ijverig 
student, die er zich met kracht op toelegt, kan in drie 
jaren een voldoend aantal punten behalen om in de 
hoogere school over te gaan. In de eerste klasse van 
deze hoogere school bestaat elk jaar het proefwerk uit : 
zes stel bouwkundige ontwerpen, die geheel afgemaakt 
en opgewerkt moeten zijn; één opgave voor ornement
compositie; twee bouwkundige ontwerpen in een stijl 
door den professor te kiezen; twee teekeningen naar 
het model en twee studies voor ornementboetseeren. 

Behalve de examens der hoogste afdeeling, zijn er 
nog anderen voor hen, die aan den grooten wedstrijd 
deelnemen voor den Grand-prix, en hiermee zijn wij 
aan het punt van bespreking gekomen. 

Het eerste examen werd in 1862 afgenomen, toen 
vijf candidaten slaagden; het duurde echter tot 1869 
voordat er een besluit van het Gouvernement verscheen, 
waarbij het formeel ingesteld werd. 

In 1871 werd er geen examen afgenomen, en in 
1873, 1874 en 1875 ook niet. Totnutoe hebben er 
vier-en-negentig candidaten het diploma gekregen — 
het grootste aantal is echter van de laatste vier jaren. 

De opgegeven onderwerpen zijn de volgende: 
1869. Een stadhuis. 
1870. Een académie de musique. 
1872. Een salie des pasperdus voor een paleis van 

Justitie. 
1876. Een verblijf voor drie altisten: een schilder, 

een beeldhouwer en een architect. 
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1877. Een laboratorium voor natuurlijke historie 
aan de kust. 

1878. Vier woningen voor een toerist: een in Zwit
serland , een in Engeland, een in Spanje en 
een in Italië. 

1879. Een passage voor rijtuigen en voetgangers 
door een paleis. 

1880. Een zaal voor openbare vergaderingen van 
het Institut national de France. 

1881. Een gemeentebibliotheek voor een provinciestad. 
1882. Een gebouw voor de SocUti centrale des ar-

chitectes te Parijs. 
1883. Een concertzaal voor eene groote provinciestad. 
Het examen wordt eenmaal per jaar afgenomen. 

Geen student kan zich daarvoor aanmelden, die geen 
negen punten in de eerste klasse der school heeft be
haald , hetzij in architectuur of in ornement-compositie 
en één punt voor geschiedenis der bouwkunst. 

De ontwerpen moeten geheel uitgewerkt zijn met 
plattegronden , gevels en doorsneden , details op ware 
grootte en volledige omschrijving, alsof het gebouw 
uitgevoerd moest worden, waarbij dan nog een ma
teriaal staat van een der onderdeden. Zes maanden 
wordt gegeven voor het uitwerken dier plans, ter
wijl de oorspronkelijke schets op de school gemaakt 
en bewaard wordt. 

Bij het inleveren der ontwerpen worden de candida
ten aan een mondeling examen onderworpen voor hun 
teekeningen over de verschillende details; de theorie 
en de practijk van hun constructie; de gebreken en 
deugden van de gebruikte materialen, hun weerstand 
en duurzaamheid, waarbij zij dan nog in de geschiede
nis der bouwkunst geëxamineerd worden; verder in de 
hoofdzaken der natuurkunde en scheikunde voorzoo
ver die met dc bouwkunde in verband staan; en ein
delijk in het maken van bestekken en begrootingen. 

De Jury bestaat uit: den directeur en den secretaris 
der school, drie professoren van de schoolateliers, drie 
anderen van ateliers buiten de school, de professoren 
in constructie, geschiedenis der bouwkunst, natuur-
en scheikunde, twee leden van de schoolcommissie, 
een inspecteur-generaal der historische monumenten, 
een dito van de onderwijsgebouwen en een van pu
blieke werken ; deze laatsten worden door het Gouver
nement benoemd: te zamen achttien leden. 

Men ziet hieruit, dat de eischen voor het diplome 
d'arcliitectc nogal hoog zijn. Zes of zeven jaar serieuze 
studie in Parijs zijn ervoor noodig , en een architect 
uit de provincie is niet altijd instaat zoo langen tijd 
van huis te gaan, noch voelt zich geroepen om ter 
wille eencr benoeming als arcliitccte du département 
zich aan een zoo uitgebreid examen te onderwerpen 
met de daarbij behoorende voorbereidende studies. 

In Duitschland en Oostenrijk zijn de examens voor 
het architecten-diploma ook niet gering te achten; 
vooral wiskunde wordt allesbehalve oppervlakkig be
handeld. In Pruisen komt de student van de uni
versiteit of de school, toegerust met eene grondige 
kennis van rechtlijnig teekencn, teekenen naar het mo
del en wis- en natuurkunde. Hij brengt eerst een jaar 
bij een architect door, om een grondslag voor zijne 
verdere studiën te leggen. Hij betaalt niets, daar zijn 
vaardigheid in het teekenen en beschrijvende meet
kunde hem instaatstellen, adsistentie te verleenen, in 
ruil voor het voorrecht van daar te kunnen werken. 

Hij moet dan een licht examen afleggen en stu
deert gedurende twee jaren in de bouwkundige school. 
Hij kopieert daar teekeningen van de voornaamste 
architecten — te Berlijn hoofdzakelijk Schinkel en 
Stüler — en besteedt zijn overigen tijd met het ma

ken van ontwerpen, min of meer uittreksels van wat 
hij heeft gekopieerd. 

Hij woont de lessen bij in wis- en natuurkunde, 
constructie, ventilatie en verwarming, hygiëne, en 
leert bestekken en begrootingen maken. 

Aan het eind van het tweede jaar legt hij een exa
men af, dat hem , na geslaagd te zijn , den titel van 
Bau/ülirer geeft. 

Wanneer hij eene hoogere positie wil innemen, krijgt 
hij eene benoeming als opzichter bij een gouverne
mentsgebouw voor drie jaren en keert dan terug naar 
de school, om nog twee jaren zijn studies voort te 
zetten, die dan wat uitgebreider worden. Aan het eind 
van den cursus krijgt hij, na met goed gevolg het exa
men afgelegd te hebben, den titel van Baumcister en 
wordt dan gouvernementsarchitect, of vestigt zich als 
particulier. 

In Duitschland studeeren architecten en ingenieurs 
gewoonlijk in dezelfde school; in Frankrijk architec
ten , beeldhouwers en schilders. Tc Weenen hebben 
de architecten hun eigen academie, daar zijn profes
soren in de klassieke en middclceuwschc stijlen met hun 
respectieve ateliers, en menigmaal maken dc studen
ten van beiden gebruik. Er zijn volledige cursussen 
in theoretische vakken, en prijsvragen en examens 
aan het eind van elk studiejaar. Dc oudste studenten, 
ongeveer twintig , maken twee- of driemaal per jaar 
een excursie van een paar weken met hun professor. 
Zij meten eenige belangrijke oude gebouwen op en 
maken er plattegronden, doorsneden en details van. 
Aan ieder dezer toeristen wordt door de Regeering 

j 60 toegestaan, waarvoor de gemaakte teekeningen het 
eigendom der academie worden. De op reis gemaakte 
schetsen worden na de terugkomst te Weenen op groote 
schaal uitgewerkt in lithografischen inkt en aldus gere
produceerd. Na voltooiing dezer teekeningen werken 
de studenten voor zich zelf. In Duitschland wordt zoo
veel tijd op school besteed, dat er betrekkelijk weinig 
studenten eene studiereis gaan maken. 

De Weener student gaat, na de academie verlaten 
te hebben, één of twee jaar op reis door Noord-Italië. 
De reden waarom de moderne architectuur in Weenen 
zooveel hooger staat dan die in Duitschland, kan dan 
ook veilig aan deze leerzame reizen toegeschreven 
worden. 

Vergelijkt men de genoemde methoden van opleiding 
met die, welke in Engeland gevolgd wordt, dan heeft 
deze wel de grootste gebreken. De eerste groote fout 
in Engeland is, dat de student, zoo regelrecht van de 
school komende, niet voorbereid is om dit gebruik van 
de practische oefeningen tc maken, wat het meest noodig 
is. Hij heeft weinig of geen kennis van hand-of recht
lijnig teekenen, van natuurkunde, werktuigkunde of 
van eenige der elementen der architectuur; hij werkt 
dus door in de soms stijllooze manier van werken van 
den architect voor wien hij werkt, en verkrijgt alzoo 
langs den grootst mogelijken omweg een mengsel van 
stijlen, of geen stijlen, in het hoofd; hij mist de ge
legenheid om zich te ontwikkelen en gebrek aan tijd 
doet ook zijn verbeelding sluimeren, terwijl zijn eigen 
ideeën, althans op kunstgebied, nooit de vrije loop 
gelaten wordt. Heeft hij een idee opgevangen, hetzij 
op het bureau of uit de talrijke details, dan is hij nog 
niet instaat daar een behoorlijk gebruik van te maken. 
In vele gevallen heeft hij nooit een gebouw gezien, 
waarvoor hij zelf de teekeningen heeft helpen maken. 
Hij heeft alleen in drie tot vijf jaren kunnen lecren op 
onvolledige wijze, wat in één of twee jaren geleerd had 
kunnen worden, wanneer zijn geest zorgvuldig ontwik
keld was geworden om het op te nemen. 

In Frankrijk wordt de grond gelegd, die in Enge-
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land ontbreekt. Voordat daar de student op een bureau 
komt, is zijn hand geoefend op de lagere school en zijn 
geest gescherpt door eene studie in wiskunde en de 
beschrijvende meetkunde. Hij komt in een atelier, en 
de elementen der stijlen worden op de Ecolc des Bcaux-
arts geleerd. 

Bouwkundig teekenen staat daar op een hoogen trap. 
Oorspronkelijke teekeningen worden uitgewerkt en ver
duidelijkt, waarbij onderwijs in construction van ver
schillende soorten en al de wetenschappen, die met de 
bouwkunst in verband staan. 

De student werkt er niet zoozeer in concurrentie 
met zijn collega's, dan wel atelier tegen atelier. Deze 
naijver van de studenten is de belangrijkste factor in 
de opleiding van de Fransche architecten , maar niet
tegenstaande faalt het systeem, doordat een atelier niet 
een bureau is, waar uit te voeren werken worden klaar
gemaakt of een chanteer, van waar het wordt afgele
verd. Die studenten, welke gedurende hun studietijd voor 
hun onderhoud werken , verkrijgen die practische op
leiding, welke voor hun verderen werkkring hun zoo uit
nemend te pas komt en de architecten, die het meest 
door cliënten gezocht worden, zijn in den regel niet 
de Grand-prix-mannen, maar zij, wier practische oplei
ding begon in een vroegere periode van hun bestaan. 

Aan den anderen kant heeft de hooge trap, waarop 
het teekenen in Frankrijk staat, zijn aanzijn juist te 
danken aan de architecten , die zich zelf en hun groot 
inkomen geheel-en-al eraan geofferd hebben om hun 
studies voort te zetten, tot zij den Grand-prix behaald 
hebben, en dan er nog vier jaar aan wijden, om Italië 
en Griekenland te onderzoeken en te bestudeeren. 

De belangrijke veranderingen, in den laatsten tijd in 
de Ecolc des Beaux-arts ingevoerd, bewijzen , dat de 
Regeering volkomen bewust is van de gebreken, die 
haar systeem van opleiding voor architecten aankleven 
en het practische karakter, aan het diplome d'architectc 
gegeven, zal een omkeer in de Fransche architectuur 
teweegbrengen. 

In Berlijn wordt het gebrek aan practische kennis 
vermeden door den student de verplichting op te leg
gen, om één jaar op een architecten-bureau werkzaam 
te zijn geweest vóór de school te mogen betreden, en 
(als hij naar den rang van Baumcistcr dingt) door drie 
jaar als opzichter bij een gouvernementsgebouw gefun
geerd te hebben, voordat hij de tweede of hoogste 
klasse der school doorloopen kan. 

Vergeleken met de Fransche opleiding, staat de 
Duitsche in kunst achter, omdat zij is vereenigd met 
die van den ingenieur inplaats van met die der schilders 
of beeldhouwers, en verder door op ééne school te 
werken en onder leiding van professoren van dezelfde 
richting: de naijver is daar tusschen studenten en stu
denten en niet tusschen atelier en atelier. Hierbij komt 
nog, dat de gewoonte om Schinkel's werken na te 
volgen, den Duitschen geest in banden legt. In de 
laatste jaren zijn in Engeland kolossale vorderingen 
gemaakt, waartoe ongetwijfeld de groote mate van pu
bliciteit der afbeeldingen van moderne bouwwerken veel 
bijdraagt. D. J. 

(A. et A.) PROGRAMMA 
VAN EENE PRIJSVRAAG VOOR EEN BEURSGEBOUW 

T E AMSTERDAM. 
(Bouwsom ƒ1,500,000 a ƒ2,000,000.) 

1. De mededinging staat open voor Nederlanders 
en vreemdelingen. 

2. Binnen vier maanden na afgifte, blijkens daarop 
vermelde dagteekening, van dit programma, dus voor 
1 November 1884, moeten door de mededingers aan 

Burgemeester en Wethouders zijn verzonden: het situa
tieplan van het gebouw met omgeving (schaal I : 500), 
twee plattegronden 
de vier gevels I , , , , 
eene lengte-doorsnede [ ( s c h a a l 1 : 2 0 ° ) -
drie dwarsdoorsneden I 

Uit deze teekeningen moet de distributie van het 
gebouw in alle onderdeelen duidelijk zijn na te gaan. 

3. De plans moeten zijn vergezeld van een korte 
memorie van toelichting, geschreven met Latijnsche, 
goed leesbare letters in de Nederlandsche, Fransche, 
Engelsche of Duitsche taal en, teneinde met den in
zender te kunnen correspondeeren, zonder diens naam 
te weten, van een gesloten en verzegelden naambrief, 
vermeldende van binnen den naam des ontwerpers en 
voorzien aan de buitenzijde van een adres en een 
motto, welk motto tevens moet vermeld staan op de 
teekeningen en de memorie. 

4. Geene naambrieven zullen worden geopend dan 
na schriftelijke toestemming van den inzender, 

5. Bijaldien de vervaardiger van eenig ontwerp eene 
der bepalingen van het programma niet behoorlijk na
komt, blijft zijn ontwerp buiten aanmerking voor eenige 
onderscheiding. 

6. De plans zullen uitsluitend worden beoordeeld 
naar de doelmatigheid der distributie en het artistieke 
karakter van het ontwerp. 

(Eene begrooting wordt dus niet gevraagd). 
7. De Jury is internationaal, wordt door Burge

meester en Wethouders benoemd en, zoo noodig, tot 
het eenmaal aangegeven getal aangevuld. 

8. Zij bestaat uit elf leden ('), wier werkzaamheden 
worden geleid door een lid van het Dagelijksch Be
stuur als voorzitter; aan haar wordt toegevoegd een 
door Burgemeester en Wethouders, buiten de Jury, 
aan te wijzen secretaris. 

9. Zij leggen bij het Dagelijksch Bestuur der ge
meente schriftelijk de verklaring af, dat zij: 

a zich ten volle vereenigen met alle bepalingen van 
het programma der prijsvraag; 

b niet tot de mededingers zullen behooren, en 
c geheel afzien van eenig aandeel in de uitvoering 

van het bouwplan, van welken aard ook. 
10. De Jury zal 10 plans aanwijzen, die naar 

haar oordeel de beste zijn. De ontwerpers dier plans 
ontvangen ieder eene premie van ƒ1000 en staan 
daarvoor hunne plans aan de Gemeente af. 

Van deze 10 plans zal zij nader een 5tal kiezen, 
waarvan de ontwerpers zullen worden toegelaten tot 
een besloten mededinging. 

De naambrieven dezer 5 laatstbedoelde ontwerpers 
worden niet geopend vóór den einduitslag der besloten 
mededinging. 

11. Gedurende minstens 14 dagen na bekendmaking 
van de uitspraak der Jury, worden alle ingekomen 
plans in het openbaar tentoongesteld, terwijl mede 
het rapport der Jury wordt openbaargemaakt. 

Dit rapport wordt tijdens de tentoonstelling der 
plans daarbij ter inzage gelegd. 

II. 
12. Het programma voor de besloten mededinging 

wordt door de Jury opgemaakt, en aan den Gemeen
teraad ter goedkeuring voorgedragen. 

13. De deelnemers aan de besloten mededinging 
ontvangen, naar gelang van de verdiensten hunner 
plans, en in zooverre als die plans aan de gestelde 
eischen beantwoorden, respectievelijk eene premie 
van ƒ10,000, ƒ6000, ƒ5000, ƒ4000 en ƒ3000, en 

(•) Voor de namen der Jury-leden verwijzen wij naar de achter
staande annonce. 
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staan daarvoor hunne plans en verdere bescheiden 
aan de Gemeente af. 

14. Wanneer het plan , dat aan de gestelde eisehen 
het best voldoet, tevens voor uitvoering geschikt wordt 
geacht, zal die uitvoering — tenzij overwegende rede
nen bestaan, om tot het tegendeel te besluiten — aan 
den ontwerper worden opgedragen. 

Hij zal daarvoor een honorarium ontvangen, door 
den Gemeenteraad te bepalen, na de Jury te hebben 
gehoord. De bovengenoemde premie van f 10,000 
komt alsdan in mindering van dit honorarium. 

15. Wanneer de uitvoering van dat plan niet aan 
den ontwerper wordt opgedragen, zal hem eene be
looning in geld worden uitgekeerd, waarvan het be
drag door den Gemeenteraad wordt vastgesteld, na de 
Jury te hebben gehoord. 

16. Alle voorstellen der Jury, betrekking hebbende 
op de besloten mededinging, worden aan de goed
keuring van den Gemeenteraad onderworpen. 

17. Vóór de uitspraak van den Gemeenteraad wor
den de plans der besloten mededinging gedurende 
minstens 14 dagen in het openbaar tentoongesteld, ter
wijl het rapport der Jury daarover openbaargemaakt 
en tevens bij de plans ter inzage gelegd wordt. 

III. 
18. Het Beursgebouw zal worden gesticht op de 

plaats , die op de situatieteekening , bij dit programma 
behoorende, met arceering is aangeduid. Evenwel met 
dien verstande , dat men aan de zuidwestelijke gevel
lijn niet gebonden is, doch desnoodig aan die zijde 
over meerdere lengte voor het gebouw beschikken kan, 
doch zonder afwijking van de in stippellijnen aange
geven richtingen en nimmer verder dan tot aan de 
Papenbrugsteeg. 

Het trottoir langs den noordwestelijken gevel (breed 
5 M.) kan geheel of gedeeltelijk worden ingenomen 
door arcaden , mits daaronder het openbaar verkeer 
onbelemmerd kan geschieden. 

Langs de zuidwestelijke en noordoostelijke gevels 
kan eene breedte van 8 M. geheel of gedeeltelijk wor
den ingenomen tot het maken van voorsprongen, trap
pen en dergelijke constructiedeelen. 

Ten aanzien van de hoogte van het gebouw is den 
bouwmeester geene beperking gesteld. 

19. Bij het ontwerp van het Beursgebouw verlangt 
men tevens te zien aangegeven de decoratieve behan
deling van den openbaren weg ten zuidwesten van het 
gebouw tot aan het Damplein, en ten noordoosten van 
het gebouw tot aan den bij a vereischten bekleedings-
muur, met dien verstande, dat die muur, van de 
Nieuwebrug gezien, architectonisch een samenhangend 
geheel vormt met den beursbouw. 

De kosten van dien muur zijn begrepen onder de 
genoemde bouwkosten. 

Overigens zijn de kosten van den aanleg van beide 
bovengenoemde gedeelten openbaren weg onder die 
bouwkosten niet begrepen. 

20. De waterspiegel ligt gemiddeld op 1.30 M. be
neden den bovenkant van het trottoir. 

De bovenkant van den vloer van den rez-de-chaussèe 
moet niet lager liggen dan 1.30 M. boven het trottoir. 

21. Het gebouw moet de volgende lokalen bevat
ten , waarvan de grootte is aangegeven, zooals die on
geveer gewenscht wordt, en waarvan die, welke met 
een * gemerkt zijn, in den rez-de-chaussi'c moeten liggen: 

Een beurszaal * voor den goederen-, ef
fecten- en graanhandel, groot minstens . . 4000 M 1 . 

Dit lokaal moet van de straat afzonderlijke 
toegangen hebben voor geabonneerden en 
niet-geabonneerden. 

Lokalen voor verschillende doeleinden ten 

behoeve van den graanhandel *, grenzende 
aan de beurszaal en aan de noordzijde lig
gende, groot minstens 200 M*. 

Een lokaal * voor de noteering ten dienste 
van den effectenhandel, groot minstens . . 250 „ 

Een hulp-postkantoor *, bestaande uit 2 
lokalen, samen groot minstens 180 ., 

Het eene, het eigenlijke postkantoor, moet 
in de lengterichting aan een gevel liggen; de 
tegenoverstaande lange zijde moet grenzen 
aan de beursruimte en gelegenheid aanbie
den tot het plaatsen van lockboxes en lo
ketten. Het andere lokaal, dienende voor 
de bestellers, minstens groot 20 M ' , moet 
onmiddellijk grenzen aan het vorengenoemde, 
daarmede en met het beurslokaal in onmid
dellijk verband staan. Tevens moet het een 
rechtstreekschen uitgang hebben naar de straat. 

Een telegraafbureau *, bestaande uit 3 lo
kalen, samen groot minstens 180 „ 

Het eerste, een seinvertrek, groot 60 M 
moet in de lengterichting aan een gevel, en 
tusschen de beide andere lokalen liggen. 
Het tweede, een aanneemkantoor, groot 85 
M J , moet door deuren en loketten in ge
meenschap zijn met het seinvertrek en tevens 
met de beursruimte. Langs de wanden moet 
plaats zijn voor tenminste 25 schrijftafeltjes 
voor de beursbezoekers. Het derde, een be-
stellersvertrek, groot 35 M-, moet in on
middellijke gemeenschap zijn met het sein
vertrek , met de beursruimte en met de straat. 
Desverkiezende kan het seinvertrek boven 
de beide andere vertrekken gelegen zijn, die 
dan echter door trappen met het seinvertrek 
in gemeenschap moeten staan. 

Een tclephoonburcau *, groot minstens . 50 „ 
Een leeskamer, groot minstens . . . . 100 „ 
Een of meer schrijfkamers. 
Hiervan moet tenminste ééne in den res-

de-chaussi'e liggen en eene oppervlakte groot 
minstens 100 M 2 . hebben. 

Drie of meer kamers voor den Effecten
handel, ter gezamenlijke oppervlakte van 
ongeveer 350 „ 

Een daaraangrenzende kamer voor het 
Bestuur der Vereeniging voor den Effecten
handel, groot minstens 50 „ 

Een cafi'-restaurant, van het beurslokaal 
binnenshuis toegankelijk, en naast de lees
kamer gelegen, groot minstens 250 „ 

Twee, aan elkander grenzende, kamers voor 
de Kamer van Koophandel, te zamen groot 
minstens 70 „ 

Een gehoorzaal voor de Kamer van Koop
handel, groot minstens 160 „ 

Een kamer voor de beurscommissarissen, 
groot minstens 40 „ 

Een kamer voor commissarissen van den 
graanhandel, groot minstens 40 „ 

Een kamer voor de portiers en beursbedien
den, groot minstens 25 „ 

Ruime tochtvrije vcstibulen, trappen, cor
ridors en eene garderobe bij iederen ingang. 

Rctiradcn, welke goed verlicht en onmiddellijk met 
de buitenlucht in gemeenschap moeten zijn. 

Een woning voor den concierge, bestaande uit 3 woon
kamers , keuken, enz. 

Verder, 'voorzooverre de ruimte daarvoor aanwezig is: 
a Lokalen voor kantoren en het houden van openbare 

verkoopingen. 
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b Lokalen voor politic-bureau en daaraan verbonden 
bureau voor het buurt-secretariaat, ter gezamenlijke, 
over de verschillende verdiepingen verdeelde opper
vlakte van ongeveer 500 M 2 , aan den zuidoostelijken 
gevel, niet in gemeenschap met de beurslokalen, waarin, 
in souterrain of rez-de-chaussée, wachtlokalen voor 
dienstdoend politie-personeel en publiek en arrestanten
bewaarplaatsen. 

(A. et A.) I N G E Z O N D E N . 
«Het zal velen zeker niet onaangenaam zijn de verschillende 

plans in dit blad te zien beoordeeld", zoo schrijft de verslagge
ver van onze Vcreeniging "Architectura et Amicitia" in zijn op
stel, getiteld: Prijsvraag van een monumentale fontein op 
het Heereplein te Groningen. Velen onzer zullen dan ook met 
belangstelling naar dat oordcel hebben uitgezien. Vooral hun, 
die het voorrecht hadden dc tentoonstelling tc bezichtigen, 
zal het niet onverschillig zijn geweest tc vernemen, wat «Ar
chitectura et Amicitia" wel van deze collectie prachtige ont
werpen en uitgewerkte tcckeningcn zou tc vertellen hebben. 
Wanneer wij echter dc critick van onzen waarden heer ver
slaggever nagaan is er, hoewel hij zelf begint te zeggen, »dat 
er fraaie ontwerpen bij zijn", weinig goeds; bijna alles wordt 
afgekeurd en zelden iets goed bevonden. 

Het past mij niet en ook ik acht er mij niet bekwaam ge
noeg toe 0111 eene verzameling ontwerpen, als thans in de 
Harmonie to Groningen zijn g e ë x p o s e e r d , te critisccrcn: van
daar dan ook, dat ik niet gaarne mijn oordeel zou uitspreken 
over elk plan in 't bijzonder. Ik acht mij echter als lid van 
« A r c h i t e c t u r a et Amicitia" verplicht, in het belang der Ver-
eer.iging en in dat der inzenders, de critick in het nommcr 
van 14 Juni 11. van ons orgaan af tc keuren en tegen te 
spreken. Zeer te betreuren is het, dat zoo weinig leden van 
onze Vcreeniging — in aanmerking genomen de moeilijkheden, 
aan eene reis naar Groningen verbonden, —dc tentoonstelling 
kunnen bezichtigen. Wanneer er zijn, die, niet te veel afge
schrikt door de critick in het voorlaatste nommcr van De Op
merker , deze reis toch ondernemen, zal bij menigeen de vraag 
opkomen: is «Arch i t ec tura et Amicitia" gerechtigd, om zich 
op deze wijze geheel bovenaan te stellen en zulk een oordeel 
uit te spreken over deze ontwerpen? 

Is het doel der Vereeniging het werk van meesters af tc bre
ken en met onedele namen te betitelen? Volgens mijne be
scheiden mcening moet het ons streven zijn, te werken tot 
veredeling der Kunst in het algemeen en dat der Bouwkunst 
in het bijzonder, en zijn wij dus geroepen op tc bouwen en 
niet af te breken. 

Wat doet nu de verslaggever van «Archi tec tura et Amicitia"? 
is zijn gchccle critick niet doorspekt met afkeuringen, en 
daar, waar hij nog iets goeds kan zeggen, is dit dan niet met 
de meeste genade, b. v. «Kr is gesproken van een monumen
tale pomp, en inderdaad, daarvoor schijnt dit ontwerp bedoeld 
en als zoodanig ligt er wel iets goeds in." 

De geschiedenis had ik liever achterwege gelaten, daar dit 
aanleiding zou geven, den Secretaris van het Genootschap aan 
te raden, voortaan wat duidelijker te schrijven. 

Voor den inzender is het minder aangenaam op deze wijze 
bespot te worden, en zeker had hij bij het verzenden van zijn 
ontwerp niet verwacht, hieraan ten prooi te kunnen staan. 

Het geheele ontwerp verraadt den meester en het schijnt, 
dat wel degelijk de ontwerper erop gerekend heeft, dat hier 
een hoofdpersoon moet vereeuwigd worden en vandaar dc fon
tein te gelijk monument; zeker niet zoo'n slecht idee. 

•nQuando. Eervolle vermelding. In vele opzichten verdiend, in 
vele opzichten niet. Overigens valt er veel goeds van dit plan 
te zeggen, enz." Waarom ons niet wat meer bij dat goede 
bepaald; dit zou beter zijn dan met zulk een autoriteit het ge
brekkige, volgens den criticus, te veroordeelen. 

«Het geheel trekt aan door aangename compositie en de ta
lentvolle wijze, waarop het plan is geteekend, maar de ver
houding laat nogal te wenschen over. Vooral wat betreft die 
van de kleine beelden om de zuil tot het bekroningsbeeld. 
Die zuil is ook veel te gedrukt." Heeft men hier te doen met 
het werk van een leerling? 

tSpes. — Het architectonische gedeelte toch is bepaald slecht, 
beneden critick. Zelden zagen wij, in gezelschap van zooveel 
goeds, dergelijke plompe vormen. De beeldhouwer heeft hier 
getriomfeerd, dc architect fiasco gemaakt." 

Deze laatste zin is verheven — schoon. Men zou zich ge
lukkig achten, wanneer men zulk een sierlijke' gedachte in 
zijn brein voelde opwellen en ik kan mij voorstellen, dat men 
er dan toe komt haar terneer te schrijven, gepast of ongepast. 

«Bepaald slecht, beneden critick" — domme Juryleden, die 
plans waarvan de architectuur beneden critick is, tot eene 
tweede bekroning waardig keuren. Volgens mijn bescheiden 
meening verstaat de architect Geefs het onbetaalbare talent, 
om zijn architectuur zoodanig te rangschikken, dat zij, zoo ze 
met beeldhouwwerk een geheel moet maken en dit laatste moet 

dominceren, slechts zijn kunst, die des beeldhouwers verhoogt. 
Ik kan mij dus voorstellen, dat onze criticus bij den eersten 
aanblik van Spcs een zeer aangenamen indruk kreeg. 

Architectuur en beeldhouwkunst laten zich hier niet scheiden, 
het is een geheel en al zijn de ontwerpers twee personen, zij. 
hebben een geheel gewrocht, dat waarlijk schoon is. 

Het bekroonde plan komt nog later onder het mes, arme 
Evers ! Dat hij toch eerst onzen criticus goed raadplege voor 
hij zijn ontwerp eenige malen gaat vergrooten. 

Uit een en ander zal het den lezers blijken, dat niet alle 
leden van Architectura zich bij de critiek van den verslaggever 
kunnen neerleggen. Wenschelijk ware het, dat nog enkelen 
hunner de lust bekroop, eens een reisje naar Groningen te 
ondernemen, zich daar te overtuigen en ons hun gevoelen 
mede te deelen. 

Mogelijk was het niet kwaad, dat onze Vereeniging den uit
schrijven van de prijsvraag verzocht, ook te Amsterdam de 
teekeningen tentoon te stellen. Dit zou velen leden van ons 
Genootschap zeker zeer aangenaam zijn, daar in onze kunst
wereld dergelijke werken weinig voorkomen. Is dit aan te vele 
bezwaren onderhevig, dan zullende bekroonde ontwerpen, zoo 
ik hoop, zeker aan de Vereeniging weieens ter kennisneming 
worden afgestaan en ik ben verlangend te weten of ik dc 
eenige zal zijn, die dc architectuur van «Spes" niet slecht vindt 
en ook niet beneden critick. Ja ook de andere ontwerpen acht ik 
beoordeeld op eene wijze, die niets dan onkunde verraadt. Nimmer 
zal een waar kunstenaar, die de moeilijkheden aan zijn kunst ver
bonden kent, over zulke ontwerpen zoo'n critiek geven. Bijeen 
oplettende beschouwing van het verslag zal het ook velen le
zers blijken, dat dc door mij aangehaalde voorbeelden slechts 
enkele ervan zijn. «Duitsch , geheel-en-al Duitsch", voorafgegaan 
door den volzin: «Bij vele andere ontwerpen staat dit evenwel 
nog achter." Indien dit nu een Duitsch kunstenaar onder de 
oogen komt, zou hij niet het recht hebben medelijdend de 
schouders over ons op tc halen ? Is het niet het volkomen 
bewijs van weinig kennismaking met de Duitsche kunst, wan
neer wij met dezen uitroep een critiek als over «Minerva" ein
digen ? Laat ons toch voorzichtig wezen, opdat niet een grijs
aard in de kunst aan het einde van het verslag, evenals de 
verslaggever over plan N°. 22, zoude uitroepen: Mais l'art est 
difficile — 't is om te lachen! Wat moeten wij hiervan zeg
gen? 't Best zal zijn te zwijgen — kinderwerk mag niet te 
streng beoordeeld worden. 

J. W O L K E R S , 
Architect. 

Wij kunnen mededeelen dat door het Bestuur van het Ge
nootschap reeds stappen zijn gedaan, om te verkrijgen, dat 
de zoo belangrijke collectie ook te Amsterdam g e ë x p o s e e r d 
worde. R E D . 

(A. et A.) Nijmegen, 23 Juni 1884. 

Aan 
liet Bestuur van het Genootschap »Architectura 

et Amicitia" tc Amsterdam. 
Mijnhceren, 

Ten zeerste vereerd door de gunstige beoordeeling van het 
door mij ingezonden ontwerp voor een post- en telegraafkan
toor, als antwoord op de uitgeschreven prijsvraag, neem ik 
de vrijheid daaraan toe te voegen de opmerking, dat wel, ik 
erken het, de gedachte der Jury, als zou mijn ontwerp reeds 
onder een ander motto gediend hebben, alleszins gerechtvaar
digd was, doch dat zulks het geval niet is geweest. De woor
den «slappe tijd" waren reeds door mij geplaatst, toen ik, 
juist vóór de verzending, opliet idee kwam, die tc vervangen 
door * Incognito"', en, daar radeeren wel mogelijk maar min
der goed uitvoerbaar was, heb ik die woorden bedekt; niet 
bedenkende, dat zulks tot gevolgtrekkingen, als de gemaakte, 
aanleiding kon geven. 

Daar in N°. 24 van De Opmerker de gedachte der Jury is 
openbaar gemaakt, zie ik gaarne door Uwe bemiddeling, in 
datzelfde blad eene rectificatie tegemoet, meenende dat zulks 
aan dc eer, mijn ontwerp ten deel gevallen, nog ten goede 
moet komen. 

Met betuiging mijner voortdurende belangstelling in het Ge
nootschap, heb ik de eer te zijn 

Hoogachtend, 
UEds. Dv. Dienaar 

D. SEMMELINK. 

(A. et A.) D E F O N T E I N T E G R O N I N G E N . 
Aan den heer foan A. Nieuioeii/iuis. 

Geachte Heer, 
Uit uwe regelen, aan mijn adres gericht, voorkomende in 

de Groninger Courant van Dinsdag, zie ik, dat de schrijver 
der critick over de monumentale fontein te Groningen niemand 
anders is dan dc Secretaris der Vereeniging tot Bevordering 
van Bouwkunst te Groningen; alzoo de man, die de kunste
naars hoffelijkst uitnoodigdc deel te nemen aan een concours, 
waaruit in den regel voor den deelnemer geen voordeel is te 
halen; de man, die de noodige inlichtingen omtrent de prijs-
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vraag gaf; eindelijk, last not least, dc man, die met trots er 
op wees, dat de jonge Vereeniging voor Bouwkunst, hierter-
stede, zoo'n flink succes op de uitschrijving van de prijsvraag 
voor de fortein had gehad. Een succes, dat door uwe critiek 
en het daaraan door u toegevoegde in de courant van Dinsdag, 
waarlijk twijfelachtig zou gaan worden. De mcdedeeling, dat 
die critick, vooraf namelijk, voor een vakblad was bestemd, 
bevreemdde mij wel cenigszins, doch het zou schande zijn aan 
uwe waarheidsliefde te twijfelen. — E n nu ter zake. 

Ik wil gaarne erkennen, dat u hier en daar lof zwaait, hetzij 
dan al of niet verdiend, maar u doet dit meestal op eene wijze, 
die voor den betrokken persoon geen aangename indrukken 
achterlaat. Wanneer men iemand eerst ophemelt en daarna 
ineens terneerstoot, dan kwetst dit meer, dan wanneer men 
hem zonder omwegen de waarheid zegt. Het groote publiek 
neemt sommige klanken gaarne op, onwetend dikwijls wat zij 
inhouden. Zoo zeide mij iemand, die naast mij stond bij de 
beschouwing van no. 19: «precies een tempel of grafkelder, 
vindt u niet", alsof tempel en grafkelder dezelfden zijn. Zulke 
zaken hinderen mij dan vooral, wanneer men. zooals hier duide
lijk blijkt, met het werk van een zeer jong kunstenaar te doen 
heeft, dat geene onderscheiding is waardig gekeurd. Het is 
hoogst moeilijk op het gebied van kunst, waarover ieder meent 
te mogen meepraten, tc weten of eene critiek al of niet juist 
is, tenzij men zelf vakman is; het is daarom, dat ik bij voor
keur uit den mond van een specialiteit op een bepaald gebied, 
het oordcel hoor over iets, dat op zijn gebied ligt; u schijnt er 
anders over tc denken. Bij eene beoordeeling van ontwerpen, 
zooals waarvan hier sprake is — en dit zeg ik vooral met't oog 
op die, welke met den prijs en dc premie zijn bekroond. — 
maakt het een groot verschil, of men als architect, dan wel als 
beeldhouwer is opgeleid; voorts, of men de meeste waarde aan 
de «fontein" dan wel aan het « m o n u m e n t " hecht. Zeker is het, 
dat in Spes eene poë t i s che gedachte ten grondslag ligt, en dit 
cachet maakt dat ontwerp tot een kunstwerk. Voorts komt het 
mij voor als fontein uitstekend te zullen voldoen door de hooge 
cascade (circa 3.40 M.), terwijl bij het bekroonde ontwerp de 
eigenlijke waterval ontbreekt en het bekken de te geringe 
hoogte van uiterlijk 1.10 M. heeft. In ieder geval bevat Spcs 
niet de architectonische onmogelijkheden, welke het bekroonde 
ontwerp aankleven en door de Jury reeds ter verbetering zijn 
aangewezen, waardoor echter de kosten aanmerkelijk moeten 
vermeerderen. Eindelijk spijt het mij, dat de figuren in het 
bekroonde ontwerp, vooral die, welke in den tabernakelvor-
migen opbouw zijn geplaatst, niet door een kundiger hand of 
met meer zorg zijn geteekend; want eerst dan zou men de 
dichterlijke waarde van het ontwerp kunnen begrijpen. Zooals 
het ontwerp nu daar hangt, is het evengoed voor Groningen 
als voor Den Haag geschikt; iets, dat bij het ontwerp Spes 
niet 't geval is. 

Daar het zaken zijn, die ieder kan nameten of vernemen, 
waarbij het dus niet alleen van den smaak afhangt, zij het mij 
vergund omtrent het bekroonde ontwerp la Silhouette het vol
gende onder uwe aandacht te brengen. waaruit dan ook ande
ren hunne gevolgtrekkingen kunnen maken. 

De Jury bevond reeds, dat dc bekkens op 1.10 M. te laag 
geplaatst waren, alzoo de voeting ook zooveel te laag was en 
stelde maar even eene verhooging van 75 c.M. voor. Dus op 
1.10 M . maar even 0.75 ML te laag. Dc bovenbouw was door 
den ontwerper in steen gedacht. Zoowel om practische als 
esthetische redenen vond de Jury dit echter onbestaanbaar of, 
zachter gezegd, niet goed, en stelde nu doodeenvoudig voor, 
dien opbouw geheel in brons uit te voeren, waardoor weder 
zeer groote vermeerdering in kosten moet ontstaan. Wat nu 
verder: 

Op de vier hoeken zijn figuurtjes geplaatst, welke eene totale 
grootte van ongeveer 1.40 M. zullen hebben, in ieder geval ver 
beneden levensgroot blijven, en die figuren zijn a cheval ge
plaatst op een dekstuk dat minstens 58 c.M. breed is, waar
door een bijna onmogelijke stand ontstaat, bij eene goede figuur
proportie. Op dit a cheval plaatsen zou ik niet wijzen, want 
deze stand is te verhelpen, wanneer juist niet met lof gewezen 
was op de schoonheid dier plaatsing. . De opening van de ge
bogen baldakijn-portieken bedraagt 0.88 M . bij 2,25 M . , waar
door, volgens de algemeen aangenomen regelen der kunst, bij 
dezen bouwstijl een veel te gerekte vorm ontstaat, die in de 
werkelijkheid zich nog veel gerekter zal vertoonen en ook aan 
den opbouw die gerekte gedaante geeft. 

Eindelijk vraag ik, of het wel zeer p o ë t i s c h gedacht is eene 
figuurgroep, waarvan het staande beeld twee flambouwen in 
de hoogte houdt, onder een troonhemel te plaatsen; hier ligt 
eene parodie op de voorstelling zóó voor de hand, dat, wan
neer ik nog langer doorschrijf, er gevaar bestaat, zij door mij 
op papier zal worden gezet, en daarvoor beware mij de hemel! 

Vaarwel dus, geachte heer; laten wij hopen, dat de monu
mentale fontein, hetzij dan het ontwerp la Silhouette of Spes, 
spoedig verrijze en ontmoeten wij elkander eens persoon lijk, 
dan zullen wij, zoo het u en mij niet aan tijd ontbreekt, nog 
menig woord over een en ander te zeggen hebben. 

/. /. 
T H . VAN GRIEKEN. 

Aan den heer Th. van Grieken. 
Geachte Heer, 

Toen ik gisteren uw wederantwoord las, dacht ik: wat zijn 
sommige menschen toch verbazend inconsequent. De heer 
Van Grieken begint in zijn eerste artikel, met mij er een ver
wijt van te maken, dat ik mij schijnbaar boven de Jury stel, 
en nu , in zijn tweede artikel, komt genoemde heer met eene 
beschouwing over het bekroonde ontwerp aan, die de Jury 
totaal vernietigen moet. Intusschen stel ik dit zelfstandig oor-
deelen zeer op prijs. Wat mij echter minder prijzenswaardig 
voorkomt, is, dat u, door eene welvcrklaarbare voorliefde voor 
Spes, het noodig heeft geacht la Silhouette era eene wijze te be
spreken, die voor den oningewijde, of voor hem die niet in 
de gelegenheid is de teekeningen in oogenschouw tc nemen, 
den schijn doet ontstaan , of het bekroonde ontwerp een totale 
mislukking is. Gelukkig is het tegendeel waar. 

Aangezien ons debat thans noodwendig in de bijzonderheden 
moet afdalen , acht ik het beter deze beschouwingen in een 
vakblad voort te zetten, óók omdat ons dan meer tijd rest tot 
onderzoek en nadenken. Ik ben zoo vrij, u dienaangaande te 
verwijzen naar het weekblad Dc Opmerker. 

Veroorloof mij echter nog eene enkele opmerking hier neer 
te schrijven. U schrijft: «Bij eene beoordeeling van ontwer
pen, zooals waarvan hier sprake is — en dit zeg ik vooral met 
'toog op die, welke met den prijs en de premie zijn bekroond,— 
maakt het een groot verschil, of men als architect, dan wel 
als beeldhouwer is opgeleid." Zeer juist, want uit Spet spreekt 
dc beeldhouwer geheel, terwijl la Silhouette meer architec
tonische waarde heeft. Eigenaardig n u , dat de Jury, waarin 
beide elementen vertegenwoordigd waren, met algemeene stem
men aan la Silhouette den prijs toekende. 

De keuze van de Jury heb ik trouwens niet te verdedigen, 
doch wat de m. i. onjuiste aanmerkingen op het bekroonde 
project zelf betreft — ik hoop binnenkort u daaropte antwoorden. 

JOAN A. NlKUWENHUIS. 

Het nader antwoord van den heer Nicuwenhuis in een vol
gend nommcr. 

H E T 1 1 0 J A R I G E TIJDPERK DER HOOGE W A 
T E R S T A N D E N E N DER A L G E M E E N E 

W E E R S G E S T E L D H E I D . 
(Vervolg en slot van blads. 201). 

Gaan wij van het hoofdmaximum eerste klasse der 
17e eeuw (1667) 55 jaren terug, zoo verkrijgen wij 
voor het berekende hoofdmaximum tweede klasse het 
jaartal 1612. Gelijk reeds gezegd is, was de ontwik
keling van noorderlichten te dien tijde zoo aanzienlijk, 
dat in de vier eerste tientallen van jaren , niet minder 
dan 120 zulke verschijnselen werden opgeteekend; 
Kepler heeft in 1608 een zonnevlek met het bloote 
oog waargenomen. 

Wij moeten dus hier een sterk punt van het 5 5Jarig 
tijdperk verwachten. Dit treft ook ten volle samen, 
want in 1602 was er te Frankfort een hooge stand van 
de Main. „In 1614 ergosz sich der Rhein ganz plötz-
lich und war Prinz Moritz von Nassau mit seiner Ar
mee kaum von den rheinischen Quartieren weggezo
gen, als das Wasser begann überzulaufen, wodurch 
das Land piekenhoch überschwemmt worden." In het 
jaar 1624 zijn de Rijn, de Waal en de IJsel zoo oogen-
blikkelijk gezwollen, dat men dezen vloed voor een 
echt wonder hield. 

Toen het jaar 1637 ten einde liep, deed het ijs den Rijn 
zoo stijgen, dat de rivier uit haar bed trad en in de 
Betuwe, in het Sticht Utrecht, vele duizenden morgen 
onder water zette. Hier hebben wij weder een 11 jarige 
reeks der hooge wassen, die over het algemeen een 
meer plaatselijk karakter hadden. Op gelijke wijze wa
ren de omstandigheden in de I6 i1b eeuw; het berekende 
hoofdmaximum eerste klasse heeft, volgens bladz. 192 
van ons vorig artikel, het jaartal 1556; 55 jaren te
ruggaande ligt het maximum tweede klasse, dus in 
1501. Reeds in 1496 verbrak een ijsvloed alle dijken 
van den Rijn van Keulen tot de zee en zette alle lan
derijen onder water; ook in 1497 werden de Neder
landen door een hooge overstrooming bezocht. In het 
tweede volgende minimum, in 1515 , woedde er in 
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Duitschland zulk een watersnood, dat het land een ei
land in een zee geleek. Mogelijk kan het hooge wa
ter van 1480 hiertoe behooren, zoo het tweede voor
afgaande minimum ver terugging. 

De vijftiende eeuw bevat geen hoofdmaximum tweede 
klasse, terwijl dat der eerste klasse in 1445 valt, en, 
daar 55 jaren opwaarts ons in de. veertiende eeuw 
brengen, in 1390. Daar het tijdperk van de kolossale 
noorderlichten dezer eeuw van 1336 tot 1370, en, 
tengevolge daarvan, het tijdperk der grootste hoog
waterstanden van 1338 tot 1374 duurt, is liet te ver
wachten , dat het volgende hoofdmaximum der tweede 
klasse iets later zal liggen. Fritz geeft een minder 
beteekenende ontwikkeling van noorderlicht aan op 
1378 tot 1403 , wat met het berekende gemiddelde 
klopt. Intusschen begint eerst in de laatste jaren der 
veertiende eeuw de natte tijd met onweers-stortbuien, 
houdt aan van 1400 tot 1420 als een treurig tijdperk 
van misgewas en duurte, dat in 1402 door een groote 
overstrooming van den Donau, in 1416 door een uit-
gebreiden watersnood in Westfalen en in 1421 in de 
Nederlanden door een kolossalen vloed verzwaard werd, 
en eerst in 1424 met een omvangrijk hoogwater van 
den Boven-Rijn eindigde. Het berekende hoofdmaxi
mum tweede klasse der 13" eeuw ligt 55 jaren vóór 
1334, dus in 1279, wat met den catalogus der noor
derlichten overeenstemt, die lichtverschijnselen aangeeft 
van 1271 tot 1325, evenwel niet van bijzondere be
teekenis. In de geheele 131' eeuw werd niet één met 
het bloote oog geziene zonnevlek opgeteekend, en de 
noorderlichten van dien tijd waren zwak en zeldzaam, 
gelijk Fritz met nadruk doet uitkomen. De hooge 
waterstanden van het 1 iojarig tijdperk bepalen zich 
dan ook tot het voorgevallene met de brug te Frank
fort in 1235 (zie het vorige artikel). Deze vlekken-
armoede nam toe tegen het eind der eeuw en bewerkte 
door haren langen duur een zeldzame droogte der 
lucht, die zeer heete zomers en ongehoord koude win
ters ten gevolge had. Zoo steeg in den winter van 1305/6 
de koude in zulken graad, dat vrachtwagens met de 
zwaarste lasten alle rivieren van Duitschland konden 
overtrekken. Op Maria-Lichtmis braken alle rivieren 
door dooiweder los, en de massa ijs hoopte zich op 
en verstopte de rivieren. Te Frankfort sleepte het ijs 
twee bruggetorens en een deel der brug mede, waarbij 
ongeveer 500 menschen omkwamen, die op de brug 
stonden om naar den ijsgang te zien. In het jaar 1322 
vroor de Oostzee zoo dicht, dat men daarop van Lu-
beck naar Denemarken en Pruisen met wagens kon 
rijden. 

Gelijk deze ongehoorde hoeveelheden ijs der koude 
winters, brachten ook de onweders der heete zomers 
in dien tijd ongemeen talrijke en vernielende plaatse
lijke overstroomingen teweeg. Ook waren er van 1272 
tot 1322 eenige algemeene wassen, zoo in 1275 van 
alle rivieren in Duitschland (Juni), in 1301 gedurende 
een zeer stormachtigen winter en in 1317 door geheel 
Europa. In dit jaar ging het sprookje rond, dat het 
water uit de aarde was gedrongen. Deze stijging van 
de algemeen hooge waterstanden in den aanvang der 
I4e eeuw is geheel evenwijdig met de toeneming der 
noorderlichten in deze tijdsruimte. 

De 12e eeuw behoort tot de rijkste aan zonnevlekken 
en noorderlichten; dientengevolge is ons dan ook 
reeds een reeks van hooge waterstanden in het 220-
jarig tijdperk voor deze eeuw voorgekomen (zie het 
vóórlaatste artikel). In China werd de geheele eeuw 
door een groot aantal vlekken met het bloote oog 
gezien, en zoowel in de eerste helft als in de tweede 
waren de zonnevlekken aanmerkelijk. In 1117 werd 
zulk een verschijnsel in Palestina waargenomen en van 

1170 tot 1180 verscheidene in Italië. Het hoofdmaxi-
; mum tweede klasse, 1123 -t- 55 — 1178, schijnt dan 

ook bij dat der eerste klasse ternauwernood te nebben 
• achtergestaan. Geheel daarmede in overeenstemming, 
i zijn ook de waterverschijnselen buitengewoon. Reeds 
I in 1152 richtte de Rijn door overstroomingen groote 
i schade aan; in 1163 traden de rivieren buiten haar 
! oevers, inzonderheid de Wezer op den I9C" Februari; 
j in 1173 en 1174 de Rijn en zijn takken; in 1192 
! werd de brug te Frankfort door den stroom bescha-
! digd, en in 1193 liepen de Donau en andere rivieren 
I tweemalen buiten hare bedding; na 1208 volgden on

ophoudelijk regen en overstroomingen. Ook dit groote 
tijdperk der hooge waterstanden bevat een I ijarige 
reeks dezer verschijnselen, gelijk gemakkelijk zichtbaar 

1 is, ten tijde der minima. Geheel in tegenstelling met 
j de aan zonnevlekken en water rijke twaalfde eeuw was 
'de l l e daaraan arm, en inzonderheid het hoofdmaxi

mum tweede klasse schijnt zwak geweest te zijn; het 
daarvoor berekende jaar is 1112 — 55 — 1057. Daar
aan beantwoordt de opgave van Fritz, dat er van 
1069—1070 slechts kleine verschijningen van het noor
derlicht in Europa voorkwamen. Men heeft de volgende 
waterverschijnselen: in 1060 vielen er groote hoeveel
heden sneeuw, die bij het ontdooien sterke overstroo
mingen teweegbrachten; in het jaar 1068 had men steeds 
regen en overstroomingen. —Uit de I0('eeuw zijn voor 
het tijdperk van het berekende hoofdmaximum tweede 
klasse, IOOO — 55 = 945, geen waarnemingen van zonne
vlekken en noorderlichten, noch berichten van hoog
water tot ons gekomen. 

Iets meer wordt uit de 9e eeuw gemeld, welker 
hoofdmaximum tweede klasse, volgens de berekening, 
in het jaar 889 — 55 — 834 ligt; daarmede stemt 
overeen, dat gedurende 840 in China en 841 in Eu
ropa een zonnevlek eenige maanden met het bloote 
oog zichtbaar geweest is; ook noorderlichten werden 
van 827 tot 880 (') in Midden-Europa, menigmaal 
zelfs in Zwitserland waargenomen. In het genoemde 
jaar 834 waren er vele overstroomingen (•); gewel
dige stormen en hevige regenbuien hadden zoo ge
woed, dat de waterstand de gewone maat verre te 
boven ging en de rivieren niet te bevaren waren. Al-
zoo is ook het lyarig tijdperk der hooge waterstanden 
voor een geheel jaarduizend aangewezen. 

Natuurlijk zou het denkbeeld van het verband der 
hooge waterstanden met de zonnevlekken alle waarde 
verliezen, zoo het ook niet voor de laatste groote tijd
perken van vlekken volkomen juist was aan te wij
zen, daar ons hier niet alleen alle hooge waterstanden 
bekend zijn, maar ook hunne getallen. Voor het laatste 
groote tijdperk van 1778—1888 moet de 220jarige, 
de nojarige en de 55jarige reeks der hooge water
standen kunnen worden aangewezen. Deze voorwaarde 
is geheel te vervullen. Tot het 22pjarig tijdperk be
hoort de grootste hoogwaterstand der laatste vijf eeu
wen, die van 1784, met 6"'6o Mainzer peilhoogte, 
in het minimum, dat onmiddellijk volgt op het grootste 
hoofdmaximum der laatste eeuwen. Tot het 1 iojarig 
tijdperk behooren de hoogwaterstanden van 1882/3, 
met 5'"90 Mainzer peilhoogte, ingevallen in het mini
mum, dat aan het berekende hoofdmaximum eerste 
klasse onzer eeuw, 1888 , onmiddellijk voorafgaat. Tot 
het 55Jarige tijdperk behoort de hoogwaterstand van 
1845, met een hoogte van 5 m 70 der Mainzer peilschaal, 
in het minimum, dat onmiddellijk volgt op het bere
kende hoofdmaximum tweede klasse onzer eeuw , 1837. 
De overige hoogwaterstanden waren in hoogte, duur 

(1) 830? R . v. E . 
(*) Deze OTerstrooming had dus plaats tijdens een maximum, met 

een minimum van zonnevlekken. R. v. E . 
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en uitgebreidheid onbeteekenend tegenover de genoemde. 
De zuil der waterstanden aan de Vischpoort te Mainz 
is een monumentaal bewijs van het verband (zie de 
figuur in een vorig artikel). Het merk van 1784 der 
grootste hoogte in de 220jarige periode houdt het 
midden der peilschaal; de merken der 110- en 55Jarige 
periodes bereiken het eenvierde der zuil, de eerste twee
malen en de laatste ééns; de merken der twee overige 
hooge wassen van 1824 en 1862 kruipen langs den voet. 

Wel-is-waar kwamen er in onze eeuw twee hooge 
waterstanden, die niet in de minima vielen , welke op 
hoofdmaxima der vlekken volgden, namelijk die van 
1824 en 1862, maar zij zijn onbeteekenend in verge
lijking met de andere. Zoodanige mogen ook in vroe
gere eeuwen dikwijls opgetreden zijn , zij werden wegens 
hunne onschadelijkheid niet aangeteekend. Misschien is 
de overstrooming van 1480 eene dezer kleine, die slechts 
opgeteekend werd, dewijl de gelukkige tweede helft 
der 15° eeuw bijna vrij van die rampen was en der
halve een kleine vloed reeds een merkwaardigheid 
scheen. De van overstroomingen vrije tijd begon reeds 
in 1424 en duurde bijna tot het einde der eeuw voort; 
in zulk een geval kan een kleine overstrooming een 
onaangenaam gevoel verwekken en de aandacht trekken. 
Het is ook ons zoo gegaan: slechts drie tientallen van 
jaren, arm aan water, van 1845 tot 1875, hadden ons 
zoo verwend, dat ons de overstroomingen sinds 1880 
pijnlijk verrasten. Vergelijken wij hiermede de talrijke 
vloeden der i6 e of der I4e eeuw, dan mogen wij ons 
nog gelukkig achten — , maar ook niet vergeten , voor
bereidende maatregelen tot beveiliging tegen nog waar
schijnlijke hooge waterstanden in de eerstvolgende jaren 
te treffen. Moge ook al die ééne vloed van 1480, die 
niet in de vlekkentheorie past, aanzienlijk geweest zijn, 
zijn gewicht moet toch in het niet zinken bij de hon
derden verschijnselen, die het verband bewijzen en in
zonderheid tegenover het feit, dat lange, vlekkenarme 
tijdsruimten arm aan overstroomingen of er geheel vrij 
van zijn. 

Uit het bovenstaande trekken wij deze besluiten: 
1) De hooge waterstanden zijn van kosinischen, dat 

is van buitcnaardsclicn oorsprong, want zij staan met 
de zonnevlekken in onmiskenbaar verband. 

2) Aardsche omstandigheden, zooals bijvoorbeeld ont-
woudingen en rivierverbeteringen, kunnen slechts als 
bijzaak een invloed op de hooge waterstanden uitoefenen, 
want deze waren in vroegere tijden, die nog geen ont-
wouding en rivierwerken kenden, inderdaad hooger 
en talrijker dan in onze eeuw van waterstaatswerken 
en bosch-exploitatie (vergelijk het opstel in De Opmer
ker over dit onderwerp, vertaald uit Unserc Zcit). 

3) De voorspelling van de hooge waterstanden is moge
lijk, want, volgens duizendjarige ervaring, vallen na 
hooge maxima der zonnevlekken en noorderlichten over
stroomingen in, die te meer beteekenend en talrijker 
zijn, naarmate de maxima stijgen en de volgende 
minima duren. 

11 Juni 1884. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'S-GRAVENHAGE. In de Staatscourant wordt ter kennis van 

belanghebbenden gebracht, dat, te rekenen van 1 Januari 1S86, 
voor de Rijkswerken, de gebakken nietselsteenen van den Waal-
vorm van dc soort hardgrauw zullen moeten zijn van de vol
gende afmetingen in millimeters: lengte 220, met een speling 
van 4 daarboven en daarbeneden; breedte 108, met een speling 
van 2 als voren; en dikte 54, met een speling van 1 als voren. 
De afmetingen der overige soorten moeten daaraan gceven-
redigd zijn. 

— In de vergadering van het Koninklijk Instituut van Inge
nieurs, den I2den Juni jl. gehouden, is met meerderheid van 
stemmen het gewoon lid J. A . A. Waldorp tot honorair lid be
noemd. Ter vervanging van de aftredende raadsleden Dr. E . F. 
van Dissel, J. F . W . Conrad en Dr. J. Ilosscha, zijn tot leden 

van den Raad van Bestuur benoemd de heeren: H . S. J. Rose, 
Ch. M. Schols en M . C J. Piepers, en in de vergadering van 
den Raad van Bestuur van den 2 0 s t e n Juni daaraanvolgende 
zijn verkozen: tot president J. P. de Bordes, tot vice-president 
H . S. J. Rose, tot penningmeester W. H . Hubrecht. 

In dezelfde raadsvergadering is het gewoon lid J. Tideman op
nieuw voor het volgend driejarig tijdvak tot secretaris benoemd. 

— De Minister van Binnenlandsche Zaken brengt ter kennis 
van belanghebbenden, dat met 1 September de betrekking van 
leeraar in hand- en rechtlijnig teekenen aan de R. H. B.-S. 
met 5-jarigen cursus te Groningen te vervullen is. Jaarwede 

ƒ 1 3 0 0 . 
Zij die voor deze betrekking in aanmerking wenschen te ko

men , gelieven zich uiterlijk op 5 Juli e. k. aan te melden bij 
den inspecteur van het M. O. , Dr. A. T . van Aken te 's-Hage. 

AMSTERDAM. De Naamlooze Vennootschap «Neder landsen 
Handels-museum" stelt zich voor om op de aanstaande Wereld
tentoonstelling tc Antwerpen een Algemeen Agentschap van 
Nederlandschc Tentoonstellers te vestigen. 

Teneinde tegemoet te komen aan de terecht gewraakte wijze 
van benoeming der Jury-leden ten onzent, verbindt zich de 
Directie om met alle haar ten dienste staande wettige midde
len, de benoeming van Jury-leden, door de tentoonstellers 
zeiven aan te wijzen, voor te staan en zulks in dier voege dat, 
voor elke groep of klasse waarin de Nederlandsche Nijverheid 
ter Tentoonstelling genoegzaam vertegenwoordigd is om aan
spraak te kunnen maken op een Jury-lid. de zich aan het 
Nederlandsen Agentschap aansluitende tentoonstellers der be
treffende klasse of groep een deskundig, onpartijdig persoon 
aanwijzen, wien de Directie aan dc bevoegde autoriteiten ter 
benoeming aanbeveelt. 

Mocht daarenboven het Antwerpsche Tcntoonstellingsbe-
stuur onverhoopt het treurige voorbeeld van het Amster-
damsche volgen en geenerlci vergoeding van reis- en verblijf
kosten aan de Jury-leden toekennen — en mochten tevens 
van regceringswege daartoe geene gelden beschikbaar gesteld 
worden — dan verbindt zich de Directie om 25 % der bruto-
opbrengst van haar commissieloon in het Algemeen Neder-
landsch Agentschap verdiend, te storten in eene kas door de 
tentoonstellers onderling bijeer. te brengen en door eene Com
missie, uit hun midden benoemd, te beheeren, waaruit de 
door hen aangewezen Jury-leden eene schadeloosstelling kun
nen ontvangen. 

ROTTERDAM, Bij den Gemeenteraad zijn door B. en W. in
gediend nadere rapporten van de Commissie voor de plaat
selijke werken en den directeur der gemeentewerken, betreffende 
de aanvraag van de firma Cloos tot terugbetaling van de boete 
van ƒ 4 2 , 8 0 0 wegens te late aflevering van het ijzeren droog
dok. B. en W . stellen voor, overeenkomstig beide rapporten, 
andermaal afwijzend hierop te beschikken. 

D E L F T . Gedurende de zomermaanden zijn de navolgende 
studenten der Polytechnische School tot hun practische vorming 
door den Minister van Waterstaat als buitengewoon opzichter 
aangesteld, te weten: S. Bouma, bij den bouw der nieuwe 
Haarsluis op de Drentsche Hoofdvaart; A . J. M. Stoffels, bij 
den bouw van sluis N° 1 in het zijkanaal naar de Maas; G. D. 
Uittien, bij de zeewerken op het eiland Vlieland; J. A . van 
Eijk Bijleveld, bij die te Petten; P. Mesu, bij de werken van 
het kanaal door Zuidbeveland; J. de Bruijn, bij die van het 
kanaal door Walcheren; A. J. J. van Dreveldt, bij die van de 
Waal onder Dodewaard; A. van Lennep, bij die op den Neder-
rijn boven het Ingenscheveer; A. L. Snouck-Hurgronje, bij 
die op de Merwede; P. C. Visser, bij die van de Dortsche 
waterwegen; J. M. F . M. van Winke l . L. V . B. Rheingantz, 
D . Heijcn, A . I. van de Poll en D . G. T u r k , bij die tot ver
betering van den Rotterdamschen waterweg; B. V . E . Hout-
huijzen en H. Loudon, bij den bouw der schutsluis te Vrees
wijk; H . Doijer, bij het maken van een draaibrug over den 
Vaartschen Rijn; ('.. den Tex en A. Snethlage, bij den bouw 
van de sluis te Vianen; H . Burger en E. Haverkamp, bij het 
maken van de aardebaan enz. van het gedeelte Zwaluwe-Baard-
wijk van den spoorweg Zwaluwe—'s-Bosch; H . M. Henket en 
I. F . P. J. Straatman, bij dat van den metalen bovenbouw voor 
de brug over de Beneden-Merwede; G. H . van der Meulen, bij 
dat van stationsgebouwen enz. voor het gedeelte spoorweg 
Dordrecht—Gorichem; D . Verheul, bij dat van het hoofd
gebouw op het centraalstation te Amsterdam; I. G. G. Feith, 
bij dat van een watertoren te Amsterdam; A. B. Marinkelle, 
L . M. Barnet Lyon en H. Ozinga. bij dat van de aardebaan 
enz. voor het spoorweggedeelte Hoorn—lonkhuizen; J. C. Spakler 
en H . H . Sanaberg, bij dat van stationsgebouwen enz. van den 
spoorweg Groningen -Delfzijl; J. J. Stieltjes, bij het vergrooten 
van de haven te Staveren; W. C. Mooijen, bij het maken van 
stationsgebouwen enz. voor het spoorweggedeelte Staveren— 
Sneek; F. J. van Oppen, bij de terreinopmetingen te Amers
foort; J. J. C. Hardenberg. bij het leggen der spoorbanen te 
Venendaal, en W . Molenbroek, bij den bouw van archief
lokalen voor de Algemeene Kekenkamer. 

De Minister van Justitie heeft op gelijke wijze bij den ge-
vangenisbouw te 's-Gravenhage en Breda aangesteld de stu
denten L. H. Koolhoven en J. P. H . de Man. 
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A D V E R T E N T I E N . 

Compagnon - Fabriek. 
In een bestaande fabriek en scheepswerf, 

wordt een C O M P A G N O N gevraagd, die 
211 a 16 mille kan aanbrengen, of de geheele 
zaak wil overnemen. 

Blieven onder Lett M. Z . L. aan het A l -
gem. Advert.-Hureau van NIJGH & VAN 
DIT.MAR, Rotterdam. 

B U R G E M E E S T E R EN WETHOTJDEB8 der 
Gemeente AMSTERDAM zullen op Maandag 
7 Juli e. k., te 12 uur (les middags, op het. 
Raadhuis, in tiet openbaar doen aanbesteden : 

Het leveren van Hardsteenwerk. 
De voorwaarden dezer aanbesteding zijn 

uitsluitend te verkrjjgen ter Drukkerij der 
Gemeente, tegen betaling van /'0.55. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Bu
reau van den Cemeento-Ingenieiir op het 
Raadhui». Kamer No. 93, van des morgens 
10—12 uur. 

Burgemeester en Wethouders voorts.: 
Amsterdam', V A N T i EN 11(1 V E N , 

25 Juni 1SS4. De Secretaris, 
1.1'. J O L L E . 

Waterleiding te Schiedam. 
AANBESTEDING. 

B U R G E M E E S T E R KX WETHOUDERS der 
Gemeente SCHIEDAM BÖn voornemens ten 
Raadhuize aldaar op Zaterdag 12 Juii 1884, 
des middags ten 12 ure, in het Openbaar 
aan te besteden: 

De ophooging van het terrein be
stemd voor de Pomp- en Filter-
werken en het maken van een 
Haventje, volgens Bestek no. 5. 

Bestek en teekeningen zullen ter Gemeente 
Secretarie te Schiedam van af Dinsdag 1 Juli 
verkrijgbaar zijn tegen betaling van / 8.— 
per stel. 

Inlichtingen zijn te bekomen bjj den In
genieur-Directeur der werken, den Heer H. I 
P. N. IIALRERTSM A. Znibiaak 2(1 Botter-
dam, voormiddags 10—12 ure. 

De aanwjjzing zal geschieden Woensdag 9 
Juli des namiddag! ten 2 ure, aanvangende 
op het terrein nabij den Mathenessedijk. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
S taa tsspoo r wegen. 

A A N B E S T E D I N G 
Op Dinsdag den 15d•» Juli 1884, des namid

dags ten 2 ure, tuin het Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bjj de Moreelse Laan te Utrecht, 
van: 

Bestek No. 400. 
Het maken van eene Woning op 

het gemeenschappelijk station 
Zutfen. 

De besteding geschiedt volgens !j 5S van 
het Bestek 

Het Bestek ligt van den 30"'» Juni 1884; 
ter lezing :um het Centraalbureau bjj de 1 
Moreelse Laan en aan het bureau van den 
lieer Sectie-Ingenieur M. J . V A N DUIJL tc 
Zullen en is op franco aanvraag aan genoemd 
Centraalbureau afd. Weg en Werken) te be
komen, tegen betaling van / 0.50. 

Inlichtingen worden gc-even aan het Cen-
traalbure.iu (Afd. Weg en Werken) en door 
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

De aanwjjzing op het terrein zal geschie
den den 8"**" Juli 1884, ten 11.80 ure des 
voormiddags. 

Utrecht, den 27""'" Juni IS84. 

U N i E S Ï E B I N G . 
Op Maandag 30 Juni zullen de Heeren 

SPIJER aanbesteden: 
Het verbouwen van perceel no. 10 

in dc Kal verst raat, Amsterdam. 
Bestek en teekening zjjn te verkrijgen bij 

de Wed. T A K KX ZOON , Spuistraat bjj de 
Paleisstraat . op Dinsdag 24 Juni. 

Inlichtingen worden verstrekt door den 
Architect J . W. MEIJER. 

AANBESTEDING. 
A. C. B L E U S , bouwmeester te Amsterdam, 

zal namens zjjn Principaal, opZaturdag5Juli 
a. s. aanbesteden: 

Het bouwen van een Woonhuis 
in de Haarlemmer Houttuinen 
te Amsterdam. 

Het bestek en de teekeningen liggen van 
af 20 Juni e. k. ter inzage' ten Kantore van 
den Bouwmeester voornoemd, Haarlemmer 
I louttuiiien 79. 

De bestekken zjjn alsdan verkrjjgbaar 
a f I per exemplaar bjj den boekhandelaar 
J . S. DE H A A S , Paletstraat n*. 14, te Am
sterdam . 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G 
( V o o r r e k e n i n g v a n d e n S t a a t ) . 

Op Dinsdag den 15''" Juli 1884, des namid
dags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bjj de Moreelse Laan te I treeht, 
van : 

Bestek N». 403. 
Het maken van eene Goederen

bergplaats op het station Vucht. 
De besteding geschiedt volgens § 60 van 

het Bestek. 
Het Bestek ligt van den 27'"" Juni 1SS4 

ter lezing aan het Centraalbureau bjj de 
Moreelse Laan en aan het bureau van den 
Heer Sectie-Ingenieur H . E. BE LINKE te 
Jireda en is op franco aanvraag aan genoemd 
Centraalbureau (aid. Weg en Werken) te be
komen, tegen betiding van / 0.50. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken) en door 
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

De aanwjjzing op het terrein zal geschie
den den V"° Juli 1884, ten 11.30 ure des 
voormiddags. 

Utrecht, den 21"'° Juni 1884. 

Maatschappij tot Exploitatie 
VAN 

Staatsspoorwegen. 
V E R N I E U W I N G S F O N D S . 

VERKOOP van ongeveer 6000 ton oude 
ijzeren Spoorstaven, Lasch- en Eind-
platen, Schroef- en Haakbouten enz. 
in perceelen naar keuze der koopers. 

De voorwaarden als ook inlichtingen zijn 
van af 20 Juli 1884 te verkrjjgen aan het 
Centraalbureau der Maatschappij tot Exploi
tatie' van Staatsspoorwegen, Moreelse I.aan, 
.Utrecht en aan de bureaux der Sectie-Inge
nieurs te Groningen, Meppet, Zutfen, Nijme
gen, Rotterdam, fireda en Venloo. 

De voorwaarden worden op franco aan
vrage, na 20 Juli 1SS4, toegezonden. 

Inschrijvingen vóór 12 Augustus 1SS4, 2 
uur namiddag, aan genoemd Centraalbureau 
te Utrecht. 

Utrecht, den 23'» Juni 1SS4. 

STOOMWAALSTEENFABRIEK 
te D R U T E N 

HARTMAN & COMPIE. 
K A N T O O R te N I J M E G E N , 

V A X W E L D E R E N S T R A A T Xo. 14. 

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

MOU.lIhhlhl̂  E\ H L i t n i i i u L . . , 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 

E E K E - D I P L O M A (hoogste onderscheiding). 

H o l l a n d s c h e T u i n e n Z e e p a a r d , 
Bickerstraat 

A M S T E R D A M . 

A A N B E S T E D I N G . 
B i u i w . ' i i - ( S c h o o l . 

BURGEMEESTER KX WETHOUDERS van 
HAARLEM rallen op Vrijdag den 11 Julij 
1884, dei namiddags ten S oor, oplietRaad-
huis der gemeente in het openbaar aanbe
steden : 

Het bouwen eener School met 
conc iërgewoning aan de Bakker
straat te Haarlem 

Raming ƒ 4 4 . 9 5 0 . 
^ Bestek en voorwaarden, alsmede de teeke

ningen liggen ter inzage op ele Gemeente -
Secretarie op alle weikelagen van BI —4 uur, 
en zjjn aldaar, tegen betaling van f 2.30 per 
stel, te verkrjjgen. 

Plaatselijke' aanwjjzing op Vrjjdag den 4 
Julij 1884, des morgens ten 10 uur. 

Inlichtingen zijn te bekomen bjj den Ar-
chitect over de werken en gebonwen der Ge
meente , op werkdagen tusschen den dag der 
aanwijzing en dien der besteding, dos mor
gens tusschen 9 en 10 uur, ten zijnen kin-
tore (Koningstraat n". 2.) 

Burgemeester en Wethouders van ïtaarlem, 
Haarlem, E . A. JORDENS. 

17 Jiuiij 1884. De Secretaris, 
J. TIELENIUS KBDTTHOFF. 

G e l d e r s c l i - O v e r i j s s e l s c h e 

LOKAALSPOORWEG-MJUTSCHAPPU. 
L i j n W i n t e r s w i j k — Z e v e n a a r . 

A A N B E S T E D I N G 
op Zaterdag den 12" Juli 1884, dei namiddags 
ten half drie ure, in de Sociëteit »I)K E E N 
DRACHT" op den Zonncbrink te WINTERS
WIJK, van: 

Bestek N". 31. 
Grond- en Kunstwerken ten be

hoeve van het gedeelte Lokaal
spoorweg Deutiehem-Zevenaar. 
(Lengte ongeveer 15.5 kilometer). 

Bestek N". 34. 
Gebouwen en Inrichtingen op sta

tion Wehl. 
Bestek N". 35. 

Gebouwen en Inrichtingen op sta
tion Didum. 

Bestek N . 36. 
Vier Wachterswoningen, in twee 

perceelen. 
De iiiselirjjvingsbilletten moeten , uiterlijk 

één uur vóór ele besteding, vrachtvrij worden 
bezorgd aan het Bureau der .Maatschappij te 
Winterswijk. 

Voor elk bestek en voor elk der perceelen van 
Bestek N". 36 kan afzonderlijk worden inge
schreven en moet een afzonderlijk insclnïjvings-
billet worden ingeleverd. 

Inlichtingen verstrekt bet Bureau der Maat
schappij t6 Winters/rijk, alwaar tevens de be
stekken met bijbehooren op franco aanvrage 
cn tegen betaling van ƒ 3 . - voor bestek 
N°. 31 en ƒ 1.60 voor elk der overige bestek
ken ve'rkrjjgbaar zjjn. 

Winterswijk, den 18 Juni 1884. 
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AANBESTEDING. 
De Heeren (!. A. H . B L A N K en T. L . 

V E R A A R T , zullen op Vrijdag den 11 Juli 1884, 
des middags ten 12 Dt«, in liet Koffiehuis 
DDE DRAAK" bjj del Heer J . B. T R I M 
BOS, in het openbaar aanbesteden: 

Het Bouwen van negen Woonhui
zen op een perceel gelegen naast 
het Algemeen Burger Gasthuis, 
aan de St. Joseph- en van Has
seltstraat. 

De aanwijzing op het terrein zal plaat; 
hebben op Maandag elen 7 Juli 1SS4, des 
voormiddags ten 11 ure. 

Bestek en teekeningen liggen van af 8 Juli 
in genoemd Koffiehuis ter inzage', terwijl 
gedrukte bestekken met teekeningen ad/1,— 
per exemplaar aldaar te verkrjjgen zijn. 

Inlichtingen te bekomen bjj genoemde Hoe
ren Bestellers en den Architect R. II C. V A N 
SOMEREN te Bergen-op-Zoom 

A A N B E S T E D I N G . 
De COMMISSIE van beheer en toezicht 

over de' Gasthuizen te AMSTERDAM zal 
op Woensdag den 21" Juli 1884, de* namiddags 
te 3 uren, in het Binnen-Gasthuis, in het 
openbaar 

A A N B E S T E D E N : 
Het Bouwen van eene Barak voor 

35 Kribben, benevens het uit
voeren van eenige werken aan 
de gebouwen van het Binnen-
Gasthuis. 

Bestek en teekeningen liggen ter inzage 
ten Kantore aan liet Kinnen-Gasthui», .11 zijn 
aldaar verkrijgbaar tegen betaling van f\,— 
per stel. 

Aanwijzing en inlichtingen, volgens § 24 
van het Bestek, worden gegeven door den 
Heer H . L E G U I J T . Architect over het on
derhout) der (•astliiiisgebotiwen te Amsterdam. 

W. S. J. V A N WATERSCHOOT 
V A N DER G R A C H T . 

P. A. BRUGMAN. 
Leden der BouMt- Commissie. 

I N T E R N A T I O N A L E P R L J S V R A A G 
VOOR EEN 

BEURSGEBOUW TE AMSTERDAM. 
De GEMEESTK AMSTERDAM zal een nieuw B E U R S G E B O U W doen oprichten. 
Zjj noodigt architecten in hut binnen- en buitenland uit, ontwerpen (onder een motto) 

in te zenden, welke op den eersten November van dit jaar op het Raadhuis te Amsterdam 
moeten ingeleverd zijn. 

Bouwsom /1,500,000.— a / 2,000,000.— 
De teekeningen (schaal 1 : 200) moeten de constructieve cn aesthetische waarde van 

het ontwerp eenvoudig en duidelijk doen kennen. Overigens worden eene situatie (schaal 
1 : 500) en korte' memorie van toelichting gevraagd. 

T o t J u r y - L e d e n z p b e n o e m d d e H e e r e n : 
L . H. E B E R S O N , Architect van Z. M. den Koning 
P. .1 H. CUVI'ERS, Architect te Amsterdam 
J. R. DE K H U U F F , Directeur van de Rjjks School voor Kunst-Njjverheid 
D. COBDE8, Voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam 
A. L . Wt' l iFBAIN, Voorzitter van de Vereeniging voor den Effectenhandel te Amsterdam 
S. H E l ' N E R . Lid van de Commissie voor den Graanhandel te Amsterdam 
J . J . V A N IJSENDIJCK, Architect te Brussel 
J . C. RASCHDOIÏFF. Kgl. Baurath und Professor an der technischen Hochschule te Berlijn 
FBIEDRICH VON SCHMIDT, K. K. Oberbaurath und Professor en der Akademie der 

bildenden Ktinste te Weenen 
P. S É D I L L E , Architccte, Secrétaire de la Société des Architectes te Parjjs 
ROBEB'C K E R R , Architect Professor at King's College te Londen. 

Aan de beste tien ontwerpen worden premiën van ƒ 1 , 0 0 0 .— toegekend, terwjjl de 
ontwerpers van vijf dezer door de Jury tot een besloten mededinging worden aangewezen, 
en daarbij premiën van/10,000.—, A6,000.—,/ 6,000—, ƒ 4,000.— en ƒ 3 , 0 0 0 . — 
zullen ontvangen. 

Allo ontwerpen worden tentoongesteld; zij kunnen eerst na sluiting van de tentoon
stelling teruggevorderd worden, met uitzondering van do bekroonde. 

HET PROORAlOtA DER PRIJSVRAAG met het SiTi'ATiK-Pi.AS wordt na 30 Juni kosteloos 
volstrekt op vrachtvrije schriftelijke aanvrage aan tien Wethouder van Publieke 
Werken, adres Raadhuis Amsterdam. 

Burgemeester en Wethouders nan. Amsterdam, 
V A N T I E N H O V E N . 

De Secretaris, 
L E J O L L E . 

Aanbesteding. 
Op Maandag den 14 Juli. dos morgens ten 

11 uur. zal door Burgemeester on Wethouder» 
van Opslirland ten Gemeentehuize te Beet-
sterzwiiag publiek worden aanbesteed: 

a Het bouwen eener School en 
Onderwijzorswoning te Korte-
zwaag. 

O Het bouwen eener School en 
Onderwijzerswoning te Lippen
huizen. 

c Het bouwen eener School te 
Hemrik. 

d Het bouwen eener School te 
Bakkaveen. 

aa Hot maken en leveren van 288 
Schoolbanken en 12 boekenkas
ten in 4 perceelen. 
Het verwen der Schoolbanken 
en kasten in 4 perceelen. 1 

besteding geschiedt voor a,.h, e en d 
elk afzonderlijk en in massa, evenzoo voor 
aa en lih. 

Bestekken on teekeningen verkrjjgbaar ten 
Gemeentehuize te Bectstcrzwaag, tegen franco 
toezending van ƒ 1 . 5 0 , voor ieder perceel: 
terwjjl de bestekken voor aa en ////, zoomede 
de modelbanken aldaar tor inzage liggen en 
Bttuin. 

Inlichtingen bjj don Gemeente Architect, 
lederen Zaterdag, de besteding voorafgaande, 
van 10 tot 2 uur. 

Aanwijzing op de terreinen tien 11 Jul i , 
beginnende ten half 10 uur te Kortozwaag. 

Beelsterzwaag, 23 Juni 11S4. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd. 

bh 

D o 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G 
( V E R N I E U W I N G S F O N D S ) . 

Op Woensdag den 9'» Juli 1884, dos namid
dags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen bjj de .Moreelse Laan te' Utrecht, van: 

Bestek No. 89. 
Het leveren van Eiken Wissel

hout en Eiken Brugleggers, ten 
behoeve der Staatsspoorwegen, 
in acht perceelen. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrij
ving, volgons art. 20 van hot bestek. 

Het bestek ligt van tien 23"'" Juni 1SS4 
ter lozing aan hot Centraalbiiroau bjj de Mo
reelse Laan en aan do bureaux van de Hoeren 
Sectie-Ingenieurs W. .1. K L E R K DE REUS 
te Meppel en H . E . B E U N K E te Breda en 
is op franco aanvraag aan genoemd Centraal 
bureau (Afd. Weg en Werken) te bekomen, 
togen betaling van f 0.50. 

Inlichtingen worden gegeven aan hot Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken) en tloor 
de Sectie-Ingenieurs voornoemd. 

Utrecht, den 21"'" Juni 1SS4. 

Maatschappij tot Exploitatie vnn 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G 
( V E R N I E U W I N G S F O N D S . ) 

Op Woensdag den 91" Juli 1884, des na
middags ten 2 ure, aan hot Centraalbureau 
dor Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bij de Moreelse Laan te Utrecht, 
van: 

Bestek No. 87. 
Het maken en leveren van stalen 

Tongbewegingen mot tocbohoo-
ren en ijzeren Excentrieken, 
ten behoeve van de Staatsspoor
wegen. 

De besteding geschiedt bjj enkele inschrij
ving, volgens art. 17 van hot bestek. 

Het bestek ligt van don 23"'» Juni 1SS4 
ter lezing aan het Centraalbiiroau bjj de Mo
reelse Laan on MO do bureaux van tie Heeren 
Sectie-Ingenieurs W. J . K L E R K DE REUS 
te Meppet en H . E . BEUNKK te Breda cn 
is op fruuro aanvraag aan genoemd Centraal
bureau (Afd. Weg en Werken) to bekomen, 
togen betaling van ƒ 0.60. 

inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbiiroau (Afd. Weg en Werken) en door 
de Sectie-Ingenieurs Voornoemd. 

Utrecht, don 21"'° Juni 1884. 

li. HOLSBOER. - ̂ i-nliem. 
l e v e r a n c i e r vati Z. M. den Koning. 

Fabriek en Magazijn van Instrumenten voor wetenschappelijk gebruik. 
B e k r o o n d v o o r W a t e r p a s , H o e k m e e t - e n a n d e r e i n s t r u m e n t e n 

m e t Z i l v e r 1 H « S , 1881, 18S3 ( I n t e r n a t . T e n t o o n s t . ) 
Hoogste onderscheiding 1879. 

EQUEKB.ES. 3IRKTKEÏTIXt!KX, BRIEF- e n ' PAKKETI5ALANSEN, e n z . e n z . 
B A K E N S , R O T A T I E - en I N D U C T I E - T O E S T E L L E N . T E L E G R A A F - A P P A R A T E N , enz. enz. 
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Hoofd-Opzigter 
HONDSBOSSCHE ZEEWERING. 

Tengevolge van overlijden is opengevallen 
de betrekking van H O O F D - O P Z I G T E R 
van het Hoogheemraadschap van den Honds
bossche en Duinen tot Petten, op eene jaar
wedde van ƒ 1 6 0 0 , — , benevens vrije wo
ning tc Hazepolder, bjj Petten, en ƒ 1 6 0 , — 
voor reiskosten. 

Vereischten zjjn theoretische en practische 
kennis van rjjs-, steen- en grondwerken, ge
bouwen, bruggen, sluizen enz. 

Sollicitanten kunnen zich voorden 18 Julij 
e. k. schriftelijk of persoonlijk aanmelden brj 
den Djjkgraaf te Alkmaar. 

Persoonlijke aanmeldingen kunnen geschie
den 24, 25, 27, 28 en 30 Junjj, alsmede 9, 
11 en 12 Julij e. k. van des voormiddags 11 
tot des namiddags 3 uren. 

Alleen diegenen zullen in aanmerking ko
men, welke bewjjzen overleggen van be
kwaamheid, ervaring en goed gedrag. 

Dijkgraaf en Hoogheemraden van den Honds-
bossche en Duinen tot Petten. 

D. l\ V A N L E E U W E N , Dijkgraaf. 
A. P. B U R G E R , Secretaris 

Alkmaar, 17 Junjj 1884. 

Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VAL OE TRAVERS, 
FABRIEK T R A D E M A R K . N A T U U R L . A S P H A L T 

VAN 

VAL DE TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

J. L. BACON & C°. 
Ingenieurs, aannemers van verwarming en ventilatie. 

Gouden Medaille, 
Tentoonstelling 1883, Amsterdam, 

N i e u w e v a a r t , 10 
AMSTERDAM. 

Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge
stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 

Projecten en begrootingen worden kosteloos 
geleverd. 

3 P A R K E T V L O E R E N , * 
3 VILLEROY & BOCH, METTLACH 
2 BOCH Frères, MAUBEUGE 
3 MINTON, HOLLINS & C»., STOKE _ 
eo bij de Vertegenwoordiger, en Depothouder.: £ j 
5 D E L I J I T & C % g 

Oostzeedjjk 248, Rotterdam. 

AMSTERDAM 
B e l t w e g N". 3. 

G e c o m p r i m e e r d e A s p h a l t w e g e n e n d i t o D o r s c h v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p h a l t - M a s t i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i n g - K i n k s , M o u t v l o e r e n , 

K e l d e r s . 
K o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a g a z j j n v l o e r e n , G a n g e n . V e r a n d a ' s , 

B r u g - e n D a k b e d e k k i n g w i ^ e t o ^ ^ d ^ e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 

Z i n d e l i j k , V o c h t w e r e n d , O n d o o r d r i n g b a a r , G e r a a s w e r e n d . 
A s p h a l t s p e c i a a l t o t w e r i n g v a n v o c h t i g e m u r e n . 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 

J> Directeur. W. P A T O N W A L S H 

BECKER & BUDDINGH. - ARXlËMT 
K O N I N K L I J K E F A B R I E K ™ 

W A T E R P A S - , 
H O E K M E E T -

en andere 

I N S T R U M E N T E N 

PH0T0L1T1I0GR.4PI1IE. PIIÖTrtZI\i:illillAPIIIE 
e n S t é r é o t y p e - I n r i c h t i n g 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zjjne inrichting voor Pl i« i* l l th»grn | ih le , 
bnzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van H H . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l 'hotoz ln i» -
crapliie voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van H H . Uitgevers en op 
zjjne Ktéré«i>pr>lnrlt'liting voor H H . Druk
kers, alles tot de minste prijzen. 

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

De heer JOH. G. S T E M L E R Cz. , te Am
sterdam, heeft zich welwillend belast met het geven van inlichtingen en het aannemen van 

estellingen voor Pliotolitlitigiaiihii-, zonder 
prijsverhooging voor de bestellers. 

voor I N G E N I E U R S , A R C H I 1 E C 1 E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S , enz. 

Geëmai l leerd- i izeren P E I L S C H A L E N , 

WEEGWERKTUIGEN. 

Vraagt Catalog. 

I.osanges , 
IJzeren D a k e n , 

en Z i j l i e k l . , 
IJzeren (iebouwen, 
l ïegalv. IJzeren 

E m m e r s . Tobben, I 
Gieters, enz. enz 

N E D E R L . 1 VERZINKFABRIEK, | 

Van der JÜinden & Co. 
•jilllv. 0|l 

LOONl 
Dordrecht. 

Zuinigheids- I Niet ungroeiea* 
D . . . I de cn roestwe-
Koostenj/,ers.| Ieu,l,. Verven. 

H. H. Architecten en Bouwkundigen 
worden opmerkzaam gemaakt op mjjne Reproductie P H O T O - L I T H O G R A P U I E • alle 
B o u w k u n d i g e T e e k e n i n g e n , in zwarte ljjnen geteekend. worden door deze methode, 
neten in denzellden ot 111 een verkleinden maatstaf vervaardigd, waardoor dezelve niet 
alleen zeer spoedig maar ook zeer accuraat en in billijken prjjs worden geleverd Ook 
Heeren Boekhandelaren worden hierop attent gemaakt, terwijl het zeer geschikt is voor 
de uitgave van G e ï l l u s t r e e r d e B o e k w e r k e n . 

Met achting, UEd. Dv. Dienaar, 
A . . K R O O N , 

Photo-Litliograaf en Steendrukkerij, Reguliersdwarsstraat N". 33, Amsterdam. 

Cf. VAN LENT, Rotterdam. 
Vertegenwoordiger der Ceramiek- en 

Cementtegelfabriek. 

LÉON DE SMET & Co., Gent. 
Verders specialiteit in: 

IJzeren Kerk- en Pabrieksramen. 
IJzeren en Houten Rolblinden. 
Zweedsche Kamerdeuren. 
Italiaansche Mozaïkvloeren. 
Prima Portland-Cement. 
Plafonneerlatten, veel billijker en beter 

als Riet. 
Onbrandbare Verf enz. 
Prospectussen en Prijscouranten op aanvraag. 

A . P . D E V R I E S J r . 
J A L O U S I Ë N F A B R I K A N T , 

Passeerdergracht N<. 22, Amsterdam. 
Beveelt zich bjj heeren Bouw

kundigen aan voor de levering 
van BINNEN- en BUITENJALOUSIËN, 
uiterst net en soliede. tegen den 
laagsten prjjs, alsook houten 
Rolgordijnen. 

Monsters en prijsopgaaf franco 
en gratis. 

Gedrukt bij 6 . W. van der Wiel & (X, te Arnhem. 

N E G E N T I E N D E J A A R G A N G N°. 27. Z A T E R D A G 5 JULI 1S84. 

MICITIA 
[^. . i i l l l l^i 

Redacteur-Uitgever I'. \V. V A X GKXI>T ](',/.. 
Bureau def Redactie van Architectura el Amiciüa: TAX S Ï ' K I X C i K R , 

C. l i . P O S T H U M U S M E Y J E S en A. W. W E I S S M A N . 
Stukken voor het Genootschap, de Redactie betreflende, te adresseeren 

aan den lieer C. I». POSTHUMUS MEYJES, Prinsengracht S51 te Amster
dam, en die omtrent de Administratie van het Genootschap aan den 

lieer T ir . <J. STRENGERS, Oosterdoksluis, te Amsterdam. 
Alle andere stukken en ndverlentijp aan het Bureau van De Opmerker, 

Driekoningeiislraat N". 2<S ie Arnhem. 

A.V/.W. 
A U O X X T M K X T / 2.25 per 3 maanden of wel /es gulden per jaar bij 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag; voor het buitenland 
f 7.50 en Nederlandsch-Indie f 9.—, bij vooruitbetaling. 

A D V E R T E N T I E N , ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een bewijsnummer, worden tot Vrijdag avond aangenomen. 

\ Voor veelvuldige plaatsing of een groot aantal regels worden abon
nementen gesloten. 

AFZONDERLIJKE NOMMERS, uitsluitend bij contante betaling te beko-
I men, ad 15 cent per stuk en 25 cent per plaat. 

(A. et A.) H E T A U T E U R S R E C H T 
V A N DEN ARCHITECT EN D E PERS. 

„Hoewel de kunst van den architect in de laatste 
tien jaren meer en meer erkend wordt, ook door cle 
couranten, die bij herhaling berichten omtrent pas vol
tooide of in aanbouw zijnde bouwwerken opnemen, 
ontbreekt het toch niet aan voorbeelden, hoe bij «Ier-
gelijke berichten dikwerf de naam van den architect, 
die het werk geïnventeerd heeft, en wien dus de eer 
ervan toekomt, niet voordracht verzwegen wordt. Zoo 
namen verschillende bladen berichten op omtrent het 
nieuwe hotel op de Alexanderplatz te Herlijn, waarin 
de „Maurermeister" Gregorovius als de ontwerper wordt 
voorgesteld, terwijl degenen, die hij met het opma
ken van plans belast had, n.l. de heeren Carl Zaar, 
Von Holst en Martens, aan wier talent niet alleen de 
prachtige planverdeeling, maar ook de rijke decoratieve 
behandeling van het uit- en inwendige te danken is, 
in 't geheel niet vermeld worden. Dat dit met opzet 
gedaan zou zijn, is moeilijk aan te nemen, maar het 
is eenvoudig het gevolg daarvan, dat de personen, 
van wie de couranten hunne berichten kregen, er slechts 
op bedacht waren, zich zelf in een gunstig licht te 
stellen. Het is echter karakteristiek en bedroevend 
tevens, dat men bij een kunstwerk als het Alexander-
platzhötel niet eens vermoedde, ' dat een kunstenaar 
daar de hand in had gehad. Hij dergelijke ervaringen 
is het niet te verwonderen , dat enkele architecten zich 
dikwijls gedrongen zien, zelf op de groote trom te 
slaan." 

Het bovenstaande is te lezen in de Deutsche Bau-
zeitung van 18 Juni 1884, en ook voor ons Neder
landers niet zonder beteekenis. 

Ook ons kleine land heeft het voorrecht (?) tal van 
geüsurpeerde reputaties in zijn midden te bezitten, 
die, gesteund door gewillige courantenschrijvers en door 
een dom publiek, voor kunstenaars doorgaan en op het 

laatst zelf beginnen te gelooven, dat zij kunstenaars zijn. 
De eenige kunst, die zij echter bezitten , is deze, dat 

zij soms uitstekende helpers zich weten te kiezen, die 
echter zooveel mogelijk verborgen gehouden worden, 
ja soms, als de bouwheeren op het bureau komen, 
plotseling in een kast of zijvertrek worden gestopt, 
opdat men hun aanwezigheid niet vermoede. 

Mogen ook al in Duitschland enkele architecten, die 
dus „geëlimineerd" worden, zich recht weten te ver
schaffen door zelf „op de groote trom te slaan", of 
zooals in de Bauzeitung staat: „krdftig in die Postume 
su stossen", slechts weinigen hiertelande zijn in het 
bespelen dier instrumenten bekwaam, en den meesten 
ontbreekt de kracht om de groote trom naar eisch te 
laten brommen, of de virtuositeit om uit cle bazuin iets 
anders dan wangeluiden voort te brengen 

Voeg hier nog bij, dat het ruime aanbod van „bureau-
krachten" oorzaak is, dat wanneer de artistieke helper 
slechts naar trommelstok of bazuin zou kijken, zijn ont
slag daarvan het onmiddellijk gevolg zou zijn, en ge 
zult begrijpen, dat het den „geusurpeerden reputaties" 
niet moeilijk valt zich in hunne position te handhaven. 

De bouwkunst is in de laatste jaren in Nederland 
aanmerkelijk vooruitgegaan, en dit is juist te danken 
aan de talenten, die, evenals de viooltjes, „in het ver
borgene bloeien." Mogen nu ook al die miskenden 
zich troosten met het vers van Gray: 

„Pull many a gem of purest ray serene 
'The deep unfatltomed caves of ocean bear, 
Full many a flower is born to blush unseen 
And waste its sweetness to the desert air" , 

het is toch niet te ontkennen, dat dit een schrale troost 
is, want het valt hard, miskend te worden. 

Laat daarom ieder, die het met cle kunst weimeent, 
zorgen, dat eere krijgt, wien eere toekomt. 

Veritas?, 
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(A.etA.) E E N NIEUW M A A N D B L A D . 
Wij ontvingen dezer dagen N". I van De Bouwkunst, 

orgaan van de Vereeniging tot bevordering der Bouw
kunst te Groningen, dat maandelijks verschijnt. In 
de voorrede zegt de Redactie: 

„Bij herhaling hebben wij onder de leden van de Ver
eeniging tot bevordering der bouwkunst te Groningen 
den wensch hooren uiten, dat het gesprokene en ver
handelde in onze gewone vergaderingen, op een of 
andere wijze aan de vergetelheid zoude onttrokken 
worden. Niet dat men al hetgeen daar verhandeld 
wordt van zoo overwegend belang of buitengewoon 
nuttige strekking acht, maar omdat het in elk geval 
een weinig aanmoedigend idee is, wanneer het resultaat 
van een onderzoek op technisch gebied, of beschou
wingen over een onderwerp op kunstgebied, waarom
trent wij een geruimen tijd met de gedachten zijn bezig 
geweest, niet verder zal reiken dan den betrekkelijk 
kleinen kring eener vakvereeniging. 

Vandaar dit maandblaadje, hetwelk in deze leemte 
op waardige wijze denkt te voorzien. 

Maar niet uitsluitend daaraan zal dit blad gewijd 
zijn , vooral ook, wijl zoodoende deze onderneming een 
te drukkende last voor de financiën onzer Vereeniging 
zoude zijn. Een meer ruim veld is daarom ter bear
beiding gekozen; maar tegelijk bepaald, dat de redactie, 
afgescheiden van de Vereeniging, voor den inhoud en 
de financieele regeling van het blad uitsluitend verant
woordelijk is. De eenige band tusschen de Vereeniging 
en het blad is dan ook : dat de Vereeniging eene sub
sidie schenkt, waarvoor alle leden en kunstlievende 
leden het blad gratis ontvangen. 

Te vermelden wat wij voornemens zijn bij voorkeur 
in ons blad te behandelen, achten wij minder gewenscht, 
daar wij het beter vinden te geven dan te beloven. In
tusschen kunnen wij wel verklaren dat ons hoofddoel 
in deze is: bevordering van den kunstzin in het alge
meen en van de bouwkunst in het bijzonder. 

Moge dit streven waardeering vinden, zoowel onder 
de beoefenaren der bouwkunst en aanverwante vakken 
ten onzent, als bij hen wien de vooruitgang van de 
kunst in het algemeen dierbaar is, en die het zich tot 
een eer rekenen , de verheffing van het schoone te hel
pen bevorderen." 

Wij vertrouwen , dat De Bouwkunst steeds aan zijn 
hoofddoel getrouw moge blijven, en het zijne moge 
bijdragen tot hernieuwden bloei van de vaderlandsche 
bouwkunst. 

(A. et A.) D E VERDEDIGING 
V A N D E N RIJKSBOUWMEESTER H O E U F F T . 

Naar aanleiding van de opmerkingen over het be
heer der Landsgebouwen, gemaakt door den heer 
Schimmelpenninck van der Öye in de Vergadering van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 30 Novem
ber 1883, heeft de Rijksbouwmeester Hoeufft eene 
Nota geschreven, die met de daarbij behoorende brieven 
hieronder wordt medegedeeld. 

's-Gravenhage, 29 Apri l 1884. 

Aan 
dc Huishoudelijke Commissie uit de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal. 
De opmerkingen over het beheer der landsgebouwen, ge

maakt door den heer Schimmelpenninck van der Oye in de 
vergadering van 30 November 1883, hebben mij geleid tot het 
instellen van een onderzoek. 

Voor zooverre die opmerkingen het tegenwoordig beheer van 
het gebouw der Tweede Kamer betreffen, acht ik het inzon
derheid van belang, dat Uwe Commissie van de uitkomsten 
van dat onderzoek kennis drage. 

Ik heb daarom de eer haar in afschrift eene Nota aan te 
bieden, opgemaakt door den Rijksbouwmeester Hoeufft. 

Wellicht acht Uwe Commissie het met mij wenschelijk, ook 

in het belang van dien architect, dat de overige leden der 
Kamer bekend worden gemaakt met de wederlegging der in 
het midden gebrachte bezwaren. 

Ten aanzien der overige onderwerpen, door den heer Schim
melpenninck van der Oye behandeld, merk ik nog op, dat de 
rioolquaestie reeds geruimen tijd geleden is opgelost door her
stel van een lang verborgen gebleven gebrek; dat de zaak van 
den zoogenaamden kartonnen schoorsteen tot klaarheid is ge
bracht door het aan Uwe Commissie gericht schrijven van 
mijn ambtsvoorganger van 8 .Mei 1882, n". 9, afdeeling Water
staat A , en dat over de verbouwing van het gebouw der Eer
ste Kamer aan de Huishoudelijke Commissie dier Kamer door 
mij eene Nota is overgelegd van den architect Nieuwenhuis. 

Ten slotte heb ik de eer mede te deelen dat de buitenge
woon opzichter bij de landsgebouwen, H . E . van de Water, 
door den Rijksbouwmeester in het 2de district is aangewezen 
om uitsluitend het toezicht op de werkzaamheden aan het ge
bouw van de Tweede Kamer uit te oefenen. 

De Minister van Waterstaat, Handelen Nijverheid, 
VAN DEN BERGH. 

's-Gravenhage, 12 April 1884. 
Aan 

Zijne Excellentie den Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid. 

Ingevolge de opdracht, in nevenvermeld schrijven vervat, 
heb ik de eer Uwe Excellentie hierbij aan te bieden eene 
Nota als wederlegging der beschuldigingen, door den heer 
Schimmelpenninck van der Oye tegen mijn beheer ingebracht. 

Onder dankbetuiging voor de gelegenheid, welke mij door 
de toezending mijner Nota aan de Huishoudelijke Commissie 
der Tweede Kamer gegeven is, mij te zuiveren van den blaam 
welken de heer Schimmelpenninck van der Oye op mijn be
heer geworpen heeft, veroorloof ik mij Uwe Excellentie in 
overweging te geven de Huishoudelijke Commissie vrij te laten, 
zoodanig gebruik mijner Nota te maken als haar meest wen
schelijk voorkomt. Hierdoor toch kan de gelegenheid ontstaan 
dat mijne rechtvaardiging door den druk openbaar worde ge
maakt, evenals dit met de beschuldigingen het geval is geweest. 

Ter voldoening aan het slot van het schrijven Uwer Excel
lentie van 11 Maart 1884, n°. q , afdeeling Waterstaat A , heb 
ik de eer mede te deelen, dat de buitengewoon opzichter H. E . 
van de Water door mij belast is om uitsluitend het toezicht 
op de werkzaamheden aan het gebouw van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal uit te oefenen. 

De Rijksbouwmeester, 
{get.) HOEUFFT. 

N O T A op de redevoering van den heer Schimmel
penninck van der Oye, gehouden in de zitting 
van 30 November 1883 van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal, voor zoover deze betrof de 
werkzaamheden, uitgevoerd in 1883 in het ge
bouw van de Tweede Kamer. 

De werken, waarop aanmerkingen gemaakt zijn, worden als 
volgt onderscheiden: 

A. Werken omschreven in het bestek voor het onderhoud 
der landsgebouwen. 

B. Herstelling van het stukadoorwerk in de Vergaderzaal. 
A. Werken omschreven in het bestek voor het onderhoud 

der landsgebouwen. 
Op den voorgrond moet gesteld worden, dat de heer Schim

melpenninck van der Oye de Directie ten onrechte aanspra
kelijk stelt voor werken, waarvan de oplevering nog niet had 
plaats gevonden. Voor deze oplevering bleef nog de tijd over 
tot op het einde van het bestek. De gebreken zijn dan ook 
door den aannemer buiten bezwaar van 's Lands schatkist tot 
en met het Kerstreces hersteld 

De vraag of eene vergelijking tusschen een voorloopigen en 
een de l ïn i t ieven toestand mag gemaakt worden, schijnt geen 
antwoord te behoeven. 

Rehangwerk. Betreffende het behangwerk der Presidentsloge 
kan gezegd worden, dat het «loslaten van het papier" van zeer 
geringe beteekenis is geweest. Bij eene nauwkeurige opname 
is het gebleken, dat dc opmerking alleen heeft kunnen betref
fen het loslaten over eene lengte van 1 meter en over eene 
breedte van 5 millimeter, ter plaatse waar het ontbrekende 
papier moest aansluiten. Dit loslaten was het gevolg van het 
in eene te sterke mate ontdoen van de stijfsel van den kant 
van het papier, eene werkzaamheid die in zekere mate steeds 
behoort te geschieden, teneinde vervuiling op den naad van 
het papier te voorkomen. 

Het onbehangen blijven van een gedeelte van de loge is ver
oorzaakt door het ontbreken van eenig papier, tengevolge 
van de niet tijdige levering door den fabrikant. 

De waargenomen gebreken van het behangwerk der steno
grafenkamer zijn te wijten aan den toestand van het linnen. 
Dit linnen vertoonde, nadat het vroegere papier daarvan was 
afgescheurd en na beproeving, geene gebreken, zoodat men 
het ter wille der zuinigheid behouden heeft. Nadat het nieuwe 
papier was opgebracht, is de kleefstof, waarschijnlijk tenge

volge van het op eenmaal hevige stoken, te spoedig opgedroogd, 
cn bleek het toen dat het linnen niet tegen de werking der 
kleefstof bestand was. zoodat ook het papier moest inscheuren. 

Ramen uitkomende aan de hoofdtrap. 
Eene vernieuwing dezer ramen was in het bestek omschre

ven, omdat dc bestaande ramen de noodige sterkte missen om 
spiegelruiten te bevatten. Ten behoeve van noodzakelijke wer
ken , die geen uitstel konden lijden, bleef het aanbrengen der 
spiegelruiten en dus ook de vernieuwing der ramen achterwege, 
waartoe te minder bezwaar bestond, omdat deze werken niet 
door de Huishoudelijke Commissie waren aangevraagd. Dien
tengevolge ontvingen de ramen dezelfde verfkleur als het overige 
houtwerk, en kan hier noch van «verloren arbeid", noch van 
«ge ldversp i l l ing" sprake zijn. 

Op de vraag: »is er voldaan aan het bestek?" wordt geant
woord: "neen", doch daarbij gevoegd, dat eene afwijking van 
het bestek door eene verwisseling van werk. wanneer die 
onvermijdelijk geacht wordt, volkomen gewettigd is; de ver
rekening geschiedt alsdan door staten van meer cn minder 
werk, goed te keuren door den Minister. 

Behandeling der hoofdtrap. 
De mecning dat «men eerst, nadat het afbranden voltooid 

was, begreep dat het afgedane werk nutteloos was geweest", 
is onverklaarbaar, daar het afbranden of beter gezegd «atloo-
gen" noodzakelijk was: 

1". omdat het onmogelijk was, het ter dikte van eenige 
millimeters bestaande verf- en lakwerk deugdzaam met witte 
verf over te schilderen; 

2°. om de gebreken aan de treden cn portalen volkomen te 
kunnen beoordeelen. 

Na atloop van het atloogen bleek clan ook, dat de dektreden 
van een deel der trap uit gaaf eikenhout en een ander deel 
uit gaaf grenenhout bestonden, zoodat van het aantal dek
treden en het portaal voor de Vergaderzaal behouden zijn 
gebleven. 

Van vernieuwing van «staande kassen" is geen sprake ge
weest. De bewering, dat «alle loopplanken met staande kassen 
cn portalen moesten vernieuwd worden", berust dus op ver
keerde inlichtingen. 

De gedeeltelijke vernieuwing heeft plaats gehad met goed
keuring van den Minister cn is op staat van meer werk ver
rekend. 

Tegenover de bewering, dat «het hout voor de vernieuwing 
gebruikt bij voldoend opzicht afgekeurd had moeten worden", 
wordt aangevoerd, dat voor eene afkeuring niet de minste aan
leiding kon bestaan , aangezien de deugdzaamheid van het hier 
gebezigde hout, zijnde teakhout, buiten twijfel was. Deze 
houtsoort werd gekozen, omdat het zoogoed als krimpvrij is, 
welke eigenschap bij hout, dat onmiddellijk geverfd moest 
worden, onmisbaar was. 

Bij de vernieuwde treden en portalen kan dan ook geen 
noemenswaardige krimpnaad gevonden worden. 

Bedoelt de heer Schimmelpenninck van der Oye, dat het 
hout niet geschikt was om geverfd te worden en om die reden 
afgekeurd had moeten zijn, dan dient hierop als antwoord, 
dat die ongeschiktheid alleen bestaat voor de soort van verf, 
die bij andere houtsoorten gebruikelijk is en hier werd toege
past. Dat de gebezigde verf niet «slecht" was, is gebleken ter 
plaatse waar het houtwerk niet vernieuwd is geworden. De 
beoordeeling »in tegenstelling met de verf destijds door de 
Huishoudelijke Commissie aangebracht" kon onmogelijk ten 
nadeele van de gebezigde verf uitvallen. Het tegendeel zoude 
juister zijn. 

Het verfwerk op het teakhout vertoonde zich eerst in goe
den toestand en heeft de werking van het hout op die verf 
zich eerst langzaam en daarna in toenemende mate voorge
daan, namelijk bij het einde van het reces, toen het te laat 
was om het verfwerk tc vernieuwen. 

Verfwerk der griffie. 
De deuren der griffie, waarvan sprake is, maken een onder

deel uit van het houtwerk, hetwelk in 1877 ter wille van den 
spoed in het nog niet opgedroogde metselwerk aangebracht en 
terstond daarop beschilderd is moeten worden. Het hout, na 
eerst door de vocht gezwollen en daarna door de droogte ge
krompen te zijn, moest noodzakelijk vervelooze gedeelten vcr-
toonen. De wijze van schilderen was hiervan geheel onaf
hankelijk. 

Het «overschi lderen", waarvan de heer Schimmelpenninck 
van der Oye spreekt, heeft in 1883 niet plaats gehad. Welzijn 
de vervelooze gedeelten bijgeschilderd om het onooglijke weg 
te nemen. Het overschilderen kan later geschieden, wanneer 
men overtuigd is, dat de werking van het hout zal hebben 
opgehouden. 

Te betreuren is het dat de tijd ontbroken heeft om de ge
breken, waarop door den heer Schimmelpenninck van der Oye 
gewezen is, vóór de bijeenkomst der leden te herstellen, doch, 
gelijk reeds is opgemerkt, de Directie kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor afkeurenswaardig werk, vóór dat de op
levering van dat werk heeft plaats gevonden. 

In het Kerstreces heeft de aannemer dan ook het behang
werk in de stenografenkamer en het schilderwerk van de hoofd

trap, na dit opnieuw uitgevoerd te hebben, onberispelijk op
geleverd 

Van «verzuim door gebrek aan opzicht, hetwelk eene voor
dracht tot ontslag van den opzichter ten gevolge moest hebben", 
kan hier geen sprake zijn. De menigvuldige werken, welke 
in 1883 in het gebouw der Tweede Kamer uitgevoerd werden 
cn waarvan het behang- en verfwerk slechts een gering onder
deel uitmaakten, kunnen integendeel van het nauwgezette 
toezicht getuigen. 

Hiertoe behooren de herstelling van het stukadoorwerk der 
Vergaderzaal, welk werk hierna wordt behandeld, het maken 
van een buitenlantaarn boven de vergaderzaal, ter wegneming 
aan de bekende grieven van tocht, van het inwaaien van sneeuw 
en stof en van het doordringen der zonnestralen. Voorts de 
vernieuwing van een gedeelte der gasleidingen binnen het ge
bouw en der hoofdgeleidingen op het Binnenhof, waardoor de 
gewenschte verbetering |in de gasverlichting der Vergaderzaal 
verkregen is, enz. 

B. Herstelling van het stukadoorwerk der Vergaderzaal. 
Naar aanleiding der opmerking van den heer Schimmel

penninck van der Oye, «dat het opzicht werd opgedragen aan 
een bouwkundige", wijst de ondergeteekende erop dat de Huis
houdelijke Commissie hem de directie van dit werk heeft toe
vertrouwd, als zijnde aan haar door den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid toegevoegd, hetgeen het gevolg 
was van eene vraag door de Huishoudelijke Commissie aan 
dien Minister tot toevoeging van een bouwkundige gedaan. 
Alhoewel de Commissie den ondergeteekende eene prijsopgaaf 
van den stukadoor Elfring had medegedeeld, meende zij toch 
dc keus der werklieden aan hem te moeten overlaten. 

Bij de keus van geschikte aannemers moest, naar de meening 
van den ondergeteekende. voornamelijk uit hoofde van de 
moeilijkheid van het ontdoen der witkalk en het herstel van 
de ornementen der zaal, op den voorgrond staan, dat alleen 
met soortgelijk werk vertrouwde werklieden in aanmerking 
mochten komen. Vooral daar het geheele werk in korten tijd 
moest geschieden, moesten die aannemers de voorkeur ver
dienen, welke, zelf bekwaam zijnde het werk te beoordeelen, 
een voldoend aantal beproefde werklieden ter beschikking konden 
stellen, teneinde de mogelijkheid tot afkeuring te ontgaan, 
daar de tijd tot herstel dan zoude ontbreken. 

Aan die vereischten voldeed de stukadoor Elfring niet. 
Het «afkrabben" van het door den heer Schimmelpenninck 

van der Oye bedoelde «lofwerk" was noch in omvang, noch 
in wijze vaii uitvoering een voldoende maatstaf om te beoor
deelen of die stukadoor in staat was. het geheele werk deugd
zaam en in den bepaalden tüd te verrichten. Voorts was de 
ervaring der Directie van de Landsgebouwen over grootere 
proeven zijner bekwaamheid in het herstellen van ornement-
werk niet gelukkig, en getuigde bovendien de toestand van 
het stukadoorwerk in de Vergaderzaal niet voor zijne kennis 
en goede zorg. De laag witkalk die o. a. de gegoten sierlijs
ten der kroonlijsten bedekte, was zoo zwaar, dat de oorspron
kelijke vorm op sommige plaatsen bijna niet meer te herken
nen was. Het is dan ook aan dien toestand te wijten, dat de 
herstelling in den afgeloopen zomer zulk een omvang heeft 
moeten verkrijgen. 

De stukadoor Van Vlijmen, die het werk heeft uitgevoerd, 
heeft zich sedert jaren een welverdienden naam gemaakt als 
bekwaam ornementist. Tengevolge van den afloop van een 
belangrijk werk had hij een groot aantal beproefde werklieden, 
namelijk boetseerders en stukadoors, in dienst. Van zijne be
kwaamheid en geschiktheid had hij aan de Directie der Lands
gebouwen bewijzen geleverd, waartoe in de voornaamste plaats 
kunnen gerekend worden het herstellen van het plafond aan 
de Noordertrap en van de bekende andere sierlijke plafonds 
van het Stadhouderlijk Kwartier. 

Was de stukadoor Elfring met de zaal van nabij bekend, de 
stukadoor Van Vlijmen was reeds eenigen tijd in de zaal werk
zaam geweest, voordat de firma Elfring het vertrouwen der 
Huishoudelijke Commissie genoot. Voorts verklaarde hij zich 
bereid het werk in 6 weken te voltooien. Een en ander was 
oorzaak. dat bij een gering verschil met de prijsopgaaf van 
den stukadoor Elfring, aan zijne aanbieding de voorkeur ge
geven werd. 

De heer Schimmelpenninck van der Oye zegt: «den igden 
Juni nam niet het werk, maar de vernieling een aanvang", 
en verder: «instede van af te krabben, is de boel kapot ge
slagen, zoodat thans de prachtige uit de hand voortgebrachte 
lijsten zijn vervangen door gietsels uit de fabrieken", en ten 
slotte: «ge lukkig is er nog eene sierlijst blijven staan." Ver
mits «het blijven staan van nog eene sierlijst" slechts betrek
king kan hebben op de kroonlijst, zoo moet uit dit gezegde 
afgeleid worden, dat ook bovengenoemde lijsten bedoeld wor
den deel uit te maken van de kroonlijst. Het is juist, dat 4 
van de 5 versierde lijsten «door gietwerk" vervangen zijn, doch 
daarentegen onjuist, dat deze lijsten «prachtig uit dc hand ge
boetseerde lijsten" waren. 

De waarheid is, dat deze lijsten bestonden uit gegoten stuk
ken of staven, met weinig zorg vervaardigd, geplaatst en aan-
cengebracht, zoodat de lijsten zich onregelmatig en in bochten 
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vertoonden. Kcne vernieuwing « e r d uit dien hoofde verkies
lijk geacht, en de stukken in staven van het stukadoorwerk, 
waartegen zij gehecht waren, losgemaakt en verwijderd. Dit 
losmaken zoude onmogelijk gebleken zijn, indien de lijsten in 
het getrokken stukadoorwerk geboetseerd waren geweest, want 
in dat geval maken zij daarmede een geheel uit. 

Dat de stukken van versierde lijsten, die de heer Schimmel-
penninck van der Oye opgeraapt en aan de leden der Staten-
Generaal vertoond heeft, tuit de hand geboetseerde lijster." 
waren, is dus eene onmogelijkheid. 

De genoemde vernieuwing heeft met de meeste zorg plaats 
gevonden: de lijsten zijn n.l. vervaardigd door afgieting in 
vormen, voortgebracht op de oorspronkelijke lijsten, nadat 
deze van de witkalk ontdaan en zorgvuldig hersteld waren, en 
voorts zoodanig geplaatst, dat zij een onberispelijk geheel uit
maken, zoodat gezegd kan worden dat de kroonlijst aldus in 
kunstwaarde is toegenomen. 

Deze uitslag had niet door het afsteken cn herstellen bereikt 
kunnen worden. 

In het algemeen is daarvan bij gietwerk zelden een gunstige 
uitslag te verwachten; het afsteken geeft, omdat de specie, 
waaruit het gietwerk bestaat, zachter is dan de witkalk, lichte
lijk aanleiding tot beschadigingen van het oorspronkelijk werk, 
waardoor herstellingen van te ingrijpenden aard noodzakelijk 
worden. Bij de bovengenoemde lijsten, waar die met zulk een 
buitengewoon zware witkalklaag bedekt waren, zoude dit in 
groote mate het geval geweest zijn. 

Van het overige gietwerk der zaal is niets anders vernieuwd 
dan de rozetten tusschen de consoles, waarvan de plaats het 
afsteken onmogelijk maakte, en twee consoles, waarvan de 
herstelling, evenals die van eenige rozetten, onmogelijk bleek 
te zijn. 

Van de geboetseerde versieringen werden slechts eenige kleine 
rozetten van kapiteelen vernieuwd, omdat zij niet voor her
stelling geschikt waren. 

De overige versieringen in de zaal zijn allen, of zij gegoten 
of geboetseerd waren , zorgvuldig van de witkalk ontdaan en 
heeft de herstelling met inachtneming van den stijl met de 
vereischtc bedrevenheid plaats gevonden, zoodat met grond kan 
getuigd worden, dat met die herstelling niets aan de kunst
waarde van het ornementwerk der zaal is te kort gedaan. 

Dat zulk een uitslag verkregen is. moet dan ook hoofdzake
lijk aan het toezicht geweten worden, waarmede zoowel de 
dagelijksche opzichter als de hoofdopzichter belast waren, ter
wijl de ondergeteekende zich zoo vele malen als noodig over
tuigde van de wijze waarop het werk geschiedde. 

Wanneer de heer Schimmelpenninck van der Oye zegt, 
dat hij «dagelijks even kwam kijken" en dan in zeven dagen 
van opzicht hoegenaamd niets bemerkt heeft, bewijst dit vol
strekt nog niet dat het voldoende opzicht ontbroken heeft. 

Dat "eindelijk (na 7 dagen) een opzichter verschenen en 
zelfs geschrokken zou zijn" is eene verkeerde voorstelling van 
het navolgende feit: 

Toen de opzichter Maandag 25 Juni in de zaal verscheen 
en de hierbetloelde «vernie l ing" waarnam, was hij ontsteld, 
omdat de stukadoor eigendunkelijk daartoe was overgegaan 
en omdat er, toen hij Zaterdag te voren de zaal te 2 uren ver
laten had, nog geene vernieling had plaats gevonden. Den 
\cp" Juni was net werk met kracht aangevangen, de vloer was 
weldra bedekt met stukken afgestoken kalk en pleister; wel
licht laat zich daardoor de indruk verklaren, dien de heer 
Schimmelpenninck van der Oye ontving, dat »niet het werk 
maar de vernieling een aanvang nam." 

Ook is de heer Schimmelpenninck van der Oye slecht in
gelicht, wanneer hij zegt: «Wel heeft men toen getracht te 
behouden wat te behouden was, en is men ter elfder ure weder 
te rade gegaan met onzen stukadoor, maar het was helaas 
voor een groot deel te laat." 

De stukadoor der Huishoudelijke Commissie heeft wel op 
denzelfden tijd in het gebouw der Tweede Kamer witwerken uit
gevoerd, doch is nimmer door de Directie der Landsgebouwen 
geraadpleegd in, of heeft hij rechtstreeks of zijdelings mede
gewerkt tot het herstellen van het stukadoorwerk in de Ver
gaderzaal. 

Het is den ondergeteekende dan ook niet duidelijk, waartoe de 
voorlichting van dien stukadoor zoude hebben kunnen dienen. 

Dc zeer bevredigende toestand, waarin het stukadoorwerk 
der zaal zich thans bevindt, bewijst genoegzaam dat de arbeid 
door zaakkundigen is verricht. 

De Rijksbouwmeester, 
{get.) HOEUFFT. 

(A. et A.) I N G E Z O N D E N . 
I N T E R N A T I O N A L E P R I J S V R A A G 

UITGESCHREVEN ]>OOR DB VEREENIGING »DE HARMONIE" 
IK GRONINGEN. 

In Pc Opmerker van 14 Juni 1884 komt het programma 
voor van dc aan het hoofd dezes vermelde prijsvraag; welk 
programma bij nadere beschouwing den indruk maakt, niet 
door deskundigen te zijn opgesteld: anders ware toch zeker de 

I bouwsom van / 100000 niet opgegeven, voor de groote opper-
! vlakte, welke bebouwd moet worden om aan den eisch te voldoen, 
j Het programma begint met de groote concertzaal groot 800 M«, 
J waaronder toch zeker alleen de zaalruimte is te verstaan, zoodat 
j met orkest, stemkamer, kamer voor deartistcn, trappen naar 
I de gaanderijen en ingangen ± 1000 M ' niet te groot zal ge

nomen zijn. 
Stelt men deze zaal ± II M . hoog, dan krijgt men een inhoud 

1 van: 11000 M ' , gerekend tegen de geringe som van ƒ 6 per M 3 , 
J m a a k t : / 6 6 0 0 0 , zoodat dus overblijft van de / 100000, waarvan 
I volgens het programma reeds ƒ 4 0 0 0 afgaat voor verplaatsing 
! van een muziektent / 66000 

» 4000 

/ 70000 
de som van . . >• 30000 

Voor deze som wordt gelijkvloers gevraagd: 
een biljartzaal voor 10 biljarts ± 200 M* 

» convcrsatiezaal 110 » 
1 speelzaal I I O » 
» restauratiezaal voor ± 75 personen ± 135 » 

makende te zamen 555 M 1 

1 waarbij voor gangen, vestibule-trappen, buffetten, cabinets, 
I keuken, garderobe enz. 100 M' J niet te groot zal genomen zijn. 

Deze 655 M* eene hoogte gevende van 6 M . , geeft een 
inhoud van 3930 M 3 . weder gerekend tegen / 6 per M ' , maakt 

/ 23380. 
Voor de resteerende ƒ 6 4 2 0 is alsnog op de verdieping te 

maken: eene kleine concertzaal 300 M 1 

Leeskamer , 20 » 
Directiekamer 50 » 
Kamer administrateur ± 30 » 
Spreekkamer •£ 16 » 
Woning kastelein ± 90 » 
Gangen en toebehooren + 80 » 

686 M> 
Wijnkelders, bergplaatsen, kelders voor de verwarmings

toestellen en de diepe fundeering op 2.50 M. beneden den be-
gane-grondzijn allen onder de berekende prijzen begrepen, doch 
in den M : t inhoud niet opgenomen. 

Waarlijk een onbegonnen werk. Daarbij de bepaling, dat de 
prijs niet uitgereikt zal worden of de Jury moet onderzocht 
hebben, dat het ontwerp voor de opgegeven som is temaken. 
Schoon vooruitzicht! En welke belooning voor een totaal uit
gewerkt plan, waarbij zelfs dé ta i l s tot van de kapconstructies 
toe op 1

 ! 0 worden gevraagd! 
Voor de som van / 2 0 0 0 verzekert het Bestuur van De Har

monie zich de keuze tusschen plans van de beste meesters. 
Zeer zeker is het te betreuren, dat de deskundigen, die door 

het Bestuur zijn geraadpleegd. niet beter voor de belangen 
hunner kunstbroederen hebben gewaakt. 

Waarom niet bij deze prijsvraag de in De Opmerker van 
31 Mei 1884 geplaatste artikelen voor het uitschrijven van prijs
vragen, opgemaakt door de Maatschappij tot Bevordering van 
Bouwkunst, zij het ook ten deele, geraadpleegd? 

Waarom de prijsvaag internationaal, alsof hicrtelande geen 
toereikende krachten gevonden worden om een dergelijk werk 
tc maken? 

Waarom niet het programma door de samenstellers onder-
tcckend, opdat ieder mededinger wetc wie het opgemaakt heeft? 

Waarom niet voor een volledig ontwerp met details meer 
waardige prijzen toegekend, b. v.: 

eerste prijs 2 • / , van de bouwsom; 
2 tweede prijzen elk 1 % » » » 
3 derde » » °/g » » » 
Waarom niet de Jury bekendgemaakt en benoemd voor de 

helft door de mededingers en voor de andere helft door de 
prijsuitschrijvers, die gezamenlijk een lid bijbenoemen? dan 
waren de samenstellers van het programma de aangewezen Jury
leden voor dc mededingers. 

Waarom niet.... maar genoeg hierover. Indien de samenstellers 
de hun opgedragen taak streng hebben opgevat, is het toch 
zeker noodig geweest, dat zij zeiven een grondplan vervaardigden, 
en indien dit het geval is geweest, moet hun toch gebleken zijn 
dat de bouwsom niet evenredig is aan de kosten. Zal zij zich 
stipt houden aan de bepaling, dan kan het niet uitblijven dat 
geen project bekroond zal worden. 

Het Bestuur van De Harmonie is het niet euvel te duiden, 
indien de samenstellers van het programma hierop geadviseerd 
hebben zonder zich zelf van dc mogelijkheid te overtuigen; 
doch deze laden zich daardoor eene groote verantwoordelijk
heid op den hals: vandaar de wenschelijkheid, dat het pro
gramma door de samenstellers onderteekend zij. Is het niet 
raadzaam dat ons orgaan, bij het uitschrijven van prijsvragen, 
deze onderzoekt, om daarna de mededinging aan te moedigen 
of tc ontraden, teneinde zoodoende velen voor een onbegonnen 
werk van eenige maanden tc vrijwaren? 
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(A.etA.) D E N I E U W E B E U R S T E A M S T E R D A M . 
Waarde Redactie, 

Dank zij uwe voortvarendheid, werden wij 1.1. Zondag in 
kennis gesteld met het programma met situatie voor de prijs
vraag voor de Nieuwe Beurs te Amsterdam. 

Bij het beschouwen van de situatie rees bij mij echter de-
vraag, of het wel mogelijk zal zijn, op een dusdanig trapezium
vormig terrein ooit een gebouw te ontwerpen, dat ook maar 
eenigen zweem van monumentaliteit vertoont. 

Zeker kunnen de lokalen, wordt het gebouw als utiliteits
bouw opgevat, wel in het trapezium geborgen worden, doch 
van een schoon geheel kan wel nimmer sprake zijn. De assen, 
vooreen fraaien plattegrond onmisbaar, zullen maar opgegeven 
moeten worden, daar een verschil van 22 Meter tusschen voor-
en achtergevel die onmogelijk maakt. 

Mij dunkt, dat de buitenlandsche concurrenten zich zullen 
verbazen, hoe het den Amsterdainschcn raadsleden ooit in de 
gedachte kwam, een dusdanig ongeschikt terrein tot beurt-
bouw te bestemmen. 

Nog een vraag. Is het geoorloofd aan de beide lange gevels 
voorsprongen te maken? Anders zullen die gevels al zeer een
tonig worden. 

U dankzeggende voor de plaatsing, 
Een Architect. 

V A R I A . 
Snelheid dei vaart in kanalen. In de Institution of 

Civil Engineers hield de heer Francis Roubiliac Conder 
eene voordracht over het hierboven genoemde onder
werp. Het gewichtige vraagstuk van den wederstand 
tegen de beweging der schepen, met betrekking tot de 
grootte en den vorm van het kanaal of tot de diepte 
van het open water, is nog weinig opgehelderd. Het 
wordt erkend , dat een groot verlies aan snelheid plaats 
grijpt, als een stoomer uit het open water in een meer 
of minder eng kanaal overgaat; verder, dat de snel
heid plotseling en merkbaar toeneemt met de ver
meerdering der diepte, waarboven een schip vaart. Als 
voorbeeld haalde hij het Suez-kanaal aan, bij hetwelk 
nauwlijks een snelheid van twee Engelsche mijlen 
per uur bereikt kan worden (normale vaartsnelheid 
5'/.T, maximum 8 mijl per uur). Conder toonde aan, 
hoeveel gunstiger het geweest ware, aan de dwars
doorsnede een half-elliptischen vorm te geven. Ten
gevolge van den grooteren water-radius zou de weder
stand tegen de beweging aanmerkelijk minder geweest 
zijn, en schepen van vier voet grooter diepgang zouden I 
er dan kunnen doorgaan en in beide richtingen onaf
gebroken verkeer hebben, terwijl nu slechts schepen 
met minder dan 24 voet 9 duim diepgang van het ka
naal gebruik kunnen maken. Uit berekeningen bleek, 
dat de snelheid van een groot schip van 14.36 knoo-
pen per uur in open zee tot 9.81 knoopen per uur 
in het kanaal herleid wordt. 

De spreker had de in verschillende deelen van den 
aardbol opgeteekende snelheid in een tabel saamgevat, 

eveneens de grootte der sluizen, den tijd in de sluis 
bij verschillende stelsels en op hellende vlakken. Het 
onderzochte tijdverlies was herleid tot een functie van 
't door het kanaal overwonnen hoogte-verschil. Het 
hieruit getrokken besluit leerde, dat door een weten-
schappelijken bouw van de kanalen en aanwending 
van stoomkracht een normale snelheid van vijf mijlen 
in het uur gemakkelijk op de binnenwateren kan wor
den verkregen, dus een snelheid gelijk aan die der 
delfstoftreinen op zekere Engelsche spoorwegen. 

Wat de kosten van aanleg en exploitatie betreft, 
wees spreker op het Select Coinmitcc on Canals en zijn 
berichten over de vergelijking tusschen de kosten van 
spoorweg- en kanaalvervoer; hij betoogde, dat de kos
ten van '/:, penny per ton lading en per mijl de exploi
tatie-kosten en 5"/n van het aanlegkapitaal dekken , wat 
ongeveer overeenkomt met een derde der kosten van 
het spoorwegvervoer. 

De werkelijke grens van wat verricht wordt door 
een tweesporige ijzeren baan in verschillende landen, 
werd in een tabel aangetoond en vergeleken met het 
meest onbegrensde vermogen van een kanaal 1" klasse. 

Elcctrische verlichting der Adelsbergcr grot. Verschillende 
deelen van deze grot, zooals de »dom", de «danszaal" en de 
«Calvarienberg", zijn tegenwoordig, volgens het systeem Siemens 
& Halske, elcctrisch verlicht. Met 15 lampen verkrijgt men 
thans nog betere uitkomst dan met de duizenden kaarsen, die 
men vroeger voor de verlichting van genoemde ruimten bij 
feestelijke gelegenheden noodig had. Op den tweeden Pinkster
dag, bij gelegenheid van het jaarlijksch ngrotfeest", is deze ver
lichting voor het eerst ontstoken, en op dien dag is de grot 
door meer dan 6000 personen bezocht. 

J)ynamo-clectrisehe machines. In de fabriek van dynamo-
electrische machines van S. Schuckert, te Neurenberg, is onlangs 
de iooo"" machine en de 20oo" e booglamp afgeleverd. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
DELFT. Aan het eindexamen van de Polytechnische School 

werd deelgenomen door 58 candidaten, waarvan slaagden: 
voor B , art. 60 (technoloog), de heer A. Oosthoek. 
Voor C , art. 61 (civiel ingenieur), de heeren J. A n d r é de la 

Porte, J. A. Beyerinck, P. J. Hertel, R. M. Blijdenstein, J. de 
Bruijn, W. H . M. de Bruijn, K. Burger, G. L. Driessen, A . C . 
J. van Eelde, A . G. A . van Eelde, H . van Gorsel Jz., H . J. 
Heuvelink, C. van der Made, J. P. H . de Man, W . Massink, 
J. J. deMuijnck, H . P a u l , A . M. Peman Kakebeeke, K. Pringle, 
A. L . Snouck Hurgronje, C. F. Stoel, J. J. Stoel, A . H . W. 
van der Vegt, C. H . Verhulst, P. C. Visser Gzn. , J. F. R. 
van de Wall en D. W. P. Wisboom. 

Voor C art. 62 (bouwkundig ingenieur), de heeren J. P. H . 
de Man, P. du Rieu Fz. cn A. Snethlage. 

Voor C art. 6 3 , (scheepsbouwkundig ingenieur) de heeren 
J. F. J. de Bruijn Kops, C. van Buijsen, J. 't Hooft en J. P. 
Tcding van Berkhout. 

Voor C art: 64 (werktuigkundig Ingenieur), de heeren L . 
Bienfait, J. F . L . van Hasselt, W. H . L. Janssen van Raay, 
J. H . Pcelen, A. van Raalte, J. G. F . Rooker, H. F . van Sti-
priaan Luiscius en G. J. van Thienen. 

— Bij gelegenheid van de handels- en 
industrieele tentoonstelling te Antwerpen, 
zal ook een salon van sehoone kunsten 
opengesteld worden, bevattende schilde
rijen, beeldhouwwerk, bouwkundige mo
dellen en graveerwerk. 

Zwoi.i.E. Met toestemming van het Ge
meentebestuur cn ingevolge opdracht van 
den heer P. J. H . Cuijpers, architect der 
Rijksinuseumgebouwen te Amsterdam, is 
thans, blijkens deZwol se he Courant, een 
mouleur bezig met het maken van afgiet
sels van de bekende gebeeldhouwde kraag-
en balkstukken in de trouwzaal van het 
raadhuis alhier. Deze afgietsels zullen in 
het Rijksmuseum worden opgesteld, als 
voorbeelden van vaderlandsche bouwkunst 
uit vorige eeuwen. 

E R R A T U M . 
Op bladz. 236 staat in de 2de noot: met, 

lees niet. 

A D V E R T E N T I E N . 
Bjj de Gemeentewerken te Sieuwer-Aumtel 

wordt gevraagd, (tydelijk) eon 

OPZICHTER-TEEKENAAR, 
voor Bureauwerk, het doen van Opme
tingen en het teekenen van Kaarten 
en Situatie. 

Verder wordt gevraagd, een DIRECTIE-
K E E T . Brieven franco te adresseeren aan 
het bureau der Gemeentewerken Amsteldjjk, 
Raadhuis. 

TËEKEMAR gevraagd, 
voor het dotailloorcn en later opmaken 
van rovisiotoekoningon voor het nieuw 
te bouwen Station te Qetdermalten. 

Brieven franco aan de Heeren G. SCHNIT-
GEK & H. Kl tüGER, Aannem.'ts te Seider-
malsen. 

AANBESTEDING. 
De Heeren G. A. 11. B L A N K en T. L . 

V E E A A R T , zullen op Vrijdag den II Juli 1884, 
des middags ten 12 ure, in het Koffiehuis 
*DB 1)11 AAK" bjj den Heer J . B. T R I M 
BOS, in het openbaar aanbesteden: 

Het Bouwen van negen Woonhui
zen op een peroeel gelegen naast 
het Algemeen Burger Gasthuis, 
aan de St. Joseph- en van Has
seltstraat. 

De aanwijzing op het terrein zal plaat-
hebben op Maan lag den 7 Juli 1881, des 
voormiddags ten 11 ure. 

Bestek en teekeningen liggen van af 3 Juli 
in genoemd Koffiehuis ter inzage, terwjjl 
gedrukte bestekken met teekeningen a d / ] , — 
per exemplaar aldaar te verkrijgen zjjn. 

Inlichtingen te bekomen bjj genoemde Hee
ren Bestedere en den Architect R. II C. V A N 
SOM EREN te llergenoiiZoom. 
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A A N B E S T E D I N G . I W a t e r l e i d i n g t e S c W e d a m . 
B U R G E M E E S T E R EN WETHOUDERS der 

Gemeente AMSTERDAM zullen op Maandag 
21 Juli 1884. op het. Raadhuis, te 12 uur des 
middags, in het openhaar doen aanbesteden: 

a. Het maken van een gebouw voor 
Algemeenen Dienst, op den kop 
van de Handelskade. 

*. Het graven van een Kanaal door 
den Stads- en Godshuispolder. 

De voorwaarden dezer UW besteding zjjn 
uitsluitend te verkrjjgen ter Drukkerij der 
Gemeente, tegen betaling van/t.2") voor die 
sub a. met 7 teekeningen en van ƒ 0 , 1 5 voor 
die sub b. genoemd. 

Inlichtingen worden gegeven ten kantor 
van den Stads-Architect. op het Raadhuis, 
kamer N°. 1(11 voor eerstgenoemd en ten 
kantore van den Stads-Ingenieur op het 
Raadhuis, Kamer No. 93, voor laatstgenoemd 
werk van des ochten Is 1(1—12 uur. 

Hurgemeexter en Wethouders voorn.: 
Amsterdam, DRI ESSEN, W'eth. 

2 Juli 1SS4. De Secretaris, 
L E .101,1, E. 

li. 

B U R G E M E E S T E R en WETHOUDERS der 
Gemeente AMSTERDAM zullen op Maandag 
14 Juli 1884. op het Raadhuis, te 12 uur 
des middag!, in liet openbaar doen aanbe
steden : 

a. Het maken van den Onderbouw 
eener dubbele Basculebrug over 
de Kost verloren Vaart tegenover 
de 2e Hugo de Groot-straat, en 
bijbehoorende werken. 

b. Het maken en stellen van den 
Metalen Bovenbouw van eene 
dubbele Basculebrug over de 
Kostverloren Vaart tegenover 
de 2e Hugo de Groot-straat. 

De Voorwaarden dezer aanbesteding zijn 
uitsluitend te verkrjjgen ter Drukkerij der 
Gemeente, tegen betaling van f 0.85 voor die 
sub a (niet I teekening) en van /(I.90, voor 
die sub b (met 1 teekening) genoemd. 

Inlichtingen worden gegeven ten kantore 
van den Stads-Architect, op het Raadhuis, 
Kamer n". '.17, van des ochtends 11 uur tot 
des namiddag! 1 uur. 

tlurgemaester ra W.t'ioudcrs voorn.: 
Amsterdam, DRIESSEN'. VVeth. 

2 Juli 1884. De Serrelarii : 
L E JOI.LE. 

G. J. VINCENT & C% 
Kunstsmeden, 

S C H I E D A M . 
Bekroond op de Internationale Koloniale 

en Uitvoerhandel Tentoonstelling 
te Amsterdam in 1883 met de 

Z I L V E R E N M E D A I L L E . 

Specialiteit in IJzeren Hekken 
FIJN SMEEDWERK. 

Leveren: Paardenruiven, IJzeren Ke
tels en Reservoirs voor water, olie, enz. 

" J . L. BACON & C°. 
Ingenieurs, aannemers van verwarming en ventilatie. 

Gouden Medaille, 
Tentoonstelling 1883, Amsterdam, 

N i e u w e v a a r t , 10 

AMSTERDAM. 
Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge

stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 
Projecten en begrootingen worden kosteloos 

geleverd. 

I AANBESTEDING. 
I B U R G E M E E S T E R EN W E T H O U D E R S der 
Gemeente SCHIEDAM zjjn voornemens ten 
Raadhuize aldaar op Zaterdag 12 Juli 1884, 

] des middags ten 12 ure, in het openbaar 
] aan te besteden: 

De ophooging van het terrein be
stemd voor de Pomp- en Filter-
werken en het maken van een 
Haventje, volgens Bestek no. 5. 

Bestek en teekeningen zullen ter Gemeente-
Secretarie te Schiedam van af' Dinsilag 1 Juli 
verkrijgbaar zjjn tegen betaling van / 3.— 
per stel. 

Inlichtingen zjjn te bekomen bjj den In
genieur-Directeur der werken, den Meer H . 
P. N. I IALHERTSMA. Zuidblaak 2» Rotter
dam, voormiddags 10—12 ure. 

De aanwijzing zal geschieden Woensdag9 
Juli des namiddags ten 2 ure. aanvangende 
op het terrein nabjj den Mnthniemedijk. 

Aanbesteding. 
Op Maandag den 14 Juli. dcB morgens ten 

II uur, zal door Burgemeester en Wethouders 
van Opsttrland fen Gemeentehuize te lieet-
sterzwaag publiek worden aanbesteed: 

a Het bouwen eener School en 
Onderwijzerswoning te Korte-
zwaag. 

6 Het bouwen eener School en 
Onderwijzerswoning te Lippen
huizen. 

e Het bouwen eener School te 
Hemrik. 

'/ Het bouwen eener School te 
Bakkaveen. 

mi Het maken en leveren van 288 
Schoolbanken en 12 boekenkas
ten in 4 perceelen. 

M Het verwen der Schoolbanken 
en kasten in 4 perceelen. 

De besteding geschiedt voor a, b, e en rfj 
elk af'zonderljjk en in massa, evenzoo voor 
aa en bh. 

Bestekken en teekeningen verkrjjgbiuir ten 
Gemeentelniize te Bectsterzw;uig. tegen franco 
toezending van f 1.50, voor ieder perceel; 
terwijl de bestekken voor aa en bb, zoomede 
de modelbanken aldaar ter inzage liggen en 1 

staan. 
Inlichtingen bij den Gemeente Architect, 

iederen Zaterdag, de besteding voorafgaande, 
van 10 tot 2 uur. 

Aanwjjzing op de terreinen den 11 J u l i , ! 
beginnende tea halt' 10 uur te Kortezwaag. 

Deelslerzwaai/, 23 Juni 1184. 
Hurgemeexter en Wethouder* voornoemd. 

INSCHRIJVING 
op Dinsdag 8 Juli 1884, 

in het Timmerhuis te Rotterdam, 

n a a r d e E E 1 E R I N G v a n : 
Ie. 600000 stuks Getrokken Waal-

straatklinkers; 
He. 200000 stuks Vlakke Waal

straatklinkers , en 
me. 500000 stuks IJselstraatplavei. 
De Voorwaarden liggen, op de gewone 

dagen en uren, ter lezing op het bureau 
voor de Plaatse! jjkc Werken ,nz., in het 
Timmerhuis en zjjn. tegen betaling van 10 
Cents, verkrijgbaar bij Wed. P. V A N W A E S -
HERGE EN ZOON, Boekdrukkers aan den 
Houttuin N°. 73. 

Aanbesteding. 
Op Woensdag 23 Juli 1884, dei middags ten 

twaalf ure, zullen de Civiel-Ingenieurs SI.I-
MONS & HUIJGEN, namens hun principaal, 
de firma M. P. P u L L E N & ZOON, in het 
Zuid-Hollaiahch Koffiehuis op de Korte Hoog
straat te Rotterdam, in het openbaar aanbe
steden : 

Het bouwen van een Entrepot, 
een Paardenstal en elf Boven
woningen te Botterdam. 

De inlevering der inschrijvingbiljetten 
moet op den dag der aanbesteding in een 
der lokalen van voornoemd koffiehuis 's mor
gens ten twaalf ure plaats vinden. 

Het bestek ligt daar ter lezing 
Op de in het bestek bepaalde uren en da

gen geschiedt de aanwjjzing en worden in
lichtingen verstrekt. 

Bestekken niet teekening zjjn op franco 
aanvrage en tegen betaling van ƒ 1 . 5 0 ver-
krngbaar bjj de lioekverkoopers M. WIJT 
& Z O N E N , Westnieuwland 10 te Rotterdam. 

Levering van Steen. 
HF.T DIJKSBESTUUR VAN HET W A T E R 

SCHAP HET N1EÜ W. RII.DT zni aanbe
steden : 

I><>> l « » v « » r i i i j j v i m 
3,000,000 H A R D S K L D N K E B T -

S T E E N , franco op den Zeedijk 
van het Waterschap, in ver
schillende partijen. 

De besteding geschiedt bjj gesloten brief
jes, we lke , op zegel gesteld', met de mon
sters franco moeten worden ingeleverd aan 
het strandhuis van het Waterschap onder 
St. Jacobiparoc/n'e vóór of op den 14en Juli 
1884. 

Nadere inlichtingen zjjn te bekomen bjj 
den Gemeente-architect WINTERS, te NV. An-
naparochie. 

Strandhuis onder St.Jacobiparochie, 
den 2S Juni 18S4. 

Het Dijksbestuii.' van het Waterschap 
voornoemd, 

W. .1. S W A R T , Dijkgraaf. 
J . D E JONG, Seccet.-Oiilvanqer. 

Openbare Verkooping 
— bi j i n s c h r i j v i n g — 

door den O N T V A N G E R der REGISTRATIE 
<ii DOMEINEN te DE LET, op Dinsdag den 
15 Juli 1884 en zoo noodig op den volgenden 
«lag, des vóórmiddags telkens ten 10 ure, 
in het % Hotel l.ubrechts" (voorheen «Hotel 
Schaap"), acht r het Stadhuis te Delft, van 
buiten dienst gestelde 

Militaire, Hospitaal-, Kampe-
ments- en andere Goederen, 

voorhanden te Delf t , als: 
IJzeren Mortieren, Mortierstoelen, 
Brandbluschmiddelen, verschillende 
Metalen, verschillende Werktuigen, 
Leder, Houten Kribben, oud Paar
denhaar, Dekens, Bedzakken, Bad
lakens en onderscheidene andere voor
werpen. 

De verkaveling koo.t met eenige inlich
tingen, den verkoop betreffende, voor inde 
verkoopsnotitien, die op franco aanvrage, 
gratis te bekomen zijn ten kantore van den 
voornoemden Ontvanger, alwaar de voor
warden ter lezing liggen en nadere inlich
tingen te bekomen zjjn. 

3 VILLEROY & BOCH, METTLACH g 
8 BOCH Frères, MAUBEUGE £ 
3 MINTON, HOLLINS & C°, STOKE £ 
€o hij de Vertegenwoordigers en Depot liouderg; Sjg 
5 D E L I N T «Sc O . , g 
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Provincie Z U I D - H O L L A N D -

AANBESTEDING. 
Op Maandag den 14den Juli 1884, des voor

middags te 11'/, nren, zal onder nadere 

f vIke 11 ring. door den Voorzitter of eender 
eden van het College van Gedeputeerde 

Staten der Provincie Zuid-Holland, eninbjj-
zijn van den Hoofd-Ingenieur van den Pro
vincialen Waterstaat in Znid-Holland, aan 
het Provinciaal Bestuur te 's Gravenhage, 
worden aanbesteed: 

a. Het verbeteren van het bestaan
de vaarwater door de Buiten-
watersloot en de Hoornsche 
vaart nabij Delft, tusschen de 
brug aan „ d e n Bolk" en de brug 
in het gehucht „den Hoorn", in 
twee perceelen. 

b. Het verrichten van eenig bag-
gerwerk in de vaart van de brug 
in het gehucht „ d e n Hoorn" 
naar Vlaardingen en het veran
deren van eenige bruggen over 
die vaart, in drie perceelen en 
in massa der perceelen 2 en 3. 

e. Het verbeteren der brug over 
de Hoornsche vaart in het ge
hucht „ d e n Hoorn". 

De aanbesteding zal geschieden bjj enkele 
inschrijving, overeenkomstig de in de bestek
ken aangegeven wjjzc. 

De bestekken liggen ter lezing aan het 
lokaal van het Provinciaal Bestuur van Zuid-
Holland te 's Gravenhage. en zijn voorts, op 
franco aanvrage, tegen betaling der kosten, 
te bekomen bij de Boekhandelaars G E B R O E 
DERS V A N C L E E P , Spui 11°. 2S«, te '1 Gra
venhage en door hunne tusschenkoinst in de 
voornaamste gemeenten des Rjjks. 

Nadere inlichtingen, ook omtrent de kos
ten der besteding, zjjn te bekomen bjj den 
Hoofd-Ingenieur van den Provincialen Wa
terstaat in Zuid-Holland, .1. V A N DER V E G T , 
te 's Gravenhage, terwyl aanwijzing in loco 
zal plaats hebben op Woensdag 9 Juli te 
voren, aanvangende te Delft des morgens te 
9'/, uur. 

De Gedeputeerde Staten der provincie 
Zuid-Holland, 

F O C K , Vooriitler. 
F . T A V E N R A A T , Griffier. 

Maatschappij tot Exploitatie 
VAN 

Staatsspoorwegen. 
V E R N I E U W I N G S F O N D S . 

V E R K O O P van ongeveer 6000 ton oude 
ijzeren Spoorstaven, Lasch- en Eind-
platen, Schroef- en Haakbouten enz. 
in perceelen naar keuze der koopers. 

De voorwaarden als ook inlichtingen zjjn 
van af 20 Juli 1884 te verkrjjgen aan het 
Centraalbureau der Maatschappij tot Exploi
tatie vau Staatsspoorwegen, Moreelse Laan, 
Utrecht en aan de bureaux der Sectie-Inge
nieurs te Groningen, Meppet, Zutfen, Nijme
gen, Rotterdam, Hreda en fenloo 

De voorwaarden worden op franco aan
vrage, na 20 Juli 1884. toegezonden. 

Inschr|jvingen vóór 12 Augustus 1881, 2 
uur namiddag, aan genoemd Centraalbureau 
te Utrecht. 

Utrecht, den 23'» Juni 1884. 

A . P . D E V I I I E S .Ir. 
J A L O U S I Ë N F A B R I K A N T , 

Pastee rdergracht N°. 22, Amsterdam. 
Beveelt zich bjj heeren Bouw

kundigen aan voor de levering 
van BINNEN- en BUITENJALOUSIËN, 
uiterst net en soliede, tegen den 
laagsten prjjs, alsook h o u t e n 
Kolgord i jnen . 

Monsters en prijsopgaaf franco 
en gratis. 

K L I M & VAN LIMBURGH 
R O T T E R D A M . 

E I G E N A A R S v a n B A Z A L T G R O E V E N 
in RIJNPRUISSEN. 

Agenten van de Maatschappij van 
Quenast, van de Hardsteengroeven 
der Maatschappij St. Oeorges en van 
de Bonner Portland-cement Fabriek. 
Handelaars in Bazalt, Hardsteen, Straatkeien, 

Portland-Cement, Bruinsteen, enz. 

HOUTCEMENTDAKEE 
Echt H a u s l o r ' s c h o . Inlichtingen bij 

O . F . B E E R , Eupen. 

Polderwagens en Tonmolens. 
Steeds voorradig versche en solide Pol

derwagens en Tonmolens tegen concur
rerende prijzen. 

Ameide ad. I^k. 
CORST" V E R H E I J Wzn. 

H. H. Architecten en Bouwkundigen 
worden opmerkzaam gemaakt op mijne Reproductie P H O T O - L I T H O O R A P H I E ; alle 
Bouwkundige Teekeningen, in zwarte lijnen geteekend, worden door deze methode, 
hetzij in denzelfden of in een verkleinden maatstaf' vervaardigd , waardoor dezelve niet 
alleen zeer spoedig maar ook zeer accuraat en in billijken prjjs worden geleverd. Ook 
Heeren Boekhandelaren worden hierop attent gemaakt. terwijl het zeer geschikt is voor 
de uitgave van Geï l lus treerde Boekwerken. 

Met achting, UEd. Dv. Dienaar, 
A . IC « O O I X , 

Photo-Lithograaf en Steendrukkerij, Reguliersdwarsstraat N". 33, Amsterdam. 

Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

EXPLOITATIE OER GROEVEN VAN VAL DE TRAVERS, 
FABRIEK T R A D E M A R K . N A T O U R L A S P H A L T 

AMSTERDAM W | ~ m VAL DE TRAVERS 
Beltweg N». 3. I ^ f jgj p|P Z W I T S E R L A N D . 

G e c o m p r i m e e r d e A s p h a l t w e g e n e n d i t o D o r s e l i v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p h a l t - M a s t i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a l i n g - H i n k s , M o u t v l o e r e n , 

K e l d e r s . 
K o l t - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a g a z i j n v l o e r e n , G a n g e n . V e r a n d a ' s , 

B r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , l i e t o n - r i i n d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 
Z i n d e l i j k , V o c h t w e r e n d , O n d o o r d r i n g b a a r , G e r a a s w e r e n d . 

A s p h a l t s p e c i a a l t o t w e r i n g v a n v o c h t i g e m u r e n . 
Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 

tc adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of bjj den Heer 
H. G. K N O O P S C O Z N . , Beekstraat F . (12, te Arnhem. 

De Directeur, W. PATON WALSH. 

Bekroond: 

D u s s e l d o r p 1880. 

Weenen 1880. 

Gouden Medaille 
A m s t e r d a m 1883. 

Bekroond: 

Frankfort a/M. 1881. 

Amsterdam 1882. 

JOHANN ODORICO. Frankfort a/M. 
FABRIEK VAN 

M a r m e r m o z a ï e k e n T e r r a z z o - v l o e r e n , G l a s m o z a ï e k , 
Kunstmarmer en Cementuitvoeringen. 

Succurüales: Amsterdam, Weenen, Londen, Boston. 
O p g e r i c h t 1C*30 . 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 

FERD. ENGERS, Amsterdam. 

FABRIEK DE HOLLANDSCHE IJSSEL 
D E J O N G H & C . 

Civiel-Ingenieurs te Oude water, 
leveren en vervaardigen in den kortst mogeljjken tjjd alle soorten van S l o o m b a g g e r m o -
lens in hout- of ijzerconstructie, volgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte en op
brengst van 150 tot 2000 M 3 per werkdag, S t o o m g r a a f m a c h i n e a (Fxcavateurs), S t o o m 
w e r k t u i g e n , K e t e l s , D r i j f w e r k e n , L o c o m o b i e l e n , B e i m a c h i n e s , Steen- en T e g e l v o r m 
m a c h i n e s , I J z e r e n K a p - en Brugconstruct iën enz. 
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LOUIS CrOFFIN & C12. 
Avenue Rogier 27 Luik. 

L A R O C H E T T E S T E E N , bekroon) op 
de Tentoonstelling der .Maatschappij ter he 
vordering der Houwkunst in 18S2; verder 
Hurdstcon, Koijen, Kalk , enz. enz. 
Monsters op aanvrage verkrijgbaar. 

PIIOTIILITilflliRAI'IIIE, P I I Ö I f l Z I M M P B i T 
en S l é r r n l j j M ' - l i i r i c l i l i n g 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergetekende vestigt de aandacht 

op zijne inrichting voor I'lioioliiiioKiiiphic, 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen ens. van Ui l . Architecten 
en Bouwkundigen: op die voor riiotozliit-a-
graphU' voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevei*s en op 
zyne Mr-rt-utjiM'-liiritlitinit voor HH. Druk
kers, allee tot de minste prijzen. 

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

De heer JOH. <i. STENLEB Cz. , te Am-
sterdam, heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
bestellingen voor Pli«ioliiii«crti|»liii' , zonder 
prijsverhooging voor de bestellen. 

Gr . J. T H I E M E . 

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

S T O O M K E T E L S n W E R K M E I 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
l-LIPLOMA (hoogste anderscheiding). 
Hollandsche Tuin en Zeepaard, 

Bickerstraat 
A M S T E R D A M . 

5 Juli 1884. 

BECKER & BliHMNGH. - ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK ™ . 

A T £ R P A 

H O E K H E E T -
en andere 

I N S T R U M E N T E N 
voor INGENIEURS, ARCHITECTEN 

LANDMETERS, TEEKENAARS, enz. 

Geëmaj l leerd- i jzeren P E I L S C H A L E N , 

W^EGWERKTUIGEN. 

Vraagt Catalog 

1/NUfJH , 
IJieren Dtkei, 
en Zijlii'kl., 

Uitren Gebouwen, 
'•i'ltalv. IJzeren 

Emmers, 'l'olilien. 
Gieten, na. na 

N E D E K L . I VERZIKKFABRIEE 

YanderJJinden & Co. 
Cialv .op Dordrecht 

Zuinigheid LOONl -Niet laigroeiea-

Koosteri]zers.| reudl! V e r v e i l 

T E R R A - C O T T A - F A B R I EK 
gevestigd te ZEIST (sedert 1835), 

B E K R O O N D M E T D I V E R S E M E D A I L L E S . 

Magazijnen te Amsterdam, Achteroosteinde 
b i j h e t P a l e i s v o o r V o l k s v l i j t . 

Uitgebreide handel in : Kleurige Gevel- en Proflelsteen, Fransche Muur-, 
Vloer-, Trottoir- en Mosaiktegels, alle soorten Dakpannen en IJzeren Dak
ramen. Portland-Cement franco aan elk Station op keur en prjjzen tegen elke 
concurrentie. 

y s t e e n h o u w e r i j , gestampte Kunstzandsteen en 
Gegoten Cementen Voorwerpen. 

iene groote keuze M A R M E R E N S C H O O R S T E E N M A N T E L S uit de Stoom-
ierfabriek der H H . OZ1NGA en V L A S K A M P is in onze Magnzjjncu dageljjks ter 

D. VAN DER POT, 
ROTTERDAM. 

GEKYANISEERD ROTVRIJ 
RASTER- en ander HOUTWERK, 

in alle op te geven maten, tot 10.25 M 1 . 
niet vatbaar voor de Champion 

en uitertst langzaam brandend. 
Dennen-, Vuren-. Greenen- en Eiken 

B E S T E K H O U T 
en verder T I M M E R H O U T , 

Vlot- e n S l i j p d e e l e i i e n z . 

Eene 
marni'-rta.... 
bezichtiging voorhanden. 

G R A F Z E R K E N en M O N U M E N T E N , B E E L D E N en V A Z E N , Marmeren 
en Bremer V L O E R E N , A L B A S T I N E en C H E M I S C H E V E R F . 

JWAMtWM W éj, C o . , 
Achteroosteinde, AMSTERDAM. 

Bjj P. G O U D A Q U O T T , te Arnhem, is verschenen de e lMr aflevering van: 

Geschiedenis van de Bouwstijlen 
IN D l 

H o o f d t i j d p e r k e n «Ier A r c h i t e c t u u r . 
nooit 

E I < . G <.i:r. 
Itooglceraar voor de Houwkunst aan de Polytechnische School, te Delft. 

Met ruim 7 0 0 in den tekst gedrukte figuren en O staalgravuren. 
T w e e d » , 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 . 

De uitgave geschiedt bij inteekening in 12 afleveringen a ƒ1 .75 . 

P r i m a P O R T L A N D - C E M E N T , 
merk niTKKKII*)»'»' * MIIIM:, 

in wichthoudende Vaten van 180 Kilo 
en Zakken van 70 Kilo, 

niet vervalscht met hoogovenslakken, kalksteen 
of dergelijke bjjmengingen. 

H Y D R A U L I S C H E e n a n d e r e K A L K , 
per Wagon of Scheepslading. 

Chemisch bereide V e r f , 
OLIEBIJTSELS, VERNISSEN en ALBASTINE 

uit de fabriek van den Heer 
F . A. Q. V A N G E L D E R , 

te Rijswijk bjj 's Ifage. 

I I A l i D S T E E N . 

NIEDERMENDIGER BASALT LAVA-
Z A N D S T E E N . 

uit de groeven van 

Staudernheimer. Oordeler. 
Breitenheimer. Wexemer. 
Udelfanger i Roode Kyllthaler enz. 
Bentheimer. | La Rochette. 

Ituliaaiische Mozaïkvloeren, 
volgens teekening. 

ENGELSCHE AARDEN BUIZEN. 
BELGISCHE GIPS. 

Vuurvaste Steenen en Vuurklei en«. 

Gedrukt tuj Q. W. van der Wiel & C"., te Arnhem. 

N E G E N T I E N D E J A A R G A N G N°. 28. Z A T E R D A G 12 JUI.I 1884. 

AW.W. 
Redacteur-Uitgever F. W . V A X G E N D T Tüz. A R O X X E M E X T ;'2.2$ per 3 maanden of wel zes gulden per jaar hij 

Bureau der Redactie van Architectura et Amic i i ia : J A N S l ' K I . M . K R , vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag; voor hetbuitenland 
C. B. POSTHUMUS MEYJES en A. W. WEISSMAN. 

Stukken voor het (ienootschap, de Redactie betref)endet te adresseeren 
aan den Heer C. B. RoSTHCMl's MKYJI.S, I'rinsengraehl S51 te Ams/rr-

damt en die omtrent »le Administratie van bel Genootschap aan den 
lieer T i l . <!. STRKNCKKS, Oosterdoksluis, te Amsterdam, 

Alle andere stukken en advertentie!) aan het Bureau van Pe Opmerker, 
Driekoningenstraal X". 28 te Arnhem. 

f 7.50 en Xe'lerlandsch-Indië f 9.—, hij vooruitbetaling. 
A D V E R T E X T I E X , ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 

cent voor een bewijsnommer, worden tot \Tijdag avond aangenomen. 
Voor veelvuldige plaatsing of een groot aantal regels worden abon

nementen gesloten. 
AFZONDERLIJKE NOMMKRS, uitsluitend bij contante betaling te beko

men, ad 15 cent per stuk en 25 cent per plaat. 

(A. et A.) D E EXCURSIE N A A R HOORN. 
Toen Zondagmorgen de deelnemers aan dc jaarlijk-

sche excursie zich aan de Nieuwebrug aan boord 
van de gereedliggende stoomboot begaven, was de he
mel zeer betrokken, en af-en-toe bevochtigde ccn re
genbui het dorstige aardrijk. De meeste leden had
den dan ook niet veel verwachting van den dag die 
volgen zou, al uitten enkelen dc hoop, dat de buien 
wel zouden overdrijven. Welgemoed vertrok men ech
ter , en weldra bevond men zich op de Zuiderzee. 

Ter hoogte van Marken gekomen, zei dc kapitein, 
dat er beter weer in aantocht was, want dat de wind 
ruimde, en zijn voorspelling werd bewaarheid, want 
toen de boot aan het hoofd tc Hoorn kwam, was dc 
hemel volkomen helder. 

Op dc landingsplaats zag men de heeren Brouwer 
en Rijkhock, leden des Genootschaps tc Hoorn, die 
zich welwillend ter beschikking stelden om den Am-
sterdamschen medeleden tot geleide te verstrekken. Dc 
heer G. van Arkel, die tot zijn leedwezen niet aan de 
excursie kon deelnemen, had echter een zeer uitvoe
rige beschrijving van vele gebouwen gezonden, die bij 
het samenstellen van dit verslag van zeer veel nut was. 

Het eerst werd in oogenschouw genomen de Hoofd
toren, in 1532 gebouwd, en oorspronkelijk deel uit
makende van de Hoornsche vestingwerken. De naar 
de zee gekeerde zijde is halfrond in plattegrond; dc 
landzijde vertoont een hoogen topgevel, waarvan het 
bovendeel in 1651 veranderd is, terwijl toen ook het 
klokketorentje op het dak geplaatst werd. Aan de 
Noordzijde bevindt zich een traptoren en zoowel de 
vóór- als de achterzijde van het gebouw prijken met 
het wapen der stad, een veld van zilver, beladen met 
een hoorn van keel, en als tenant een eenhoorn. 

Niet ver van den Hoofdtoren aan den Binnenluien-
dijk bezag men een huis, uit den aanvang van de 
XVIIe eeuw, dat, hoewel zijn topgevel missende , toch 
nog een rijkbesneden onderpui heeft, en daarbij fraaie 
eikenhouten betimmeringen en goede oud-Delftsche 
tegels in het inwendige vertoont. 

Langs een dichtbelommerden weg begaven de leden 
zich nu naar de Oosterpoort, in 1578 voltooid. Het 
wachthuis, dat in 1601 erop gebouwd werd, maakt 
met de poort een schilderachtig geheel. De gevel aan 
de stadszijde is afwisselend in lagen van baksteen en 

bergsteen opgetrokken, doch de gevel aan de buiten
zijde is rijker, cn vertoont fijn bewerkte nissen en car
touches. 

Het gebouw is van Rijkswege gerestaureerd, en 
wordt goed onderhouden. 

Langs de Oost voortwandclcnde, zag men aan de Sla
pershaven dichtbij de plaats, waar eertijds de Gevan
genpoort stond, de zoogenaamde huizen van Bossu, 
die hoewel zeer vervallen cn ten deele gemoderniseerd, 
toch nog vele goede motieven uit dc XVIe en XVIIe 
eeuw te zien geven. In een gekleurd basreliëf, dat 
zich over alle huizen uitstrekt, ziet men den slag op de 
Zuiderzee, 11 October 1573, toenBossu gevangenge
nomen werd , om eerst in 1576 op vrije voeten gesteld 
te worden. 

Verderop dc Oost bezagen de deelnemers de Oos-
terkerk, die vóór dc hervorming een kapel was, aan 
St.-Antonie gewijd, en oorspronkelijk in Gothische 
vormen was opgetrokken. De stichting valt omstreeks 
1450, doch nadat de kapel in 1519, 1547 cn ook later 
nog aanmerkelijk verbeterd cn uitgebreid was, werd 
in 1600 de toren op het kruis gebouwd, en in 1615 de 
tegenwoordige voorgevel opgetrokken. 

Hoewel er geen zekerheid van bestaat, is het toch 
zeer waarschijnlijk, dat het plan voor dezen gevel van 
den vermaarden Amsterdamschen bouwmeester Hen-
drick de Kcijser afkomstig is , daar tal van bijzonderhe
den een treffende overeenkomst vertoonen met dc van 
1604—1614 gebouwde Zuiderkctk te Amsterdam. Dat 
De Keijser's talenten in Hoorn gewaardeerd werden, 
blijkt daaruit, dat in 1601 het grafteeken van Dr. Pie-
ter Hoogerbeets , in de Groote Kerk, door dien kunste
naar gemaakt werd. 

Het inwendige van de Oosterkerk vertoont een ge
schilderd glas, blijkens ccn opschrift, uit 1620, en voor
stellende den slag bij Gibraltar. Eenige fraai gesneden 
eikenhouten banken zijn met ccn laag cikcnltoutvcrf 
bedekt, aan welk lot ook een zeer eigenaardige XVIIe-
eeuwsche wenteltrap, die naar de bekapping voert, 
niet ontkomen is. 

De toren op het kruis heeft veel overeenkomst met 
de torens, in de tweede helft der XVIe eeuw tc Amster
dam , Haarlem enz. gebouwd. Zeer karakteristiek is 
ook de als uithangbord behandelde wijzerplaat van het 
uurwerk. 
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Langs tal van interessante gevels of gevelfragmenten, 
waarbij vooral die van den heer P. Best uitmuntte, be
reikte men het Postkantoor, onlangs naar de plans van 
den architect Peters gebouwd , en als baksteen-archi
tectuur behandeld. Al kan men niet zeggen, dat de 
ontwerper zich zeer gevoelig betoond heeft voor de 
schoone Hoornsche architectuur der XVIIe eeuw, toch 
„vloekt" dit moderne bouwwerk niet zoo tegen zijn 
omgeving als dit op andere plaatsen dikwijls het geval is. 

De Oost volgende, kwam het gezelschap nu aan den 
Rooden Steen, ook wel de Kaasmarkt genoemd. Dit 
plein, waarop de vier hoofdstraten van Hoorn uit
komen , prijkte eertijds met drie voorname gebouwen, 
nl. het Stadhuis, de Vergaderplaats der Gecommitteerde 
Raden en de Waag, waarvan slechts de beide laatsten 
nog in wezen zijn, daar het eerste in het laatst der 
XVlIIe eeuw wegens bouwvalligheid gesloopt werd. 

Dc voorgevel van het gebouw voor Gecommitteerde 
Raden, dat ook wel Tribunaal geheeten wordt, is in 
1631—32 van arduinsteen opgetrokken, doch niet zeer 
behaaglijk van vorm. Slechts eenige versieringen, rijk 
gepolychromeerd, en klauwstukken zijn interessant. 

Het inwendige is thans deels in gebruik als kanton
gerecht, als bureau der Staatsspoorwegen en als museum. 
Wanneer men de plaats overgaat, die door een rijkge-
smeed ijzeren hek van 1720 afgesloten is, bereikt men 
langs eenige trappen de museumlokaliteiten. Hoewel 
het te prijzen is, dat de stad Hoorn zich aan de bewaring 
van de herinneringen uit haar glanstijdperk wat laat ge
legen zijn, moet men toch erkennen, dat voor dit museum 
al zeer ongeschikte lokaliteiten gekozen zijn. Gelukkig 
bestaat er uitzicht, dat hierin verandering komt. 

Het museum bevat een rijke eikenhouten betimmering, 
afkomstig uit het St.-Pietershof, reliefs in zandsteen, 
afkomstig van de , helaas , gesloopte Koepoort, oude 
wapenrustingen en wapenen, gildeteekens, en vele 
schilderijen, waarbij altaarstukken van den, ook als 
graveur bekenden, X Vle-eeuwschen meester Jacob Cor-

• nelisz, zeer fraaie schutters- en regentenstukken door 
J. A. Rotius, leerling van B. van der Helst en J. de 
Baen, een prachtig portret van Michiel Adriaanszoon 
de Ruijter, door F. Bol, een afbeelding van Jan Pieters
zoon Koen, enz. 

Aan de overzijde van den Rooden Steen bezocht 
men de Waag, vroeger het eigendom van de Graven 
van Holland en eerst in 1603 aan de stad Hoorn ge
komen en in 1609 in den tegenwoordigen toestand 
gebracht. De afschuwelijke ijzeren luifel is echter te 
danken aan den kunstzin van den architect, die tijdens 
zijn langdurig verblijf te Hoorn zoo menig oud gebouw 
heeft gesloopt of bedorven. 

De nieuwe R. K. kerk lag nu aan de beurt bezocht 
te worden. De indruk, dien dit gebouw maakte, was 
het onderwerp van veel bespreking. Terwijl sommige 
leden aan het ontwerp zekere originaliteit niet wilden 
ontzeggen , vonden andere het in deze omgeving geheel 
misplaatst. De wijze, waarop de koepel uit de kruis-
daken verrijst, vond geen onverdeelde goedkeuring, 
en ook de twee torens, hoe elegant van vorm overi
gens , droegen volgens de meesten te zeer een Oostersch 
karakter, om te Hoorn, waar de Hollandsche Renais
sance zoozeer inheemsch is, op hun plaats te zijn. 
Het inwendige werd meer geprezen, vooral om het 
schoone lichteffect van den koepel. 

De weg naar de nieuwe Protestantsche kerk, ge
bouwd in de plaats van den door den bliksem getroffen 
vroegeren tempel, was niet lang, en weldra was men 
er aangekomen. Ook het uitwendige van deze kerk 
kon geen onverdeelde goedkeuring vinden. A l achtte 
men den hier gevolgden stijl meer in overeenstemming 
met de omgeving, men vond de details te zwaar, en 

als het ware op de dubbele grootte, waardoor de kerk 
zeer klein toont. Ook de achtergevel, deels blind, 
deels met zeer burgerwoonhuisachtige raamkozijnen 
voorzien, werd niet zeer passend geoordeeld. Het ruime 
gebruik, dat bij de orneering van het uitwendige van 
kogels gemaakt is, gaf veel stof tot hilariteit, terwijl 
ook het feit, dat men bezig was , een gat in den toren
muur te breken, omdat er een klok moest aangebracht 
worden en er niet op een hijschgat gerekend was, 
de leden in den waan bracht dat zij te Kampen waren. 

Het inwendige van de kerk maakte een rustigen 
indruk, en het spreekgestoelte, zoowel als het doophek, 
verrieden een bekwame hand. Minder eenstemmig was 
men over het plafond, dat uit licht geolied hout be
staat en op marmeren zuilen met bronzen kapiteelen 
rust. Het vergankelijke van het hout scheen in tegen
spraak met de duurzaamheid van het marmer. 

De poortjes van het Oudevrouwenhuis cn van het 
Gasthuis werden nu bezichtigd. Het poortje van het 
Gasthuis van 1585 verraadt overeenkomst invorm en 
met de Oosterpoort; bij dat van het Oudevrouwen
huis zien wij echter grooter rijkdom, en in de schar
nieren om de halve kolommen reeds een zucht naar 
realisme. 

Westelijk van de kerk staat het voormalig St.-Jans-
. . .1 . . -:- ! - - ' gasthuis, in 1563 gebouwd, en thans dienende als 

kleedermagazijn. Opmerkelijk zijn daarbij de frontons 
boven dc kruiskozijnen, de fantastische reliëffiguren op 
de geveltrappen, en het geheel ontbreken van een as. 

Men bezocht nu het voormalig Staten-logement, 
thans Stadhuis, welks fraaie berg- en baksteengevel van 
1613 dateert. Het was vroeger een deel van het Hiero-
nimiter-klooster, en staat op den hoek van de Niemv-
straat en Nieuwestecg. Het fraaiste vertrek van dit 
gebouw is de voormalige eetzaal van Gecommitteerde 
Raden, waar in een prachtige lijst, voorzien van de 
wapens der zeven steden en van het Noorderkwartier, 
krijgs- en scheeps-gereedschap, een schilderij prijkt, 
voorstellende den slag van Bossu. Ook de beroemde 
beker van Bossu werd den leden getoond. 

Het St.-Pietershof werd nu bezocht. Dit werd in 
1617 gebouwd, doch de gevels werden later veranderd. 
Behalve een poortje aan de noordzijde, is ook beziens
waardig de binnenplaats, waar het niet aan pikante 
lichteffecten ontbreekt. 

Ten slotte toog men naar de Noorderkerk, die uit 
drie even hooge schepen, een kruisschip en koor be
staat. Vroeger was deze kerk aan St.-Maria gewijd; 
zij werd in 1426 gesticht. Boven den ingang is op 
zeer plastische wijze een voorstelling van de Dood aan
gebracht. De kerk bevat een fraaien XVIIe-eeuwschen 
preekstoel, een goed doophek, eenige eikenhouten 
betimmeringen, waarbij het wapen van Hoorn tusschen 
de woorden wilt en 'twoordt is aangebracht, wat dus 
beduidt 

„Wilt hooren 't woordt." 
Na een zoo welbesteden dag kreeg men behoefte aan 

wat verfrissching, en weldra zaten de deelnemers ge
zellig in de sociëteit bijeen. 

Een vriendschappelijk maal, waarbij het niet aan 
toosten en muziek ontbrak, volgde, en tegen acht uren 
toog men in opgewekte stemming naar het station, 
om zich naar Purmerend te begeven; hier lag een 
boot gereed, die de leden naar Amsterdam over
voerde , waar zij, na een aangenamen tocht bij mane
schijn , te 11 uren weder aankwamen. De vijfde excursie 
heeft weder bij allen, die eraan deelnamen, de aange
naamste herinneringen nagelaten. In het bijzonder past 
hier een woord van dank aan de heeren Brouwer en 
Rijkhoek, die niets verzuimden om het hun medeleden 
te Hoorn zoo aangenaam mogelijk te maken. 

12 Juli 1884. D E O P M E R K E R . 251 

(A. et A.) D E NIEUWE K E R K T E D E L F T 
OP 10 JULI. 

Het was voorzeker een gelukkig denkbeeld van hen, ' 
die de verdiensten van onzen Prins Willem I op rech
ten prijs stellen, den dag op waardige wijze te her
denken , waarop hij vóór 300 jaren door de hand eens 
sluipmoordenaars het vaderland ontviel. 

Dat het geen ƒ<rtfdag kon zijn, lag in den aard der 
zaak; het ernstige karakter, eraan gegeven, was oorzaak, 
dat het overlijden van onzen Kroonprins geen beletsel 
was den herinneringsdag te vieren. 

De kerkvoogden der Nieuwe Kerk hadden dan ook 
onvoorwaardelijk erin toegestemd, om hun gebouw 
voor het vastgestelde doel af te staan, te meer daar 
eene herdenking als deze, moeilijk op beter te kiezen 
plaats kon geschieden dan op het graf van den Oranje
vorst. 

Het programma , eenige dagen te voren verschenen, 
prijkt met een titelblad van de hand des heeren K. 
Sluiterman, dat in het midden den genius der Vrijheid 
vertoont, als symbool in de eene hand een verbroken 
keten en in de andere eene speer met vrijheidshoed 
omhoog houdende, met het devies van den Prins : 
„Saevis tranquillus in undis", als onderschrift. Jammer 
dat de penteekening door dc verkleinde photolitho-
grafische reproductie nogal geleden heeft. 

Het ligt niet op onzen weg de uitvoering der in 
dit programma vermelde muziekstukken te bespreken; 
de dagbladen hebben op dit punt den lezer reeds ge
noeg op de hoogte gebracht. Het zij voldoende te ver
melden , dat alles uitstekend van stapel liep. 

De Afdeeling der Regelingscommissie voor het de
coratieve gedeelte werd door den heer Le Comte ge
leid , die voor de uitvoering eenige van de beste krach
ten verzamelde, niet den heer A. F. Gips aan het hoofd 
Op zich zelf beloofde deze regeling reeds iets, want, 
hoe dikwijls dergelijke decoraties aangebracht worden, 
zelden wordt het aan goede handen toevertrouwd. 

Het valt niet te ontkennen, dat het moeilijk is eene 
decoratie aan te brengen, die zoo noodzakelijk in over
eenstemming moet zijn met het gebouw niet alleen, 
maar ook met de vele en velerlei omstandigheden 
waarin men verkeert; geen wonder dus, dat de ver
wachtingen hoog gespannen waren. De uitkomst even
wel heeft ze overtroffen. 

Bij het binnentreden van het gebouw bracht als 
't ware de zwarte looper, die van den ingang door het 
ontruimde middclschip gelegd was, ons naar het koor, 
dat als bewaarplaats van het stoffelijk overschot des 
Prinsen op rijke doch deftige wijze versierd was. Door 
het wegnemen der onooglijke gaskronen kon men een 
onbevangen blik op het geheel werpen. Boven het 
monument, een meesterstuk van onzen grooten Hen
drik de Keijser, ontwaarde men al dadelijk de rijke 
cartouche, waarop het wapen van den Zwijger in de 
juiste heraldische kleuren geschilderd was met helm, 
cimier, lambrequin enz.; de draperie, die het omgaf, 
was met zwart gaas bedekt als teeken van den rouw, 
waarin het Oranjehuis gedompeld 'is. 

Aan weerszijden bevonden zich in de boogopeningen 
de wapens van Hessen, Nassau , Stolberg en Koninicx, 
terwijl in de acht overige grootere boogopeningen 
ruitvormige cartouches waren aangebracht, waarop de-
wapens prijkten van de zeven vereenigde provinciën en 
dat van Delft als pendant van het Hollandsche wapen. 

De wapenschilden, op elegante wijze van kolom tot 
kolom door koorden vereenigd, vormden een rijken 
gordel om het monument. 

De kolommen zelf waren met geïmiteerde i4,,,,-ceuw-
sche tapijten omhangen, in den trant van die in de 
St.-Bavokerk te Haarlem, die om den andere een rood 

en blauw fond hadden en, met den klimmenden leeuw 
en den oranjetak als ornement, het innige verband van 
Oranje met Holland symboliseerden. 

Deze laatste versiering werkte in hooge mate mede 
om het ernstige karakter van het geheel te doen uit
komen , wat nog vermeerderd werd door de geïmiteerde 
gele damasten, die, voor dc ramen van den kooromgang 
gehangen, het licht temperden en tevens een aange
namen achtergrond vormden. 

Last not least valt nog melding te maken van de 
vijf versieringen, boven het koor aangebracht in de 
ruim zeven nieter hooge vakken. Recht voor ons, drie 
op meer dan dubbele levensgrootte geschilderde vrou
wenfiguren , in den trant van fresco's behandeld; de 
middelste met beide handen een lauwerkrans reikende 
en de twee nevenfiguren, de Godsdienst en de Vrede 
voorstellende, mogen voorzeker op den naam van de
coratieve kunstwerken aanspraak maken; zelden zag 
men iets zoo flink en juist uitgevoerd. Aan weerszijden 
hiervan bevond zich een kandelaber met brandend al
taar en de laatste regels van het oude Wilhelmus: 

Den vaderlant getrouwe 
Blijf ick tot in den doedt. 

Wij wenschen den heer Gips geluk met deze uiterst 
geslaagde onderneming en houden ons verzekerd, dat 
velen, bij het zien van deze decoratie, de verdiensten 
ervan op hare juiste waarde zullen geschat hebben. 

Delft, Juli '84. M. D. J. 

(A.etA.) I N G E Z O N D E N . 
D E FONTEIN T E GRONINGEN. 

De heer Van Grieken geeft aan het laatste gedeelte 
van zijn jongste schrijven in deze zaak duidelijk te 
kennen, dat zijn voornaamste grief is, dat de Jury 
het plan „La Silhouette" (Evers) boven „Spes" (Gebr. 
Geefs) heeft gesteld. De uitdrukking: „Zeker is het, 
dat in Spes eene poëtische gedachte ten grondslag ligt, 
en dit cachet maakt dat ontwerp tot een kunstwerk", 
geeft daarvan blijk, want de schijn ontstaat nu, alsof 
aan „La Silhouette" eene poëtische gedachte ontbreekt. 
Liever leg ik mij dan neer bij de eigenaardige om
schrijving , welke door den heer Egenberger dienaan
gaande is gegeven, waar hij zegt: „La Silltouctte zou 
ik een lierzang willen noemen, terwijl Spes meer een 
heldendicht is." 

Doch terzake. Volgens den heer Van Grieken bevat 
het bekroonde ontwerp „architectonische onmogelijk
heden". Die „onmogelijkheden" bestaan hierin, dat 
de voeting, voorzooveel de rustieke blokken betreft, 
met enkele lagen ± 50 c.M. (niet 75 c.M.) kon 
verhoogd worden. De bekkens rijzen dan ook natuur
lijk. Voorts, „dat de bovenbouw door den ontwerper 
van steen is gedacht" — dit is niet juist. De ont
werper heeft een gedeelte van den bovenbouw in steen 
gedacht; dc Jury gaf „den wensch" te kennen, ook dat 
gedeelte in brons te doen uitvoeren. „Zoowel om practi-
sche als esthetische redenen vond de Jury dit echter 
[de bedoeling van den ontwerper] onbestaanbaar" — zoo 
schrijft de heer Van Grieken; doch de Jury heefteen 
dergelijke uitdrukking niet gebezigd. Alleen de wel-
vcrklaarbare voorliefde voor Spes kan hier wederom 
de reden zijn van des heeren Van Grieken's onjuiste 
opmerking. Maar nog duidelijker komt dit uit, waar 
over de vier „hoekfiguurtjes" gesproken wordt. Kin
derfiguren a cheval plaatsen is, volgens den heer Van 
Grieken, „een onmogelijke stand". Zóó beschouwd is 
het te begrijpen, dat de heer Van Grieken het dekstuk 
eene breedte geeft van 58 c.M., terwijl het slechts 
45 c.M. bedraagt. 

Maar er is nog meer. De heer Van Grieken schrijft : 
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„De opening van de gebogen baldakijn-portieken be
draagt 0.88 M. bij 2.25 M . , waardoor, volgens deal-
gemeen aangenomen regelen der kunst, bij dezen bouw
stijl een veel te gerekte vorm ontstaat." — Volgens de 
algemeen aangenomen regelen der kunst — moeten wij 
hier soms denken aan „de ruitjes van Dr. Fock" ? De 
heer Mooienaar schreef daaromtrent in het Maandblaadje 
van de Vereeniging tot Bevordering der Bouwkunst, 
zeer terecht: „Wij vinden de opmerking over de ver
houding der baldakijn-portieken minstens zeer gezocht 
en wij zouden willen vragen, welke regelen der kunst 
de heer Van Grieken bedoelt, die in een dergelijk ge
val algemeen zijn aangenomen. Ons dunkt, dat juist 
de voor den heer Van Grieken op de teekening schijn
baar gerekte vorm, met het oog op cle hoogte van 
het monument en op cle plaats waar het gedacht is, 
aan het esthetisch effect zeer ten goede zal komen." 

Wat de laatste opmerking over den „troonhemel" be
treft , de onjuistheid hiervan kan gemakkelijk weerlegd 
worden, om de eenvoudige reden dat het ontwerp geen 
troonhemel heeft. 

Wij zouden zoo nog lang heen-en-weer kunnen 
praten, en zonder dat de meeste lezers van De Op
merker de juistheid van beider opmerkingen konden 
nagaan, 't Is daarom beter, de belangstellenden elders 
met de ontwerpen zelf in kennis te stellen. De ge
heele collectie zal daartoe bezwaarlijk weder kunnen 
worden bijeengebracht, maar een groot deel zeker, 
en prijs en premie in elk geval.'Het Bestuur van „Ar
chitectura et Amicitia" te Amsterdam zal dan zeker 
wel zorgdragen, dat de toegang voor ieder belang
stellende te bekomen is. 

Ten slotte nog iets. Daar lees ik in het vorig nom
mer van De Opmerker een stukje van den heer J. Wol-
bers. Ik ben daar waarlijk mee verlegen. Ik heb het 
voorrecht den heer Wolbers persoonlijk te kennen, en 
weet, dat hij niet zoo kwaad is, als uit dat schrijven I 
zoude zijn op te maken. Vandaar dat ik het er maar bij 
zal laten, met hem mijne beleefde groeten te zenden. 

Gisteren sprak ik iemand, wiens broeder tot een der 
inzenders behoorde van de ontwerpen van dc fontein 
(hij zeide mij dit), en deze voegde mij toe: „Mijn 
broer is voornemens een stuk te schrijven tegen uw 
critiek — hij zegt dat uw geschrijf een jong kunste- j 
naar ontmoedigt, zonder reden." — Is uw broer een I 
jong kunstenaar ? vroeg ik. — „Jong direct niet, en kun- I 
stenaar in de groote beteekenis van het woord 
dat ook niet, maar daarom mag hij het toch wel voor 
dergelijke lui opnemen!" 

Ik hoop daarvoor gespaard te blijven, want inder
daad : de beantwoording van al dergelijk geschrijf kost 
mij te veel tijd. 

Over mijne critiek heb ik met een aantal architecten 1 
en andere kunstenaars gesproken, en hun antwoord 
was vrij algemeen: „Wat ge geschreven hebt is juist, 
hier en daar wat al te kort voor het vele dat te bezien 
was , maar in hoofdzaken juist. De toon van uw cri
tiek is echter wat afstootend, en dat heeft ontevreden
heid verwekt." 

Zou ook den heer Wolbers de toon alleen onaange
naam zijn? 

JOAN A. NIEUWENHUIS. 

D E KUNST IN JAPAN. 
In den loop van het vorige jaar kwam bij A. Quan-

tin te Parijs een boek- en plaatwerk uit, getiteld: „L'art 
jappnais" door Louis Gonse. De bedoeling van den 
schrijver met de uitgave van dit werk was hoofdzake
lijk , het publiek volkomen te genezen van de ver
keerde voorstellingen, die het zich veelal over Japan 
en zijne kunstvoortbrengselen maakt. De verschillende 

internationale tentoonstellingen, en niet het minst die 
in het vorige jaar te Amsterdam gehouden, hebben 
reeds in groote mate bijgedragen om ons cle Japansche 
kunstvoortbrengselen naar waarde te doen schatten, 
om ons te doen zien, dat die kunstvoortbrengselen 
geenszins tot het gebied der rariteiten moeten gerang
schikt worden. Dat het groote Europeesche publiek, 
tot voor korten tijd geleden, een Japansch voorwerp 
in 't algemeen met een curiositeit of rariteit gelijkstelde, 
kwam hoofdzakelijk doordat men, tot aan de groote 
Japansche revolutie van 1868, niet veel meer dan mid
delmatige voortbrengselen te zien kreeg. De oude 
Oostindische Compagnie en later de Nederlandsche 
Handelmaatschappij, tot aan 1868 hoofdzakelijk de eenige 
bemiddelaars tusschen Japan en Europa, hebben in de 
jaren van hun makelaarschap, de Westersche mark
ten voor het grootste gedeelte met de grilligste en 
vreemdsoortigste producten van Japansche kunstnijver
heid voorzien. 

Onder die voortbrengselen, gedurende een paar eeuwen 
in Europa ter markt gebracht, kwamen — niemand zal 
het ontkennen — ook zeer veel verdienstelijke voor
werpen voor (om maar iets te noemen , de voort
brengselen van de plateelbakkerij), maar de hoogte, 
waartoe de Japansche kunst in den loop der eeuwen 
zich verhief als zij voor de inheemsche aristocratie werkte, 
gaven zij in de verste verte niet weder. Na 1868 
werd dit anders: door het openstellen van Japan ook 
voor het overig Europa, kwamen meer bevoegde kunst
kenners dan de ambtenaren der Compagnie met het 
Japansche leven in aanraking, en drong men meer en 
meer in het wezen en in de geschiedenis van dit ge
deelte der Oostersche kunstwereld door. Daardoor 
eerst kwam de meerderheid der Japansche kunst boven 
de overige Oostersche kunstuitingen ten volle aan het 
licht, en leerde men het groote decoratievermogen der 
Japanners naar waarde schatten. Men kwam tot de 
wetenschap, dat de Japansche kunst onder de Oos
tersche dezelfde plaats inneemt, als de Fransche onder 
de Westersche kunsten. Wie herinnert zich niet het 
genot, dat de beschouwing der Japansche Afdeeling op 
de Amsterdamsche tentoonstelling ons verschafte ? Wie 
heeft niet met opgetogenheid die bronzen en aarde
werken, die verlakte voorwerpen enz. gezien en be
wonderd? Ieder heeft op die tentoonstelling kunnen 
ontdekken, dat de Japanners geboren decorateurs zijn, 
dat hunne opvatting daarin naïef en uiterst verfijnd is, 
en dat zij als coloristen hun weerga niet hebben. 

Vreemde of dood-gewone motieven worden met een 
enkelen, zekeren trek door hen los neergeworpen. 
Maar toch met welk een berekening is juist die lijn, 
juist die kleur gekozen! Zóó alleen, zooals het daar 
door hen is weergegeven, tintelt het van leven en hu
mor. En dan wat een techniek! wat een wonderbare 
vaardigheid der handen blinkt ons uit al die Japansche 
voortbrengselen tegen; van zoo iets konden onze beste 
kunsthandwerkslieden zich geen denkbeeld maken, en 
't deed hen verbaasd staan. 

Gonse geeft zich in zijn werk veel moeite, de histo
rische ontwikkeling der Japansche schilderkunst na te 
gaan. De meeste Japanners, zelfs de meer eenvou
dige, versieren hunne woningen met zoogenaamde 
Kakemonos-schilderijen op zijde of papier, die men 
gewoonlijk oprolt, en alleen bij bezoek of bij feesten 
uitgerold aan den wand gehangen worden. 

Van de 9e eeuw af is er een breede rij van schil
ders, die deze Kakemonos penseelden. In de 15e eeuw 
worden de vaste lijnen van die Japansche schilder
school als 'tware bepaald. Twee groote stroomingen 
loopen naast elkander tot in het midden der 18e eeuw: 
de keizerlijke school van Fosu, echt Japansch enzui-
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ver nationaal, en de school van Kano, die meer Chi-
neesche invloeden in zich opnam, doch later ook meer 
inheemsch werd. Als schilders van den lateren tijd 
heeft men Sosen als een voortreffelijk dierenschilder, 
Shiountshio en Toyokouni verrukkelijke coloristen, 
Yosai de dichterschilder, Hiroshighé de landschap
schilder en Hokonsaï de grootste schilder van het Ja
pansche leven. Hokonsaï, die van 1760 tot 1849 leefde, 
bekroont de ontwikkeling der Japansche schilderkunst. ; 

Hij is de schitterendste van een opeenvolgende rij schil
ders van 10 eeuwen. Op duizenderlei wijze heeft hij Ka
kemonos voor de Japansche maatschappij geleverd; zijn 
werk is een encyclopedie van het levend Japan. Het 
boek van Gonse nu is vol van al die motieven van ! 
Hokonsaï: allerlei typen en tooneelen van het volks
leven worden ons naar Hokonsaï's schetsen meegedeeld, I 
schetsen en teekeningen, welke ons dikwijls aan die van 
Gavarni doen denken. Evenals deze Franschman heeft 
hij kracht en bevalligheid, benevens een onuitputte-
lijken voorraad en verscheidenheid van motieven. Men 
ziet bij hem , evenals bij al de Japansche teekenaars , 
de figuren bijna altijd in volle actie en beweging; 
dat kromt zich den rug, dat lacht, dat danst, dat 
vecht, dat maakt muziek, — in één woord, dat leeft. 

Alwat het oog van den schilder in Japan heeft aan
schouwd, wordt met cle snelheid der vleugelen weergege
ven. De hand is zoo zuiver, zoo zeker, dat er van in
spanning haast nooit sprake kan zijn; de tafereelen zijn als 
't ware spelend ontstaan. Hokonsaï zelf is nooit de man 
geweest der grooten; hij kwam voort uit het volk, en 
heeft gewerkt als hij zijn kost moest verdienen. Hij 
was wel een weinig „bohémien" en is eerst op 't laatst 
van zijn leven de beroemde man geworden. Hij zelf 
is zijn leven lang arm gebleven, daar zijn talent eerst 
na zijn dood door de grooten werd gewaardeerd; en 
thans wordt elk zijner croquis met goud betaald. 

Behalve de schilderkunst der Japanners worden ook 
de andere kunsten door Gonse behandeld en beoordeeld. 

Na een korten blik op de architectuur in Japan te 
hebben geslagen, hoofdzakelijk een houtarchitectuur, 
waarbij slechts op twee zaken wordt gelet: de pitto
reske plaatsing van het huis en de decoratie, gaat Gonse 
de beeldhouwkunst in Japan ons voorstellen. Hij spreekt 
over de Japansche bronzen. Door de verzameling van 
Cernuschi is vooral in de laatste tijden meer bijzonder 
de aandacht aan dien tak van hun kunst gewijd. 

Toen Cernuschi, na zijn reis door Japan, te Parijs 
terugkwam met den overvloed van bronzen voorwer
pen , die hij thans beloofd heeft aan de stad Parijs te 
vermaken; toen hij daarop de bronzen kunstwerken van 
Seïmin, van Föoun, van Teyis en van zooveel anderen 
tentoonstelde, kwamen natuurlijk in het kunstlievend 
Parijs de bekwaamste kenners de collectie opnemen. 
Barbedienne, een der eersten op dat gebied in Europa, 
moest erkennen, dat de Japansche kunstenaars hem in 
vele opzichten nog de baas waren, en er voor hem 
uit de studie dezer Oostersche voortbrengselen nog veel 
te leeren valt, om zijn eigen werk volkomener of liever 
volmaakter te krijgen. Vooral in de 17 * en 18 'e eeuw 
stonden in Japan de groote meesters in het brons op. 
De eerste onder hert is wel Seïmin, de Benvenuto 
Cellini in het bewerken der schildpadden. Hij, die niet 
hier of daar één dezer bronzen schaaldieren van den 
grooten meester gezien heeft, kan zich geen voorstel
ling maken, hoever het weergeven der natuur in brons 
kan gaan. Het is vooral de dierenwereld, die de Japan
ners bij het bewerken van brons heeft aangetrokken. 
Hier heeft men een kat of hond, ginds weer een krab 
of een roofvogel, daar weer een valk op een rots of 
een schreeuwende gans, die u bewondering afdwingen, 
om de meesterlijke techniek waarvan zij allen getuigen. 

Gonse geeft in deel II, bladz. 66, op '/, der ware grootte 
een ets van een draak van Föoun, een waar meester
stuk van bronsarbeid. 

Als afbeeldingen van de menschelijke figuur mag 
vooral genoemd worden het beeld van Bankouroubé, 
den weldoener van zijn volk, dat in 1783 levensgroot 
gegoten werd. Hij is genomen als een zittend bejaard 
man; het eene been hangt neder; hij houdt zijn stok 
in de hand; de uitdrukking van het gelaat is kalm en 
eenigszins droevig. De beschouwing van dit beeld voert 
ons als vanzelf tot de studie van het grootste beeld 
in brons, dat door hen ooit gegoten is, n.m. het beeld 
van Bouddha, dat in den tempel van Nara omstreeks 
het jaar 789 van onzen jaarkring is geplaatst. 

De god zit op de lotusbloem; hij is als verzonken 
in overdenking van het absolute; de rechterhand is 
open opgeheven, de linkerhand uitgestrekt op de knieën. 
De plooien van het afhangend kleed zijn breed en 
golvend; de bouw van het lichaam is streng correct. 
Over het geheel ligt een kalmte, een eenigszins droome-
rige ernst, nog verhoogd door het gebaar van de op
geheven hand, die het volk schijnt te zegenen. Men 
zal zich van het kolossale van dit beeld een denkbeeld 
kunnen vormen, als men weet, dat het ongeveer 30 
meter hoog is en 450,000 kilogram weegt. 

Daar de Japanners bijna geen steen of marmer te 
hunner beschikking hadden of gebruikten (het meeren
deel hunner huizen is van hout), vertegenwoordigen 
hunne bronzen voorwerpen de zoogenaamde Japansche 
plastiek. Van het nietigste, onbeduidendste voor
werp tot aan het hoogste en belangrijkste is door hen 
in brons weergegeven, en alles met de meeste zorg 
en liefde behandeld. Een door den visscher in de zee 
smadelijk weggeworpen biezen kortje, waarin een kreeft 
haar verblijf heeft gevonden, wordt (door hen in brons 
verwerkt) een kleinood van den hoogsten prijs. Hun 
kleinere beelden doen, volgens Gonse II, p. 66, soms 
wat den vorm betreft aan die van Tanagra denken. 

Op dezelfde volkomen wijze als de Japanners het 
brons bewerken, bearbeiden zij ook het metaal. Wij 
hebben hierbij voornamelijk op het oog de Japansche sa
bels , en dan wel, als onderdeel daarvan, de zoogenaamde 
garde, die als stootplaat de hand moet beschermen. Op 
die metalen „garde" worden op de fijnste wijze alle 
mogelijke voorstellingen geciseleerd. Een studie dier 
„gardes" is een studie der Japansche ciseleerkunst. 
Het werk van Gonse geeft in verschillende heliogra
vures de voortreffelijkste van die stootplaten weder. 
Het is niet mogelijk de gratie en het volmaakte cachet 
van dien Japanschen arbeid te beschrijven: het émail 
is daarin door hen tot den hoogsten luister gebracht. 
Van tijd tot tijd worden die „gardes" ook door den 
kunstenaar a jour bewerkt, bijv. in den vorm van tot 
elkander zwemmende visschen, enz. Dan worden deze 
dieren op die kleine ronde ruimte weder zoo kunstvol 
voorgesteld, dat zij de groote moeilijkheid, die de kun
stenaar overwonnen heeft, zelfs niet doen vermoeden. 
Hoe is het mogelijk, vraagt men zich af, in een metaal, 
dat men slechts zeer langzaam en met kleine, telkens 
herhaalde slagen moet bewerken, den schijn te ver
krijgen en te bewaren van een in volle vrijheid los 
neergeworpen schets? De Japanners verstonden die 
kunst, en evenzeer het geheim, om de fijnste schilderij 
op die metalen stootplaat te ciseleeren. Bloemen, boomen, 
dieren, figuren, tafereelen enz., alles wordt daarop ge
vonden. Het schitterendste decoratie-talent komt(hier 
tot zijn recht, en de Japansche kunstenaar is hier eenig. 
Geen onzer Europeesche werklieden-kunstenaars kan 
zulk een vereeniging van volmaaktheid in de uitvoering, 
van smaak en van tact om de grenzen der versiering 
tot de uiterste spanning uit te zetten, aanwijzen. 
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Bij de behandeling der sculpture is Gonse aller
aardigst in de uitweidingen over het beeldhouwwerk 
in hout, over dc maskers, over zoogenaamde kleine 
pijpen, en eindelijk over de netzkés, de (meestal ivoren) 
breloques, die aan een zijden koord vastgehecht, dienen 
om sommige zaken van dagelijksch gebruik aan den 
gordel te bevestigen. Die netzkés behooren tot de 
zeer gezochte sieraden. Op de wonderlijkste wijze 
hebben de Japanners daarbij weder hunne kunstvaar
digheid getoond. De meest uitdrukkingsvolle figuurtjes 
zijn tot dit doel door hen uit ivoor gesneden. 

Het boek van Gonse geeft ten slotte nog drie hoofd
stukken over het lakwerk, de geweven stoffen en het 
zoogenaamde aardewerk. Dat over het lakwerk is 
natuurlijk het belangrijkste, want het bearbeiden van 
het lak is altijd de roem der Japanners geweest: het 
was hun nationale arbeid bij uitnemendheid. Natuurlijk 
is de incrustatie van het lak, hetzij met ivoor of schild
pad of metaal of mozaïek, de zaak van de grootste 
waarde, en de Japanners munten daarin uit. De reeks 
van hen, die als beroemde decorateurs der lakken op
treden , gaat eenigszins parallel met de Japansche schil
derschool. Hun groote schilders bearbeidden tegelijk het 
lak. In het begin der l8'le eeuw hebben vooral de be
roemde schilders Korin en Ritsouó de meest oorspron
kelijke motieven op die lakken weten te brengen. 

Wat de geweven stoffen in Japan betreft, kan men 
nagaan, dat bij een volk, dat altijd een waren harts
tocht voor weelderig sierlijke gewaden bezat, die kunst 
tot groote volkomenheid moest ontwikkelen. Uit dit 
oogpunt is het belangrijkste een klein onderdeel der 
zijden stoffen , namelijk de foukousa'.s. De foukousa is 
een vierkant stukje zijde, min of meer rijk versierd 
volgens den rang en het fortuin van den eigenaar, 
dat gebruikt wordt om het geschenk te omwikke
len , dat men iemand toezendt. Natuurlijk wordt de 
foukousa steeds teruggegeven , en die teruggave is het 
accuse de reception. De foukousa's nu met haar heer
lijk borduursel zijn dc fijnste schilderijtjes, waarop het 
oog kan turen. De weerschijn van de zijde, de vol
maaktheid der uitvoering van het werk, de sierlijke 
motieven aan geheel de natuur ontleend, de gloed 
der kleuren van kunstenaars uit een volk, dat met 
recht onder de eerste coloristen der wereld mag ge
rekend worden , maken het bezit van zulk een foukousa 
in Parijs tot het meest benijde kleinood. 

Het laatst behandelt Gonse de plateelkunst. In het 
eigenlijke porselein blijven de Chincezen de meesters; 
het fabriceeren van deze soort van plateelwerk heeft in 
Japan nooit die karakteristieke en overheerschende rol 
vervuld als in China. Geen dwaling was grooter dan 
die onzer voorvaderen, om in het oud-Japansch, „het 
porselein van Arita", de eenige vertegenwoordiging te 
zien van de Japansche ceramiek. — Neen! om dit 
gedeelte der Japansche kunst naar waarde te schatten, 
moet men juist het zuivere aardewerk, de eigenlijke 
pottenbakkerswaar, en dc decoratie daarvan bestudeeren. 
En die studie loont de moeite. De decoratie van dit 
aardewerk interpreteert elk dichterlijk of dwaas idee, 
dat den kunstenaar door het brein schiet. Alles wordt 
een motief. De vogel die door de ruimte klieft, de 
bloem die tegen den muur opklimt, het huisje van 
den werkman , de schalksche houding van den voor
bijganger, de figuren der legende enz., alles wordt op 
geestige, vroolijke wijze weergegeven. 

Ook hier zijn de namen der groote meesters in het 
vak bewaard. Ninseï (van Kioto), die tegen het einde 
der 16eeuw werkte, is de grootste van alle vroegere 
en latere Japansche ccramisten. 

Na dit beknopt uittreksel, nemen wij afscheid van 
Gonse's boek, onzen lezers daarbij verzekerende, dat 

de lezing en beschouwing van dit werk en zijne illustra
ties , hem door-en-door met de Japansche wereld zal 
vertrouwd maken. Wij komen terstond in een vroolijk 
humeur, als wij die teekeningen der Japansche kun
stenaars bezien , want de Japansche artist is bovenal 
humorist. Door zijn wereld, over zijne beweeglijke 
figuurtjes trilt een fijne lach; hij strooit als 't ware 
korrels peper over zijn werk, opdat een lichte, prikke
lende , kleine schok u uit uwe dommelige rust zal op
wekken. 

Verder is de bestudeering van Gonse's illustraties voor 
de beoefenaars onzer kunstnijverheid ook van het hoogste 
belang. In geheel Europa toch wordt erkend, dat de 
Japansche kunsthandwerksman zijn Westerschen col
lega's in vele opzichten nog de baas is. Te Berlijn, 
waar wijlen L . Ravené en prof. Hermann Hillborn 
langen tijd verscheidene Japansche emailleurs in hun 
dienst gehad hebben, tracht men kapitaal bijeen te 
krijgen , om een maatschappij te stichten , die op groote 
schaal zal trachten bekwame Japansche kunsthand-
werkslicdcn uit hun land naar de Duitsche hoofdstad 
te lokken ; een maatregel, die, als hij tot uitvoering mag 
komen, zeer zeker zal bijdragen, om het peil der 
Duitsche kunst te verhoogen, en die ook in andere 
landen navolging verdient. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'S-GRAVENHAOE, In 't Gebouw voor Kunsten en Wetenschap

pen liggen de antwoorden op dc prijsvragen, door dc Neder-
landsche Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde verleden 
uitgeschreven voor plans van een buitenplaats van aangege
ven grootte, van een villa-aanleg, van een square en vaneen 
tuin achter een stedelijke woning. 

Voor dc groote buitenplaats waren acht antwoorden en werd 
de 1" prijs, gouden Medaille en / 50, toegekend aan den heer 
I'. Westbroek, te 's-Hage en de 2" prijs, gouden Medaille, aan 
den heer Leonard A. Springer, te Amsterdam. 

Voor een tuin bij een villa, werden 8 plans ingezonden; 
i" prijs, verguld zilveren Medaille en ƒ 2 5 , aan den heer Leo
nard A. Springer, te Amsterdam; 2" prijs, verguld zilveren 
Medaille en f 10, aan de heeren gebroeders Heerma van Voss, 
te Rozcndaaf; 3" prijs, zilveren Medaille, aan den heer H . 11. 
Stephan, te Koog aan de Zaan. 

Er kwamen acht antwoorden in op het plan voor een Scjuarc. 
i° prijs niet toegekend; 2° prijs, verguld zilveren Medaille en 

/ 1 0 , aan de heeren J. A . van Embdcn en P. L. Baudet, te 
Utrecht; 3 0 prijs, zilveren Medaille, aan den heer P. G. Copijn, 
te Groenekan bij Utrecht. 

Voor stadstuinen kwamen 16 plans; de 1"' en 3LC prijzen 
werden niet toegekend, en de 2° prijs, verguld zilveren Me
daille en / 10. aan de heeren P. L . Baudet en J. A . Van Emb-
den, te Utrecht geschonken. Op voorstel der jury werd een 
verguld zilveren Medaille en f 10 aan de heeren gebroeders 
Heerma van Voss, te Rozcndaal gegeven. 

AMSTERDAM. Van dc acht leerlingen der Rijks-normaal
school voor teekenonderwijzers, die het eindexamen hebben af
gelegd, zijn vijf geslaagd. Het diploma voor afdeeling A (hand-
teekenen) werd uitgereikt aan de heeren: A . J. A . Asselbergs, 
geboren tc Hergcn-op-Zoom; M. I). Crop, geb. te Arnhem: C. 
J. A . Gokkel, geb, te Haarlem; P. H . Kisjes, geb. te Zwolle 
en W. Zwier, geb. te Amersfoort. 

— Aflevering 6 van De Natuur (uitgave van J. G. Broese te 
Utrecht) bevat: 

De watermotor van F . A . Zschiesche (met fig.). — Het jagen 
der wilde honden. — Een photografische revolver (met fig.). — 
Een botanische merkwaardigheid. — Het groote orgel van 't 
kristallen paleis te Sydenham (met fig.). — De éénrai l spoor-
weg van Lartigue met electrischc locomotief (met fig.). — De 
welriekende stoffen der bloemen. —Vloeibaar koolzuur en zijn 
aanwending in dc nijverheid (met fig.). — Iets over onze tong 
(met fig.). — J. Erisson's zonnemotor. De temperatuur der zon 
(met fig.). — Een draagbare stoomboot (met fig.). — Eenige proe
ven met den «sprekenden condensator." Een telefonische hand
schoen (met fig.). — De proef vanGiltay, in gewijzigden vorm 
genomen (met fig.). — De verontreiniging der lucht door de 
menschelijke ademhalingsproducten. — De industrie der teer-
kleurstoffen (met fig.). — Correspondentie. — Verbetering. — 
Natuurkundige proeven met eenvoudige toestellen (Zwaarte
punt). 

12 Juli 1884. 
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(A.etA.) B E N O E M I N G E N . 
Aan de Burgerrvondschool te Nijmegen, 

die vooral met het oog op het teckenon-
derwijs verbetering en uitbreiding onder
gaan heeft, zijn tot leeraren in het teeke
nen benoemd: de heeren H . Leeuw, leeraar 
der Rijks-hoogere burgerschool te Warfum, 
en W. Smit, tevens leeraar der Rijks
kweekschool van onderwijzers aldaar. 

A A N B E S T E D I N G . GASFABRIEK Z U T P H E H . 
H E T BESTUUR der Vereeniging van Hoo- BURGEMEESTER EN W E T H O U D E R S der 

ger Onderwjjs op Gereformeerden Grondslag Q e m e e I , t 0 ZUTPHEN brengen ter algemeene 
zal op Woensdag 16 Juli), in het perceel 18* | kennia. dat ter Secretarie der Gemeent. 

A D V E R T E N T I Ë N . 

T E E K E N A A R . 
Gevraagd te Amsterdam voor eenige avond

uren een T E E K E N A A R , bekend rnetor-
namentteokenen; ook kan dit naar ver
kiezing door hein thuis worden waargenomen. 

Conditiën nader overeen te konten^ Franco 
brieven worden ingewacht onder 't motto 
Teekenaar aan het Bureau van De Opmerker. 

D E R A A D VAN B E H E E R DER M A A T 
S C H A P P I J oZEEBAD SdllEEEXINGEN" 
brengt ter kennis aan H. l l . Aannemers, dat 
zij binnenkort zal aanbesteden: 

Het maken van een Kurhaua met 
Hotel, Winkelgalerijen en di
verse werkzaamheden te Sche-
veningen. 

Bestek en teekeningen zullen op een na
der aan te kondigen datum tegen betaling 
van ƒ 8 verkrijgbaar worden gesteld bjj de 
Boekhandelaren 
B. VAN DER LAND, Kalverstraat, Amsterdam en 
C. VAN DOORN & ZONEN, Molenstraat, '» Gra
venhage. 

Nadere inlichtingen worden verstrekt door 
de Architecten H E U K E N H A F en EBERT 
te Amsterdam, benevens aan het terrein van 
den bouw. 

Keizersgracht Amsterdam, openbaar aanbe
steden : 

Het verbouwen van perceel 162 
aan de Keizersgracht te Am
sterdam. 

Bestek en teekening zijn van af !( Juli te 
verkrjjgen bjj de Wed. T A K KN ZOON, Spui
straat bjj de Paleisstraat aldaar. 

Inlichtingen worden verstrekt door den 
Architect J . W. MEIJER. 

Aanwjjzing in loco 1 2 .lulij, 's middags 2 uur. 

B U R G E M E E S T E R en WETHOUDERS der 
Gemeente CTltECHT zjjn voornemens op 
Zaterdag den 19'" Juli 1884, dei namiddag! 
ten Mn ure, in het openbaar ten Studhuizc 
aantebesteden: 

Het leveren en aanvoeren van: 
110,000 stuks Utrechtsche Straat

klinkers , 
129,000 stuks Waa 1 st raat klinkers. 

De voorwaarden van aanbesteding liggen 
ter inzage aan het Bureau der Gemeente
werken Achter Klarenburg, alwaar ook het 
monster voorligt en zijn aldaar, zoomede ten 
Stadhuize en bjj de boekhandelaren V A N 
T E R V E E N JJk ZOON, de voorwaarden te ver
krjjgen tegen betaling van ƒ 0 . 2 5 per exem
plaar 

Utrecht, 8 Juli ISS4. 
De Secretaris der qcmeente Utrecht, 

,1. E . K N K L A A R , A. S. 

aan het Bureau van den Directeur der Gas
fabriek, verkrijgbaar zjjn gesteld tegen 50 
Cents per exemplaar: 

De voorwaarden, waarop door het Ge
meentebest u 11 r voor 16 Augustus e. k., wordt 
verlangd, de inzending van prijsopga
ve, met teekening en omschrijving, 

voor het maken, leveren en stel
len van een Gegoten IJzeren 
Gashouderkuip met Gashouder 
en Faalfundeering met toebe-
hooren, 

op een terrein gelegen nabij de Gasfabriek 
te Zutphen. 

Hurgemeester en Wethouders voornoemd, 
tic. tluryenieesler, 

H. A . D. C O E N E N . 
De Secretaris, 

.1. E . Dl V O O G T G . X Z N . 

H O U T C E J O N T D A K E t f . 
Echt H a u s l e r ' s c h e . Inlichtingen bij 

O . F - B E E B , « f * * 

Maatschappij tot Exploitatie 
VAN 

Staatsspoorwegen. 
V E R N I E U W I N G S F O N D S . 

V E R K O O P van ongeveer flOOO ton oude 
ijzeren Spoorstaven, Lasch- en Eind-
platen, Schroef- en Haakbouten enz. 
in perceelen naar keuze der koopers. 

De voorwaarden als ook inlichtingen zjjn 
van af 20 Juli 1881- te verkrjjgen aan het 
Centraalbureau der Maatschappij tot Exploi
tatie van Staatsspoorwegen, Moreelse Laan, 
Utrecht en aan de bureaux der Sectie-Inge
nieurs te Groningen, Meppel, Zutfen, Nijme-
gen, Rotterdam, Breda en Venloo. 

De voorwaarden worden op franco aan
vrage, na 20 Juli 1881, toegezonden. 

Inschrijvingen v<5<5r 12 Augustus 1884, 2 
uur namiddag, aan genoemd Centraalbureau 
te Utrecht. 

Utrecht, den 23'° Juni 1884. 

STÖOMWAALSTEENFABRÏEK 
te D R U T E N 

H A R T M A N & COMPE 
K A N T O O R te N I J M E G E N , 

V A N W E L D E R E N S T R A A T No. 14. 

TE KOOP: 
een Stoombaggermolen, 

vervaardigd door de GEBROEDERS F I G E E 
te Haarlem, opbrengende ongeveer 25 kubiek 
Meters grond per uur ter diepte van circa 

M. onder water; met Stoommachine, 
Stoomketel, Lieren, Ankers, Kettin
gen en verderen Inventaris; 

ingerigt om onder bruggen van 1,40 M. 
hoogt,.' te kunnen doorvaren en om in smalle 
wateren te kunnen werken; 

het ijzeren vaartuig is lang 13,10 M . , breed 
3,15 M" en heeft ongeveer 0,65 M. diepgang; 

alles, in geheel werkvaardigen staat, lig
gende en te bezigtigen in den Haarlemmer-
meerpolder aan de Cruquius nabjj Heemstede. 

Aanbiedingen schriftelijk te rigten tot het 
Bestuur van den Haarlemmermeerpolder te 
Haarlem vóór den 1«» Augustus e. k. 

A.P. DE VRIES Jr. 
1 A L 0 U S I Ë N F A B R I K A N T , 

Passeerdergracht N". 22, Amsterdam. 
Beveelt zich bjj heeren Bouw

kundigen aan voor de levering 
van BINNEN- en BUITENJALOUSIËN, 
uiterst net en soliede, tegen den 
laagsten prjjs, alsook houten 
Rolgordijnen. 

Monsters en prijsopgaaf franco 
en gratis. * 

1. L. BACON & Ö T 
Ingenieurs, aannemen van verwarming en ventilatie. 

Gouden Medaille, 
Tentoonstelling 1883, Amsterdam, 

N i e u w e v a a r t , 1 Ü 
AMSTERDAM. 

Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge
stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 

Projecten en begrootingen worden kosteloos 
geleverd 

Aanbesteding. 
Op Maandag den 14 Juli, des morgens ten 

11 uur, zal door Burgemeester en Wethouders 
van Opsttrland ten Gemceiitehuize te Beet-
sterzwnag publiek worden aanbesteed: 

Het bouwen eener School en 
Onderwijzerswoning te Korte-
zwaag. 
Het bouwen eener School en 
Onderwijzerswoning te Lippen
huizen. 
Het bouwen eener School te 
Hemrik. 
Het bouwen eener School te 
Bakkaveen. 
Hot maken en leveren van 288 
Schoolbanken en 12 boekenkas
ten in 4 perceelen. 
Het verwen der Schoolbanken 
en kasten in 4 perceelen. 

±»c besteding geschiedt voor a, b, c en d 
elk afzonderlijk en in massa, evenzoo voor 
aa en bb. 

Bestekken en teekeninzen verkrjjgbaar ten 
Gemeentehuize te Beetsterzwaag, tegen franco 
toezending van ƒ 1 . 5 0 , voor ieder perceel; 

I terwjjl de bestekken voor aa en bb, zoomede 
I de modelbanken aldaar ter inzage liggen en 
staan. 

Inlichtingen bjj den Gemeente Architect, 
iederen Zaterdag, de besteding voorafgaande, 
van 10 tot 2 uur. 

Aanwijzing op de terreinen den 11 Jul i , 
beginnende ten half 10 uur te Kortezwaag. 

Heetsterzwaag, 23 Juni 11S4. 
Hurgemeexter en Wethouders voornoemd. 

bb 

De 

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

[II 
i l ö U M K t i i l ö EN II D M I U I T H U I , 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
EEBE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

H o l l a n d s c h e T u i n en Z e e p a a r d , 
Bickerstraat 

A M S T E R D A M . 

B . H O L S B O E R . - A n i l i o m . 

Leverancier van Z. M. den Koning. 

: . . - Fabriek en Magazijn van Instrumenten voor wetenschappelijk gebruik. 
Bekroond voor Waterpas, Hoekmeet- en andere instrumenten 

met Zilver 1868, 1881, 1883 (Internat. Tentoonst.) 
Hoogste onderscheiding 1879. 

KOT KI! RES, MEETKETTINGEN, BRIEF- en PAKKETBALANSEN. enz. enz. 
B A K E N S , R O T A T I E - en I N D U C T I E - T O E S T E L L E N , T E L E G R A A F - A P P A R A T E N , enz. enz. 
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Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VUL DE TRAVERS. 
FABRIEK T R A D E M A R K . N A T U U R L . A S P H A L T 

A M S T E R D A M §^°^ -3 VAL DE TRAVERï 
Beltweg N". 3. - ZWITSERLAND. 

Van ouds gevestigde Fabrieken 
VAN 

I \ H Vl\ 
l i l i l l . l l l U U I I U U i 1 , 

te Heiligerlee (prov Groningen). 

Nieuwe Constructie 
B R A N D S P U I T E N , G e c o m p r i m e e r d e A s p l i a l l w w n c n i l i l o D o r s c h v l o c r e n . K I G R W K MWIXU. 

W e r k e n i n A s p h a l l - M a s l i e k v o o r Trottoirs, Skatiag-Rtoks, M o u t v l o e Pen. 1 1 0 1 versl KfMpult van allo beproefde, 
i n buiten- en binnenlandsche Brandspuiten 

i u m i r s . o p M 

K o l f - e n ke<r,ell»aiien, W i n k e l - e n M a s a z j j n v l o e r e n , ( l a n g e 11, V e r a n d a ' s , ! W e r e l d l e i i l o o n s l e l l i n » : Ie . m s l e r d a n i 
R r i i u : - e n D a k b e d e k k i n g e n ; K r l o i i - F i i i M l r r r i i i s m , M a l l e n e n / . . e n z . e n / . . i n 1 8 8 3 . 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend ! H i e r v a n r e e d s 1 4 7 s t u k s a i g e i . » * . 

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

te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of bü den Heer 
H . G. KNOOPS C.O/.N., Beekstraat P. <>2, te Arnhem 

De Directeur. W. PATON WALSH. 

N E G E N T I E N D E J A A R G A N G N . 29. Z A T E R D A G 19 JULI 1884. 

V r a a g t Catalog. 

I.osanges , 
U l t r a D a k e n , 

cn ZUbékl. , 
IJzeren (iebouuen, 
fiegalv. IJzeren 

E m m e r s , Tobben, 
(«eters, enz. enz 

N EDE RL. I VERZINKFAI1KIEK, 

Van der JJinden & Co. 
O a l v . o p Dordrecht. 

Zuinigheid; 

Amsterdam 1883, 
Weenen, Londen, Parijs, 

Philadelphia. 
SPECIALITEIT I N : 

III I tin TOIIE\KLI)KKE,\, 

LOON) Niet auugnwico-
,, I de m roestwe-
Koüster i jzers . | r e n de Verven. 

DIRECTIE-KEET. 
Wordt T E HUUR gevraagd van 15 Aug. 

tot 1 a Sept. een goed onderhouden DI
R E C T I E - K E E T , ongeveer 3 X 1. Franco 
aanbiedingen aan den Heer P. J . A. GA
B R I E L , Bloemgracht 4(1, Amsterdam. 

W M I T I I O G R A T H I E , PIIOTOZÏXCOGRAPHIE 

e n S t é r é o l y p e - l i i r i e l i t i n g 
van 6. J. THIEME, te Arnhem. 

De ondergeteekende vestigt de aandacht 
op zijne inrichting voor Pliot*liili*icr>.|iliir, 
brjzouder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor I'IHIIOZIIM*-
fraphle voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van H H . Uitgevers en op 
zijiii' s(cimij |H- i inii i i i inj; voor H H . Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

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

De heer JOH. G. S T E M L E R Cz., te Am-
ster'lam, heeft zich welwillend belast met het 

fevcn van inlichtingen en het aannemen van 
estellingen voor Plietelltliefrapliie, zonder 

prijsverhooging voor de bestellers. 
Q . J . T H I E M E . 

G. VAN LENT, Rotterdam! 
Vertegenwoordiger der Ceramiek- en 

Cementtegelfabriek. I • • « n u o n i " i . u , m u < M I I I U I l , 
i ênu r » r B U F T • n« r» a Torenuurwerken, zwaar Gietwerk. 
LbUIM Ut omtï & L°., bent. | Koper- en Metaa l -Compos i t i ën , Ha-

V,rrt,.~ i chinos- en Grofsmoderij. — Echte Hen
nepen en Gomelastieken Brandspuitslan
gen en Emmers, geijkte Koperen Ba
lansen, Schalen, Gewichten, etc. 

A A N DE DRIE STOOM-MACHINALE 

Steen-, Dakpannen- en 
Draineerbnizen-Fabrieken, 

Verders specialiteit in. 
IJzeren Kerk- en Fabrieksramen. 
IJzeren en Houten Bolblinden. 
Zweedsohe Kamerdeuren. 
Italiaansche Mozaikvloeren. 
Prima Portland-Cement. 
Plafonneerlatten, veel billjjker en beter 

als Riet. 

Onbrandbare Verf enz. *~™ 
Prospectussen en Prijscouranten op aanvraag. \ (werkende met zeven ovens), groote voorraad. 

BECKER & III 
K O N I N K L I J K E F A B R I E K 

ARNHEM. 
VAN 

H. H. Architecten en Bouwkundigen 
worden opmerkzaam gemaakt op rayne Reproductie P H O T O - L I T H O G R A P H I E ; alle 
Bouwkundige Teekeningen, in zwarte ljjnen geteekend, worden door deze methode, 
hetzjj in denzelfden of' in een verkleinden maatstaf vervaardigd, waardoor dezelve niet 
alleen zeer spoedig maar ook zeer accuraat en in billjjken prjjs worden geleverd. Ook 
Heeren Boekhandelaren worden hierop attent gemaakt ,;terwjjl het zeer geschikt is voor 
de uitgave van Geï l lus treerde Boekwerken. 

Met achting, UEd. Dv. Dienaar, 
A. l i K O O TV 

W A T E R P A S - , 

H O E K M E E T -
^ii andere 

I N S T R U M E N T E N 

v o o r I N G E N I E U R S , A R C H I 1 E C 1 E N , 

( L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S , e n z . 

GEËMAILLEERD-IJZEREN PEILSCHALEN, 

WEEGWERKTUIGEN. 

ï P Ï R K m O ï R M . a 
3 VILLEROY ft BOCH, METTLACH £ 
S BOCH Frères. MAUBEUGE £ 
3 MINTON, HOLLINS ft C°., STOKE £ 
ca bü de Vertazeimoordlgen <-n Depothouder* Stj 
5 D E L I N T Jfc O . , 2 

Oostzeedijk 2*8, Rotterdam. 

Redacteur-Uitgever F. \V. V A X r . E X D T J(iz. 
Bureau der Redactie van Architeetura el Ainicitia: TAN' Sl 'KINOKk. 
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Heeren Leden wordt bericht: 

i" dat de ontwerpen, ingekomen op de antwoorden 
der prijsvragen uitgeschreven in 1883—'84, kunnen wor
den teruggehaald des Woensdags- en Zaterdagsavonds 
tusschen 8 en 10 uren in het Genootschapslok-aal; 

2" dat de buitenleden hun correspondentie-adres met 
motto der ingezonden ontwerpen kunnen opgeven aan 
den iste-Seeretaris, teneinde die ontwerpen terug te be
komen ; 

3" dat de vervaardigers van de ontwerpen, voorzien 
van de motto's: 

Stephenson (dubbele driehoek), Isele, Francois I, 
Deutsche Renaissance, Neurenberg, Voor oefening, 
Primrose, Renaissance, Eigen kunst is eigen leven, 
15??, In den Dolfijn, Sweelinck, Glück auf, Tele-
phoon en Architeetura (met April 1884 in cirkel), 
worden uitgenoodigd een correspondentie-adres op te 
geven, om met het Bestuur te kunnen onderhandelen 
voor het opnemen van hun ontwerp in een der tijd
schriften van het Genootschap. 

Namens /iet Bestuur, 
de iste-Secretaris 

Th. G. Strengers. 

(A. et A.) OUD-AMSTERDAM. 
Ik weet niet meer welk schrijver het was, die een 

zijner boeken den titel Voyage autour de ma chambre 
gaf, en die werkelijk in zijn eigen kamer allerlei merk
waardigheden ontdekte, die hij totdusverre niet ge
zien had. 

Mij • dunkt dat het velen vreemd zal klinken, dat 
iemand, wiens wiegje in de schaduw van den Wes
tertoren gestaan heeft, en die de Amstelveste niet dan 
voor korte poozen verlaten heeft, nog in het hartje 
van Amsterdam ontdekkingen weet te doen. En toch 
zal menigeen in zijn vaderstad ontdekkingen gedaan 
hebben, want de kracht der gewoonte is zoo groot, 
dat men dikwijls het schoonste gedachteloos voorbij

gaat , en het inderdaad een ontdekking mag heeten, 
wanneer men het schoone in eigen kring weer begint 
op te merken. 

Dat Amsterdam een van de fraaiste steden van 
Europa is, weet iedereen, behalve wie Amsterdammer 
is. De kronkelende grachten met hare geestige of gril
lige gevels, haar lieflijk iepeloof, haar karakteristieke 
bruggen, zij wekken bij eiken vreemdeling bewondering, 
doch de meeste bewoners der Amstelveste, die bij 
voorkeur op hun vaderstad Goethe's woord: 

„Es ist ein klein Paris, itnd bildet seine Leute" 
toepassen, zagen gaarne hun grachten in „would-bc" 
boulevards herschapen, wier doodschheid zij wellicht 
door wat advertentiekolommen zouden trachten te ver
goeden. En dan die „eischen van 't verkeer", die 
groote leus, waar iedereen bij zweert, zonder dat iemand 
begrijpt wat er de beteekenis van zij, daarvoor moet 
alles zwichten. Bruggen worden verlaagd, om soms 
later weer verhoogd te worden; waters gedempt, die 

I men kort daarna weer graag van hun zand zou willen 
I ontlasten; gevels gesloopt, die best behouden hadden 
I kunnen blijven. En wat geeft men in de plaats voor 
I het schoone, dat men verdwijnen doet ? Ga maar naar 

het schilders- of dichterskwartier en gij ziet, dat het 
geen eerlijke ruil is. 

En toch worden de stadbedervers telkens, wanneer 
het stemmend deel der burgerij over hen vonnis zou 
kunnen vellen, met groote meerderheid herkozen! 

Doch ik zou u wat verhalen van een ontdekkings
tocht door Amsterdam, en wel bijzonder de bouw
kunst van oud-Amsterdcm ten doel hebbende. Vrees 
niet, dat ik u naar wijken zal brengen ver van den 
Dam, want de terra incognita ligt daar onmiddellijk 
in de omgeving. 

Wie, die de Hoogstraat doorwandelde, kent niet het 
Oostindische Huis, al was het maar, dat hij er zijn 
cijns aan den fiscus betalen moest, of andere minder 
aangename bezigheden hem er brachten? Het bestaat 
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uit drie deelen: een aan den Kloveniersburgwal, een 
aan dc Hoogstraat, en een in den vorm van een recht
hoek achteraan de binnenplaats gebouwd. Het lange 
gebouw aan den Kloveniersburgwal is het in 1551 — 54 
gebouwde Stads-Bushnis, dat na [605 tot vergader
plaats van bewindhebbers der O.-I. Compagnie werd 
ingericht. Wie met aandacht de grillige topgevels be
zag, zal daarin den stijl van de tweede helft der zes
tiende eeuw ontdekt hebben, cn wie 's-Hage of Enk
huizen bezocht, zal de overeenkomst, die tusschen het 
ornement van het oude Amsterdamsche Bushuis en 
van het Haagsche Raadhuis (1565) en vooral van de 
Enkhuizer Waag (1 559)bestaat, bespeurd hebben. Doch 
te midden van het druk gewoel op de Hoogstraat zal 
dit den meestcn voorbijgangers, ook al waren zij oud
heidminnaars , wel ontgaan zijn. 

Een blik door het poortje naar de zijde van de bin
nenplaats was misschien alles, wat zij voor het gebouw 
overhadden. En toch is het de moeite waard die 
binnenplaats met aandacht te beschouwen. De gevels, 
waarvan een het jaartal 1606 boven de ingangdeur 
heeft, zijn fraaie voorbeelden van oud-HolIandschen 
bouwtrant. Al heeft een later , kunstloos geslacht hiel
en daar schade gedaan, toch is nog veel ongeschon
den gebleven. 

De overeenkomst van deze gevels met die van het 
Weeshuis en de Munt te Enkhuizen springt aanstonds 
in het oog. De wijze van behandeling van den poort
ingang, en de met maskers versierde vensterboogvel-
den , herinneren aan het eerste, de grillige, zich tusschen 
het metselwerk slingerende ornementen aan het laatste 
gebouw. Jammer is het, dat zoo weinig van onze 17e-
eeuwsche bouwmeesters bekend is; wij kunnen nu 
slechts gissen dat dezelfde meester, die te Amsterdam 
in den aanvang der 17e eeuw werkzaam was, ook 
'tzij zelf, 'tzij door zijn leerlingen, op de bouwkunst van 
dien tijd te Enkhuizen invloed uitoefende. 

Het gebouw aan de Hoogstraat, dat later aan het 
O.-I. Huis werd toegevoegd, doet zien, hoe de wetten 
van Vignola reeds spoedig in Holland ingang vonden, 
zeer tot schade van het schilderachtig effect. 

Gaan wij thans den Kloveniersburgwal op naar de 
zijde van de Nieuwmarkt, waar de oude St.-Anthonies-
poort, zij het dan ook in zeer veranderden staat, de 
aandacht trekt. 

Ieder Amsterdammer kent die „waag", wier schilder
achtig silhouet reeds van verre het oog boeit, maar 
lang niet iedereen weet, dat zij ook van binnen nog 
een merkwaardigheid bevat, en wel de kamer, waar 
eertijds het Metselaarsgilde zijn vergaderingen hield. 
Vóór wij dat vertrek binnengaan, echter eenige op
merkingen over de uitwendige gedaante van het gebouw. 

De oude poort, in het laatst der 15de eeuw opge
trokken , bestond uit het eigenlijke poorthuis, door 
twee zware torens geflankeerd en aan de binnenzijde 
van een paar traptorens voorzien , en uit de voorpoort, 
die niet overdekt was en door gecreneleerde muren 
en twee torens gevormd werd. Het geheel had dus 
eenigszins de gedaante van de bekende Amsterdamsche-
poort te Haarlem. Toen echter in 1617 de poort in 

waag veranderd werd, overdekte men de voorpoort, en 
in 1695 werd het zadeldak boven de groote poort ver
vangen door het tegenwoordig tentdak, waaronder zich 
het anatomic-amphitheater bevond, thans dienende tot 
slaapplaats voor de manschappen der brandweer. 

De noordelijke bovenkamer, die door een traptoren 
aan de zijde van den Zeedijk bereikt wordt, strekte tot 
vergaderplaats voor de overlieden van het Metselaars
gild. Zoowel de trap als het vertrek zelf prijken met 
meesterstukken van metselaarskunst. De moeilijkste 
bogen, doorsnijdingen, geprofileerde lijsten, ja zelfs 
schroefvormige kolommen zijn daar in bonte verschei
denheid aangebracht, en zoo onberispelijk uitgevoerd, 
dat geen hedendaagsch metselaar zulk werk meer zou 
kunnen leveren. Ook eenige poortjes, toegang gevende 
tot vroegere gildekamers, zijn aardig van compositie. 
De kamer van het Metselaarsgild is dagelijks gratis 
voor ieder belangstellende te zien ; men behoeft zich 
slechts tot de in de Waag verblijfhoudende brand
wacht tc wenden, om onmiddellijk toegelaten te worden. 

De Koestraat, die op de Nieuwmarkt uitkomt, prijkt 
nog met twee belangwekkende poortjes uit de 17e eeuw, 
n.l. dat van het Wijnkoopersgild en dat van de voor
malige Latijnsche school. 

Gaat men nu den O.-Z. Achterburgwal op en de brug 
over totdat men de Oudekennissteeg bereikt, dan kan 
men, na die steeg te zijn doorgegaan , op den hoek van 
den O.-Z. Voorburgwal, een huis zien staan, dat, hoe
wel overigens niet zeer belangrijk, toch aan zijn zij
gevel zeer fraai gesneden houten balkkoppen vertoont, 
die, naar den stijl te oordeclen, uit de 2e helft der 
16e eeuw zijn. Dergelijke hoekhuizen met uitstekende 
balkkoppen zijn in Amsterdam niet zeldzaam, doch 
het snijwerk is niet altijd even fraai. Ook op den hoek 
van de Spuistraat en de Lijnbaanstecg stond vroeger 
een huis, dat nog goed gesneden maskers vertoonde, 
maar dit is voor eenige jaren gesloopt en naar ik meen, 
zijn de maskers, althans ten deele, in het bezit van 
het Oudheidkundig Genootschap overgegaan. 

Wandelt men vervolgens het Oudekerksplein op, 
dan zal zeker de schilderachtige silhouet van de Oude 
Kerk den blik boeien. Het, helaas, zeer geschonden 
zuidelijk portaal is een fraaie berg- cn baksteenbouw, 
die overeenkomst in stijl vertoont met den zuidelijken 
voorbouw van de Groote Kerk te Edam. De laat-
gothische vormen zijn zeer rijk, en in het beeldwerk 
wordt het humoristisch element, in de middeleeuwen 
zoo geliefd, niet gemist, want men ziet o. a. een aap, 
die met een doodshoofd speelt. 

Aan de N.W.zijde van de Oude Kerk ziet men een 
kleine kapel aangebouwd, die, naar de vormen te oor-
deelen, zeker een der vroegste voorbeelden van Hol-
landsche Renaissance is. Ook de kapel aan de N.O.-
zijde vertoont een smaakvol gecomponeerde cartouche. 

Volgt men nu den O.-Z. Voorburgwal naar de zijde 
van den Zeedijk, dan zal men zeker met belangstelling 
het huis no. 22 zien, welks gevelsteen, blijkens het daar-
ondergeplaatste opschrift, het slot te Egmond vertoont. 
Ofschoon zoowel top als pui hun oorspronkelijk ka
rakter verloren hebben, is hetgeen overbleef toch nog 
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voldoende om te doen zien , welk een fraai geheel de 
gevel in welstand opleverde. 

Langs eenige stegen, wier bewoonsters een bijzon
dere vriendelijkheid voor den voorbijganger schijnen 
te hebben, en die een bedenkelijke mate van gastvrij
heid aan den dag leggen, komt men nu op den Zee
dijk , waar men, tegenover de oude St.-Olofskapcl, nog 
een fragment ziet van een houten gevel uit de 16e 
eeuw. Eertijds bestond bijna geheel Amsterdam uit 
zulke houten huizen, doch na 1600 werden ze, we
gens het brandgevaar dat zij opleverden, bijna allen 
door steenen gebouwen vervangen, zoodat er thans, be
halve deze gevel, zoover mij bekend is, nog slechts één 
houten gevel uit dien tijd is overgebleven, en wel op 
het Begijnhof, welke gevel in den vorigen jaargang 
van Dc Opmerker werd afgebeeld. 

Slaat men nu den hoek om, dan komt men op de 
Prins-Hendrikkade. Een paar huizen rechts afslaande, 
ziet men een zeer onaanzienlijke gang, en is men deze 
doorgeloopen, dan komt men eindelijk op een zeer 
klein binnenplaatsje, dat waardig zou zijn, door een 
Dickens beschreven te worden, doch voor den bouw
kunstenaar en den oudheidminnaar daarom belangrijk 
is, omdat men cr nog een fragment van een steenen 
woonhuisgevel, uit het laatst der 15e eeuw of uit het 
begin der 16e eeuw, ziet, die nog zuiver Gothische 
vormen vertoont. Ornement is cr niet meer aan te 
bespeuren, en waarschijnlijk is de gevel slechts gespaard, 
omdat hij volstrekt niet in het oog valt. 

Wij gaan nu de Nieuwebrug over, en zien dan op 
den hoek van het Damrak en de Prins-Hendrikkade 
een huis, dat, blijkens het jaartal op den inscriptiesteen 
geplaatst, in 1558 gebouwd werd. Het was reeds in 
de 16e eeuw bekend als het „huis met den toren." 
De voorgevel werd in lateren tijd veranderd, en ook van 
den toren is nog slechts een klein gedeelte over, maar 
de zijgevel is interessant. Wij zien daar een klassieke 
pilasterorde toegepast, op de wijze zooals dit bij het 
Raadhuis van den Haag (1564) geschiedde. Ook eenige 
koppen, in ruitvormige omlijsting, zijn goed bewaard. 
Daar deze gevel niet lang meer bestaan zal, aangezien 
men het plan heeft, daar ter plaatse een hotel te bouwen, 
zou het wenschelijk zijn, dat er een opmeting van ver
vaardigd werd. 

Op het Damrak ontwaart men nog een vrij goed ge-
conserveerden I7e-eeuwschen gevel (N". 56). Het is op
merkelijk dat hier de Dorische pilasters en raamboog-
vullingen met maskers, zooals men die te Enkhuizen 
ziet, worden aangetroffen. Is men op den Dam terug-
keerd, dan twijfel ik niet, of zoowel Amsterdammer 
als vreemdeling zullen op de hierboven aangegeven 
wandeling heelwat gezien hebben, dat zij in het hartje 
van de hoofdstad niet verwachtten. 

W. 

D E NIEUWE BEURS T E NEW-YORK 
(PRODUCE EXCHANGE) . 

Thans, nu wij in een tijd leven, waarin ieder bouw
kundige bijna evenveel belangstelt in de Nieuwe Beurs 
te Amsterdam als de handelaar, voor wien die beurs 
een behoefte is; nu de mannen, die de voogdij over 

Amsterdam bekleeden, in hunne onbegrijpelijke wijs
heid, na eindeloos beraad, de Amsterdamsche beurs-
quaestie werkelijk tot een eind gebracht hebben, door 
eenvoudig den knoop van Gordium als in wanhoop 
door te hakken, en aldus gemeend hebben Amsterdam's 
belang te begrijpen en te verdedigen (wij hopen dat 
dit zoo zij, maar betwijfelen het ten sterkste); thans 
willen wij het oog eens slaan op dien grooten handels
tempel der wereld, dat product van den nooit rusten
den , ondernemenden en doortastenden geest der Ameri
kanen , die alles onverschrokken , flink en onbekrompen 
aanpakken en, wat zij eenmaal aanvatten, met onbe
grensde volharding totstandbrengen en voltooien. 

Helaas, wij eenvoudige en toch zoo trotsche Hol
landers, wat staan wij verre bij de Amerikanen ten 
achter, en hoe verkwikkend zou een flinke dosis ameri-
canisme in ons trage bloed, het harte als 't ware doen 
hunkeren naar frisschen levenslust en een bezielenden 
invloed op onze bouwkundige ondernemingen uitoefenen, 
waarin dan zeker eene revolutie ontstond op reusach
tige schaal, maar eene revolutie, die 't nageslacht, 
om hare onmetelijke zegeningen, in dankbaar aanden
ken zou houden en naar waarde weten te schatten. 
Niet, dat het te wenschen ware , dat het americanisme 
onze natie geheel doortrok, verre vandaar; maar veel 
goeds, dat er inzit, kon ons volk eruit overnemen, 
en onze bouwkundigen niet het minst. Wat zouden 
zij een ruimer blik krijgen en hun veelal kleingeestige 
eigenaardigheden — die zich nog dikwijls in zooveel klei
nigheden openbaren: bijvoorbeeld in allerlei trappen 
en trapjes, schoorsteenen, kastjes, gangetjes, portaaltjes, 
bordessen , torentjes, enz. enz., die allen zulk een groot 
gedeelte der ruimte innemen en waarvan ieder toch zijn 
vereischte ligging en indeeling moet hebben — gedwon
gen zijn op te offeren aan het bereik van de grootst 
mogelijk beschikbare ruimte. De Amerikaansche ar
chitect heeft met de genoemde zaken gewoonlijk wei
nig rekening te houden. Hij zorgt, dat hij zoo goed mo
gelijk verlichte gangen geeft, waaraan een zoo groot 
mogelijk aantal lokalen grenst, en op elke ver
dieping de onmisbare gemakken te hebben , benevens 
een portaal voor een elevator, zoodat alle trappen 
en bordessen overbodig zijn; terwijl hij de verwar
ming doet plaatshebben door heet water , heete lucht 
of stoom in buizen door het geheele gebouw, waardoor 
ook schoorsteenen totaal gemist kunnen worden. Kas
ten behooren bij hem tot de klasse der curiositeiten, 
althans tot de antiquiteiten, en voor dat soort van za
ken heeft een Amerikaan gewoonlijk al bitter weinig 
gevoel of respect. Tot berging worden bijna uitsluitend 
losse meubelen gebruikt. Vooral is dit het geval met 
de menigvuldige tot kantoren ingerichte gebouwen, 
waarbij dan dikwijls, behalve voor gas- of waterleiding, 
nog een ijzeren safe of brandladder, 'tzij buiten of bin
nen, is aangebracht, meestal echter buiten, met ijzeren 
balkons op alle verdiepingen. 

Maar wij zouden heden over de nieuwe Produce 
Exchange spreken. 

Om zich eenigszins een idee van dit reusachtig ge
bouw te kunnen vormen zal het, alvorens tot de wijze 
van indeeling over te gaan, niet ondoelmatig zijn, eenige 
algemeenheden ervan mede te deelen. 

Het gebouw, dat geheel vrijstaat, beslaat een lang-
werpigen scheefhoekigen vierhoek, die weinig van een 
parallelogram verschilt, en wordt ingesloten door Broad
way en Whitehallstreet, als verlengde van Broadway, 
waar de hoofdgevel verrijst, Newstreet, waaraan de 
achtergevel en Stonestreet en Beaverstreet, aan welke 
de beide zijgevels prijken. In Newstreet sluit zich aan 
het scheefhoekig grondplan een rechthoekig, bijna 
parallelogramvormig grondvlak aan, waarop de campa-
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nilla of klokkentoren verrijst en hooger opgaat, dan 
het beursgebouw. Deze toren heeft den vorm van een 
Italiaansche campanula. De hoogte van den hoofdge
vel en dc andere gevels van het gebouw is 125 voet, 
boven den trottoirband genieten, terwijl de groote cam
panula 200 voet hoog is. Het bouwmateriaal voor de 
gevels, keldermuren, aanleg, plinten en bogen , be
nevens voor het terras ten noorden van de campanula, 
bestaat uit graniet, terwijl verder boven het plint, uit
gezonderd de bogen , alles in roode terra-cotta en roode 
Philadelphia-baksteen is uitgevoerd. Van de grootte 
van het gebouw kan men zich eerst een eigenlijk be
grip vormen, wanneer men bedenkt, dat de buiten
omtrek der muren iets minder dan een vijfde gedeelte 
van een mijl en de gezamenlijke vloeroppervlakte van 
het gebouw 7'/, acres (morgen) en 2521 vierkante voet 
meet, terwijl het gezamenlijk gewicht op de fundeering 
bijna 50,000 tons bedraagt, welk gewicht verdeeld 
wordt over bijna 16,000 palen en vierkante, massief 
steenen zuilen. 

Bij de keuze van materialen en in de wijze van con
structie moest bijzonder achtgegeven worden op soli
diteit, brandvrijheid en overvloedige natuurlijke verlich
ting, en hierin is men volkomen geslaagd. Soliditeit 
en architectonische eenheid zijn niet het eenige waar
naar men streefde, want waar dit verkieslijk was, werd 
door het aanbrengen van ornement aan het geheel een 
goed en aangenaam effect gegeven. De beursruimte 
wordt verlicht door 23 vensters, elk 31 voethoog en 
door een groot bovenlichtraam in het midden. 

Het noordelijk deel van de beursruimte is verdeeld 
in twee verdiepingen ten gerieve van den beursdienst, 
bibliotheken, Weerkamers en anderen. De groote beurs
zaal werd op bewonderenswaardige wijze geschikt ge
maakt voor de dagelijksche regeling van de zaken der 
leden, daar er zorg voor gedragen is , dat niets verzuimd 
werd om de moeilijkheden te verminderen, aan het 
opslaan van de enorme hoeveelheid handelswaren ver
bonden , en de zaken, die hier in zoo grooten getale 
worden gedaan, te bespoedigen. 

De toegang tot het gebouw geschiedt door drie hoofd
toegangen, in Broadway, Beaver- en Stonestreet. De 
meest door de beursleden gebruikte toegang is die 
door Newstreet en Marketfieldstreet, benevens over het 
terras naar de oostelijke poort van het gebouw. 

Door middel van een groote trap en vijf Otis ele
vators op het noordelijk eind van het gebouw en een 
tweede groote trap en vier elevators in den toren op 
den zuidoostelijken hoek, verkrijgt men toegang naar 
de beurszaal en de bovenverdiepingen. Een dezer 
laatste elevators loopt tot aan het dak van den toren 
door. In de onderverdieping van de beurs zijn de 
brandgewelven, die onder de directie staan van de be
stuurders der Maatschappij en een groote gerustheid 
aan het ledental verzekeren, zoowel als aan particu
lieren , die eene veilige bergplaats voor hooge waarden, 
op welk gebied ook, noodig hebben. O]) de verdie
ping van den begane-grond zijn de groote zalen hoofd
zakelijk door leden van de Produce Exchange in ge
bruik; zij staan in verbinding met elk gedeelte van het J 
gebouw door middel van spreekbuizen en telephoons. 
Vijf elevators zijn voortdurend in gang, terwijl alle 
voorzorgen genomen werden om gezonde lucht, goede 
ventilatie en verwarming te verzekeren. 

De vlaggestok op den toren is 115 voet lang en 90 
voet boven het vlakke torendak. De vlag, een zeer 
kostbaar en schoon artikel, is op één uitzondering na 
de grootste van geheel Amerika. De klok is de 
grootste in de stad; zij heeft 12 voet middellijn en kan 
op een aanmerkelijken afstand , zooals van de Brook-
lynsbrug, volkomen duidelijk gezien worden. 

aan 
aan 

Als voornaamste bijzonderheden omtrent dit gebouw 
valt op te merken: 

in Mei 1881 werd met den bouw begonnen; de eer
ste paal werd geslagen 17 Juli 1881; de laatste paal 
werd geslagen 24 December 1881 ; in 't geheel bevat 
de fundeering 15,034 palen. Op 6 Juni 1882 werd 
met gebruikelijke feestelijkheden de hoeksteen gelegd. 
De totale bouwkosten bedragen omstreeks 3 milioen I, 
waarvan I millioen i 'voor dc pijlers en muurfundee-
ringen. 

In het geheel is 109,796 voet beslagen grenenhout 
verbruikt, 17,530 vierkante voet fundeeringsteen en 
(>i<7i- vierkante voet bouwsteen. 

De gevels zijn lang: 
aan Broadway en Whitehallstreet 307'/-; voet; 

Stonestreet 159 voet; aan Beaverstreet 150 voet; 
Newstreet 300 voet; 

De groote beursruimte is 220 bij 145 voet. Het 
plafond is 47'/, voet en onder het bovenraam 60 voet 
hoog, terwijl dit laatste 75 voet boven den hoofd-
vloer ligt. 
Dc fundeering hoofdgebouw bevat 44.754 vierk. voet I , 

toren" » 2,725 ,, 1 \M°°J 
» terras » 4,128 » • ^ v l e r l ^ ° « -

De hoofdruimte beslaat 31,900 vierkante voet; de 
l n verdieping hoofdgebouw 44,754 vierkante voet; de 

2 e, 3 e en 4 e dienstverdiepingen 22,450 vierkante voet 
elk; de gangen en corridors 13,000 vierkante voet. 

Om een idee van de grootte van het gebouw te 
verkrijgen diene voorts: dat meer dan 6 mijl raam-
koord (gewoonlijk van ijzer) noodig was en dat de 
raamwichten 47,000 lbs. wegen of meer dan 4 tons. 

De kosten van het aanbrengen van gas in de hoofd
zaal, uitgezonderd de zalen voor gecommitteerden, 
dienstlokalen enz., bedroegen 7000 /. 

Tot het leggen van den vloer in de hoofdzaal was 
noodig 2600 lbs. of meer dan I t o n draadnagels. 

Wanneer men een boog om de buitenzijde van het 
gebouw beschrijft, en men legt dien boog af, dan be
draagt dit omstreeks '/.-. m ' j ' -

Het totaal gewicht bedraagt omstreeks 50,000 tons. 
Totdusver de beschrijving van het gebouw in het 

algemeen. (Wordt veiTolgd.) 

I N G E Z O N D E N . 
FONTEIN-PRIJSVRAAG T E GRONINGEN. 

Den lucre Joan A. Nieuwen/tuis, te Groningen. 
Wel Edele Heer, 

De wellevendheid brengt mede den groet van an
deren te beantwoorden , en daarom mag ik ook uwe 
groeten, die met zulk een vleiend compliment gepaard 
gingen, niet onopgemerkt laten voorbijgaan. U schijnt 
even handig te zijn in het beoordeelen van antwoorden 
op prijsvragen als in het beoordeelen van iemands 
inborst; uwe uitdrukking: „dat ik niet zoo kwaad ben", 
geeft recht tot deze onderstelling, vooral als men in 
aanmerking neemt, dat ik slechts zeer enkele malen 
de eer had u te ontmoeten. Nochtans spijt het mij, 
dat mijn stukje in Dc Opmerker u verlegen heeft ge
maakt ; een groote troost moet het echter voor u zijn, 
de zoete overtuiging te hebben, „dat ik niet zoo 
kwaad ben." 

Bij de inzending van het bovengenoemde stuk, dat 
eerst in een later nommer geplaatst werd, wist ik niet, 
dat ik met den heer Joan A. Nieuwenhuis, als verslag
gever van het Genootschap „Architectura et Amicitia", 
te doen had; had ik dat geweten, wellicht had mijn 
zachte natuur meer de bovenhand behouden en was 
ik in enkele uitdrukkingen niet „zoo kwaad" geweest. 
Wel was het mij bekend dat u correspondeerend lid 
van het Genootschap zijt, maar daaruit kon ik niet 
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afleiden, dat gij u bekwaam genoeg achttet een oordeel 
uit te spreken over eene verzameling ontwerpen, als 
voor de Groningsche fontein zijn ingekomen. Ik hoop 
voor u, dat de broeder van dien „iemand", dien u ge
sproken hebt, aan zijn voornemen om een stuk tegen 
uwe critiek te schrijven geen gevolg geeft, want be
halve dat het u wellicht te veel tijd zou kosten hem 
te antwoorden, zijt ge waarschijnlijk met dezen kun
stenaar-inzender niet zoo goed bekend, dat het u zou 
baten, hem met uwe beleefde groeten te vereeren. 
Dat deze laatste, hoewel hij geen kunstenaar in de 
groote beteekenis van het woord is, het voor dergelijke 
lui mag opnemen, is beter aan te nemen, dan dat hij 
zich het recht zou aanmatigen het werk te veroordeelen 
van altisten, misschien zonder het te begrijpen. 

Uwe critiek is m. i. voor een „jong kunstenaar" niet 
ontmoedigend; dit zou zij wel zijn , als ze bewijzend 
was en zoodanig, dat de gebreken in het werk naar 
waarheid werden aangetoond: hij zou dan zijn onmacht 
gevoelen en zoo'n stootje doet geen kwaad. Wordt 
met algemeene woorden het werk goed- of afgekeurd, 
dan treedt de persoonlijkheid van den criticus op den 
voorgrond; is deze een persoon, die minder bekend is 
of wel iemand, die door zijne werken alsnog in gebreke 
gebleven is om te toonen, dat hij tot critiek gerech
tigd is, dan zal menigeen de schouders ophalen en, 
evenals de heer Egenberger deed, de vraag stellen: 
„Wie is die heer?" 

Ik voor mij vermeen op het verkeerde in uwe be
oordeeling gewezen te hebben en het deed mij genoegen, 
dat het Genootschap „Architectura et Amicitia" aan 
mijn wensch zal voldoen. 

Ten slotte geef ik u den raad, de namen bekend te 
maken van 't aantal architecten en andere kunstenaars, 
die zich met uwe denkbeelden vereenigen, om daardoor 
kracht aan de critiek bij te zetten. 

In de veronderstelling, dat de Redactie het weekblad 
niet langer voor onze complimenten zal openstellen en 
ook de lezers op de wederzijdsche begroetingen minder 
gesteld zullen zijn, eindig ik dit schrijven met het 
bewustzijn, aan de eisehen der wellevendheid te hebben 
voldaan. Uw dw. dienaar, 

J. WOLBERS. 

E E N T R A M IN D E BEURS. 
In eenige dagbladen komt het volgende adres voor, 

waarbij den draak gestoken wordt met het lange grond
vlak der nieuwe Beurs. De lezer beschouwe hel als 
een grap cn men kan zich verzekerd houden, dat het 
bij den Gemeenteraad niet bediscussieerd zal worden. 

Aan den Gemeenteraad van Amsterdam 
geven de ondergetcekenden met verschuldigden eer

bied te kennen, dat zij, met het oog op den bouw 
eener nieuwe Beurs en het daarvoor bestemde terrein, 
het plan hebben opgevat tot aanleg van een electrische 
tram in de nieuwe Beurstunnel, waarvoor zij bij deze 
uwe toestemming verzoeken. 

Hun plan en aanvrage om gunning steunt op de 
volgende gronden: 

Het gedeelte der oude Botermarkt, waar met ker
mis — zaliger gedachtenisse — de spellen stonden, 
was ruim honderd meter lang. Toen nu de onderge-
teekenden nog jongelui waren, hadden zij op een meiden-
avond een goed kwartier noodig om van Blanus naar 
Bamberg te komen, hoewel die met hunne welingerichte 
tenten hemelsbreed slechts een paar minuten van elkan
der stonden. Daar er nu op een gewonen Beursdag, 
als men een beetje „in de liefhebberij" is, niet minder 
gedrang ontstaat dan op zoo'n meidenavondje, terwijl 
de Beurs de helft langer is dan de oude Botermarkt 

(immers 156 M.), zou men naar denzelfden maatstaf 
22'/2 minuut noodig hebben om bijv. van de Ameri-
kaantjes naar de petroleum of de raapolie te komen. 
Maar nademaal de weg veel glibberiger is, zal de af
stand feitelijk een halfuur bedragen, en dat zonder één 
aardig kornetje met een goed gevuld knipje te ont
moeten , gelijk men er op de Botermarkt zooveel aantrof. 

Een electrische tram, middenin de Beurstunnel of 
groote zaal met sierlijk rasterwerk afgeschoten, zou 
slechts drie minuten noodig hebben; zoodat de handel 
bij aanleg van dubbelspoor — en de aftrek van sporen 
bewijst, dat dubbel spoor zeer gewild is — in zes 
minuten tijds de belangen zoowel van zichzelf als van 
den kleinen rentenier uitstekend zou kunnen behartigen. 
Dat is te meer het geval, daar de ondergeteekenden 
uitsluitend open wagens in dienst willen stellen, zoo
dat heeren handelaars, bankiers en commissionairs uit den 
trein onder het rijden orders kunnen geven en ontvangen. 

De ondergeteekenden verklaren zich daarenboven 
bereid, overstapkaartjes uit te geven, aan de verschil
lende afdeelingen te stoppen en op dagen , als er een 
nieuwe Amerikaansche spoorwegleening aan de markt 
wordt gebracht, pleiziertreinen te laten loopen. Op die 
wijze wordt tevens een einde gemaakt aan de laster
lijke praatjes, nog dezer dagen door een berijmd A-B-C 
in het Handelsblad gevoed, alsof iemand, die Ameri
kaansche spoortjes koopt, niet voor zijn pleizier uit is... 

Ten slotte zij het den ondergeteekenden vergund er 
op te wijzen, dat hun denkbeeld even eigenaardig cn 
oorspronkelijk is als uw Bcurstunnelplan zelf. Door 
dat langwerpig grondvlak toch heeft uwe vergadering 
niet alleen het gerekte der Beursplan-beraadslagingen 
willen kenschetsen , maar tevens doen uitkomen, dat 
er tegenwoordig, dank zij stoom en electriciteit, geen 
afstanden meer zijn. Welnu, die waarheid wenschen 
de ondergeteekenden door den aanleg hunner Beurs-
tunnclbaan te bevestigen. 

Het bestuur der onderneming zal worden aangeboden 
aan den burgemeester van Delft , zoodat men van een 
nette behandeling verzekerd kan zijn. 

Hetwelk doende, enz. KRAS EN KO. 
Amsterdam, 16 Juli 1884. 

V A R l X 
Het Panaina-kaiiaal. In Engelsche bladen komen over den 

tegenwoordigen stand en den voortgang der werkzaamheden 
aan het Panama-kanaal berichten voor, die niet zeer bemoedigend 
zijn. Behalve dat het werk niet op den bepaalden tijd — in 
1888— gereed zal zijn en men dezen termijn met een paar ja
ren zal dienen te verlengen, worden de sehoone verwachtingen 
van de aandeelhouders zeer teleurgesteld. 

Ofschoon een goed deel van deze kwade tijdingen op rekening 
van de Engelsche nationale gevoeligheid mag gesteld worden, 
valt het niet te ontkennen, dat die berichten waarheid bevat
ten. Van de volgens het ontwerp te vervoeren massa's, als: 
26,913,000 M* baggergrond, 37,632,000 M 3 aan verschillende rots-
lagen en 41.295.000 NI3 zandgrond, waren op den 1 " ' » Maart jl. 
slechts vervoerd: baggergrond 452,000 M ' . 

rotsgrond 752,500 » 
zandgrond 2,967,000 » 

Deze hoeveelheden zijn zeer onbeduidend, als men ze met de 
groote massa, die verwijderd moet worden, vergelijkt. Boven
dien zijn in de oorspronkelijke begrooting niet opgenomen de 
omlegging en afdamming van dc rivier dc Chagres, een be
langrijk werk, dat aanzienlijke geldsommen zal verslinden, en 
de bouw van de noodige sluizen te Panama, terwijl eene aan
zienlijke uitbreiding van de baggerwerken te Colon in het 
verschiet is. 

In het droge seizoen zijn ongeveer 12000 arbeiders aan het 
werk; in het natte jaargetijde moeten de werkzaamheden op 
vele plaatsen stilliggen cn dan wordt het werkpersoneel tot een 
getal van 8000 a 6000 teruggebracht. De arbeidsloonen bedra
gen o n g e v e e r / 3 a ƒ 3 . 5 0 per dag. 

Zeer ongunstige uitkomsten levert het baggeren op. De 
baggergrond wordt gedeeltelijk door kanalen naar den oever 
vervoerd en deels in schepen van ongeveer 200 M 3 inhoud 
geladen, die hunne vracht ver in zee voeren cn daar laten 
zinken. 
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B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . De „Wolft" en Deken-tentoonstelling" in 
DORDRECHT. In Mei 1885 zal. vanwege d e R A A D Z A A L ° P het Stadhuis, wordt reeds 

de afdeeling Dordrecht der Vereeniging W o c n s d a g den 23sten geopend met een 
ter bevordering van Fabriek- en Hand- v o o r d r a c h t van Dr. Dyscrinck. 
werksnijverheid in Nederland, een wed
strijd worden gehouden tusschen werklie
den uit alle gemeenten binnen den kring 
der afdeeling. 

Blijkens het programma zal deze wed
strijd, dc derde die reeds plaatsvindt, 
geopend zijn voor: Timmerlieden. Steen
houwers, Borstelmakers, Huisschilders, 
Stoffeerders en Behangers, Verlakkers, 
Blik- cn Koperslagers, Smeden en Bank
werkers, Schrijnwerkers, Manden-en Rot
tingwerkers. Boekbinders. Leerlingen van 
Huisvlijt-onderwijs, Leerlingen der A m 
bachtsschool . Leerlingen der 3 hoogste 
klassen der Burgeravondschool. 

Dc vervaardigde voorwerpen moeten zich 
onderscheiden door netheid van bewerking 
en deugdelijkheid. 

A R N H E M . De aanleg der buizen voor de 
waterleiding nadert zijn einde. Tot zoolang 
willen wij evenwel niet wachten, om open
lijk uit te spreken wat door bijna alle stad-
genootcn erkend wordt, dat men zelden 
zoo snel, zoo goed en met zooveel overleg 
zag arbeiden als door hen, die met dit 
werk belast zijn. Het is schier ongelooflijk 
in welk een korten tijd eene geheele lijn 
is opgebroken. met buizen belegd cn we
der dichtgemaakt. De voordeden eener 
goede verdeeling van den arbeid komen 
zelden zoo treffend aan het licht. 

Dat onze straten er niet op verbeterd 
zijn, ligt in den aard der zaak; maar men 
mag vertrouwen, dat, wanneer dit werk 
geheel voltooid is, vanwege de gemeente 
de herstellingen zullen worden onderno
men, die reeds zoolang in zeer vele straten 
dringend noodig waren. (Arnh. C.) 

TlLBU&G. Naar aanleiding van de con
cessie-aanvraag van de heeren Crans & Co., 
tot aanleg en exploitatie eener waterlei
ding, heeft de Gemeenteraad eene com
missie van 5 leden benoemd, met op
dracht om, onder bijstand van den civiel-
ingenieur en gemeente-architect, den heer 
Hcrboth. een onderzoek in te stellen be
treffende de mogelijkheid, om hierterstede 
voor rekening der gemeente eene water
leiding aan te leggen, en na gedaan vol
ledig onderzoek den Raad verslag van 
hunne bevinding tc geven. 

ASSEN. In de zitting der Provinciale 
Staten werd o. a. behandeld het voorstel 
van Gedeputeerde Staten tot reorganisatie 
van den Provincialen Waterstaat. Op voor
stel van een der leden werd het in drie 
deelen gesplitst en in stemming gebracht. 

Het eerste deel tot toekenning van den 
titel van hoofd-ingenieur aan den Provin
cialen ingenieur, den heer J. P. H a velaar, 
werd aangenomen. het tweede, tot het 
aanstelling van een ingenieur op een trac-
tement van f 1500, werd verworpen en het 
derde tot verhoogin^ mot f 300 van 't 
traktement van den hoofdopzichter, thans 
f\200 bedragende, werd, wegens staking 
der stemmen, tot eene volgende vergade
ring uitgesteld, waarin de stemmen op
nieuw staakten, zoodat het voorstel gere
kend werd te zijn verworpen. Een nader 
voorstel om 't traktement van f 1200 op 

f 1400 te brengen, werd met 21 tegen 5 
stemmen aangenomen. 

VLISSINGEN. Den 24sten dezer wordt te 
Vlissingen op het Bctjc-Wolffsplein het 
gedenkteeken onthuld, gewijd aan dc na
gedachtenis van Betje Wolft" en Aagje 
Deken. 

Dr. Joh. Dyscrinck zal des middags te 
1 uur een feestrede houden, afgewisseld 
door het gezang van ccn koor onder lei
ding van den heer W . van Kamer. Een 
uur daarna wordt het monument onthuld 
en door Mr. G N. dc Stoppelaar, voor
zitter van het c o m i t é , overdragen aan de 
gemeente. 

Het gedenkteeken bestaat uit een vier
kant ijzeren voetstuk, aan de voor- en 
achterzijde versierd met de borstbeelden 
cn medaillon der dichteressen. Links en 
rechts staan de volgende opschriften in 
relief: « N a t i o n a l e Hulde aan Elizabeth 
Wolff geb. Dekker en Agatha Deken, 24 
Juli 1884 Vlissingen" en oSara Burgerhart, 
Willem Loevend, Economische liedjes, 
Brieven, Liedjes voor het Vaderland." Op 
dit voetstuk rust een versierd bekken, 
waaruit drie waterzuilen ontspringen. Het 
geheel is omgeven door een cirkelvormige 
borstwering waarbinnen het water ncder-
stort cn waarbij fraaie waterplanten wor
den aangebracht. Een net trottoir omlijst 
het geheele monument. 

Het geheel maakt een allerkcurigsten 
indruk en dc verschillende doelen van het 
gedenkteeken zijn vervaardigd in de fabriek 
van de firma iBecht cn Dyscrinck" te 
Amsterdam. 

— Aflevering 7 van / V Natuur (uitgave 
van J. G. Brocse te Utrecht) bevat: 

Slaap- en salonwagens voor lange spoor-
reizen (met fig ). De honigmier (met fig.). — 
Cuivre poli. — Dc hoogste bergspoorweg 
(met fig.). — Nog iets over de electrici-
teit in huiselijk gebruik (met tig.). — Het 
graveeren van eieren (met lig.). — Nog 
iets in zake dc uitbarsting van Krakatau. — 
Het nieuwe centrale telegraafbureau te 
Parijs (met fig.). — De industrie derteer-
kleurstoffen vervolg van blz. 188). — Ja-
pansch kamervuurwerk (met fig.). — Het 
verwijderen van vlekken uit geweven stof
fen. — Motoren voor kleine bcweegkrach 
ten. Dc gasmotor Bisschop cn dc stoom
motor Tyson (met fig.). — Recepten en 
korte technische mededeelingen. — Het 
reinigen en onoplosbaar maken van gips
afgietsels. — Het bruineeren van fijne 
ijzeren voorwerpen. —Correspondentie. 
Een reactie-rad voor gas (met fig.). 

Aanbesteding. 
D E R A A D VAN B E H E E R DES M A A T 

SCHAPPIJ MEERAD SCHEVEXINGEN", 
zal op den SM'• Augustus a. s. aanbesteden: 

Het maken van een Kurhaus met 
Hotel, Winkelgalerijen en di
verse werkzaamheden te Scho-
veningen. 

Bestek en teekeningen zjjn tegen Mut ing 
van /8,—• van af P.) Juli verkrijgbaar brj 
de Boekhandelaren B. V A N DEK L A N D , 
Kalveretraat. Amsterdam en C. V A N DOORN 
& Z O N E N , Molenstraat, 'sGravenhage. 

Nadere inlichtingen worden v e i strekt door 
de Architecten H E N K E N H A F e n E P E R T 
te Amsterdam e n i n het terrein van den 
bouw. 

Aanwijzing: 2 Augustus, ten 11 uur v.m. 

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

Aanbesteding. 
Op Woensdag 23 Juii 1884, des middags ten 

twaalf ure, zullen de Civiel-Ingenieurs SI.I-
MONS& HUIJGEN. namens hun principaal, 
de firma M . P. P U L L E N & Z O O N , in het 
Xnid-llollandsch Koffiehuis op de Korte Hoog
straat te Rotterdam, in het openbaar aanbe
steden : 

Het bouwen van een Entrepot, 
een Paardenstal en elf Boven
woningen te Botterdam. 

De inlevering der inschrjjvingbiljetten 
moet op den dag der aanbesteding in een 
der lokalen van voornoemd koffiehuis 's mor
gens ten twaalf ure phuits vinden. 

Het bestek ligt daar ter lezing. 
Op de in het bestek bepaalde uren en da

gen geschiedt de aanwjjzing en worden in
lichtingen verstrekt. 

Bestekken met teekening zjjn op franco 
aanvrage en tegen betaling van ƒ 1 . 5 0 ver
krijgbaar bjj de Boek verkoopers M . WIJT 
& Z O N E N , W'estnieuwland 10 te Rotterdam. 

J. L. BACON & C°. 
Ingenieurs, aannemers van verwarming en ventilatie. 

Gouden Medaille, 
Tentoonstelling 1883, Amsterdam, 

N i e u w e v a a r t , ÏO 
AMSTERDAM. 

Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge
stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 

Projecten en begrootingen worden kosteloos 
geleverd. 

AANKONDIGING. 
B U R G E M E E S T E R EN WETHOUDERS VAN 

AMSTERDAM brengen ter kennis van be
langhebbenden, dat de l ' termjjn van op
levering van het, den 2\""" Juli 1884 aan 
te besteden werk: 

„ H e t graven van een kanaal door 
den Stads- en Godshuispolder, 

welke termijn in § 11 van het bestek (N°. 30 
van IsSD bepaald is, vórir of op den l 1 "» 
October I SS I. wordt verlengd met 2 maanden 
en derhalve wordt vastgesteld v ó ó r of op 
1 December 1884." 

Burgemeester en Wetlanden voorn., 
DRIESSEN, liet/,. 

Amsterdam. De Secretaris 
17 Juli 1884. L E J O L L E . 

" A A N B E S T E D I N G ; -

Op Maandag 28 Juli, voormiddags 10 uur, 
in het Hotel van den heer D E B R U I N , 
Koornmarkt, Xjjmegen, zal de Architect D. 
G E I J S B E E K M O L E N A A R publiek 

AANBESTEDEN: 
Het bouwen van eene Bewaar

school voor minvermogenden, 
voor rekening van het Depart 0-
mentNij mogen dor Maat schappij 
tot Nut van 't Algemeen. 

Bestekken zjjn ad ƒ 0,60 per stuk na 10 
Juli verkrjjgbaar bjj den Boekhandelaar 
H . C. A. T H I E M E te Njjincgen. 

Teekeningen liggen ter inzage in voornoemd 
Hotel. 

Ministerie van Financiën. 
Verkoop van Rood Koper, af

komstig van ontmunte koperen 
Centen en Halve Centen. 

Op Vrijdag tS Augustus 1884, des voormid
dags te 11 uren, zal in de raadzaal van het 
Munt-College te Utrecht, Neude Wnk G , 
N" 1 . (i&fiS, omlere goedkeuring van den Mi
nister van Financiën , in het openbaar, bjj 
inschrjjving worden verkocht eene hoeveel
heid Bood Koper, afkomstig; van 
ontmunte koperen Centen en Halve 
Centen, wegende ongeveer 119600 ki
logram. 

De voorwaarden van inschrjjving en ver
koop liggen ter lezing bjj de Betaalmeesters 
en zjjn op aanvrage kosteloos verkrjjgbaar 
aan voormeld Ministerie (Administratie van 
de Generale Thesaurie) en aan 's Rijks Munt, 
Oudegracht Wjjk C , N". 128. 

Utrecht, 18 Juli 1S84. 
Het Mant-College, 
Namens hetzelve: 

A. D. V A N RIEMSDIJK, Voorzitter. 
J . C. V A N E E L D E , Secretarie. 
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Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G 
( V o o r r e k e n i n g v a n d e n S t a a t ) . 

Op Dinsdag den 22"" Juli 1884, des namid
dags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bjj de Moreelse Laan te Utrecht, 
van : 

Bestek N°. 404. 
Het maken van een reservoir-ge

bouw en het verhoogen der bak 
in het bestaande reservoir-ge
bouw op het station Eindhoven. 

De besteding geschiedt volgens !j 66 van 
het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 18*" Juli 1SS4 
ter lezing aan het Centraalbureau bjj de 
Moreelse Laan en aan het bur. au van den 
Heer Sectie-Ingenieur II. V A N DER K U N te 
Venlo en is op franco aanvraag aan genoemd 
Centraalbureau (afd. Weg en Werken) te be
komen, tegen betaling van / 0.50. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken) en door 
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

De uanwjjzing op het terrein zal geschie
den den 1 7 d » Juli 1SS4, ten \2 ure des 
middags. 

Ctrechl, den 11*" Juli 18-4. 

A P . D I V U I I N J r . 
J A L O U S I Ë N F A B R I K A N T , 

Passeerdergracht N». 22, Amsterdam. 
Beveelt zich bjj heeren Bouw

kundigen aan voor de levering 
van BINNEN- en B0ITENJAL0USIËN, 
uiterst net en soliede. tegen den 
laagsten prjjs, alsook houten 
Rolgordijnen. 

Monsters t:n prijsopgaaf franco 
en gratis. 

I.USilllliI'S , 

IJzeren H a k e n , 
cn Z i j l i e k l . , 

IJzeren liehouwen, 

<i'ejr,ilv. IJzeren 
E m m e r s . Tobben. 

tui-!i-is. enz. enz. Vraagt C a t a l n u . 

N E D E I t L . I VERZINKFAISKIEK, 

Van der Juinden & Co. 
G a l v . op 

LOONl 
Dordrecht. 

Zuinigheids- I Niet sanaroeiea-
I lie ril roestwe-

Uoosterij/.ers.| rende Verven, i 

KLIHIS & U \ Lllilll lllill 
R O T T E R D A M 

E I G E N A A R S v a n B A Z A L T G R O E V E N 
in RIJNPRÜTSSEN. 

Agenten van de maatschappij van 
Quenast, van de Hardsteengroeven 
der Maatschappij St. Georges en van 
de Bonner Portland-cement Fabriek. 

Handelaars in Bazalt, Hardsteen. Straatkeien. 
Portland-Cement, Bruinsteen, enz. 

T E KOOP. 
Een partjj zoo goed als nieuwe gegoten 

ijzeren SOCKETPIJPENi i i diverse wjjdte 
en lengte, met verbinding*- en sluitings
stukken. 

Te bevragen bjj A.KOt H, in metalen, te 
Utrecht. 

TE KOOP: 
«en SloombaOTiiiolen. 

vervaardigd door de GEBROEDERS F I G É E 
te Haarlem, opbrengende ongeveer 26 kubiek 
Meters firond per uur ter diepte van circa 
2'/, M. onder water; inet Stoommachine, 
Stoomketel, Lieren, Ankers, Kettin
gen en verderen Inventaris; 

ingerigt om onder bruggen van 1,40 M. 
hoogte te kunnen doorvaren en om in smalle 
wateren te kunnen werken; 

het ijzeren vaartuig is lang 18,10 M„ breed 
.'1,15 M . en heeft ongeveer 0,66 M. diepgang; 

alles, in geheel werkvaanligen staat, lig
gende en te bezigtigen in den Ituurlemmer-
meerpoliler aan de Cruqaius nabjj Heemstede. 

Aanbiedingen schrifteljjk te rigten tot het 
Bestuur van den Haarlemmernieerpolder te 
t/aarlem vóór den l ' n AOgnttoi e. k. 

Pll0T0LlTII1H.lt\ 1*11 IK, l'IIOIllZIMDIillAPIIlE 
e n S t é r é o l y p e - I n r i c h t i n g 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
Dc ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zijne inrichting voor P l i . l * l l t l t «grn | i l i l e , 
bjjzonder geschikt voor de reproductie van 
Flans, Teekeningen enz. van H H . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l ' l i . t . z l i i c -
fraphle voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van H H . Uitgevers en op 
zijne Mer.oi , | i i - i :ui . i i i i i ic voor H H . Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

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

De heer JOH. G. S T E M L E R Cz. , te Am
sterdam , heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
bestellingen voor rlioLlitiioKraiiliie, zonder 
prijsverhooging voor de bestellers. 

O . J . T H I E M E . 

L O U I S ^ I T Ï N T C ^ . 
Avenue Rogier 27 Luik. 

L A B O C H E T T E S T E E N , bekroond op 
de Tentoonstelling der Muatuchappjj ter be 
vordering der Bouwkunst in 1882; verder 
Hardsteen, Keijon, Kalk, enz. enz. 
Monsters op aanvrage verkrijgbaar. 

BECKER & BUDDINGV. - A U M . R M . 
K O N I N K L I J K E F A B R I E K w 

W A T E R P A S - , 

H O E K H E E T -
en andere 

I N S T R U M E N T E N 

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

op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 
1883 bekroond met 

EERE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 
H o l l a n d s c h e T u i n e n Z e e p a a r d , 

Bickerstraat 
A M S T E R D A M . 

voor I N G E N I E U R S , A R C H I 1 E C 1 E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S , e n z . 

GEËMAILLEERD-IJZEREN PEILSCHALEN, 

WEEGWERKTUIGEN. 
T E R R A - C O T T A - F A B R I EK 

gevestigd te ZEIST (sedert 1 8 3 5 ) , 

B E K R O O N D M E T D I V E R S E M E D A I L L E S . 

Magazijnen te Amsterdam, Achteroosteinde 
b i j h e t P a l e i s v o o r V o l k s v l i j t . 

Uitgebreide handel in: Kleurige Gevel- en Proflolsteen, Fransche Muur-, 
Vloer-, Trottoir- en Mosaiktegels, alle soorten Dakpannen en IJzeren Dak
ramen. Portland-Cement franco aan elk Station op keur en prjjzen tegen elke 
concurrentie. 

I en 
Gegoten Cementen Voorwerpen. 

Eene groote keuze M A B M E B E N S C H O O R S T E E N M A N T E L S uit de Stoom-
marmerfabriek der H H . OZINGA en V L A S K A M P is in onze Magazijnen dagelnks ter 
b e z i c h t ^ ^ h a n d e n . ^ jgQjgrjHENTEN, B E E L D E N en V A Z E N , Marmeren 
en Bremer V L O E B E N , A L B A S T I N E en C H E M I S C H E V E B P . 

MAMTWJV Co., 
Achteroosteinde, AMSTERDAM. 

http://Pll0T0LlTII1H.lt
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H. H. Architecten en Bouwkundigen 
worden opmerkzaam gemaakt op rajjne Reproductie P H O T O - L I T H O G R A P H I E ; alle 
Bouwkundige Teekeningen, in zwarte lijnen geteekend. worden door deze methode, 
hetzjj in denzelfden of in een verkleinden maatstaf vervaardigd, waardoor dezelve niet 
alleen zeer spoedig maar ook zeer accuraat en in billjjken prjjs worden geleverd. Ook 
Heeren Boekhandelaren worden hierop attent gemaakt, terwjjl het zeer geschikt is voor 
de uitgave van Geï l lus treerde Boekwerken. 

Met aehting, TJEd. Dv. Dienaar, 

A. li. B O O N , 
Photo-Lithograaf en Steendrukkerij, Reguliersdwarsstraat N". 33, Amsterdam. 

FABKIEK lift 11(11,1,WIN MK LJSSEL 
D E J O N G H & C 

Civiel-Ingenieurs te Oude water, 
leveren en vervaardigen in den kortst mogeljjken tijd alle soorten van Stoombaggermo-
lens in hout- of ijzerconstructie, volgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte en op
brengst van 160 tot 2000 M 3 per werkdag, Stoomgraafmachines (Excavateurs), Stoom
werktuigen, Ketels, Drijfwerken, Locomobielen, Heimachines, Steen- en Tegel vorm
machines, IJzeren Kap- en Brugconstructiën enz. 

Bekroond: 

D u s s e l d o i p 1880 

Weenen 1880. 

Gouden Medaille 
A m s t e r d a m 1883. 

JOHANN ODORICO. Frankfort a/M. 

Bekroond: 
Frankfort a/M. 1881. 

Amsterdam 1882. 

FABRIEK VAN 

Marmermozaïek en Terrazzo-vloeren, Glasmozaïek, 
Kunstmarmer en Cementuitvoeringen. 

Succursales: A m s t e r d a m , W e e n e n , L o n d e n , Boston. 
O p i f e i - i c l a t 1 S 3 0 . 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 

FERD. ENGERS, Amsterdam. 

iPAMKTÏLOKRIN,-
l a VILLEROY & BOCH, METTLACH g 
2 BOCH Frères. MAUBEUGE £ 
5 MINTON, HOLLINS & C . , STOKE £ 
» liij de Verte*- avoordiaen (Ni De|>Atli<mileri: Jji 
Zi D E L I N T Sc O m g 

Oostzeedjjk 248, Rotterdam. 

G. J. VINCENT & C , 
Kunstsmeden, 

S C H I E D A M . 
Bekroond op de Internationale Koloniale 

en Uitvoerhandel Tentoonstelling 
te Amsterdam in 1883 met de 

Z I L V E R E N M E D A I L L E . 

Specialiteit in IJzeren Hekken 
EN 

FIJN SMEEDWERK. 
Leveren: Paardenruiven, IJzeren Ke
tels en Reservoirs voor water, olie, enz. 

Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VAL DE TRAVERS, 
TRADE M A R K . N A T U U R L . A S P H A L T 

VAN 

VAL DE TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

FABRIEK 
TE 

AMSTERDAM 
B e l t w e g N°. 3. 

G e c o D i p r i i n e e r d e A s p h a l t w e g e n e n d i t o D o r s c l i v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p h a l t - . M a s t i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i n g - R i n k s , M o u t v l o e r e n , 

K e l d e r s . 
K o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a g a z i j n v l o e r e n , G a n g e n . V e r a n d a ' s , 

B r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , B e l o n - F u n d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 
te adresseren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of bjj den Heer 
H . G. K N O O P S C.OZN., Beekstraat F . 02, te Arnhem. 

. PP Directeur. W . P A T O N W A L S H . 

Bjj P . G O U D A Q U I N T , te A r n h e m , is verschenen de ,.„*<• aflevering van 

Beknopt Practisch Leerboek 
DER 

Burgerlijke en Water-Bouwkunde, 
DOOR 

B . F . P L A S i C l I A E B T . 
Leeraar aan de Burgeravondschool en de Hoogere Burgerschool, te Delft. 

M e t o m s t r e e k s 8 0 0 i n d e n t e k s t g e d r u k t e , u i t g e w e r k t e C o n s t r u c t i e - f i g u r e n . 
De uitgave gesohiedt bij mteekening in ongeveer 14 a 16 afleveringen a ƒ 1 . 2 0 . | Oedrukt bjj ö W. van der Wiel & C<\, te Arnhem 

i - . . V 

J. & D. VAN DER POT, 
R O T T E R D A M . 

GEKYANISEERD ROTVRIJ 
RASTER- en ander HOUTWERK, 

in alle op te geven maten, tot 10.25 M ' . 
niet vatbaar voor de C h a m p i o n 

en uitertst langzaam brandend. 
D e n n e n - , V u r e n - , G r e e n e n - e n E i k e n 

B E S T E K H O U T 
en verder T I M M E R H O U T , 

Vlot- en S->l\jpdeeleii enz. 

P r i m a P O R T L A N D - C E M E N T , 
merk Dl ( M ; It n o n at SOIIVK, 

in wichthondende Vaten van 180 É l o 
en Zakken van 70 Kilo, 

niet vervalscht met hoogovenslakken, kalksteen 
of dergelijke bijmengingen. 

H Y D R A U L I S C H E : e n a n d e r e K A L K , 
per Wagon of Scheepslading. 

Chemisch bereide V e r f , 
O L I E B I J T S E L S . V E R N I S S E N en A L B A S T I N E 

uit de fabriek van den Heer 
F . A. Q. V A N G E L D E R , 

te Rijswijk bjj 's Hage. 

H A R D 8 T E Ë N . 

NIEDERMETTDIGER BAZALT LAVA 
Z - A . 3 S T 3 D S X B E 3 S T . 

uit de groeven van 

S t a u d e r n h e i m e r . O o r d e l e r . 
B r e i t e n h e i m e r . W e x e m e r . 
U d e l f a n g e r j R o o d e K y l l t h a l e r e n z . 
B e n t h e i m e r . [ La R o c h e t t e . 

Italiaansche Mozaïkvloeren, 
volgens teekening. 

E N G E L S C i r S H BUIZEN. 
B E L G I S C H E G I P S . 

Vuurvaste Steenen en Vuurklei enz. 
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Redacteur-Uitgever F. W . V A N GENDT IGs, 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia: [ A N SPRINGER, 

C . It. P O S T H U M U S M E Y J K S en A . \V. \\ K I S S M A N . 
Stukken voor het Genootschap, de Redactie betreflende, te adresseeren 

aan den lieer C . l i . POSTHUMUS MKYJKS, Prinsengracht 851 te Amster
dam, en die omtrent de Administratie van het Genootschap aan den 

Heer T H . (I. STRENI'.EKS , Oosterdoksluis, te Amsterdam. 
Alle andere stukken en advertentiën aan het Bureau van De Opmerker, 

Driekoningenstraat N°. 28 te Arnhem. 

A B O N N E M E N T f 2.25 per 3 maanden of wel /esgulden per jaar bij 
vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag; voor het buitenland 

f 7.50 en Neaerlandsch-Indiü / 9.—, bij vooruitbetaling, 
l ADVERTENTIËN, ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 

cent voor een bewijsnommer, worden tot Vrijdag avond aangenomen. 
Voor veelvuldige plaatsing of een groot aantal regels worden abon

nementen gesloten. 
AFZONDERLIJKE NOMMERS, uitsluitend bij contante betaling te beko-

I men, ad 15 cent per stuk en 25 cent per plaat. 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T GENOOTSCHAP. 

Heeren Leden wordt bericht: 
i" dat de vervaardigers van de ontwerpen, ingezon

den op de prijsvragen 1883—1884 onder de motto's: 
Vulkanus, Apenzwijnenstaart, Eendracht maakt macht, 
Vrije uren en Renaissance (Deurpaneel), worden ver
zocht een correspondentie-adres op te geven, teneinde 
het Bestuur instaat te stellen met hen te onderhan
delen over het opnemen van de ontwerpen in een der 
tijdschriften van het Genootschap; 

2" dat de ontwerpen, ingezonden op de prijsvragen 
1883—1884, kunnen worden teruggehaald des Woens
dags- en des Zaterdagsavonds tusschen 8 en 10 uren 
aan het Genootschapslokaal; 

30 dat van Maandag 28 Juli tot 1'. September alle 
stukken betreffende de Redactiezaken van het Genoot
schap moeten worden gezonden aan den heer A. W. 
Weissman, Heerengracht 298, te Amsterdam. 

Namens liet Bestuur, 
de Iste-Secretaris 

Th. G. Strengers. 

(A.etA.) D E TENTOONSTELLING"VAN 
D E KUNSTNIJVERHEID-TEEKENSCHOOL 

„QUELLINUS." 
De kunstnijverheid-teekenschool „Quellinus", die ten 

doel heeft, de beoefening der teekenkunst in hare prac
tische toepassing op de nijverheid in haren geheelen 
omvang te bevorderen, en die uitgaat van een Ver
eeniging , opgericht onder medewerking van het De
partement „Amsterdam" der Maatschappij ter Bevorde
ring van Nijverheid, stelde dezer dagen de belang
stellenden in de gelegenheid, de vruchten van het 
afgeloopen jaar in oogenschouw te nemen. 

Het doeltreffende gebouw, waar de school thans 
gevestigd is, bevatte in een reeks van zalen veel be
zienswaardigs , en de tentoonstelling gaf een gunstige 
getuigenis van het talent en de toewijding van de 
heeren A . van Delden, hoofd van het onderwijs en 
architect, Prosper Delin, kunstschilder, Bart van Hove, 

beeldhouwer, L. Bourgonjon, ornementbeeldhouwer 
en C. Stroo, adsistent-leeraar. 

Aan de kunstnijverheid-teekenschool wordt onder
wijs gegeven in: 
1. het lijnteekenen uit de vrije hand op zwart bord; 
2. het rechtlijnig teekenen met behulp van instru

menten ; 
3. het handteekenen naar draadfiguren en gipsafgietsels; 
4. het kleuren van vlak-ornementen; 
5. het teekenen met sapverf (aquarelleeren); 
6. het bouwkundig teekenen en het maken van klei

nere ontwerpen; 
7. het boetseeren; 
8. het maken van afgietsels; 
9. het beeldhouwen in hout en steen; 

het schilderen naar pleisterafgietsels en naar het 
stilleven; 
het porseleinschilderen; 
de proportieleer van den mensch; 
de ontleedkunde van den mensch; 

14. de vlakke en beschrijvende meetkunde; 
15. de doorzichtkunde; 
16. de stijl- en schoonheidsleer; 
17. de kunstgeschiedenis; 
18. de ornementleer. 

Om als leerling te worden toegelaten moet men 
minstens den leeftijd van 13 jaar bereikt hebben, en 
bewijzen, dat men voldoend lager onderwijs genoten 
heeft. Het schoolgeld bedraagt slechts / 50 's jaars. 

Een wandeling door de zalen was ten zeerste aan 
te bevelen aan hen, die het met de vaderlandsche 
kunstnijverheid wel meenen. 

De eerste zaal bevatte boetseerwerk van leerlingen, 
waarbij zeer goede studiën naar Michel-Angelo's Mozes. 
Ook in de behandeling van het ornement toonden de 
leerlingen een niet alledaagsche vaardigheid. 

Bijzonder waren wij ingenomen met de door de leer
lingen vervaardigde teekeningen naar pleisterfragmenten. 

10. 

11. 
12. 
13-
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De blonde toon, die pleister, ook zelf in zijn donkerste 
schaduwen, behoudt, was uitstekend weergegeven en 
men bespeurde niets van het „ijzerachtige" , dat som
wijlen pleisterteekeningen aankleeft. 

Ook in dc afdeeling van het bouwkundig- en orne-
mentteekenen vertoefden wij met genoegen. Onder het 
beste, wat wij daar zagen, noemen wij de studiën in sepia, 
met wit gehoogd, naar ViolIet-le-Duc, studiën naar 
Grieksche tempels, met veel gevoel gewasschen, en 
penteekeningen naar voorbeelden uit den besten Re
naissancetijd. Het verheugde ons, dat aan het per-
spectiefteekenen een ruime plaats is gegeven. Perspec-
tiefteekenen toch is voor den bouwkunstenaar, zoowel 
als voor den kunstnijvere, noodig als brood. Vele ont
werpen zouden bij uitvoering niet zoo tegenvallen, 
wanneer de ontwerper eerst getracht had, zich door 
een perspectiefteekening rekenschap te geven van de 
fouten, die zijn schepping wellicht aankleefden. 

De methode, die bij het perspectieftekenen gevolgd 
wordt, is wel geschikt om den leerlingen lust voordat 
vak in te boezemen. Inplaats van de droge figuren, 
die meestal de leerlingen vervelen, worden reeds zoo 
spoedig mogelijk deelen van gebouwen in verschillende 
combinatiën tot onderwerp gekozen. 

In de klasse voor schilderen zagen wij verscheidene 
goede studiën naar pleister en stilleven. Ook het vlak-
ornement wordt met zorg door de leerlingen geschil
derd, zooals te zien was bij de drie plafond-ontwerpen, 
die als concours vervaardigd waren. 

De bedrieglijke wijze, waarop het den leerlingen 
gelukt was, gevogelte en plantendeelen na te bootsen, 
pleit wel voor de degelijkheid van het onderwijs, in de 
schilderklasse gegeven. 

Wij wenschen de leeraren geluk met het verkregen 
succes, en hopen, dat zij nog lang hunne krachten aan 
eene zoo nuttige inrichting als de „Quellinusschool" 
zullen kunnen wijden. Reeds verscheidene der door 
hen gevormde leerlingen zijn thans in de practijk met 
goed gevolg werkzaam , zoodat het niet kan uitblijven, 
of de vaderlandsche kunstnijverheid zal den goeden in
vloed van hun onderwijs ondervinden. 

(A. et A.) N A A R AANLEIDING V A N 
D E EXCURSIE N A A R HOORN. 

De Hoornsche Courant bevat het navolgende: 
„Gistermiddag werd de tweede nieuwe metalen klok, 

gegoten in de fabriek van den heer A. H. van Bergen, 
te Heiligerlee, provincie Groningen, alhier in den toren 
der stad gebracht. Deze klok moest van buitenaf door 
een der galmgaten worden ingebracht, 'twelk zonder 
eenig ongeluk volbracht is. Om 4 uren was het werk 
reeds zoover gevorderd, dat de beide klokken, ter 
zwaarte van 2200 kilo, in de nieuwe ijzeren klokstoe-
len geluid werden. 

„De tonen, vooraf bepaald, harmoniëeren zuiver — 
d en fis —, het helder en ver dragend geluid droeg de 
algemeene goedkeuring weg; het luiden volgens nieuw 
systeem ging zeer gemakkelijk. Een nieuw torenuur
werk, 'twelk op beide klokken zal slaan en den tijd 
in uren en minuten zal aanwijzen, kan eerstdaags ook 
verwacht worden uit voornoemde fabriek van den heer 
Van Bergen. Als dit is aangebracht en geplaatst, is 
de toren der nieuwe kerk voltooid. 

„Heeren bouwkundigen van Amsterdam, die dezer 
dagen Hoorn bezochten en onder andere den bouw 
des torens in De Opmerker critiseerden, hebben zich 
deerlijk vergist met te publiceeren, dat een gat in den 
toren voor het hijschblok tot het ophalen der klok was 
gekapt; dit gat toch was niets anders dan een galm
gat, dat bij den bouw van den toren direct was aan
gebracht." 

Naar aanleiding hiervan wordt ons van bevoegde 
zijde opgemerkt, dat het wel meer voorkomt, dat een 
klok, vooral als die niet zeer zwaar is, door de galm
gaten wordt ingebracht, hoewel wij aan het hijschen 
in den toren de voorkeur zouden geven, daar dan be
ter het evenwicht bewaard blijft. Naast het galmgat 
zag men echter wel degelijk een gat gehakt, waar
schijnlijk omdat het galmgat te smal was. 

Nog wordt ons opgemerkt, dat de heer Blanken, van 
wien in het verslag was gezegd, dat hij veel fraais te 
Hoorn heeft gesloopt, dit als stadsarchitect slechts ge
daan heeft op last van het Gemeentebestuur. 

Wij verwijzen bovendien onze lezers naar de belang
rijke artikelen over het Westfriesch Museum, in de 
Hoornsche Courant voorkomende. 

D E NIEUWE BEURS T E NEW-YORK. 
(PRODUCE EXCHANGE) . 

(Vervolg cn slot van blz. 260.) 
Zooals wij gezien hebben, bestaat het grondplan van 

de beurs te New-York uit de samenvoeging van een 
grooten scheefhoekigen vierhoek (bijna parallelogram) 
met een kleinen, bijna parallelogramvormigen vierhoek 
met één zuiver rechten hoek. Verbeelden wij ons, 
dat het eerstgenoemde gebouw volgens de lengte-as 
door een verticaal vlak is doorsneden, terwijl door het 
tweede, dat der campanula of klokkentoren, volgens 
de breedte-as een verticaal doorsneevlak is gebracht, 
welk vlak het eerstgenoemde vlak dus onder een rech
ten hoek snijdt. Laten wij dit laatste vlak een kwart
wenteling maken, zoodat de beide vlakken in eikaars 
verlengde vallen en beiden het vlak van teekening uit
maken , dan kan men de verschillende verdiepinghoogten 
en de onderlinge ligging der verdiepingen door de 
volgende figuur aanduiden: 

platform-toren 

4' dienstverdieping 

3' dienstverdieping 

2' dienstverdieping 

1' dienstverdieping 

bibliotheekgalerij 

bibliotheekverdieping 

hoofdverdieping (beurs) 

i ' verdieping 

grondplan 

-torenverdieping N". 7. 

-torenverdieping N°. 6. 

-torenverdieping N°. 5. 

-torenverdieping N°. 4. 

-torenverdieping N°. 3. 

-torenverdieping N°. 2. 

-torenverdieping N". 1. 

-tusschenverdieping N*. 3 

-halve verdieping 

-tusschenverdieping N". 2 

-tusschenverdieping N". 1 

buiten begane-grond 

-grondplan 
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Hieruit zien wij, dat de hoofdverdieping, voorzoover 
de groote beurszaal zich uitstrekt, de volle verdieping
hoogte tot aan de l e dienstverdieping inneemt, doch, 
dat terzijde van de beurszaal, de bibliotheekverdieping 
en de bibliotheekgalerij tusschen de beide voornoemde 
verdiepingen zijn aangebracht. 

Gaan wij thans de inwendige inrichting van het ge
bouw eens na en beginnen wij daartoe met het grond
plan , dat in hoofdzaak brandkelders, bergplaatsen, 
magazijnen en kelderruimten bevat, allen brand- en in-
braakvrij, benevens de ruimten voor gezamenlijk 9 
elevators en eene ruimte met niet minder dan 34 cabinets. 
De grootste ruimte is gereserveerd voor de veilige 
berging van geldswaarden en magazijnswaren, toebe-
hoorende aan de Beursmaatschappij zelve. 

Voorts heeft ook de maritieme Beursmaatschappij 
haar gehuurde bergplaats of brandkelder met afzonder
lijke trap naar de daarboven gelegen afzonderlijke ma
ritieme beurs , zooals straks zal worden aangeduid. 

Terzijde van de 5 elevators voert een trap naar de 
bovengelegen verdieping (binnen begane-grond), evenals 
terzijde van de 4 elevators in het campanillagebouw. 
De overige ruimten hebben totdttsverre nog geene 
bestemming of huurders gevonden. De geheele ruimte 
dezer verdieping is door 73 vrijstaande groote en kleine 
penanten met daartusschen aangebrachte scheidingsmu
ren verdeeld. 

Plan l e verdieping (binnen begane-grond). 
Tusschen den middeningang van Beaverstreet en dien 

van Stonestreet strekt zich een 18 voet breede gang 
over de volle lengte van het gebouw (305 voet) uit, 
welke gang dus de ruimte dezer verdieping in twee 
gelijke deelen verdeelt. Aan Beaverstreet is zij ver
breed tot twee ingangen breedte en bevat de 5 elevators 
en het trapportaal van de groote trap. Links van dezen 
ingang en met afzonderlijk entree, vormende den 3en 
ingang in Beaverstreet, bevindt zich een lokaal, groot 
163 bij 58 voet, verhuurd aan de voornoemde mari
tieme beurs; rechts een lokaal, groot 110 bij 38 voet, 
verhuurd aan de Pennsylvania-spoorwegmaatschappij, 
benevens een dito, groot 44 bij 38 voet, verhuurd aan 
de Post-telegraafmaatschappij. Langs dit lokaal staat 
de evengenoemde lange gang door een 22 voet breede 
dwarsgang in verbinding met Broadway, terwijl aan 
de andere zijde van de laatstgenoemde gang zich lo
kalen bevinden, die verhuurd zijn aan de N.-Y. Pro
duce Exchange Bank, groot 44 voet, aan de Balto en 
Ohio Telegraafcompagnie en aan de Western Union 
Telegraafcompagnie, groot te zamen 76 •/, voet en 
alle drie breed 57 voet. 

Voorts voert een 22 voet breede gang naar het cam
panillagebouw met de 4 elevators en trappen , benevens 
naar het groote terras, dat ongeveer 100 X 50 voet 
oppervlakte heeft en van waar Newstreet door een dub
belen trapafgang van genoegzame breedte bereikbaar is. 
De overige lokalen, groot 65 en 67, breed 57 voet, 
zijn blijkbaar nog niet verhuurd. 

Plan hoofdverdieping (beurs). 
Het plan der hoofdverdieping bevat hoofdzakelijk het 

beurslokaal, ter grootte van 230 X 135 voet. De zol
dering wordt gesteund door 4 paar pilaren van gego
ten ijzer. Het plan dezer zaal vormt een rechthoekig 
trapezium. Drie doorgangen in de lange zijde geven 
toegang tot de 4 elevators van de campanula, terwijl 
zich in het midden van den scheidingsmuur der zaal 
een doorgang naar de ruimte der 5 elevators aan Bea
verstreet bevindt. 

De ruimte om de elevators staat in directe gemeen
schap met een afzonderlijke zaal, waarvan de zoldering 
door 3 pilaren gesteund is en tevens met een afgeschei
den ruimte, waarin, bijwijze van een amphitheater 

I en in een cirkel, plaatsbanken zijn aangebracht. Deze 
beide zalen zijn eigenlijk bijzalen van de groote beurs
zaal en worden tot velerlei doeleinden gebruikt. In het 
middelpunt van de straksgenoemde cirkelvormige plaats-
banken is een tribune geplaatst. In de onmiddellijke 
nabijheid der elevators zijn ten overvloede nog trappen 
aangebracht voor hen, die zich niet aan de luchtreis 
per elevator willen onderwerpen en tevens dienstig, in
geval een defect aan de machinerie mocht ontstaan. 

Terwijl de eigenlijke beurszaal de respectabele hoogte 
van 60 voet bereikt, wordt deze hoogte boven de zoo
even genoemde bijzalen verdeeld in twee afzonderlijke 
verdiepingen, namelijk de bibliotheekverdieping en 
de bibliotheekgalerij. Eerstgenoemde verdieping heeft 
men over de geheele breedte van een in de groote 
zaal uitspringend balkon voorzien, van waar een ruim 
uitzicht over het handeldrijvend beurspubliek te ver
krijgen is. Dit balkon is alleen voor bezoekers oftoe-
schouwers gereserveerd, aan wie de toegang tot het 
beurslokaal op andere wijze ontzegd is. 

Op de eerstgenoemde verdieping is de eigenlijke 
bibliotheek thans gevestigd in dat gedeelte, dat tus
schen Broadway en Beaverstreet gelegen is en wordt 
verlicht door 4 lichtramen aan de eerste en 2 aan 
laatstgenoemde straat. Het plafond en de balklaag van 
de bovengelegen verdieping wordt in het midden dezer 
zaal door 3 zuilen gedragen. Nog staat laatstgenoemde 
zaal in onmiddellijke gemeenschap met 2 kamers en-
suite aan Beaverstreet, en elk door één lichtraam ver
licht. De ruimte om de elevators en trappen grenst 
aan de genoemde lokalen, evenals aan 4 andere, met 
elkander communiceerende lokalen, waaraan totdus-
verre nog geen bepaalde bestemming is gegeven, dan 
tot eventueele uitbreiding der bibliotheek. De ruimte 
der bibliotheekgalerij is bijna evenzoo ingericht als de 
vooromschreven verdieping. 

Plan v dienstverdie ping. 
De geheele beschikbare ruimte dezer verdieping is 

alleen voor dienst ingericht en tot verlichting van de 
groote beurszaal; ze bevat, behalve de ruimte tot ver
lichting, uitsluitend kantoorlokalen. 

Zooals hiervoor is medegedeeld, is de hoogte van 
de beurszaal onder het plafond 47'/j voet, terwijl die 
in het midden onder het bovenlichtraam 60 voet be
draagt, een verschil opleverende van 12'/., voet, en boven 
het plafond een lantarenruimte vormend onder het licht
raam , welke een groot gedeelte van de dienstverdieping 
inneemt, doch tevens dient tot verlichting van een rond
om deze reusachtige lantaren loopende, 7 voet breede 
gang, waaraan alle kantoorlokalen gelegen zijn en 
hunne toegangen hebben. 

Aan Broadway en Newstreet vindt men te zamen 
15 lokalen, allen 22 X 28 voet metende en door 2 
groote vensters verlicht en één dito lokaal door 5 ven
sters verlicht, voorts 6 lokalen van kleiner afmetingen 
en 6 van grooter afmetingen, zooals van 27 X 31 tot 
28 X 50 voet. 

De gang rondom de lantaren staat met de campa
nula , waarin de 4 elevators, trap en een genoegzaam 
aantal cabinets gevonden wordt, in verbinding door 
een 12 voet breede gang, terwijl ook de 5 elevators 
aan Beaverstreet en de daarbijgelegen trap een deel 
van die gang uitmaken. 

De 2" dienstverdieping. 
Deze is geheel, zelfs in grootte en aantal der loka

len, gelijk aan de vooromschreven verdieping. Alleen 
wordt de voornoemde lantaren hier door een kap af
gedekt. 

De y dienstverdieping. 
Zoo weinig als de beide voorgaande verdiepingen 

van elkander verschillen, zoo groot is het verschil tus-
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schen de voorbaanden en de beide volgenden. Bevat
ten de voorgaande verdiepingen elk 28 lokalen, de 
beide volgenden bevatten er elk 60 van verschillende 
grootten. Dit grooter aantal lokalen heeft men ver
kregen door eenvoudig langs de binnenzijde van de 
open ruimte boven de lantarenkap, inplaats van een 
gang, zooals een verdieping lager, kantoorlokalen te ma
ken en de gang te verplaatsen, zoodat deze nagenoeg 
in het midden ligt tusschen de hoofdgevels en de ge
vels aan de lantarenruimte. Door de gang rondom I 
voet smaller te maken heeft men ter weerszijden een 
halven voet ruimte voor elk kantoorlokaal in de breedte 
gewonnen. 

Op deze wijze heeft men 60 lokalen verkregen van 
verschillende grootten, zooals van 8 '/2 X 16 tot 38 X 40 
voet. De campanula is op dezelfde wijze ingericht als 
bij de ondergelegen verdiepingen. 

Dc 4L' dienstverdicping. 
Deze is bijna geheel gelijk aan de ondergelegen ver

dieping; alléén is een afzonderlijke ruimte bij de 5 
elevators aan de Beaverstreetzijde ingericht voor een 
32tal cabinets en andere ruimten. Overigens valt om
trent de lokalen hetzelfde op te merken, als op de 
voorgaande verdieping. De 4 e dienstverdieping besluit 
de hoogte van het hoofdgebouw. In het geheel bevat 
de afdeeling „dienst" dus op de 4 verdiepingen 176 kan
toorlokalen , waarvan de meesten door tusschendeuren 
met elkander in verbinding staan en naar verkiezing 
afzonderlijk of gecombineerd huurbaar zijn. Al deze 
kantoorlokalen zijn van gas, verwarmingsbuizen, spreek
buizen en andere gemakken voorzien. 

Dc campamlla of klokkentoren. 
Volgens de schematische voorstelling der verschillende 

verdiepingen bevat de campanula de volgende étages: 
8. torenverdieping 3 
9. torenverdieping 4 

10. torenverdieping 5 
11. torenverdieping 6 
12. torenverdieping 7 
13. torenbedekking. 

1. grondplan 
2. tusschenverdieping I 
3. tusschenverdieping 2 
4. halve verdieping 
5. tusschenverdieping 3 
6. torenverdieping I 
7. torenverdieping 2 
De vier eerste verdiepingen worden door 4 eleva

tors bediend, maar slechts één dezer elevators gaat door 
alle verdiepingen, tot zelfs aan het torendak. 

De torenverdiepingen 3 en 5 zijn door afscheidingen 
elk in 5 lokalen verdeeld, die desgevorderd voor kan
toorlokalen of wel voor torenwachterswoning bestemd 
zijn. De aanwezigheid van een uitspringend balkon 
aan elke der vier zijden van den toren op de hoogte 
van torenverdieping 110. 5 zou doen vermoeden, dat 
deze verdieping tot torenwachterswoning was inge
richt, temeer nog, omdat zij onmiddellijk onder de 
verdieping van de klok gelegen is, zoodat het ge
ven van een duidelijk hoorbaar alarmsignaal bij een 
uitbrekenden brand terstond door den torenwachter 
zou kunnen geschieden. Alle verdiepingen staan, 
behalve door den elevator, door trappen met elkaar 
in gemeenschap. 

Uitwendige architectuur. 
De hoofdvorm van het gebouw is wel zoo eenvou

dig mogelijk. Elke gevel vertoont een langwerpig 
vierkant, door een cordonband, een paar kroonlijsten 
en een balustrade in verdiepingen verdeeld. De toren 
is in grondvorm een eenigszins scheef vierkant, tot een 
steenen gevaarte opgetrokken en door eenige cordons 
en een paar kroonlijsten mede in verdiepingen verdeeld. 
Het geheel biedt dus volstrekt geen bijzonders aan en, 
ware het niet alleen door de grootschheid van het ge
bouw en de groote afmetingen der onderverdeelingen, 
dan zou dit gebouw zeker weinig attentie trekken bo

ven eenig ander gebouw van openbaar nut, zooals de 
stad New-York in grooten getale kan aanwijzen, die 
dikwijls van vrijwat fraaier en kostbaarder gehalte en 
smaakvoller ontwerp zijn dan dit gebouw. 

Toch heeft het geheel zeer zeker vele verdiensten ; 
want, al moge het gebouw niet imponeeren door het 
smaakvol ornement der gevels, door het geestig en af
wisselend lijnenspel, of door kunstvaardige groepeering 
van partijen, al ontbreken er ten eencmale de tegen
woordig zoo algemeen gezochte en geëischte torentjes, 
avantcorps, overstekken, uitsprongen en verdere hulp
middelen tot veraangenaming van het geheel — toch im
poneert het door zijne grootsche afmetingen. 

De architect Geo. B. Post heeft zeer terecht inge
zien, dat hij nooit grootscher geheel kon totstand-
brengen , dan door eenvoudigheid en eenvormigheid, 
bijna tot het uiterste gedreven, terwijl hij daardoor 
juist een grootsch effect.op weinig kostbare wijzever-
kreeg en de versiering op de voordeeligste en meest 
in het oog vallende plaatsen wist aan te brengen. 

De drie hoofdingangen aan de drie hoofdstraten vor
men, daar zij als hoofddeel den voornaamsten rang 
innemen, een afzonderlijk voor den gevel uitspringend 
geheel, dat terstond boven de cordonüjst eindigt en 
afgesloten is. Deze uitspringende cordonlijst wordt aan 
weerszijden van eiken ingang door twee Dorische zui
len gedragen. Elke ingang is in tegenoverstelling met 
de lichtkozijnen boogvormig afgesloten, welke vorm 
reeds een overgang uitmaakt tot de zoo menigvuldig 
voorkomende boogvormen van het volgend gedeelte 
van den gevel. 

De lichtkozijnen dezer verdieping zijn eenvoudig ho
rizontaal afgesloten en dus als van ondergeschikten 
aard gekarakteriseerd. Aan de proportiën bemerkt men 
terstond, dat zij een zeer ondergeschikt deel van het 
gebouw vormt. 

Een flinke rondgaande cordonlijst voltooit deze ver
dieping en vormt den voet van de hoofdverdieping 
(de beurszaal neemt deze bijna geheel in beslag), 
blijkbaar ook aan de reusachtige, in halfcirkelvorm 
eindigende lichtkozijnen, die door breede horizontale 
paneelvullingen in 4 hoog ruiten verdeeld zijn. 

Elke ruimte of dam tusschen de lichtkozijnen vormt 
een pilaster, die twee cirkelbogen ondersteunt. Iedere 
halfcirkelboog is dus zoo breed als een halve pilaster
breedte. In het midden dezer halfcirkelbogen zijn sluit-
steenen aangebracht, terwijl de vakken tusschen elk 
paar halfcirkels fraai geornementeerd zijn. Elke lange 
zijde van het gebouw telt 13 zulke lichtkozijnen en 
elke korte zijde 7 , terwijl de hoeken van het gebouw 
worden afgesloten door een forschen breeden pilaster. 
Deze hoofdverdieping wordt afgesloten door een kroon
lijst, die op de sluitsteenen der bogen rust en waarvan 
het fries rijk geornementeerd is. De neuslijst met het 
plansier boven de pilasters heeft bij de kroonlijst bo
ven het gevelvlak, ofschoon het tegen den regel is, 
geen terugsprong, waardoor het overstek vóór het ge
velvlak zeer belangrijk is. Ofschoon zulks vreemd staat, 
heeft deze vrijheid toch eenigszins reden van bestaan, 
want daardoor wordt op eigenaardige wijze uitgedrukt, 
dat de hoofdverdieping hier geëindigd is en een on
derdeel (dat der dienstverdiepingen) aanvangt. Een 
flinke afscheiding van het bovengedeelte van het ge
bouw heeft hierdoor plaats, als vormde deze lijst een 
afzonderlijken grondslag, waaruit een verdieping van 
minder belang en met veel nauwer lichtkozijnverdee-
ling ontstaat. 

Op deze dienstverdieping heeft elke lange zijde 26 
halfcirkelboogvormige lichtkozijnen en elke korte zijde 
14, zoodat elk lichtkozijn ongeveer half zoo breed is 
als dat op de daaronderliggende verdieping. Overigens 

valt omtrent de cirkelbogen hetzelfde op te merken, 
als van de lichtkozijnen der hoofdverdieping is gezegd. 

De boven deze bogen aangebrachte hoofdkroonlijst 
is ook weder op dezelfde wijze behandeld, als de 
evengenoemde. Neuslijst en plansier loopen in één 
richting voort en zijn niet aan den voorsprong der 
pilasters gekornist. 

Het fries van deze kroonlijst bevat op de lange zijde 
52 lichtkozijnen en op de korte zijde 28, zoodat ook 
hier weer het aantal verdubbeld is, waardoor dit be
kroningslid van het gebouw zich machtig doet gelden 
en het gebouw op waardige wijze afdekt. 

Een volgende verdieping boven deze kroonlijst en 
van gelijk aantal halfcirkelvormig eindigende vensters 
voorzien, als de kroonlijst vensters bevat, is hier als 
balustrade of attiek gekarakteriseerd. Eigenaardig is, 
dat de balustrade door de halfcirkelvormige bogen 
een luchtige bekroning van het geheele gebouw vormt. 

Op de hoeken boven de hoofdpilasters is de balus
trade in pedestals gevat. 

De totaal-indruk van die reeks van 52 halfcirkel
vormige vensters geeft het geheel, vooral ook door de 
medewerkende perspectief, het karakter van uitgestrekt
heid en grootschheid, die niet duidelijker en juister 
voor een gebouw van zulk een uitgestrekten en om
vangrijken handel had kunnen uitgedrukt worden. Den 
architect komt hulde toe voor de juiste wijze, waarop 
hij het gebouw met betrekkelijk weinig kosten en een
voudige hulpmiddelen heeft weten te karakteriseeren, 
en het uitwendige zoo juist met de inwendige indeeling 
heeft doen overeenstemmen. Ook de verhoudingen der 
verschillende verdiepinghoogten zijn aangenaam en 
goed gekozen. 

De campanula. 
Ofschoon deze een reusachtige, bijna vierkante steenen 

kolos is, die eerst boven de balustrade schijnt aan te 
vangen, is ook hier met betrekkelijk weinig hulpmid
delen een goed geheel verkregen, dat volkomen bij 
het gebouw past. Een gelukkig denkbeeld had de 
architect, door het aanbrengen der cordons en kroon
lijsten de toren als het ware eerst te doen beginnen 
boven de balustrade, waardoor de kolossale hoogte 
voor een groot deel gebroken wordt en niet zoo in 
'toog valt, als anders het geval zou zijn. Daardoor 
is de toren een onderdeel van het gebouw geworden 
en predomineert veel minder. Een cordonband ter 
hoogte van den bovendrempel van het kozijn, dat 
boven de balustrade uitkomt, breekt wederom dc 
hoogte tot aan de torenverdieping N°. 2 op geschikte 
wijze. 

De torenverdieping N". 3 bevat aan elke zijde 3 
cirkelvormige kozijnen met architraaf, welke ook we
derom op hunne beurt de hoogte tot de torenverdie
ping tusschen N". 3 en 4 breken. Verdieping N". 3 
heeft deze ramen tot verlichting van de lokalen, die 
vermoedelijk de torenwachterswoning uitmaken, ter
wijl N". 5, mede tot die woning behoorende, aan alle 
zijden een uitstekend balkon heeft, waarvan de horizon
tale lijnen, zooals van cordon, plint en dekstuk der 
balustrade om het buitentorenvlak zijn voortgezet. Op 
gelijke hoogte van de stift der wijzers van de klok loopt 
een kleine kroonlijst, waaronder elk muurvak tot op de 
balustrade in 3 langwerpige , staande paneelen verdeeld 
is. Deze kroonlijst draagt den halfcirkelboog, die de 
helft van de wijzerplaat omvat. Aan weerszijden van 
dezen halfcirkel, dje met een breed architraaf omgeven 
en van een sluitsteen voorzien is, vindt men een met 
ornement gevuld paneel, terwijl ter hoogte van den 
sluitsteen een flinke cordonband is aangebracht, die de 
functie van kraaglijst vervult. Hieruit ontspringen de 
kraagsteenen, die het fries van de lijst vormen en 

tevens de dragers zijn van het overige gedeelte der 
forsch uitspringende kroonlijst. Het platform is omgeven 
door een hooge balustrade. Een tweede torentje, naar 
alle vier de zijden schuin afgedekt en waarin men met 
den elevator tot onder de kap kan komen, besluit 
het geheel, dat nog door den reeds vermelden vlagge-
stok bekroond wordt. Het bovendeel der campanula, 
van daar, waar de balkons uitspringen tot aan de 
balustrade, vormt een zeer goed geheel en kroont 
deze campanula op waardige en verdienstelijke wijze. 
Alleen is het jammer, dat de kleinere toren niet nog 
een verdieping hooger is opgetrokken, daar hij, wegens 
zijn veel geringer afmetingen dan de campanula en 
haar ver vooruitspringende balustrade, eerst op ge-
ruimen afstand van den voet der campanula, boven 
de balustrade zichtbaar wordt; en juist zijn verschijning 
komt zeer ten voordeele van de anders wel wat lompe 
campanula. 

Ofschoon de Amerikaansche bouwwijze over het 
algemeen weinig in den smaak zal vallen van den 
Europeeschen architect, vooral ook om de harde bonte 
kleuren, waarin men in Amerika veelal groote ge
bouwen pleegt op te trekken, zoo vindt men in de 
Amerikaansche architectuur toch vele goede voorbeel
den , die soms zeer vreemd zijn, maar bij nadere be
studeering zeer veel architectonische waarde bezitten. 

Inzonderheid op constructief gebied is de Amerikaan
sche architectuur even uitmuntend, als stout. Toch 
weet de Europeesche architect in den regel weinig van 
de bouwwijze, die zijn ambtgenoot aan de overzijde 
van den Oceaan volgt en schijnt hij die, zeer ten 
onrechte, met een zeker air de dédain te negeeren. En 
toch, hoe vele uitmuntende voorbeelden van zuiver 
klassieken aard en hooge esthetische waarde bezitten 
niet steden, als New-York, Chicago, Boston, Phila
delphia , Washington, San-Francisco en anderen ? 

J. C. K. 

V A R I A . 
Spoorstaven van groote lengte. Het gebruik van zeer 

lange spoorstaven heeft eenige voordeden uit het oog
punt van vermindering van verbindingen, besparing 
van onderhoud, grootere stabiliteit, meerdere regel
matigheid van het tracé, grooteren wederstand tegen 
verwrikking van het spoor, enz. Het eenige bezwaar 
ligt in de moeilijkheid der vervanging van een enkele 
rail gedurende het onderhoud, maar deze moeilijkheid 
kan men gemakkelijk ontgaan. Vooral voor de stalen 
spoorstaven is het vraagstuk van gewicht. De heer 
Daveluy, hoofdinspecteur der lijn Parijs—Lyon—Mar
seille, meent dat de lengte op 14 meter zou kunnen 
worden gebracht, inplaats van 6 (zie Revue des che-
mins de fcr), de gebruikelijke lengte in Frankrijk. De 
Fransche staalfabrieken vervaardigen spoorstaven van 18 
tot 24 meter, die zij daarna verkappen tot stukken 
van 6 meter. De fabriek van Eston heeft op het con
gres van het Engelsche Instituut voor Staal en Yzer 
spoorstaven met schoenen vertoond, die 28 kilogram 
per strekkende meter wogen, 48 meter lengte hadden 
en uit met een enkel gietsel verkregen waren. 

De fabriek van Seraing zou zelfs, naar men zegt, 
ingericht zijn voor de vervaardiging van Bessemer-
spoorstaven ter lengte van sestig meter. Het groote 
gewicht is geen volstrekt bezwaar. Spoorstaven van 
15 M . , wegende 40 K.G. per strekkende M. — een ge
wicht, waartoe men gedwongen wordt door de toenemen
de zwaarte der locomotieven cn de steeds aangroeiende 
snelheid der treinen — vertegenwoordigen slechts 600 
KG. Welnu , in Engeland bezigt men, in zekere bij
zondere gevallen, spoorstaven van 60 voet (18.28 M.), 
die 760 K G . wegen en zonder groote moeite gehan-
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teerd worden. Het komt er slechts op aan, over ge
noeg handen te beschikken en de werkploegen be
hoorlijk te verdeelen. De staven van groote lengte 
zullen betere sporen leveren, die meer stabiliteit heb
ben, meer veiligheid aanbieden en grooter snelheid 
toestaan , zonder het gevaar te verhoogen. Vermoe
delijk zal haar invoering zich niet lang laten wachten. 

Ziehier een feit, dat voor het nieuwe denkbeeld 
pleit. De inwoners van Hannover klaagden over het 
geraas, dat de spoorwegtreinen maakten bij het rijden 
op de bruggen en door de stad. De ingenieurs der 
spoorwegmaatschappij, die dit geraas gedeeltelijk toe
schreven aan de trillingen, voortgebracht bij de ver
bindingen der spoorstaven, besloten het te verhelpen 
door lange stalen rails van 27 M. te bezigen. De 
verkregen uitkomst heeft de voorspellingen bevestigd 
en men heeft reden zich met deze nieuwigheid geluk 
te wenschen. 

Een nieuw koelmiddel. Gelijk men weet, is de Pool-
sche hoogleeraar Wroblevski erin geslaagd , zuurstof, 
dampkringslucht, stikstof en kooloxyde, door middel 
van dampkringsdruk, in vloeibaren staat te brengen. 
Sedert heeft hij het kookpunt dezer vloeistoffen kun
nen bepalen. In een mededecling aan de Franschc 
Academie van Wetenschappen toont hij aan, dat men, 
door het gebruik van deze gassen als koelmiddel, 
gemakkelijk een koude van 200" beneden nul kan 
verkrijgen , en dat, onder deze gassen, de dampskrings-
lucht geroepen is het koelmiddel der toekomst te wor
den. Om er zich van te bedienen, moet men ze vooraf 
samenpersen in metalen vergaarbakken, tot op de grens 
van vloeibaarwording. Door ze vervolgens in andere, 
reeds afgekoelde bakken over tc brengen , zal men ze 
vloeibaar maken, en door de kraan te openen ze doen 
uitstroomen. De wetenschap zal uit dit nieuwe koelmid
del machtige hulpbronnen tot onderzoekingen trekken. 

Wij zullen dus spoedig in onzen kelder een voor
raad bevroren lucht kunnen hebben; men zal dan mis
schien versche lucht kunnen drinken inplaats van ze 
in te ademen, gelijk wij tot heden moeten doen. 

Voor het ondersoek van het "Mater tot voeding van 
locomotief ketels wordt eene getitreerde zeepoplossing 
gebruikt, die zóó bereid is, dat 45 kubieke c.M. daarvan 
tot verzadiging van -12 milligr. kalk in 100 kub. c.M. 
water noodig zijn, waardoor de hoeveelheden der in 
het water aanwezige kalk- en magnesium-verbindingen 
bepaald worden, evenals eene zilveroplossing en toe
voeging van onzijdige chroomzure kalk de hoeveelheid 
in het water vervat keukenzout aangeeft. De inspec
teur A. M. Friedrich, te Dresden (zie Organ fiir die 

Fortschritte des Eisenbahnwescns, 1884, p. 54 en 109), 

heeft in de Saksische Vereeniging van ingenieurs en 
architecten een zeer grondige en belangwekkende voor
dracht gehouden, waarin hij aantoonde, van hoeveel 
gewicht het is, door een eenvoudige, ook door een 
niet-scheikundige bewerking, nauwkeurig op de hoogte 
te komen van de hoedanigheid der in de stations ge
bezigde wateren tot voeding van de stoomketels. Met 
behulp van deze werkwijze laat zich ook zeer spoedig 
en zonder veel kosten de werking of de waarde van 
het eene of andere middel tegen ketelsteen bepalen, 
daar men het water vóór en na de toevoeging van het 
bedoelde middel, nadat het in een locomotiefketel 
onder hoogen druk een tijdlang gekookt heeft, ten 
opzichte van zijn kalkgehalte enz. onderzoekt. Hierbij 
zijn zekere voorzorgsmaatregelen in het oog te houden, 
om niet tot verkeerde uitkomsten te geraken, waarover 
het vermelde Organ uitvoerige mededeelingen behelst. 

B E N O E M I N G E N . 
Dijkgraaf en Hoogheemraden van den Hondsbos-

sche en Duinen tot Petten hebben den 23sten Juli 
eene vergadering belegd, om een hoofdopzichter te be
noemen tot vervanging van den heer Bollée, die over
leden was. Uit een klein honderdtal sollicitanten viel 
de keuze op den heer H. G. F. Mann, thans opzich
ter van 's Rijks Waterstaat te Alkmaar. 

" B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
AMSTERDAM. Den 9011 November a.s. zal het vijf-en-twintig 

jaar zijn, dat de heer II. Wijnveld het ambt van leeraar aan 
de Koninklijke- en van professor aan de Rijks-Academie van 
Beeldende Kunsten heeft vervuld. 

In eene vergadering van leerlingen en oud-lccrlingcn van 
prof. Wijnveld. door ecnigen hunner bijeengeroepen, werd be
sloten den hoogleeraar op genoemden gedenkdag een Album met 
teekeningen, etsen enz. aan te bieden, uitsluitend door zijne 
leerlingen en oud-leerlingen vervaardigd. 

Op deze vergadering werd tevens het voorstel der Vereeniging 
Siiit-fueas aangenomen, om door het organiseeren van een 
feestavond — met souper besloten — , aan de vele vrienden 
van professor B. Wijnveld dc gelegenheid te openen, door 
deelneming, van hunne ingenomenheid met dit jubileum blijk 
te kunnen geven. 

De commissie van uitvoering heeft aan de oud-leerlingen en 
vrienden van den heer Wijnveld van dit haar voornemen kennis 
gegeven. De commissie bestaat uit de heeren: Dr. G. F . Wes
terman, C. L. van Kesteren, G. H . C. Overman, G. J. van 
Socren, C. Cunaeus, J. H . Maschhaupt, C. L . Dakc, H . ƒ. 
Haverman, Gerard Muller en B. L . Prins. 

ROTTERDAM. Onder de leden der Vereeniging Arehitecturae 
Studio is eene prijsvraag uitgeschreven, waarbij twee prijzen 
wórden uitgeloofd, elk bestaande uit een getuigschrift met 
respectievelijk ƒ 1 5 en f 10 in geld. De Vereeniging verlangt 
ontwerpen voor een kiosk tot den verkoop van nieuwsbladen 
enz. op een groot plein. 

A M S T E R D A M . De medaille, bestemd voor 
de bekroonden der landbouwtentoonstel
ling te Amsterdam, is thans in proef ge
reed. Zij is door den heer C . J . Sickesz, 
voorzitter van het c o m i t é , ontworpen, ver
vaardigd door den heer J. Klion, stempel
snijder te Amsterdam, en doet én ontwer
per en vervaardiger alle eer aan. 

De eene zijde vertoont |hct goed gelij
kend beeld des Konings, omgeven door 
een rand, waarbinnen het opschrift «In
ternationale Landbouwtentoonstelling. — 
Amsterdam 1884." 

Aan de keerzijde ziet men in het mid
den het wapen van Nederland, omgeven 
door een krans, samengesteld uit de at
tributen van den landbouw en gedekt door 
de wapens der elf prov inc iën . 

HF.KRJANSDAM. Den 19 Juli had met goed 
gevolgde proefmaling plaats van het nieuwe 
stoomgemaal van de ZwijndrechtscheWaard 
aan de Develssluis alhier. Dit stoomge
maal is gebouwd volgens dc plans en on
der directie van den ingenieur Van Dissel; 
de mach iner i eën en ketels werden gele

verd door de Maatschappij De Atlas te 
Amsterdam, en de stoomwerktuigen met 
directwerkende centrifugaalpompen door 
den ingenieur Halbcrtsma te Rotterdam, 
als vertegenwoordiger van de firma W. H . 
Allen & Co. te Londen. Volgens contract 
moest iedere poinpmachine per minuut 
45 M 3 . water bij eene opvoerhoogte van 
2.50 M. uitslaan en mocht niet meer dan 
3 kilo bruto goede Ruhrkolen per uur in 
waterpaardekracht worden verstookt. 

Uit de genomen proeven bleek, dat 
elke pompmachine bij eene opvoerhoogte 
van 2.55 M . 65 M*. water per minuut uit
sloeg, en dat het steenkolenvcrbruik 15 per
cent beneden het gestelde maximum bleef. 

— Wij ontvingen een exemplaar der 
brochure: Wat moeten wijnalaten en doen f 
Populaire raadgevingen bij het dreigend 
gevaar der cholera, door een practiseerend 
doctor en arts, uitgegeven door J. F . Hae-
seker en Co. te Haarlem, en vestigen 
gaarne de aandacht op dit werkje, dat 
nuttige werken bevat, en voor 15 cent ver
krijgbaar is. 

A D V E R T E N T I Ë N . 
O n d e r t r o u w d : 

C. B. POSTHUMUS MEI.TJES, 
Architect, 

en 

C. 31. 

A M S T E R D A M , 
21 Juli 1884. 

6. 3IEIJJES. 

AANBESTEDING. 
B U R G E M E E S T E R en W E T H O U D E R S der 

Gemeente ARNHEM zullen Donderdag 7 Augus
tus 1884, 's voormiddags 11 ure, in het open
baar ten Getncentchuize aanbesteden: 

Het Bestraten van de Hofstraat. 
Aanwjjzing op Donderdag 31 Juli c. k., 

's voormiddags 10 ure, aan het bureau der 
Publieke Merken, alwaar de teekeningen 
ter inzage liggen: bestekken tegen betaling 
ter Secretarie verkrijgbaar. 

iding der 
te Z U T P H E N . 

Op Vrijdag, den 8 Augustus 1884, des na
middags te 2 uur, zal ten Raadhuize te 
Zutfhe» worden 

AANBESTEED: 
Het verleggen van de Uitmonding 

der Binnengracht naar de Visch-
poorts-haven, met de daarbij bo-
hoorende werken. 

Het Bestek ligt ter lezing op het Bureau 
van den Gemeente-Architect F . H . VAN E T 
T E G E R , en is ad 2!i Cents verkrjjgbaar ter 
Gemeente-Secretarie. 

Aanwjjzing in loco zal geschieden op Woens
dag den (i Augustus, des namiddags te 2 ure. 

Maatschappij tot Exploitatie va» 
Staatsspoorwegen. 

A A O E S T E D I M 
( V o o r r e k e n i n g v a n d e n S t a a t ) 

Op Dinsdag den 29" " Juli 1884, des na
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bjj de Moreelse Laan te Utrecht, 
van: 

Bestek A.K. 
Het leveren van eikenhouten 

dwarsliggers en van eikenhout 
voor wissels en kruisingen ten 
behoeve van het tweede spoor 
tusschen Lunetten en Waarden
burg. 

(In 5 perceelen.) 
De besteding geschiedt volgens art. 12 van 

het bestek. 
Het bestek ligt van den 21"™ Juli 1884 

ter lezing aan het Centraalbureau bjj de 
Moreelse Laan en aan het bureau van den 
Heer Sectie-Ingenieur F . SASSEN te Nijmegen 
en is op franco aanvraag aan genoemd Cen
traalbureau (afd. Weg en Werken) te be
komen , tegen betaling van / 0.50. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (afd. Weg en Werken) en door 
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

Utrecht, den 19*" Juli 188*. 

PII0T0L1T1I0GHAPil 1 E, PII0T0ZIM0GRAPH1E 
e n S t é r é o t y p e - I n r i c h t i n g 

van G. J. TH IE ME, te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zijne inrichting voor IMi<M»lltli«gr»|ihl<!, 
bijzonder geschikt voor de reproductie vtin 
Plans, Teekeningen enz. van 1111. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor riiottiinr*-
granhlr voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van H H . Uitgevers en op 
zijne " i r m i i , IH-IIH li iiiiMK voor H H . Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

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

De heer JOH. (i. S T E M L E R Cz., te Am
sterdam, heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
bestellingen voor Pheiallilisgraphie, zonder 
prijtverhooging voor de bestellers. 

O. J. THIFME. 

J. L. BACON & C°. 
Ingenieurs, aannemers van verwarming en ventilatie. 

Gouden Medaille, 
Tentoonstelling 1883, Amsterdam, 

N i e u w e v a a r t , 1.0 
AMSTERDAM. 

Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge
stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 

Projecten en begrootingen worden kosteloos 
geleverd 

Aanbesteding. 
B U R G E M E E S T E R en WETHOUDERS van 

..-HER't OG EN/IOSCH, zullen op Donderdag 
31 Juli 1884, voormiddag 10 ure, ten Raad
huize aldaar, bjj enkele inschrijving 

aanbesteden: 
Het doen van Vernieuwings-, Her-

stellings- en Verfwerken aan de 
Schoolgebouwen voorlager on
derwijs, in de Keizerstraat; in 
twee perceelen. 

Ie perceel. Vernieuwings- en 
herstellingswerken. 

2e perceel. Verfwerken. 
Het bestek en teekening ligt ter inzage 

op het Raadhuis te 's-lierl/igenboxch en is 
het bestek te verkrijgen bjj den 'iemeente-
Architect J . M. N A B B E aldaar, tegen beta
ling van f 0.30. 

Aanwijzing in loco zal plaats hebben op 
Maandag 28 Juli e. k., voorm. 11 ure. 

De inschrjjvingsbiljetteii moeten vóór 3 ure 
des namiddags van den dag, dien der Aan
besteding voorafgaande, in de ten Raadhuize 
daartoe gestelde bus gestoken zyn. 

Inlichtingen zjjn te bekomen bjj den Ge
meente-Architect voornoemd. 

's-Hertogenhosrh, V) Juli 1884. 
Burgemeester en Wethouders voornd., 

De Ruri/emeester, 
V. i). DOES DE VVILLEB0IS. 

De Secretaris, 
.1. N. G. SASSEN. 

H. H. Architecten en Bouwkundigen 
worden opmerkzaam gemaakt op mjjne Reproductie P H O T O - L I T H O G R A P H I E ; alle 
B o u w k u n d i g e T e e k e n i n g e n , in zwarte ljjnen geteekend, worden door deze methode, 
hetzjj in denzelfden of in een verkleinden maatstaf vervaardigd, waardoor dezelve niet 
alleen zeer spoedig maar ook zeer accuraat en in billijken prjjs worden geleverd. Ook 
Heeren Boekhandelaren worden hierop attent gemaakt, terwjjl het zeer geschikt is voor 
de uitgave van G e ï l l u s t r e e r d e B o e k w e r k e n . 

Met achting, UEd. Dv. Dienaar, 
A . K R O O N , 

Photo-Lithograaf en Steendrukkerij, Reguliersdwarsstraat N". 33, Amsterdam. 

Ministerie van Financiën. 
Verkoop van Rood Koper, af

komstig van ontmunte koperen 
Centen en Halve Oenten. 

Op Vrijdag 15 Augustus 1884, des voormid
dags te 11 uren, zal in de raadzaal van het 
Munt-Collcge te Utrecht, Neude Wjjk G , 
N ° \ 62/63, ondere goedkeuring van den Mi
nister van Financ iën , in het openbaar, bjj 
inschrijving worden verkocht eene hoeveel
heid Rood Koper, afkomstig van 
ontmunte koperen Centen en Halve 
Centen, wegende ongeveer 110600 ki
logram. 

De voorwaarden van inschrijving en ver
koop liggen ter lezing bjj de Betaalmeesters 
en zjjn op aanvrage kosteloos verkrjjgbaar 
aan voormeld Ministerie (Administratie von 
de Generale Thesaurie) en aan 's Rijks Munt, 
Oudegracht Wnk C , N° . 128. 

Utrecht, 18 Juli 1884. 
Het Munt- College, 
Namens hetzelve: 

A. D. V A N RIEMSDIJK, Eoorzitter. 
1. C. V A N E E 1 . D E , Secretaris. * 

STOOMWAALSTEENFABRIEK 
te D R U T E N 

VAN 

H A R T M A N & COMPIE 
K A N T O O R t e N I J M E G E N , 

V A N W E L D E R E N S T R A A T N o . 1 4 

BECKEli T¥lIDDÏNGH. - AR\HEM. 
K O N I N K L I J K E F A B R I E K VAN 

W A T E R P A S - , 
H O E K M E E T -

en andere 

I N S T R U M E N T E N 
voor I N G E N I E U R S , A R C H I 1 E C 1 E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S , e n z . 

Geëmai l leerd- i jzeren P E I L S C H A L E N , 

WEEGWERKTUIGEN. 
B. HOLSBOER - Arnhem. 

Leverancier van Z. M. den Koning. 

. Fabriek en Magazijn van Instrumenten voor wetenschappelijk gebruik. 
Bekroond voor Waterpas, ïïoekmeet- en andere instrumenten 

met Zilver 1868, 1881, 1883 (Internat. Tentoonst.) 
Hoogste o n d e r s c h e i d i n g 1 8 7 9 . 

EQUERRES, MEETKETTINGEN, BRIEF- en PAKKETBALANSKN, enz. enz. 
B A K E N S , R O T A T I E - e n I N D U C T I E - T O E S T E L L E N , T E L E G R A A F - A P P A R A T E N , e n z . e n z . 



272 D E O P M E R K E R . 26 Juli 1884. 

J. L BACON & C°. 
Ingenieurs, bouwmeesters 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 , 

A m s t e r d a m , N i e u w e V a a r t 1 0 . 
A n t w e r p e n , M e c l i e l s c h e S t e e n w e g 4 3 . 

N E G E N T I E N D E J A A R G A N G N". 31. Z A T E R D A G 2 AUGUSTUS 1884. 

A a n l e g v a n c e n t r a a l v e r w a r m i n g d o o r m i d d e l v a n h e e t w a t e r , w a r m w a t e r e n s t o o m 
z o n d e r v e n t i l a t i e , o t ' s a m e n g e s t e l d d o o r t o e / o e r v a n d e h o e v e e l h e i d v e r s c h e l u c h t w e l k e 
v o o r g e s c h r e v e n A v o r d t , v o o r : 

Wees-, Arm- en Ziekenhuizen. Kerken, Schouwburgen, Scholen, 
Bibliotheken en Openbare Gebouwen, alsook 

Werkplaatsen, Wintertuinen, enz. 
H e e t w a t e r - t o e s t e l l c n m e t s m a l l e b u i z e n , b i j z o n d e r g e s c h i k t v o o r Woonhuizen, 

Villa's, Hotels, Kantoren, e n z 
D e z e t o e s t e l l e n w o r d e n m e t h e t g r o o t s t e g e m a k t o e g e p a s t , z o o w e l i n o u d e a l s n i e u w e 

g e b o u w e n , n e m e n w e i n i g r u i m t e i n e n k u n n e n z o o n o o d i g g e h e e l v e r b o r g e n w o r d e n . 
B i j z o n d e r e t o e s t e l l e n v o o r : D r o o g k a m e r s . B r o o d b a k k e r i j e n e n a n d e r e i n d u s t r i e ë n . 

Stoomkook-, Wasch- c n Badinrichtingen. 
V e n t i l a t i e - i n r i c h t i n g e n door drukking- in uitvoering. 

PROJEKTEN en BEGROOTINGEN worden op aanvraag kosteloos geleverd. 

g P M E T V L O E R E l ^ 
3 VILLEROY & BOCH, METTLACH £ j 
S BOCH Frères. MAUBEUGE 
5 HUNTON, HOLLINS & C°, STOKE t 
J= bjj de Verteiienwoordiiteri en Depothouder!' i£ 
v> » E L I I S T &, C » . , 3 

Oostzeedjjk 2*8, Rotterdam. 

G. VAN LENT, Rotterdam. 
Vertegenwoordiger der Ceramiek- en 

Cementtegclfabriek. 

LÉON DE SMET & C<\, Gent. 
Verders specialiteit in: 

IJzeren Kerk- en Fabrieksramen. 
IJzeren en Houten R o l b ü n d e n . 
Zweedsohe Kamerdeuren. 
Italiaanscho Mozaïkv loeren . 
Prima Portland-Cement. 
Plafonneerlatten, veel billjjker en beterI 

als Riet. 
Onbrandbare Verf enz. 
Prospectussen en Prijscouranten op aanvraag. 

Losanges , 
IJzeren Daken, 

en Zijlirkl., 
IJzeren Gebouwen, 
Geiralv. IJzeren 

Emmers, Tobben, 
Gieters, enz. enz 

AMSTERDAM 
B e l t w e g N " . 3. 

V r a a a t Catalog. 

N E D E K L . I VERZINKFABEIEK, 

Tan der JJinden & Co. 
d a l v . o p Dordrecht. 

Zuinigheids- I Met aangroeien-
T» . •• f de en roestwe* 
Roosterijzers.) r e n d c Verven. LOONl 

Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VAL DE TRAVERS, 
FABRIEK T R A D E M A R K . N A T U U R L . A S P H A L T 

VAN 

H L DE TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

G e c o m p r i m e e r d e A s p h a l t w e g e n e n d i t o D o r s c h v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p h a l t - M a s t i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i n g - R i n k s , M o u t v l o e r e n , 
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Passeerdergiacht N". 22, Amsterdam. 
Beveelt zich bjj heeren Bouw
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: B laagsten iu-ijs, alsook houten 
Rolgordijnen. 

Monsters en prijsopgaaf franco 
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H . & J . S U Y V E R , 
FABRIKANTEN VAN 

S T O O M K E T E L S EN W E R K T U I G E N , 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
EERE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

H o l l a n d s c h e T u i n e n Z e e p a a r d , 
Bickerstraat 

A M S T E R D A M . Gedrukt bjj 0. W. van der Wiel & C», te Arnhem. 

Redacteur-Uitgever F. W . V A X G K X D T JGz. 
Bureau der Redactie van Architeetura et Amici i ia : J A N SI 'KINfïKK, 

C. l i . P O S T H U M U S M E Y J E S en A . W . W E I S S M A N , 
Stukken voor liet Genootschap, de Redactie helrelleude, te adresseeren 

aan den Heer C . It. POSTHUMUS MKVJKS, Prinsengracht 851 te Amster
dam, en die omtrent de Administratie van het Genootschap aan den 

Heer T M . G. S T K N G E R S , Oosterdoksluis, te Amsterdam. 
Alle andere stukken en advertentien aan het Bureau van De O/merl-er, 

Driekoningenstraat N " . 28 te Arnhem, 

A.W.W.-
A B O N N E M E N T /2.25 per 3 maanden of wel zes gulden per jaar bij 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag; VOOr het buitenland 
ƒ 7 . 5 0 en Nederlandsen-Indie f 9.—, hij vooruitbetaling 

A D V E R T E N T I E N , ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een bewijsnummer, worden tot Vrijdag avond aangenomen. 

Voor veelvuldige plaatsing of een groot aantal regels worden abon
nementen gesloten. 

AFZONDKRLIJKI NOMMKRS, uitsluitend hij contante betaling te beko
men, ad 15 cent per stuk en 25 cent per plaat. 

(A. et A.) CRITIEK. 
„Geef, meester in de kunst, critiek! 

Doch wik! 
E n schermt gij voor uw eigen kliek 

Zoo st ik!" 

Toen de leekedichter dit versje terneer schreef, 
drukte hij in weinige woorden juist uit, wat een cri
ticus moet doen en niet moet doen. Vooral thans, nu 
iedereen , misschien gedachtig aan het woord van dien-
zelfden dichter 

„Critiek mag alles onderzoeken", 
zijn oordeel over de meest uiteenloopende zaken uit
spreekt, mag de raadgeving aan den „meester in de 
kunst" wel weer eens in herinnering gebracht worden. 

Vooral in ons kleine land is het vak van criticus 
een zeer moeilijk ambt. Klein als Nederland is, valt 
het meestal zwaar, zaken van personen los te maken, 
en ontaardt de critiek maar al te vaak in „schermen 
voor eigen kliek." Ons vaderland was ten allen tijde 
het land, waar partijgeest welig tierde. Toen wij nog 
ter school gingen , hoorden wij reeds van Hoekschen 
en Kabeljauwschen, Schieringers en Vetkoopers, Heeke-
rens en Bronkhorsten, Remonstranten en Contra-Re
monstranten , Patriotten en Prinsgezinden, en ook thans, 
nu wij ouder geworden zijn, zien wij Kuyperianen en 
Kappeyneanen, Christelijke-Historici en Ultramontanen 
scherp tegenover elkander staan. 

Is er dus in de politiek verdeeldheid, in de kunst 
is de eendracht niet grooter. Men denke slechts aan 
den heftigen strijd, die tusschen de oudere en de jon
gere broeders van 't Sint-Lucasgilde gevoerd wordt 
over de vraag, of de lijn dan wel de kleur der voor
werpen in de natuur den schilder het belangrijkst zij. 
Hoe heftig die strijd is, bleek mij nog onlangs, toen 
ik in gezelschap van een der meesters van de „oude 
garde" door de zalen der Haagsche Schilderijtentoon
stelling wandelde. 

Ook de bouwkunstenaars zijn zeer verschillende ziens

wijzen toegedaan. Ook daar is een „oude garde" die, 
opgegroeid met de tradition van Schinkel, het jongere 
geslacht, dat oud-Holland's berg- en baksteenbouw weer 
in eere tracht te brengen , slechts een minachtend schou
derophalen waardig keurt. Kn behalve het verschil tus
schen oud en jong, zijn er onder de bouwkunstenaars 
nog wel andere verschillen, die niet altijd uit de edel
ste beweegredenen geboren worden. 

Het spreekt vanzelf, dat ook bij het uitoefenen van 
critiek het standpunt, waarop de criticus] staat, van 
grooten invloed is, en wanneer dat standpunt is inge
nomen na rijpe overweging, kan het niet anders dan 
nuttig zijn, wanneer de beoordeelaar zijn eigen maat
staf, die hem gebleken is vertrouwbaar te zijn, aan
legt. Te veroordeelen is het echter, wanneer de maat
staf verschillend genomen wordt, naar gelang het werk, 
dat beoordeeld worden moet, al dan niet van een van 
„eigen kliek" is. 

In den regel oefenen de Nederlandsche bouwkun
stenaars zelden critiek uit, dat is te zeggen, slechts 
weinigen hebben den moed, hunne denkbeelden op 't 
papier te brengen en door de pers te doen vermenig
vuldigen. Critiek „in privé" is echter zeer algemeen 
en dikwijls „niet malsch" ook. 

Nu, critiek behoeft ook niet „malsch" te wezen, 
en het is een dwaasheid van afbrekende critiek te 
spreken, alsof er ook een opbouwende bestond. Cri
tiek toch is het aantoonen van feilen, die een kunst
werk aankleven, en hoe nuttig dit ook zij, ik geloof 
niet dat men deze bezigheid „opbouwend" kan noemen. 

Wie is echter bevoegd critiek uit te oefenen? Voor
zeker niet de eerste de beste, want een oordeel moet 
met argumenten gemotiveerd worden, wil het waarde 
hebben. Het is niet voldoende, een professorale hou
ding aan te nemen en ex cathedra met een stentor
stem te schreeuwen „mild constat!", doch men moet 
zijn oordeel door bewijzen staven. Maar al te vaak 
wordt de persoon van den criticus met de critiek ve 
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eenzelvigd, alsof een oppervlakkige beoordeeling door 
een man van naam meer waarde zou hebben dan een 
grondig oordeel van iemand, die in de oogen der 
menigte zijn sporen nog moet verdienen. Het is daar
om nuttig, wanneer een critick niet onderteekend is, 
daar men dan alleen op haar innerlijke waarde moet 
afgaan. En toch ben ik overtuigd, dat de meeste 
menschen , zoodra zij een anonieme critiek gelezen heb
ben , trachten zullen door het masker van den anony
mus heen te zien. 

Het oordeel van „het publiek", waarop menigeen 
zich zoo gaarne beroept, heeft geen de minste waarde, 
en dat Multatuli dat veelhoofdig monster zijn „ik ver
acht u" toeslingerde, is best te begrijpen. Het „pu
bliek" toch is uit den aard dor zaak een groote ver
zameling van middelmatigheden, die geen eigen mee
ning hebben, en maar napraten wat hun van hoogcr-
hand wordt voorgezegd. Hoe hooger de positie van 
den beoordeelaar is, des te meer waarde kent het 
publiek eraan toe. Zoo staat het oordeel van een 
professor beter aangeschreven dan dat van een dokter, 
dat van een minister hooger dan dat van een onder
geschikt beambte, dat van een bankier hooger dan 
dat van een gewoon effectenhandelaar, want, zegt het 
publiek met Sleur , 

„Ik zeg je, zoon bankier is mei de kunst bekend!" 
Zelfs de prijs, die voor een kunstwerk besteed is, 

vormt dikwerf een voorname factor bij de beoordeeling. 
Een schilderij, waarvoor de vervaardiger duizend gul
den eischt, wordt al spoedig beter gevonden dan een, 
die met driehonderd gulden betaald kan worden, en 
een gebouw, dat tonnen schats gekost heeft, acht 
men allicht beter dan een, dat voor enkele duizenden 
totstandkomt; want, zegt de Hollander, die den han
delsgeest van zijn vaderen erfde: „alle waar is naar 
haar geld!" 

Slechts zeer weinig menschen vinden het aangenaam, 
wanneer hun werk gecritiseerd wordt. De grootste 
mannen waren op dit punt zeer prikkelbaar, en gaven 
hun spijt lucht in bewoordingen, die hun niet tot eer 
strekken; men denke slechts aan wat een Voltaire, 
een Heine, in booze buien schreven. 

Is critiek juist, en door bewijzen gestaafd, dan is 
het te begrijpen, dat men ze onaangenaam vindt, doch 
men zal tevens het nuttige ervan moeten beseffen. Is 
ze daarentegen onjuist en oppervlakkig, dan is ze zelfs 
geen minachtend schouderophalen waard. 

Zelden heeft een zoo onjuiste spreuk het burgerrecht 
verkregen als het bekende: 

„La critique est aisée, l'art c'est de faire", 
althans wat het eerste gedeelte betreft. 

Critiek is niet gemakkelijk, en om haar goed uit te 
oefenen is een groote mate van kennis, scherpzinnig
heid en critisch talent vereischte. Het is echter een 
dwaling dat hij, die critiseert, ook instaat moet zijn 
iets beters te leveren dan het gecritiseerde, want niet 
iedereen bezit scheppend genie. 

Boileau heeft door zijn critisch talent der Fransche 
letterkunde evenveel dienst gedaan als Molière, Cor-
neille en Racine door hun scheppend genie, en nie

mand heeft er Boileau ooit een verwijt van gemaakt, 
dat hij niet de Misanthrope, de Cid of Phèdre geschre
ven heeft. 

Laat ons daarom hopen, dat het onder de bouw
kunstenaren ook niet aan degelijke critici moge ont
breken , die hun oordeel met kalmte motiveerend, en 
zonder te schermen voor eigen kliek, hun vak een 
flinke schrede vooruit kunnen brengen; althans wan
neer hun vakgenooten zoover in wezenlijke beschaving 
gevorderd zijn, dat ze niet bij de geringste aanmer
king boos worden, en den criticus van minder edele 
bedoelingen verdenken. W. 

BIJ D E P L A A T . 
H E T HUIS V A N M A A R T E N V A N ROSSEM 

T E A R N H E M . 
In De Opmerker van 29 Maart jl. wordt het adres 

van de Afdeeling Arnhem der Maatschappij tot Bevor
dering der Bouwkunst besproken, welk adres betrek
king had op de restauratie van het huis van Maarten 
van Rossem — het tegenwoordig raadhuis — te Arnhem. 

Wij meenen onzen lezers geen ondienst te doen , daar
omtrent het een en ander mede te deelen en de af
beeldingen te geven van den vroegeren en den tegen-
woordigen toestand ervan, waarbij in de eerste plaats 
onze dank betuigd wordt aan Mr. J. W. Staats Evers, 
archivaris van het Stedelijk Museum alhier, die bereid
willig verschillende platen en boekwerken ter inzage gaf. 

De plaat geeft twee afbeeldingen: de eene, uit de 
XVIe eeuw, is genomen naar eene kopergravure, op 
het Stedelijk Museum aanwezig en bezit, naar onze mee
ning , de meeste kunstwaarde van al de daar aanwezige 
teekeningen van het gebouw. Op deze afbeelding is 
de erker aan de noordzijde zichtbaar, die aan het te
genwoordige gebouw ontbreekt; deze rust op twee 
gecanneleerde zuilen en werd bij de verbouwing in het 
jaar 1830 weggebroken. Op deze afbeelding is de in
gang met de straat gelijk, en daarboven een steenen 
paneel met eene allegorische voorstelling aangebracht. 
Eene andere afbeelding, op het Museum voorhanden, 
bezit minder kunstwaarde: het is een penteekening van 
het jaar 1716, toen het gebouw bewoond werd door 
den „Raetsheer" Heil. Op deze is van de genoemde 
allegorische voorstelling geen spoor meer te ontdekken; 
maar de ingang toch nog gelijkstraats. Eene derde 
penteekening geeft vóór het gebouw een recht bordes 
te zien, waarvan de balustrade een afgesloten ruimte 
vormt ter breedte van den sprong der stoeptreden, een 
gebruik, dat in de XVIIe eeuw veel voorkomt. De 
teekening is omstreeks 1818 vervaardigd en schijnt bij 
de uitgave van het werk: Bijdragen tot de Nederland
sche Geschiedenis en Oudlieidkundc door Is. An. Nijhoff, 
in 1840, gebruikt te zijn. 

Het huis van Maarten van Rossem behoort, in zijn 
oorspronkelijken toestand, tot de Hollandsche vroeg-
Renaissance; de Gothische vormen herkent men ge
makkelijk en juist daardoor is het van de toenmalige 
Duitsche Renaissance te onderscheiden. 

De zuilkapiteelen en arabesken boven de vensters 
zijn in zuivere Renaissance uitgevoerd, Het gebouw 
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heeft echter, zooals de afbeelding van den tegenwoor-
digen toestand doet zien, zijn karakteristiek aanzien 
geheel verloren. Reeds vóór het midden der voor
gaande eeuw zijn de oude kruisvensters door schuiframen 
vervangen, en latere eigenaren wedijverden met elkaar 
om alles, wat maar eenigszins bouwvallig of hinderlijk 
was, o. a. de beelden in den gevel, weg te nemen en 
op smakelooze wijze te veranderen en bij te werken, 
daarbij een treurig voorbeeld gevende van den toen 
heerschenden practischen zin. 

In 1830 onderging het gebouw eene groote veran
dering. Het werd toen tot raadhuis ingericht; de hoofd
ingang werd veranderd en de arabesken boven de ven
sters , die zeker met de toekomstige bestemming niet 
harmonieerden, eenvoudig weggebroken. Tevergeefs 
zoekt men echter naar de duivels, die aan het gebouw 
den naam van „Duivelshuis" gegeven hebben. Ook 
vroeger schijnen deze beelden niet aanwezig geweest 
te zijn; wel schrijft Slichtenhorst in zijn Toomt/ tics 
lands in Gclrc op bladz. 97: „Daeronitrent is mede 
te vinden het huys van den wijlen Maerschalk van 
Rossem 't welk op zijn uitersten gevel eenighe af-
schouwelijke beelden als veld-duyvels en andere snae-
kerijen is vertoonende", maar Gerard van Hasselt heeft, 
in eene afzonderlijke verhandeling over het gebouw 
(uitgegeven in 1780), het bestaan dier duivelen ont
kend. Hij toont aan dat Slichtenhorst zich, naar de 
gewoonte van zijn tijd , heeft laten verleiden den duivel 
te zien , waar deze niet te vinden was en met velddui-
vels faunen of saters heeft bedoeld. Ook uit de hand
schriften van R. Keuchenius blijkt, dat deze aan geen 
duivels dacht, maar aan hermen (beelden zonder armen 
of beenen), bij de Romeinen veel voorkomende. Van 
Hasselt zegt ook, dat de in dien tijd aan den gevel 
voorkomende beelden geen uitdrukking hadden van 
woestheid of smart, maar alleen aan gekluisterde atlan-
ten of saters of aan het spotachtige gelaat der faunen 
deden denken. De naam van „Duivelshuis" is echter 
van geslacht tot geslacht overgeplant en daardoor al
gemeen geworden. De thans nog overgebleven saters 
zijn aan de zuidzijde te vinden , als karyatiden onder 
den erker. De gevel bevat nog een aantal koppen boven 
de vensters der I' en 2 e verdieping, waarvan in het 
bovengenoemde werk van Nijhoff afbeeldingen met om
schrijving voorkomen ; zij hebben echter zoo dikwijls 
met de veryerskwast kennis gemaakt, dat het relief 
nagenoeg geheel verloren is gegaan. De schrijver van 
het bovenvermelde werk meent in een der koppen, 
geplaatst in het fries van de , l c verdieping, middenvoor 
den erker aan de zuidzijde, den stichter van het ge
bouw te herkennen. 

In een werk, getiteld: Wandelingen in de omstreken 
van Arnhem, oppert de schrijver de meening, dat de 
overige koppen de leden van het hofgezin van Karei 
van Egmond , Hertog van Gelre, voorstellen. Hij on
derstelt dat het gebouw dagteekent uit den tijd, toen 
Maarten van Rossem als Maarschalk van Gelre tegen 
het Oostenrijksche Huis te velde trok. In 1543 echter 
trad Maarten van Rossem in dienst van den Keizer en 
werd later, tot belooning voor zijne uitstekende dien-

I sten, Stadhouder van „Luccemburg", terwijl hij in I 555 

te Antwerpen aan de pest stierf. Men mag dus, zegt 
de schrijver, aannemen, dat het gebouw in dezen tijd 
gesticht is en daaruit kan men afleiden, dat de koppen 
de leden van het gezin van Keizer Karei V voorstellen. 

Het tegenwoordig uiterlijk van het gebouw loont 
de moeite van een bezoek niet. De geheele gevel is 
met horizontale bekroningslijsten bekleed en, inplaats 
van de steenen hoofdbedekking, is een houten kroon
lijst van zeer alledaagsch profiel, met groote consoles 
boven eiken pilaster, aangebracht. Een dikke verfkorst 
bedekt den geheelen gevel en wordt met eene getrouw
heid, een betere zaak waardig, goed in kleur gehou
den. Wenschelijk ware het, dat het Rijk, 't welk in den 
laatsten tijd zooveel deed , waar het de restauratie en 
instandhouding onzer oude kunstgewrochten betreft, 
ook ditmaal hulp verleende en bij het Gemeentebestuur 
op een onderzoek aandrong. Zoodoende zou de moge
lijkheid ontstaan dat, bij den bouw van een nieuw 
raadhuis, het huis van Maarten van Rossem in zijn 
oorspronkelijken toestand teruggebracht werd. 

A. R. F R E E M . 

O V E R D E HUISZWAM EN H A R E UITROEIING. 
In de laatste jaren werd dit onderwerp, en met 

recht, zoo dikwerf behandeld, dat men zou meenen , dat 
het laatste woord daarover gesproken was. Bij het 
groote belang, dat het onderwerp echter inboezemt, 
is het oordeel van mannen, die er in de laatste jaren 
hunne bijzondere studie van maakten, zeer zeker ver-
meldingswaard. De professoren Göppert en Cohn, te 
Breslau, werden tot die speciale onderzoekingen geleid 

1 door den trcurigen toestand , waarin het „Provinzial-
Museum" te Breslau , wegens de verwoestingen door 
de huiszwam aangericht, verkeerde. Dit gebouw, op 
een uiterst vochtig terrein, in de buurt van gedempte 
vijvers, opgericht, is niet onderkelderd, en hierin 
moet de aanleidendc oorzaak gezocht worden van de 
verwoestingen, door de bacteriën aangericht. 

De bacteriën dragen den naam van Merulius lacry-
j mans, en ontwikkelen zich uit bruingele sporen van 
I eene doorsnede van 10 mM., op eene totnogtoe on-
! verklaarbare wijze. 

Zij vormen dunne draden, die in de lengte aangroeien; 
i terwijl zij van organische stoffen leven, zijn duisternis, 
j maar vooral vochtigheid de hoofdvereischten voor hare 
! ontwikkeling. De gekiemde huiszwam verbreidt zich 
i zeer snel naar alle richtingen, rolt zich te zamen, wringt 

zich door de smalste spleten heen , komt aan het licht, 
en kan dan waargenomen worden. Het gebeurt zelfs, 
dat zij in baksteen voorkomt, vooral in de poreuze 
soorten. De invloed der verwoestingen, door de huis
zwam in het hout aangericht, is van dien aard, dat 
het hout geheel krachteloos en sponsachtig wordt, en 
dus is het antwoord op de vraag: „Is er een middel 
om deze verwoesting tegen te gaan ?" van het grootste 
belang. Door de chemische analyse is men instaat te 
onderzoeken, welke verandering het hout ondergaat. 
Daar nu alle oplosbare zouten van het hout, als phos-
phorzure kali, chloorkalium en zwavelzure kali, door de 
bacteriën opgenomen worden, wordt de structuur van 
het hout in die mate verwoest en veranderd, dat er 
geen middel hoegenaamd bestaat, het hout zijne vroe
gere kracht en structuur weer te geven. Zij dit ook 
al niet mogelijk, er bestaat toch een middel om de ont
wikkeling der bacteriën tegen te gaan: dat middel is 
warmte, cn als onmiddellijk gevolg daarvan, droogte. 
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Onderzoekingen daaromtrent hebben tot het verrassende 
resultaat geleid, dat uitgedroogde bacteriën niet verder 
groeien, en zelfs als zij weer op vochtige plaatsen 
gebracht worden, hare levenskracht niet meer her
krijgen. Hoe ook de naam van het geheimmiddcl moge 
zijn, dat aanbevolen wordt, om de huiszwam te ver
nietigen, het helpt alles niets en nog eens niets. 
Droogte is het eenige middel, dat met succes kan en 
ook vroegtijdig aangewend moet worden, daar de bac
teriën zich in het verborgene ontwikkelen, en het dus 
te laat is, wanneer zij zich naar buiten vertoonen. In 
het begin ziet men ze niet, hoogstens kan men ze 
ruiken. 

Wanneer men nagaat, dat zich op de vierkante 
meter hout ongeveer 10 millioen zaadlichaampjes be
vinden , dat deze zaadlichaampjes door den geringsten 
luchtstroom medegevoerd en op andere lichamen af
gezet worden, en één enkel zaadlichaampje voldoende 
is, ccn geheel huis aan te tasten, dan moet men ver
wonderd staan over de lichtzinnigheid, waarmede nog 
steeds dc afbraak van huizen bij den bouw van nieuwe 
gebouwen aangewend wordt. Slechts door algeheele 
vernietiging kunnen dc zaadlichaampjes uitgeroeid wor
den , e n dit kan door geen ander middel geschieden, 
dan dat men bij de wet verbiedt, afbraak tot aan
bouw van nieuwe perceelen tc gebruiken. Zoolang die 
afbraak nog gebruikt wordt, zoolang men nog niet 
overgaat tot dc vernietiging, tot de verbranding daar
van , zoolang men niet voor de noodige uitdroging 
van hout en steen in nieuwe perceelen zorgdraagt, 
zoolang men nog niet algemeen overtuigd is, dat het 
aanbrengen van kelders, het aanbrengen van isoleer-
massa's, om den voortgang der ontwikkeling te stuiten, 
noodig is , cn het bouwen op vochtige terreinen een 
kanker is — zoolang zal de huiszwam ook nog welig 
voorttieren, dankbaar aan allen, die haar daartoe in 
de gelegenheid stellen, en wien de toestand van hun 
beurs meer aan het hart ligt, dan het welzijn der 
menschheid en van de kunst. 

(Deutsche Bauzeitung.) 

H E T RIOOLSTELSEL V A N WARING. 
De heer Pontzen, wiens werk over de spoorwegen 

in de Vereenigde-Staten reeds vroeger in dit weekblad 
werd besproken, heeft een vlugschrift uitgegeven over 
het reinigingsstelsel van Waring. 

De heer Waring werd in 1879 geroepen om het 
vraagstuk der rioleering van Memphis, in den Staat 
Tennessee, op te lossen. Deze stad telde toen slechts 
40,000 inwoners, een getal, dat sedert aanzienlijk is 
toegenomen. De gezondheidstoestand was slecht; de 
stad ligt op den linkeroever van den Missisippi, bene
den de monding der Wolfrivier. Men telt cr twee-en-
twintig epidemieën in vijftig jaren; de gele koorts heeft 
er in 1870 meer dan vier duizend slachtoffers gemaakt, 
en er is zelfs een oogenblik sprake geweest, de stad 
geheel te doen verdwijnen, daar zij een brandpunt van 
besmetting was geworden voor het gansche Missi-
sippi-dal. 

Het reinigingsstelsel van Waring is in het kort be
schreven geworden door den ingenieur van den water
staat Lavoinne in de Annates industriclles. Het be
staat in: 

ie. gebruik voor den aanleg van riolen van buizen 
met geringe middellijn, slechts bestemd voor het weg
voeren van het vuile water en de drekstoffen, met uit
sluiting van het regenwater; 

2e. luchtverversching, verkregen in de afvoerbuizen 
en vertakkingen, die in gemeenschap zijn met de wo
ningen , door zeker getal prises a'air en cheminies et'ap
pel, boven de daken uitstekende; 

I 3e. rechtstreeksche gemeenschap van elke afzonder-
J lijke vertakking met de afvoerbuizen, zonder tusschen-
! voeging van eenig beschot noch waterdichte sluiting; 

4e. dagelijksche wassching van de afvoerbuizen door 
middel van spuiingen, waarvoor men partij trekt van 
het water, verzameld in vergaarbakken, die bij haar 
boveneinde zijn geplaatst. 

I De afvoerbuizen te Memphis zijn gevormd uit pij-
I pen van aardewerk, inwendig gevernist, die bij het 
I begin en ter lengte van ongeveer 900 meter 15 c.M. 
I middellijn hebben; deze neemt vervolgens toe tot 20 
I en 25 centimeter, en de collecteurs ofverzamel-riolen, 

eveneens van verglaasd aardewerk of gegoten ijzer, be
zitten 30 tot 35 cM. middellijn. 

Het verhang der voedingsbuizen gaat niet beneden 
5 mM. per meter, terwijl het daalt tot 1.7 mM. per 
meter in de verzamelriolcn. De spuibekkens hebben 
ongeveer 500 liter inhoud en werken automatisch. 
Er is gemiddeld een bekken voor 375 M. De vertak
kingen voor de particuliere woningen hebben 10 cM. 
middellijn; deze afmeting is meer dan voldoende be
vonden voor dc groote hotels. 

De technische commissie voor de reiniging van Pa
rijs, waarin de uitstekendste beoefenaars van de ge
zondheidsleer zitting hebben, heeft als hare meenfng 
te kennen gegeven, dat het stelsel-Waring in die hoofd
stad verdiende te worden beproefd, cn de Gemeente
raad gaf den 29en Juli 1883 zijne stem voor de noo
dige gelden om de proef te nemen in de wijk Le Ma
rais, waar men in zeer moeilijke omstandigheden ver
keert. Le Marais, vroeger ingenomen door stilstaand 
water, gelijk zijn naam aanduidt, is nog steeds zeer 
ongezond, ondanks zijn riolen, die reeds zeer oud zijn. 
Deze hebben weinig verhang, zijn slecht gelucht en 
vol waterbuizen en telegraafdraden. 

Het stelsel-Waring werd te Parijs het eerst toege
past in de straat Vicillc-du-Tcmple; het bedient drie 
gemeente-instellingen: de scholen der straat Hospita-
lièrcs-Saint-Gcniais, de scholen der straat Quatrc-Fils 
en de publieke privaten op den hoek van de eerste 
dezer straten en van de straat Marchi'-des-Blaucs-Man-
teaux. 

De hoofdleiding, uit zandsteenen buizen, is gelegd in 
de straat Vicillc-du- Temple, en aan deze hoofdleiding 
zijn twee secundaire leidingen verbonden , de eene door 
de straat Les Rosicrs, de andere in de straat Qua-
tre-Fils. 

Men zal in het vlugschrift van den heer Pontzen al 
de bijzonderheden omtrent deze gewichtige proefneming 
vinden. Zij heeft bijgedragen om de voorwaarden van 
het eindonderzoek vast te stellen, dat eerstdaags ge
houden zal worden, teneinde het vraagstuk der reini
ging van Parijs op te lossen. 

De ingenieur H . P. N. Halbertsma te Rotterdam 
heeft zich in zake de rioleering van steden geassoci
eerd met den heer Waring, en is gaarne bereid aan 
belangstellenden nadere inlichtingen omtrent dit stelsel 
te verschaffen. 

B O E K A A N K O N D I G I N G . 
L. Franzius und E . Sonne. Der Was-

serhau. Drit te Abthcilung. Zweitc ver-
mchrte Auflagc. 

De Wasscrbau, een gedeelte van het Handbuch der 
Ingenieur-Wissenschaften, verscheen vóór vijfjaren in 
eerste uitgaaf en maakte snel opgang. De nieuwe 
druk bevat vele bijvoegsels, die voor een groot deel 
betrekking hebben op bouwwerken, uitgevoerd in de 
laatste jaren. De onlangs verschenen derde Afdeeling 
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is gesplitst in de volgende hoofdstukken: De zee (70 
bl.). Algemeene mededeelingen over zeewater, golf
beweging, eb en vloed, zeestroomen en de werking 
van den wind. — Scheepvaart (38 bl.). Uitvoerige 
behandeling van den bouw der houten en ijzeren sche
pen en van hunne uitrusting. — Werking van de zee 
op de oevers cn zeeweringen (48 blz.). In vergelijking 
met het oudere werk, verdient de nu uitvoeriger schil- I 
dering van de treurige vernielingen, die de Duitsche | 
Noordzeekusten en de daarvoor gelegen eilanden tot | 
heden ondergaan hebben, van de haff- en lagune-vor
ming, van de werken aan riviermonden, b.v. Donau 
en Missisippi, enz., te worden in het licht gesteld. — 
Verbetering van rivieren en zeekanalen (84 bl.). Men 

mocht verwachten, dat de oppcr-bouwdirecteur Fran
zius zulke grootsche werken, als de door hem bene
den Bremen uitgevoerde, met bijzondere ingenomen
heid zou behandelen, en deze verwachting is dan ook 
niet teleurgesteld. De beschrijving der verbetering van 
de Wezer en van vele andere rivieren maakt het hoofd
stuk zeer aantrekkelijk en leerrijk. Bij de zeekanalen 
worden de ontwerpen en bouwwerken van het Man
chester-zeekanaal , het Panama-kanaal, het Noord-Oost-
zee-kanaal en het Korinthe-kanaal behandeld. — Ook 
het hoofdstuk Zeehavens (94 bl.) werd verrijkt met de 
beschrijving van verscheidene havens cn bevat meer 
dan twintig haven- en dokplans. De Sluizen, daaron
der begrepen die op kanalen en rivieren in het bin
nenland gelegen, zijn in 138 bladzijden grondig be
werkt geworden, met aanhaling van meer voorbeelden 
dan in den eersten druk, terwijl de uitvoeriger be
spreking van sluizen met beweegbare kamers en van 
de inrichtingen tot het bewegen van sluisdeuren de in 
de laatste jaren gemaakte vorderingen kenschetst. In 
de hoofdstukken over havendammen, oevermuren en 
scheepstimmerwerven ware misschien meer volledigheid 
wenschelijk. 

Ook de eerste Afdeeling is in de nieuwe uitgaaf 
zeer vermeerderd, zooals in hoofdstuk I met de opgave 
der „ongewone hoeveelheden" regen. In hoofdstuk II 
werd echter niet genoeg gebruikgemaakt van de hydro
logische onderzoekingen, ingesteld door het Verband 
deutschcr Architcktcn- und Ingenieur- Vercinc. Bij de 
waterleidingen met natuurlijk verhang wordt het half
cirkelvormig profiel verdedigd, daar de trapezium-vorm 
zich toch spoedig in de hoeken afrondt en bij gelijken 
inhoud minder water afvoert. 

V A R I A . 
Beveiliging van ijzer tegen roest. In Oostenrijk-Hon-

garië heeft iemand patent genomen voor het beleggen 
van ijzer met verglaasde leemplatcn. Men is voorne
mens de proef te nemen bij de huid van zeeschepen. 
Het middel van Bower-Barfl* daarentegen bestaat in het 
bedekken met eene zich vasthechtende laag magneet-
oxyduloxyd, en heeft goede uitkomsten geleverd bij 
ijzeren dakbedekkingen. Het golvende ijzer kan matig 
gebogen worden, zonder dat de beschermende laag af
springt, en waar dit gebeurt, treedt de roest slechts 
op de beschadigde plek te voorschijn, zonder zich uit 
te breiden. Het middel leent zich niet minder voor de 
deelen van gesmeed-ijzeren samenstellingen dan voor 
gegoten-ijzeren versieringen, kachels, keukengereed
schap, enz. De kosten zijn zeer gering, veel geringer 
dan die van het verzinken. 

Vatbaarheid voor roesten van verschillende ijzer- en 
staalsoorten. De Fransche mijninspecteur Gruner heeft 
hieromtrent een jaarlang proeven genomen, die zich 
uitstrekten tot den weerstand van gegoten ijzer, staal 
en ijzer tegen vochtige lucht, zeewater en zuurge-

maakt water. De proeven met vochtige lucht leerden, 
dat platen uit gewoon staal binnen 20 dagen ongeveer 
3—4 gram aan gewicht op elke 2 vierk. decim. op
pervlakte verloren. Chroomstaai was meer onderhevig 
aan roestvorming dan gewoon (koolstofhoudend) staal; 
wolframstaai daarentegen roestte minder gemakkelijk 
dan dit laatste; gegoten ijzer (grauw) verloor slechts 
half zooveel aan gewicht als staal, en spiegelijzer nog 
minder dan gegoten ijzer. Zeewater bleek een krach
tig middel tot oplossing van ijzer te zijn, inzonderheid 
van spiegelijzer. In negen dagen verloren platen uit 
gewoon staal op elke 2 vierk. decim. oppervlakte I 
tot 2 gram, uit Bessemer-staal 3.5 gram , uit phosphor-
houdend ijzer 5 gram, uit spiegelijzer 7 gram. 

Gehard staal werd minder aangetast dan chroom-
staal, en wolframstaal minder dan gewoon staal van 
gelijk koolstofgehalte. Zuurgcmaakt water werkte het 
sterkst op gegoten ijzer; minder snel loste het staal 
en spiegelijzer op. 

Aanwending van gegoten-ijzeren zuilen als hoofd
pijlers. Bij den brand van een fabriek te Berlijn is 
een derde van al de gegoten-ijzeren kolommen ge
sprongen , zoodat de bovenste verdiepingen, van haren 
steun beroofd, gevaar liepen in te storten. De on
heilen, die door dergelijken bouw voor de bewoners 
en de brandspuitgasten kunnen ontstaan, hebben den 
chef der politie aanleiding gegeven, tal van architec
ten , aannemers en deskundigen in ijzerfabrikage bijeen 
te roepen, om met hen te beraadslagen over de te ne
men maatregelen. Het gevolg daarvan was een besluit, 
dat in gebouwen , wier onderste verdiepingen tot werk
plaats of magazijn dienen terwijl de bovenvertrekken 
worden bewoond, gegoten-ijzeren zuilen, die onbe
schermd zijn tegen de rechtstreeksche werking van 
brand, voortaan niet mogen worden gezigd onder de 
draagmuren van het huis. Inplaats daarvan zullen ge
duld worden: d) zuilen uit gesmeed ijzer; b) zuilen uit 
gegoten ijzer, mits zij omgeven zijn van een gesmeed-
ijzeren mantel, die niet verwijderd kan worden en door 
een luchtlaag van de gegoten-ijzeren zuil is afgezon
derd; c) pijlers uit klinkers in cementmortel. 

Tegen het bezigen van gegoten-ijzeren zuilen zonder 
dik omhulsel trekken ook de Engelschen Buckle en 
Woodrow te velde. Zij beweren, dat houten stijlen, 
behoorlijk beschermd door een proethoudende zelfstan
digheid (Putz), bij geringe lengte, meer veiligheid tegen 
brandgevaar verzekeren dan ijzeren. 

Bescherming van zandsteen tegen verwering wordt 
verkregen door haar te doordringen met een oplossing 
van houtazijnzuur ijzeroxydul. Het bindmiddel van 
de zandsteen wordt van de in de vloeistof opgeloste 
hars, kreosoot en ijzeroxydul doortrokken en vormt 
met het azijnzuur een harsachtig ijzerverkitsel, dat bij 
zijn waterdichtheid een groote hardheid bezit en al-
zoo de vastheid van de steen vermeerdert. Azijnzuur 
ijzeroxydul en kreosoot zijn ook vergiften voor de 
planten; er kan zich dus geen mos meer vormen, dat 
zoo menigen zandsteenen gevel ontsiert. Is de steen 
daarmede begroeid, dan sterft het, als men haar door 
middel van een penseel met zulk eene oplossing bestrijkt. 

Duur der spoonvegliggers in Mejico. Goede liggers 
van hout aan de kusten der Oostzee, met de meeste 
zorg doortrokken van kreosoot, waren na vier jaren 
reeds onbruikbaar. Harde, vaste liggers van Meji-
kaansch eikenhout duurden slechts drie jaren, ten 
hoogste vier. Beide houtsoorten toonden, tengevolge 
van de werking der hitte en van de droogte der lucht, 
een volslagen verandering van weefsel; het vroeger 
vaste hout verkeerde in een droge, zwamachtige massa. 
Beschadigingen door insecten werden niet waargenomen. 
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De beste bouwstof is het zapote-hout (Ac/tras sapota, 
Fransch: sapotillicr; een boom, die soms langs de 
eerste zestig voet boven den grond geen takken heeft; 
de vrucht is aangenaam, de zaden bevorderen de water-
loozing bij den mensch), een voortbrengsel van West-
Indië, volkomen bestand tegen het weder, maar zeer 
duur. Het naast bij het zapote komt het sabina (een 
soort van ceder, Juniperus sabina). Na zevenjarig ge
bruik waren deze liggers nog volkomen vast en goed 
en slechts aangetast door de werking van de zool 
der spoorstaven en van het ballastzand. Maar ook bij 
deze is de prijs hoog. 

Beukenhout voor spoorvuegliggers. De ongunstige er
varing met dit hout opgedaan, moet aan onzaakkundige 
behandeling worden toegeschreven. Zoo werden b.v. 
niet zelden door houthandelaars liggers uit beuke-
stammen bewerkt, die ongeveer een jaar in het bosch 
gelegen hadden en dientengevolge gedeeltelijk door 
droge vervuring waren aangetast geworden. Zulk hout 
echter laat zich niet meer met goeden uitslag door
dringen , daar de vloeistof niet in het zieke gedeelte 
trekt, en het is dus aan spoedig bederf blootgesteld. De 
liggers moeten dus zoo versch mogelijk, en zonder 
lang op den grond of op voertuigen vertoefd te hebben, 
van bederfwerende vloeistoffen worden doortrokken. 

' B E N O E M I N G E N . 
De heer A. D. A. Liernur, te 's-Gravenhage , is door 

den Gemeenteraad te Deventer benoemd tot leeraar in 
het handteekenen aan de inrichtingen van Middelbaar 
Onderwijs. 

De heer W. E. Cramer, civiel-ingenieur, thans op
zichter bij de werken tot verlegging van de uitmonding 
der Maas te's-Bosch , is benoemd tot adjunct-ingenieur 
bij de werken der waterleiding te Arnhem, die volgens 
de plans en onder leiding van den directeur Halbertsma 
door den ingenieur Roest van Limburg worden uit
gevoerd. 

De heer Charles Roskam, gedurende ruim vijf jaar 
als decoratieschilder aan den Stads-schouwburg te Am
sterdam verbonden, is in gelijke betrekking bij den 
Park-schouwburg overgegaan. 

~ B Ü I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
— De Raad der stad Aken heeft besloten, eene prijsvraag 

uit te schrijven voor de beste plans, tot herstelling van het 
in 1883 door brand geteisterde Raadhuis en Kroningspaleis 
der Duitsche Keizers. De herstelling zal niet alleen het be
schadigde deel van het gebouw en der torens, maar ook het 
overige gedeelte betreffen, waarbij voornamelijk gelet zal wor
den op het behoud van het karakter, uit een archeologisch, 
historisch en technisch standpunt. Ter beoordeeling van de 
inkomende ontwerpen zijn zeven prijsrechters benoemd — : de 
heeren v. Dehn-Kotfelser tc Herlijn, Fr . Schmidt te Weenen, 
Hase te Hannover, Essenwein te Neurenberg, als technici en 
de heeren Dr. A. Reichensperger tc Keulen, den burgemees
ter l'elzer cn het lid van den gemeenteraad Dr. Strater, bei
den te Aken. De eerste en tweede prijs zullen respectievelijk 
4000 en 2500 mark bedragen en tot heden heeft de openbare 
uitschrijving geen plaats gevonden. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T Ë N T 
AMSTERDAM. Voor de verlichting van het nieuwe 

administratiegebouw van de Hollandsche IJzeren-spoor
wegmaatschappij alhier zullen de regeneratief-gasbran-
ders van Siemens gebruikt worden. Vooraf hebben de 
ingenieurs dier Maatschappij verschillende gasbranders 
onderzocht met betrekking tot het gasverbruik, de ver
ontreiniging van de lucht en het ventileerend vermogen. 
Zoowel het albocarbon-licht als Sugg's en Argand's 
branders werden door hen beproefd, maar aan de re-
generatief-gasbranders van Siemens moest de voorkeur 
gegeven worden, zoowel wat het gasverbruik als het 
ventileerend en de lucht reinhoudend vermogen betrof. 

Aan de ingenieurs Sijmons en Huygen, vertegenwoor
digers der firma Siemens te Dresden, is de verlichting 
alsnu opgedragen. 

— Door drie onzer landgenooten, de heeren F. A. de 
Jong, Carel Henny en M. Pérès, is, onder den naam 
van Technisch cn Handelsbureau, een industrieel agent
schap opgericht te Antwerpen met kantoren te Parijs 
en 's-Gravenhage. 

De heer De Jong, een ingenieur, die verscheiden 
spoorwegbruggen heeft gebouwd, zoowel bij ons te 
lande als in Rusland, in Indië en in Brazilië, was 
laatstelijk vertegenwoordiger op Java van de Koninklijke 
Nederlandsche Fabriek van stoom- en andere werktuigen 
te Amsterdam. 

De heer Carel Henny is verleden jaar opgetreden 
als gedelegeerde voor Nederland van de Commissie voor 
de Tentoonstelling te Nizza, en heeft later deel uitge
maakt van de Internationale Jury aldaar. De heer Pérès, 
werktuigkundige , vertegenwoordigde te Amsterdam en 
te Nizza een belangrijk deel van de groote Fransche 
industrie. 

Het nieuwe Technisch cn Handclsbnrcau is ten deele 
opgericht met het oog op de tentoonstelling, die het 
volgende jaar te Antwerpen zal gehouden worden, en 
zal zich daar belasten met de inrichting en vertegen
woordiging van inzendingen van groote machinefabrieken. 

BREDA. De heer H. C. Waals, gemeente-opzichter 
der beplantingen , heeft onder de leiding van den stads
architect een plan ontworpen voor den park-aanleg van 
het Valkenberg , dat de goedkeuring van het Dage
lijksch Bestuur heeft verworven. Daardoor zal wellicht 
geen gevolg gegeven worden aan het besluit van den 
Raad om eene prijsvraag voor dien aanleg uit te schrijven. 

Bij het opmaken van het plan is men van de on
derstelling uitgegaan , dat aan het Valkenberg zouden 
worden toegevoegd de Capucijnenhof, de aangekochte 
woningen met looierij in de Zwaanstraat en den voor 
het Valkenberg gelegen vestinggrond , die door het 
Domeinbestuur aan de Gemeente voor uitbreiding is 
afgestaan. Op den hoek der vereeniging van de Sin
gelgracht met de Kasteelgracht is een plateau van 18 M. 
middellijn ontworpen, dat ongeveer 6 M. boven het 
terrein van het Valkenberg ligt, en van waar men een 
overzicht verkrijgt van het geheele Valkenberg en de 
nieuwaangelegde straten en singels. Dit plateau is 
door hellende voetpaden met de wegen van het park 
vereenigd, dat van de publieke straten door een ijzeren 
hek of rasterwerk zal worden gescheiden en waarin 
een paar vijvers ontworpen zijn. 

— Door den Directeur der gemeentereiniging te 
Breda is met 1 Juli j.l. eervol ontslag aangevraagd. 
Dit ontslag is nog niet verleend, hoewel deze ambtenaar 
reeds met genoemden datum in eene andere functie is 
overgegaan en deze tak van dienst dus feitelijk zonder 
hoofd is. 

De reden , waarom de Directeur ontslagen wenscht 
te worden, is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de on
langs door den Gemeenteraad vastgestelde nieuwe in
structie. 

Bij deze instructie werd bepaald, dat eene Commissie 
uit den Raad den Directeur voortdurend ter zijde zal 
staan cn op het beheer toezicht zal uitoefenen, terwijl 
zijn inkomen zal geregeld worden naar de winsten, 
die dc exploitatie zal afwerpen, waarbij een vaste jaar
wedde van / 700 als minimum gesteld werd. 

Met deze bepalingen, die eene tijdelijke vermindering 
van zijn salaris tengevolge hadden, nam de Directeur 
geen genoegen, waarom hij zijn eervol ontslag meende 
te moeten aanvragen; hij werd tot dien stap nog te 
meer genoopt, doordat zijn beleid geen onverdeelden 
bijval bij de Raadsleden en het publiek ondervond. 
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A A N B E S T E D I N G . 
B U R G E M E E S T E R EN W E T H O U D E R S der 

Gemeente ARNHEM zullen op Donderdag 1* 
Augustus 1884, 's voormiddags ten ell ure, in 
het openbaar, ten Gemeentehuize 

aanbesteden: 
Het bouwen van een School voor 

Openbaar Lager Onderwijs aan 
de Agniotenstraat. 

Aanwjjzing Donderdag 7 Augustus a. s., 
's voormiddags 10 ure, op het terrein van 
den bouw; bestek met bjjbehoorende teeke
ningen tegen betaling van ƒ 1.—verkrjjgbaar 
ter Secretarie. 

Vraagt Catalog;. 
NEDERL. 

Van der 
(>alv. op 

LOONl 

fosatiges , 
IJzeren Daken, 

ui Zijln'1,1., 
IJzeren Gebouwen, 
(iegalv. IJzeren 

Emmers, Tobben, 
Gieters, enz. enz. 

VERZINKFABRIEK, 

inden & Co. 
Dordrecht. 

Zuinigheids- I Niet aangroeien-
" .. I de en roestwe-

R00SteriJ7.ers.| rende Verven. 

L 
FABRIEK UK HOLLANDSCHE I.INSLL 

D E J O N G H & C . 
Civiel-Ingenieurs te Oude water, 

leveren en vervaardigen in den kortst mogeljjken tjjd alle soorten van S t o o m b a g g e r m o -
lens in hout- of jjzerconstructie, volgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte en op
brengst van 150 tot 200(1 kV per werkdag, S t o o m g r a a f i n a c h i n e s (Fxcavateurs), S toom
w e r k t u i g e n , K e t e l s , D r i j f w e r k e n , L o c o m o b i e l e n , H e i m a c h i n e s , Steen- en Tegel v o r m 
machines. I J z e r e n Kap- eu B r u g construct ion enz. 

AANBESTEDING. 
B U R G E M E E S T E R en W E T H O U D E R S der 

Gemeente ARNHEM zullen Donderdag 7 Augus
tus 1884, 's voormiddags 11 ure, in het open
baar ten Gemeentehuize aanbesteden: 

Het Bestraten van de Hofstraat. 
Bestekken tegen betaling ter Secretarie 

verkrjjgbaar. 

G. J. VINCENT & C 0., 
Kunstsmeden, 

S C H I E D A M . 
Bekroond op de Internationale Koloniale 

en Uitvoerhandel Tentoonstelling 
te Amsterdam in 1883 met de 

Z I L V E R E N M E D A I L L E . 

Specialiteit in IJzeren Hekken 
FIJN SMEEDWERK. 

Leveren: Paardonruiven, IJzeren Ke
tels en Reservoirs voor water, olie, enz. 

J. & D. VAN DER POT, 
BOTTERDAM. 

GEKYANISEERD ROTVRIJ 

RASTER- en ander HOUTWERK, 
in alle op te geven maten, tot 10.25 M'. 

niet vatbaar voor de C h a m p i o n 
e n uitertst langzaam b r a n d e n d . 

D e n n e n - , V u r e n - , G r e e n e n - en E i k e n 
B E S T E K H O U T 

en verder T I M M E R H O U T , 
Vlot- en Sljjpdeelen enz. 

Prima P O R T L A N D - C E M E N T , 
merk DÏCKEKIIOFF éi SÓIIM:, 

in wichthoudende Vaten van 180 Kilo 
en Zakken van 70 Kilo, 

niet vervalscht met hoogovenslakken, kalksteen 
of dergeljjke bjjmengingen. 

H Y D R A U L I S C H E e n a n d e r e K A L K , 
per Wagon of Scheepslading. 

Chemisch bereide V e r f , 
0 L I E B I J T S E L S , V E R N I S S E N en A L B A S T I N E 

uit de fabriek van den Heer 
F . A. Q. V A N G E L D E B , 

te Rijswijk bjj 's Ilage. 

H A R D S T E E N . 

NIEDERMENÏUGER BAZALT L A V A . 
Z A - l T I D S T E E l S r . 

uit de groeven van 

S t a u d e r n h e i m e r . 
B r e i t e n h e i m e r . 
U d e l f a n g e r . 
B e n t h e i m e r . 

C o r d e l e r . 
W e x e m e r . 
R o o d e K y t l t h a l e r e n z . 
L a R o c h e t t e . 

Italiaansche Mozaïkvloeren, 
volgens teekening. 

ENGELSCHTnM BUIZEN. 
B E L G I S C H E G I P S . 

V u u r v a s t e S t e e n e n e n V u u r k l e i e n z . 

Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VAL DE TRAVERS, 
FABRIEK 

TE 

AMSTERDAM 
Beltweg N". 3. 

TRA0E M A R K . N A T U U R L . A S P H A L T 
VAN 

VIL DE TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

G e c o m p r i m e e r d e A s p h a l t w e g e n e n d i t o D o r s c h v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p l i a l t - M a s ü e k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i n g - B i n k s , M o u t v l o e r e n , 

K e l d e r s . 
K o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a g a z y n v l o e r e n , G a n g e n . V e r a n d a ' s , 

B r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , B e t o n - F u n d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend. 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muien. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 
te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of bjj den Heer 
H . G . KNOOPS C .OZN., Beekstraat F . 62, te Arnhem. 

De Dirpcteur, W. PATON WALSH. 

T E R R A - C O T T A - F A B R I EK 
gevestigd te ZEIST (sedert 1835), 

B E K R O O N D M E T D I V E R S E M E D A I L L E S . 

Magazijnen te Amsterdam, Achteroosteinde 
b i j h e t P a l e i s v o o r V o l k s v l i j t . 

Uitgebreide handel in: Kleurige Gevel- en Proflelsteen, Fransche Muur-, 
Vloer-, Trottoir- en Mosalk tegels, alle soorten Dakpannen en IJzeren Dak
ramen. Portland-Cement franco aan elk Station op keur en prijzen tegen elke 
concurrentie. 

Hardsteenhouwerij, gestampte Kunstzandsteen en 
Gegoten Cementen Voorwerpen. 

Eene groote keuze M A R M E R E N S C H O O R S T E E N M A N T E L S uit de Stoom-
marmerfabriek van den heer E . K. OZINGA is in onze Magazijnen dagelijks ter bezich
tiging voorhanden. 

G R A P Z E R K E N en M O N U M E N T E N , B E E L D E N en V A Z E N , Marmeren 
en Bremer V L O E R E N , A L B A S T I N E en C H E M I S C H E V E R F . 

WAMT EN éf Co., 
Achteroosteinde, A M S T E R D A M . 
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H. H. Architecten en Bouwkundigen 
worden opmerkzaam gemaakt op mijne Reproductie P H O T O - L I T H O G R . A P H I E ; alle 
B o u w k u n d i g e T e e k e n i n g e n , in zwarte lijnen geteekend, worden door deze methode, 
hetzij in denzelfden of in een verkleinden maatstaf vervaardigd, waardoor dezelve niet 
alleen zeer spoedig maar ook zeer accuraat en in billjjken prjjs worden geleverd. Ook 
Heeren Boekhandelaren worden hierop attent gemaakt, terwijl het zeer geschikt is voor 
de uitgave van G e ï l l u s t r e e r d e B o e k w e r k e n . 

Met achting, UF.d. Dv. Dienaar. 
A . K H O O N , 

Photo-Lithograaf en Steendrukkerij, Reguliersdwarsstraat N". 33 , Amsterdam. 

BECKER & - ARNHEM. 
K O N I N K L I J K E F A B R I E K VAN 

E R P A S - , 

H O E K M E E T -
en andere 

I N S T R U M E N T E N 
voor I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S , e n z . 

Geëmafl feerd- i jzeren P E I L S C H A L E N , 

WEEGWERKTUIGEN. 

H e e r e n A r c h i t e c t e n . 
P A B K E T V L O E R E N V A N H O U T van 

A. BEMBE Keulcnj 
(Mergentlteim, Maim) opgericht in 1780.] 
Deze fabriek levert in de beste soorten", 

kant en klaar gelegd, de vloeren naar het 
bestaande Monsterboek of naar te geven tee
kening; ook P a r k e t op A s p h a l t . Vele 
vloeren zjjn reeds tot tevredenheid der be
stellers, in Nederland geleverd. 

Bekroond met de eerste pri jzen op de 
Tentoonstelling te Amsterdam ls,s:t. Monsters 
en prjjzen worden gaarne verstrekt door den 
vertegenwoordiger voor Nederland: 

FRANZ DIJCKERHOFF, 
E m m e r i k aan d e n R i j n . 

N E G E N T I E N D E J A A R G A N G N°. 32. Z A T E R D A G 9 AUGUSTUS 1884. 

\ . V . » K V R I E S . I r . 
J A L O U S I Ë N F A B R I K A N T , 

Passecrdergi acht N . 22, Amsterdam. 
Beveelt zich bjj heeren Bouw

kundigen aan voor de levering 
van BINNEN- en BUITENJALOUSIËN, 
uiterst net en soliede, tegen den 
laagsten prijs, alsook h o u t e n 
Rolgordi jnen. 

Monsters rit prijso/ioitaf franco 
en gratis. 

LOUIS GOFFIN & C I E . 
Avenue Rogier 27 Luik. 

L A R O C H E T T E S T E E N , bekroond op 
de Tentoonstelling der Maatschappij ter be
vordering der Bouwkunst in 1882; verder 
Hardsteen, K e i j e n , Kalk , enz. enz. 
Monsters op aanvrage verkrijgbaar. 

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

STOOMKETELS n WERkTlU, 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
EERE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

H o l l a n d s c h e T u i n e n Z e e p a a r d , 
B i c k e r s t r a a t 

A M S T E R D A M . 

J. L. BACON & C°. 
Ingenieurs, aannemers van verwarming en ventilatie. 

Gouden Medaille, 
Tentoonstelling 1883, Amsterdam, 

N i e u w e v a a r t , 10 
AMSTERDAM. 

Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge
stichten , woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 

Projecten en begrootingen worden kosteloos 
geleverd. 

FII0I0LITH0GKAP11IË, PIIOTOZIMOGRAPIl 
e n S t é r é o t y p e - I n r i c h t i n g 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
Ue ondergeteekende vestigt dc aandacht 

op zijne inrichting voor PliaUMIIiagruiiliie, 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plant, Teekeningen enz. van IIII. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l'liuio/in.o 
graphic voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van H H . Uitgevers en op 
zijne M é t é M ) pe-lnrlrhilng voor H H . Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

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

De heer JOH. (i. S T E M L E R Cz. , te Am-
sterdam, heeft zich welwillend belast met het geven van inlichtingen en het aannemen van 

estellingen voor Phoiellthographie, zonder 
prijsverhooging voor de bestellers. 

Gr. J . T : 

Bekroond: 
D u s s e l d o r p 1880. 

Weenen 1880. 

Bekroond: 
Frankfort a/51.1881. 

Amsterdam 1882. 

Gouden Medaille 
A m s t e r d a m 1883 

JOHANN ODORICO, Frankfort a/M. 
F A B R I E K V A N 

Marmermozaïek en Terrazzo-vloeren, Glasmozaïek, 
Kunstmarmer en Cementuitvoeringen. 

Succursales: Amsterdam, Weenen, Londen, Boston. 
O p s e r i c h t It*: t o . 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 

FERD. ENGERS, Amsterdam. 

Bjj P. GOUDA Q U I N T , te Arnhem, is verschenen de elfde aflevering van: 

Geschiedenis van de Bouwstijlen 
IN UK 

H o o f d t i j d p e r k e n d e r A r c h i t e c t u u r . 
noon 

Hoogleeraar vuur de Bouwkunst aan de Polytechnische School, te Delft. 

Met ruim 7 0 0 in den tekst gedrukte figuren en 6 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 . 

De uitgave geschiedt bij inteekening in 12 afleveringen a /1.75. 

K I M & VAN LI1UIIGH 
R O T T E R D A M 

E I G E N A A R S v a n B A Z A L T G R O E V E N 
in RUNPRUISSEN. 

Agenten van de Maatschappij van 
Quonast, van de Hardstoongroevon 
der Maatschappij St. Georges en van 
de Bonner Portland-cement Fabriek. 
Handelaars in Bazalt, Hardsteen, Straatkelen, 

Portland-Cement, Bruinsteen, enz. 

3 P A R K E T V L O E R E N , : : 
=J VILLEROY It BOCH, METTLACH £ 
2 BOCH Frères, MAUBEUGE £ 

MINT0N, H0LLINS & C"., ST0KE £ 
in bij de Vertegenwoordiger, en Depothouders: jé 
Z> r > E L I N T Ac C X , g 

Oostzeedjjk 248, Rotterdam. 

RCHITECTVRAET Ï J M1CITIA 
lp* ^ 4 . _ ^ - %s^y~ 

Redacteur-Uitgever F. W . V A X G E N D T Jdz . 
Bureau der Redactie van Architecture et Amicit ia: J A N S P R I N G E R 

C. B. P O S T H U M U S M K V J K S cn A . W . W ' K I S S M A X . 
Stukken vut* het Genootschap, de Redactie betredende, te adresseeren 

aan den Heer C. B. PotTHUMUS MïYJES, Prinsengracht 851 te Amster 
dam, en die omtrent de Administratie van het Genootschap aan den 

Heer T l ! . O, STRKNCKKS, Oosterdoksluis, te Amsterdam. 
Al le andere stukken en advertentiën aan het Huren 11 van De Opmerker 

Driekonin^enstraat K», 28 te Arnhem. 

A.W.W.. 
A B O N N E M E N T /'2.25 per 3 maanden of wel zes gulden pes jaar bn 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag; voor het buitenland 
f 7.50 en Xeclerlanilsch-Iwlie" ƒ 9.—, hij vooruitbetaling. 

A D V E R T E N T I Ë N , ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een bewijsnummer, worden tot Vrijdag avond aangenomen. 

Voor veelvuldige plaatsing of een groot aantal regels worden abon-
• Dementen gesloten. 

AF7.ONIIKRJ.IJKK XOMMKKS, uitsluitend bij contante betaling te beko-
imen, ad 15 cent per stuk en 25 cent per plaat. 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T GENOOTSCHAP. In het onderstaande opstel zijn alleen de vragen op-
I genomen, die van algemeen belang zijn. Deze zijn: 

Gedrukt by G. W. van der Wiel & O., te Arnhem. 

Heeren Leden wordt bericht, dat: 

I". als buitenlid is toegetreden de heer J . Brouwer, 
te Hoorn; 

2". de 3de schetstocht zal plaats hebben op Zondag 
17 Augustus e. k. naar Haarlem. Vertrek 9.50 te 
Amsterdam van 't Centraalstation; 

3". in de week van 10 op 17 Augustus bij heeren 
deelnemers aan de excursie naar Hoorn zal worden 
gedisponeerd over het bedrag der kosten. 

Namens liet Bestuur, 
de iste-Secretaris 

Th. G. Strengers. 

V E R K E N N I N G E N OP 'T IJSGEBIED 
door 

J. G. L U G T E N . 

Naar aanleiding van eenige artikels over dit onder
werp, in vroegere jaargangen van De Opmerker op
genomen, werden mij door een landgenoot — wien 
„ijsopruiming in rivieren en kanalen" bijzonder inte
resseert, en die zich tot dat einde ook in betrekking 
heeft gesteld met beoefenaars van het vraagstuk in het 
buitenland — een aantal vragen gedaan, die ik naar 
mijn beste weten beantwoordde. 

Aangezien dit onderwerp voor Nederland hoogst be
langrijk is, zijn er wellicht vak- en landgenooten, die 
van deze studie wenschen kennis te nemen. Ik acht 
het beste middel daartoe de plaatsing in De Opmerker, 
naar mijne meening, het daarvoor aangewezen blad. 

De antwoorden zijn, naar den omvang der gestelde 
vragen, misschien eenigszins gerekt, doch wegens de 
veelzijdigheid van het onderwerp, moest ik wel wat 
uitvoerig zijn, om mij duidelijk uit te drukken. Ver
der heeft de zaak voor mij iets aantrekkelijks dat mij 
steeds warm maakt, trots hare koude natuur. Wat 
men met ambitie doet, vlot gewoonlijk het best, of, 
zooals Boileau zeer aardig zegt: 

Ce que Ton COnooit bien, s'énonce clairement 
Et les mots pour le dire, arrivent aisément. 

I . Welke kracht moet aangewend 'worden om gezond 
ijs van I , 1'/., c n 2 voft dikte van onderen op te bre
ken en, daartoe een stoomboot gebruikende, 150 a 200 
meter per minuut te vorderen? 

De eisch van 150 a 200 M. per minuut komt over
een met 9 a 12 K . M . per uur en deze snelheid is te 
groot, om met een stoomboot te vorderen, die gere
geld van onderen het ijs opwerkt bij eene ijsdikte van 
0.30 a 0.60 M. Eenmaal mat ik vast ijs op de rivier 
van 0.32 M. dikte, meermalen van 0.18 tot 0.22 M., 
doch in 't algemeen was zij 0.16 a 0.18 M. 

De snelheid, die verlangd wordt, moet geleverd wor
den door machinaal vermogen: dit eischt geëvenredigde 
sterkte van scheepsconstructie, en daarvan is weder 
de afmeting en de diepgang der boot afhankelijk. Met 
de deskundigen, waarmede ik deze zaak besprak, deel 
ik het gevoelen, liever op dan wel onder het ijs te 
werken met een raderboot van flinke breedte en niet 
te groote lengte en voorzien van schroefbeweging als 
reserve, die gedekt is aangebracht in het achterschip. 
De schepraderen niet te breed, dus de schoepen niet 
te lang, maar sterk en zwaar , van massief metaal of 
van hout met metaal bekleed, en alles zoo ingericht, 
dat de raderen op een gebroken as werken, zoodat 
't eene rad vooruit kan slaan, terwijl 't andere achter
uit werkt. De raderen moeten bij gebruik der schroef 
uit hunne tappen kunnen worden gelicht tot boven 
het ijsvlak, en niet beschoten zijn met dichte kasten. 
Op het dek moet met lichte rails gelegenheid gemaakt 
worden tot gemakkelijke en snelle verplaatsing van één of 
meer zware ballastkoffers, zoowel over de breedte als over 
de lengte der boot. Over zekere lengte moet het voor- en 
achterschip voorzien worden van eene ijshuid met ribben , 
die op weinig omslachtige wijze op dc scheepshelling of 
in het dok naar verkiezing kan worden afgenomen en 
aangebracht, zonder aan de sterkte en waterdichtheid 
van den romp te schaden. Ik stel mij voor, dergelijke 
boot te voorzien van zwaar geconstrueerde machine-
deelen met een werkvermogen van 250 a 200 P.K. 
Men dient bij den bouw erop te letten, dat de boot, 
buiten ijsdienst, kan gebezigd worden als sleepboot 
binnen en buiten de zeegaten; de winst van den sleep-

http://Af7.oniikrj.ijkk
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dienst kan dan de hooge kosten van den ijsdienst 
verlichten. 

Voor de bepaling der machinekracht eener boot, 
die het ijs van onderen af o/ploegt, zijn mij geene 
gegevens bekend. 

Het bovenstaande geldt voor rivieren; de opruiming 
in kanalen zal nader worden behandeld. 

2". Welke stroomversnelling moet door een stoomboot, 
de rivier opstoomende, overwonnen worden als ijs bij 
hoog water afkomt/ 

Stroomversnelling (eigenlijk een waterval van eenige 
lengte) geschiedt alleen op plaatsen, waar de rivier 
vernauwt van dwarsprofiel, en waar dan door ver
meerdering van stroomsnelheid moet worden aange
vuld , wat aan profielruimte ontbreekt, opdat er zoo
veel mogelijk evenwicht blijve in aan- en afvoer. 
Van dergelijke stroomversnelling is de vormlijn van 
den spiegel afhankelijk; doch hierbij doet zich tevens 
de vormelijke toestand van het rivierbed als neven
factor gelden. Bij een regelmatig profiel der rivier 
in lengte en breedte, en eveneens regelmatigen aan
voer, zal de vormlijn in de lengte van den water
spiegel recht zijn; bij vermeerdering van aanvoer zich 
bolvormig verheffen, en bij vermindering daarvan, hol-
vormig verlagen. De eerste vormlijn, de bolle, gaat 
samen met stroomversnelling, de tweede met vertraging 
der stroomsnelheid. Met de voortdurende wisselingen 
van de helling en het dwarsprofiel van den bodem 
zal de ongelijkvormigheid van die kromming des spie
gels over de lengte der rivier nog grooter worden. 
Daarom zal de lengtelijn van den spiegel vormen aan
nemen nu recht, dan bol en dan weer hol, zonder 
dat met dezelfde vormlijn eene juist overeenstemmende 
beweging plaats heeft. De oneffenheden van den bodem 
zullen zich steeds op den spiegel moeten teekenen. Een 
zandplaat of andere versperring, schuins of dwars-
strooms liggende, zal naarmate harer hoogte en de 
snelheid van het water worden gepasseerd; het water
vlak zal dan rijzen, en iets verder weer dalen, zoodat 
ter plaatse een weinig of sterk geteekende golfbeweging 
ontstaat; doch de verheffing daarvan boven den spiegel 
zal minder zijn, dan de hoogte der versperring boven 
den rivierbodem. Gewoonlijk zal de onregelmatigheid 
aan de oppervlakte, in vergelijking met die des rivierbo-
demi, zooveel kleiner wezen, naarmate de rivierdiepte j 
en hare stroomsnelheid grooter zijn. Hierbij zij nog 
opgemerkt dat, hoewel de oneffenheid van den bodem 
die beweging aan de oppervlakte veroorzaakt, deze 
echter niet juist loodrecht daarboven, maar altijd iets 
benedenstrooms daarvan zich vertoont. In de dwars
doorsnede eener rivier wordt ook nog iets aangetroffen, 
dat onze aandacht verdient. Het is de bolle lijn over 
de breedte van den spiegel, welks top of grootste 
hoogte ligt in den zwaarsten stroomdraad. Van dit 
punt af, mede dat der grootste diepte, daalt de spiegel 
wederzijds naar de boorden, en wel naar een van 
beiden, in gelijke of ongelijke mate. Hoe grooter de 
stroomsnelheid is op elk dezer helften, des te meer 
zal de rijzing zijn. 

Als uitkomst van verschillende door hem gedane 
proeven, gaf Dubuat de volgende algemeene stelling 
omtrent deze vormlijn van den spiegel over de rivier
breedte : „Indien door eene of andere oorzaak, een kolom 
vloeistof, besloten tusschen vaste boorden, met eene 
zekere snelheid in beweging komt, dan zal de druk
king, die zij vóór de beweging zijdelings uitoefende 
op het omringende water of de vaste boorden, ver
minderen met de drukking, die haar werd gegeven 
door de beweging of stroomsnelheid." Bijgevolg zullen 
de moleculen of waterdeelen van den zwaarsten stroom

draad en zijne naastaangrenzenden, door de meerdere 
snelheid, die zij bezitten boven die langs de boorden, 
onderling minder drukking uitoefenen, en zullen er 
meer waterdeelen noodig zijn, dat is: zij zullen meer 
volume, meer hoogte moeten innemen, om daarmede 
evenwicht te maken. De gegrondheid dezer toepassing 
van Dubuat voor het onderwerpelijk geval bij rivieren, 
werd echter door anderen betwist. 

Het water, dat langs den bodem en de boorden eener 
rivier vloeit, zal die bevochtigen, tenzij ze bestaan uit 
stoffen, die bij aanraking met water een afstootende 
neiging bezitten. Een zeer dun laagje van de vloeistof 
zal zich daaraan hechten en ook de poriën daarvan 
vullen. Dit gedeelte van het rivierwater is het, dat 
in onmiddellijke aanraking met den natten omtrek daar
langs glijdende en wrijvende, zijne moleculen met die 

I van den omtrek vereenigt, en daaraan eenigermate 
I blijft vasthangen, ten koste van een zeker deel harer 

beschikbare snelheid. Door de cohesie der waterdeelen 
zal deze vertraging van de stroomsnelheid zich traps
gewijze meedeelen aan de moleculen der aangrenzende 
stroomdraden , en wel tot aan de meest verwijderden 
hunner. De gansche watermassa zal bijgevolg eene 
gemiddelde snelheid verkrijgen, trager dan die, 
welke zij hebben zou, zonder den kleverigen invloed 
van de vloeistof op bodem en boorden. De grond
oorzaak van deze vermindering in snelheid wordt wei
eens gezocht in de schuring van de vloeistof langs de 
wanden, den weerstand tegen den vrijen loop van het 
water; doch zij verschilt in aard van de wrijving, die 
door de eene vaste stof op eene andere vaste stof wordt 
uitgeoefend en blijft integendeel geheel onafhankelijk 
van de aangebrachte drukking, zoowel als van de 
stoffelijke soort der gedrukte vlakken. Aanneemlijker 
is wel, dat de weerstand veroorzaakt wordt door de 
cohesie der waterdeelen, zoowel onderling als met die, 
welke zich reeds aan den bodem en de boorden en in 
hunne poriën hebben vastgehecht. Zoowel met deze 
soort zuiging als het stoffelijk gewicht moet rekening 
gehouden worden, als men een lichaam van hout, me
taal , glas, of welke andere stof ook, tot boven het 
watervlak wil oplichten. 

De snelheid der verschillende stroomdraden wordt 
grooter, naarmate deze verder van den natten omtrek 
zijn verwijderd, zoodat de grootste snelheid in 't alge
meen wordt aangetroffen daar, waar de grootste diepte 
is; den invloed van den wind hierbij buiten rekening 
latende. In welke orde deze snelheid in de diepte 
vermindert is wel door veelvuldige proeven onderzocht, 
maar de uitkomsten daarvan hebben veel onregelmatigs, 
soms iets tegenstrijdigs opgeleverd, dat wellicht zijn 
oorzaak kan hebben in minder doelmatige proefneming 
bij de rangschikking der gevolgde becijferingen. De 
eenige gevolgtrekking die men van die uitkomsten kan 
maken, is volgens dAubuison des Voisins: „In 'tal-
gemeen en naarmate men dieper in de rivier onder de 
oppervlakte reikt, vermindert regelmatig de snelheid 
van den stroom; eerst in weinig merkbare mate, doch 
daarna al schielijker en duidelijker hoe meer men den 
bodem nadert, waar de snelheid echter altijd nog meer 
bedraagt dan die aan de oppervlakte." Wij vermoe
den , dat het meevoeren van veel of weinig ingrediënten 
door den stroom hierbij van invloed is, omdat de 
zwaarste stoffen toch het dichtst bij den bodem 
blijven. 

De gemiddelde snelheid, op dezelfde plaats, inden-
zelfden verticaal, is meestal lager, dan op de helft der 
diepte, op ongeveer '/s daarvan uit den spiegel ge
rekend. Defontaine verzamelde op den Rijn gegevens om
trent de stroomsnelheden in denzelfdcn verticaal, op een 
plaats, waar de rivier 1.50 M. diep was. Hij vond eene 
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snelheid aan den spiegel van 1.226 M. per seconde, 
op 0.20 M. onder den spiegel 1.218 „ „ 

0.40 
0.60 
0.80 
1.00 
1.20 
1.40 

dat is gemiddeld 

1.198 
1.167 
1.12$ 
I.057 
O.950 
0 8 8 0 
8.821 

=r 1.103 M.p. sec. 

In 't algemeen hebben rivieren met bevaarbare (') 
diepte van ± 2.00 M., bij gewonen stand, eene ge
middelde snelheid van 0.63 tot 1.25 M. en bij veel 
opperwater van 1.23 tot 3.00 M. per seconde. 

In 1790 deed onze landgenoot C. Brunings, des
tijds hoofdingenieur van den Waterstaat, op verschil
lende benedenpanden van den Rijn met zijn hydrotacho-
meter (-) vele waarnemingen tot onderzoek naar de 
snelheden dier stroomen; daarbij trachtte hij tevens op 
te sporen: de verhouding van de gemiddelde snelheid 
in een verticaal tot die aan den spiegel. Hij vond ze, 
varieerende van 0.89 tot 0.96, bij waargenomen snel
heden van 0.67—1.48 M. en bij diepten van 1.60— 
4.40 M. 

De gemiddelde snelheid van den stroom in een zelfden 
verticaal, is echter niet de gemiddelde snelheid in de 
dwarsdoorsnede der rivier. Daar, zooals gezegd is, de 
snelheid van den zwaarsten stroomdraad van den spiegel 
af naar de oevers gaandeweg vermindert, en de ge
middelde snelheid in eiken , de oevers naderenden verti
caal in die vermindering deelt, zal het gemiddelde der 
snelheden in de volle dwarsdoorsnede ook minder zijn , 
dan dat in den verticaal van den zwaarsten stroomdraad 
gevonden, en zijne verhouding tot dezen laatste zal 
kleiner zijn dan die, hierboven in cijfers opgegeven. 
De hoofdingenieur Brunings vond uit zijne toepasse
lijke becijferingen voor deze verhouding 0.85; op een 
punt daalde zij tot 0.72, op een ander punt rees zij 
tot 0.98. 

De stroomversnelling, die bij het afkomen van ijs 
plaats heeft, is geheel locaal en afhankelijk van de ge
daante en inhoud , van het stroomprofiel, van de ijsmassa, 
die zich bovenstrooms en die, welke zich beneden
strooms bevindt, van den wateraanvoer en van den 
stand der zee. Bij gesloten rivieren is de snelheid van 
het onder de ijsvlakte afstroomende water, dat geregeld 
ook ijs in schots- en naaldvorm met zich voert, zeer 
afwisselend, zoowel over de lengte als over de breedte 
der rivier. De richting, door het water dan gevolgd, 
wijkt zoo geheel-en-al af van die bij open water, dat 
geene vergelijking is te maken. Even onregelmatig is 
ook de snelheid, en zelfs een ruwe schatting kan geen 
grond hebben. Werkt, bij ijsbezetting en ijsgang, de 
natuur op gewone wijze, dan nog zal de snelheid zich 
voordoen met aanmerkelijke verschillen op even verschil
lende plaatsen in 't klein, en in veel ruimer mate op 
de panden der rivier, die Ritter, een Duitsch geograaf, 
onderscheidde als boven-, midden- en benedenloop. 

Bij den bovenloop der rivieren (de ontwikkelde Oceaan
rivieren , ter onderscheiding van de kust- en steppenri-
vieren) vindt men in de hooggebergten, een zeer nauw, 
rotsachtig en diep stroomprofiel. Het is niets meer dan 
een spleet, een scheur in het gesteente, dat de berg
massa in haar geheele dikte van honderden meters door-

(') Bevaarbaar en onbevaarbaar zijn wel gewone uitdrukkingen, doch 
m. 1. voor eenigszins wankelende begrippen. 

(*) Een tachometer is een werktuig, dat berust op de aanwijzing van 
centrifugaalkracht en dient tot het vuortdurend meten der snelheid van 
werkende machines. De Engelschman Donkin deed hetzelfde door middel 
van uitstroomend kwik. Èen hydrotachometer is alzoo een toestel om 
de snelheid van stroomend water te meten. Er zijn verscheidene mo
dellen, het een al vernuftiger dan het ander. 

loopt. De rivier stroomt daar niet over een weeken grond 
met gelijkelijk afgeronden bodem, maar over en tusschen 
harde rotsen, met een dwarsprofiel in den vorm van 
een gelijkbeenigen driehoek, waarvan de waterspiegel 
de basis is en de tophoek in de diepte ligt. In dezen 
bovenloop hebben de stroomen een buitengewoon groot 
verval, plaatselijk en periodiek afwisselend, en vormen 
op vele punten cascaden van belangrijke hoogte en 
breedte. Zonder dezen zou het onmogelijk zijn, dat er 
zulk een groot hoogteverschil bestaat van den oorsprong 
in de bergen tot de komst in het vlakke land. Buiten 
de hooggebergten hebben de stroomen het begin van 
hun middenloop, die gewoonlijk ligt in een voormalige 
meerbedding; en terwijl de rivieren in haar bovenloop 
de richting der rotsspleten moeten volgen, woelen zij 
meer naar willekeur op licht heuvelachtigen, soms 
bijna vlakken bodem, de baan van haar middenloop. 
Deze vlakten hebben zij ongetwijfeld, in al de eeuwen 
van haar arbeid, zelfgemaakt, door de diepten of dalen 
aan te vullen met het grove bezinksel, dat door haar 
van dc hoogten werd afgevoerd. Maakt een van ter
zijde invallende beek, door hare snelheid of door afzet
ting van meegevoerde ingrediënten, haar den rechten 
weg moeilijk, of steekt een harde oever uit, dan gaat 
de rivier daarvoor uit den weg en maakt een bocht. 
Ontmoet zij aan de andere zijde een nieuwe hindernis , 
dan ontwijkt zij ook deze, en keert met een tweede 
bocht naar den verlaten oever terug. Aan deze afwis
seling in stroomrichting zijn de rivieren hare mean-
drische kronkelingen verschuldigd, en hiermede staat 
de vorm en grootte van het dwarsprofiel in onmid
dellijk verband. 

Van het punt, waar de middenloop eindigt, begint 
de benedenloop, en van daar tot aan het laatste stukje 
land, dat door de zee bespoeld wordt, was vóór dui
zenden eeuwen alles zee. De rivier heeft deze eilan
den (delta's) ( ), deze vlakke oevers, die zich nauw-
lijks boven haar spiegel verheffen , zelve aangevoerd en 
gevormd, en voortdurend draagt zij nog meer bouw
stoffen aan, om de bedding al verder en verder in 
zee te brengen en deze terug te dringen. 

Kunstmatige lichamen, dijken, moeten de rivieren 
op den benedenloop binnen hare oevers houden. 

Wil men toch een cijfer stellen voor de grootste 
stroomversnelling, die een ijsbrekende stoomboot, 
stroomopwerkende, zal hebben te overwinnen, dan kan 
daartoe, voorzooveel den benedenloop betreft, als mid-
delcijfer (gesteld bij de mogelijkheid van ijsbreken) 
worden genomen 11 K . M . per uur of 3 M. per seconde. 
Voor den middenloop en hoogerop is dit middelcijfer 
nog minder vast te stellen, en vermoedelijk zullen de 
ijsbrekers daar nooit behoeven te werken, wijl zoo ver 
stroomopwaarts de natuur dit werk wel vóór hun komst 
zal hebben verricht. 

3". Is er groot bezwaar met een boot voor stroom af 
te stoomen, als het ijs langs natuurlijken weg opbreekt 
en is het vluchten geraden en uitvoerbaar? 

Als het ijs ergens op natuurlijke wijze opbreekt, 
daarbij stellende (wat ook wel geregeld 't geval zal 
zijn), dat de ijsbezetting regelmatig werd gevormd, 
brengt dit niet zoo terstond de noodzakelijkheid mede, 
om de ijsbrekende stoombooten terug te trekken. Zij 
kunnen dan nog dienst bewijzen, door de grootste ijs
velden , vooral op het bovendeel van den vloed, tot 
kleinere afmeting te brengen: daarbij behoeft dan alleen 
gezorgd te worden , dat men steeds de mogelijkheid tot 

(•) Delta's noemt men de driehoekige eilanden aan de riviermon
den, door aanslibbing gevormd. De grootste delta-landen zijn die van 
den Ganges, de hoofdrivier van Vóór-lndie, wier basis 296 en wier lengte 
188 K.MT bedraagt, en die doorsneden zijn door 8 rivierarmen. 
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retireeren in gedachte houdt. Meer dan eens ben ik 
met een gewone ijsschouw op een kruiende ijsvlakte 
geweest, en het gevaarlijke daarvan baarde mij noch 
de vier bootslui de minste zorg, omdat wij dc toe
standen van ijs en stroom en de locale gesteldheid 
van de rivier kenden cn daarnaar onze wijze van doen 
regelden. Het is daarmede als met het gevaar van een 
zeilend schip bij storm: van den wal af schijnt het 
grooter dan cr middenin. Op ccn ijsbrekende stoom
boot zouden altijd , uit voorzorg cn gemak, een of twee 
soortgelijke ijsschouwen met afzonderlijke bemanning 
beschikbaar gehouden moeten worden om den toestand 
te verkennen. 

Het vóór stroom afstoomen bij zwaren ijsgang wordt 
dan alleen gevaarlijk, als de boot op haar weg on
klaar wordt of in 't ijs beklemd raakt; maar dit is 
ook wel 't ongunstigste geval, dat zich kan voordoen. 
Algemeen genomen, is het altijd veiliger, als men moet 
vluchten, den koers te nemen in schuine richting la-
geruit, om ccn haven te bereiken, dan dwars door 
het drijfijs heen, ook al is de eerste route wat langer 
dan de tweede. Het intelligentste hoofd zal ook in der
gelijke gevallen , voorzeker , steeds dc beste keuze doen. 

4 ° . Is het noodig dat cr onderlinge communicatie be
staat tusschen booten, die op grooten afstand van elk
ander ijsbreken , cn op welke wijge is deze het best tot 
stand tc brengen? 

Het is wel noodig, dat er communicatie blijve tus
schen de ijsbrekers onderling: de ijsschouwen, sub 
3 vermeld, kunnen in gewone omstandigheden daar
toe ook dienen, doch in verband met de volgende 
vraag is een gewone sleepboot (liefst raderboot) van ± 
60 P.K. daarvoor het meest geschikt. Bovendien is 
correspondentie door signalen zeer noodzakelijk, opdat 
er éénheid blijve in de uitvoering der bevelen bij elke 
afdeeling. Zeer goed kan dit geschieden door losse 
cijfers op een bord, waarbij elk cijfer een bepaald 
woord voorstelt, of door schoten uit geweer of klein 
kanon , waarbij het getal schoten bijzondere beteekenis 
heeft, en ook door scheepsroepers en stoomfluit. Bij 
mist of sneeuwjacht cn donkere lucht kan een of an
der dier middelen dienen, cn daaraan het gebruik van 
vuurpijlen worden toegevoegd. Ook dient de directie 
van elke boot op de hoogte te worden gehouden van 
't geen de booten, die hoogerop werken, ondervinden. 
Zijn de booten ver van elkander, dan kan zoo nu en 
dan die correspondentie over den wal worden gevoerd. 

5". Kan door berekening ook bepaald worden welken 
waterdruk ccn ijsdam kan weerstaan, voor het geval 
er geen overloop van water plaats vindt? 

De berekening van den druk op ijsdammen steunt 
op de gegevens van eiken anderen druk van vloei
stoffen op vaste vlakken, met name hier: op het ver
schil van waterstand vóór en achter den ijsdam, en 
de lengte of de breedte der rivier. De ijsdammen 
kunnen ook schuins in de rivier zitten. Daar hunne 
vorming plaats heeft op verschillende wijzen en met 
ijsblokken, die mede in vorm en grootte afwijken, 
zal het doorgaan van een ijsdam eveneens op onder
scheiden manier geschieden. Sommigen gaan reeds 
door bij weinig waterdruk, anderen niet zoo gemak- I 
kei ijk. Eens zag ik een ijsdam zich vormen op eene 
plaats, waar de rivier (vloedgebied) bij laagwater ± 
90 M. breedte en 5 M. diepte had. Er liep veel eb, 
doordat de bovenrivieren veel aanvoerden. De rivier 
was overdekt met drijfijs; de- schotsen werden door 
mij geschat op 6 M1 bij 0.16 M. dikte. Na de eerste 
opstopping, die zich duidelijk en spoedig teekende, 
door de mindere vaart der afdrijvende schotsen, liep 

het water snel en zichtbaar op en bedekte al meer 
den smallen oever aan den dijk, waar wij stonden. In 
ongeveer */t uur tijds keerde de dam ruim '/2 M. wa
ter cn ijs, en daarop kwam in het midden der rivier-
breedte beweging in enkele schotsen van den opge-
stapelden ijshoop; dezen rolden allengs over den kop, 
gevolgd door anderen, die hetzelfde deden, en weldra 
schoot de ganschc massa door; het water kreeg schot, 
en bulderend voerde het de verwarde ijsmassa naar 
beneden. Na eenigen tijd, dt '/2 uur, herstelde zich 
dc regelmaat in dc afstrooming van water en ijs. 

Op een benedenrivier , aan de grens van den vloed , 
ontdekte ik, op een namiddag, eene zich opmerkelijk 
tcekenende verzameling van ijs , en weldra bleek, door 
het verschil in hoogte met het ijs daarbeneden, dat er 
werkelijk een ijsdam was, die, voor zoover wij kon
den oordeelcn, 1'/, M. water keerde; daar de waarne
ming op een dijk gedaan werd, waarvoor een breedte 
van ± 200 M. uiterwaard lag en waarover het water, 
achter den dam om, begon heen te stroomen, moest 
de hoogte geschat worden. Later vernamen wij van 
iemand, die van een dorp 1 uur beneden de plaats 
kwam, dat er dien avond bij hen opeens zooveel zwaar 
ijs was komen afdrijven, en met zulk een vliegende 
vaart, dat men wel begreep, dat er wat gaande was 
op de rivier , te meer wijl 's middags de stroom zoo
veel vertraagd was. Die zware strooming had echter, 
hoewel trapsgewijze verminderende, urenlang aange
houden, vóór men zeggen kon, dat de afvoer weer 
zijn geregelden gang had. Het was de bovenomschre
ven ijsstopping, die was doorgegaan en dat dorp pas
seerde. 

Het vormen van ijsstoppingen, zelfs in lichten graad, 
maakt zich terstond bekend door snelleren was op 
plaatsen, onmiddellijk boven- en vertraging van 
stroomsnelheid op die, onmiddellijk benedenstrooms. 
Spoedige bekendheid met dergelijke gevallen is zeker 
wel gewenscht, om een goed overzicht te kunnen vor
men van den algemeenen ijstoestand, en bijtijds maat
regelen te nemen tot keering of vermindering der mo
gelijkheid van gevaar. Een doorloopende telephoondraad 
langs de linker- of rechterbedijking, of langs beiden, 
kon daartoe veel dienst bewijzen bij gebrek aan tele
grafische correspondentie. In den overigen tijd des 
jaars kon misschien door particulier gebruik de kosten 
van de telephoon worden goedgemaakt. 

Belangrijke ijsdammen, waarover het water in ruime 
mate heenliep, heb ik nooit ontmoet; dikwijls zulke, 
waar het achteromhecn stroomde over de oevervelden, 
en daarin soms, als 't zanderige grond was, geulen 
maakte. Bij was van water rijzen dc ijsstoppingen wel 
wat mede, en worden de openingen daaronder dan 
voor een deel weer met de versch aandrijvende schot
sen aangevuld, doch dit loodrecht rijzen van een ijs-
stopping heeft ook zijn grens, want de gelichte massa 
wordt bovenwater natuurlijk zwaarder. 

6". Welke rivierstand is dc beste voor het ijsbreken 
van dammen? 

Als gunstigste gelegenheid om ijsdammen op te 
ruimen, kan de keuze van hoogen of lagen waterstand 
weinig grond hebben. De opruiming dient in 't alge
meen te geschieden als zij er zijn en gevaarlijk schij
nen , en dit is onafhankelijk van den waterstand. Bij 
het zetten van het ijs in de rivieren schieten er geen 
ijsdammen; op enkele plaatsen moge het drijvend ijs, 
door locale toestanden van hoogte en snelheid des 
strooms, of door de richting van den wind en zijn 
kracht, zich wat ruim op of in elkander hebben ge
drongen , op het tijdstip, dat de rivier gaat zitten; 
maar de mogelijkheid van gevaar bestaat dan nog 
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niet, omdat door den bevroren toestand van de bron
nen op den bovenloop, de sterke aanvoer van water 
terugblijft. Anders gaat dit toe, als de dooi invalt, 
en dit kan meest geschieden allereerst op den boven
loop , of bij uitzondering op den benedenloop, dan 
wel op beiden te gelijk. Dit hangt geheel af van den 
algemeenen warmtetoestand der rivier. 

De van het Zuiden noordwaarts stroomende rivie
ren verkeeren, wat dit betreft, in een veel zorgeischen-
der toestand dan die, wier loop den tegengestelden 
koers heeft. De voorname Europeesche rivieren, als 
de Weichsel, de Elbe, de Weser , de Ems , de Seine 
en anderen, in ons land de Rijn en de Maas, volgen 
hoofdzakelijk allen eerstgenoemde richting. De Rus
sische rivier de Wolga volgt de tweede route. Deze 
rivier, door de Tartaren Itil of Atel genaamd, neemt 
haar oorsprong in het Wolchonskiwoud (op 68" N.B. 
en 34" O.L. van Greenwich), in het gouvernement 
Twer, zuidzuidoost van Petersburg, loopt oostwaarts 
tot Kazan, van daar in zuidelijke richting tot haar 
monding in het noordelijk deel der Kaspische Zee 
(op 46' N.B. en 48° O.L. van Gr.). Zij heeft eene 
totale lengte van 3700 K .M. en een verval van slechts 
270 M. van haar begin tot haar mond, terwijl de zeer 
afwisselende diepte hier en daar tot 26 M. en de 
breedte van ruim 200 tot 1500 M. bedraagt. Hoewel 
deze rivier slechts de grootste helft van het jaar vrij 
is van ijs, blijft zij evenwel bevrijd van gevaarlijke ijs
stoppingen. Ofschoon men bij Astrakan , aan haar mond, 
± 25° winterkoude aantreft, is het toch op haar 
middenloop zelfs nog veel kouder, zoodat op haar 
benedenloop het ijs steeds het eerst losgaat. 

Bij den Rijn, onze hoofdrivier, is deze natuurlijke 
gesteldheid niet zoo gunstig. Van zijn oorsprong op 
de Zwitsersche Alpen (46 1/," N.B. en 9" O.L. van Gr.) 
loopt hij noordelijk tot de Bodensee , van daar westelijk 
naar Basel, met een val van 21 M., ter breedte van 
150M. van den rotswand te Schaffhausen; neemt verder 
een noordelijke richting langs Straatsburg, Karlsruhe, 
Mannheim en Mainz; van hier tot Bingen weer weste
lijk en verder noordwest langs Coblenz, Bonn, Keu
len , Dusseldorp en Emmerik, om bij Lobit ons terri
toir te betreden, en, zich daarop in verschillende 
takken verdeelende, zijn inhoud in Noord-en Zuiderzee 
uit te storten (52" N.B. en 4 0 O.L. van Gr.). 

De Rijn doorloopt in zijn bovenloop 456 K .M. met 
een verval van 2120 M. en neemt onderweg het water 
van nog 2700 zijstroomen op. Zijn middenloop is lang 
450 K . M . en hij vangt op dien weg 5800 zijstroomen 
op. Bij Bonn begint zijn benedenloop; van daar stroomt 
hij langzamerhand over lage vlakten, door welke hij 
heenkronkelt tot aan zijne monden in zee, na nog het 
water van 3300 grootere of kleine zijstroomen te hebben 
opgenomen. Bij gewone standen reikt zijn waterspiegel 
bij Basel met 200 M. breedte tot 226 M . ; bij Mann
heim met 330 M. breedte tot 92 M . ; bij Keulen met 
522 M. breedte tot 36 M. en bij Milligen met 670 
M. breedte tot 10'/, M. boven het vlak der zee, 
waarin hij uitmondt. De diepten zijn zeer verschillend, 
en wisselen op den benedenloop af van 3 tot 8 M. als 
middencijfers. Het gansche stroomgebied van den Rijn 
meet 4800 "j geografische mijlen of 26'/, millioen H.A. 

Onze tweede hoofdrivier heeft haar oorsprong bij het 
dorp La Meuse (48" N.B. en 6" O.L. van Gr.) in 
Frankrijk, loopt noordelijk tot Grave en stroomt van 
daar in meer westelijken koers, vereenigd met den 
voornaamsten Rijntak, de Waal (welk kwaadstichtend 
samenzijn weldra zal worden verbroken), naar zee. 

De Maas heeft eene totale lengte van 720 K.M. op 
een stroomgebied van 864 — J geografische mijlen of 
47« millioen H.A., bij. eene breedte op haar bovenloop 

(in Frankrijk) van ± 80 M., op haar middenloop (in 
België) van 135 M., en van 200 of meer M. op haar 
benedenloop in ons land. Het verval op haar midden-
en benedenloop is grooter dan dat van den Rijn, en 
bedraagt van Maastricht tot Venloo 33 M. en van 
daar tot Heusden 8'/, M., waar de spiegel reikt tot 
± 2.00 M. boven de zee. 

Uit een en ander blijkt, dat op den benedenloop der 
rivieren haar verval zeer klein is, doch, ondanks dit 
bijna waterpasliggend stroombed, blijven ook daar de 
wateren niet stilstaan, maar hebben soms zelfs eene 
verbazende beweging, omdat het water onophoudelijk 
van boven met zulk eene snelheid wordt aangevoerd, 
dat het lager gelegene wel gedwongen wordt tot weg
vloeien. 

Valt de dooi in de bergstreken, waar de rivieren 
ontstaan, eenige dagen vroeger in, dan in de lage 
kustlanden , dan mogen wij ons daarop voorbereiden, 
daar dit voor het ijs de gemakkelijkste gelegenheid 
is, om verstoppingen te maken. De van boven afko
mende schotsen, door snelstroomend water gestuwd, 
ontmoeten op haren weg dan nog de vaste ijsbezet
tingen , die door den minderen dooi nog niet zooveel zijn 
verzwakt, dat zij gereed zijn door den drang van het 
afkomend water en ijs in beweging te worden gebracht. 
Bij de zware schokken wordt dc ijsvlakte dan wel ge
scheurd, maar door de te beperkte ruimte tusschen 
de oevers blijft toch alles nog als gesloten geheel han
gen. De afkomende schotsen hoopen zich op onder 
deze vaste korst en door het steeds rijzende water ook 
daaro/, en daar de stroom onder de vaste ijsvlakte den 
verwarden hoop duikende schotsen niet zoo schielijk kan 
doorvoeren, als dezen komen aandrijven , vormt zich al
licht een verstopping of dam. Aan dit ongunstig geval zijn 
alle rivieren onderhevig, wier stroomrichting van 't zui
den naar 't noorden is. In haren misschien 4 , 6 , 8 
of meer breedtegraden zuidelijk van de monding ver
wijderden boven- of middenloop is het warmer dan aan 
zee, waar zij uitloozen; het ijs gaat daar vroeger los 
dan hier, en de uit den aard der geografische ligging 
gegronde hinderpaal maakt, dat de opstoppingen bijna 
periodiek terugkeeren en daarmede de kans van over
strooming. 

De winter brengt op onze middelbare breedte hoofd
zakelijk sneeuw aan, en wanneer er nu en dan eens 
regen valt, dan blijft deze, door de sneeuw gebonden, 
liggen. Nu doet een krachtige zonnewarmte in kor
ten tijd smelten, hetgeen in de wintermaanden op de 
hooggebergten werd opgehoopt; een warme Zuidenwind 
met regen komt daar gewoonlijk bij, en nu storten 
de sneeuwmassa's , door de wildheken, in troebele, 
schuimende golven naar beneden cn vallen in de hoofd-
stroomen, terwijl ook deze laatsten door de gebergten 
veel overvloediger gevoed worden dan gewoonlijk, 
zoodat de hoofdrivieren al het aanstuwende water niet 
meer binnen de grenzen van haar gewoon profiel bergen 
kunnen. 

Hoe dichter men bij den equator komt, des te min
der zal om bovenstaande reden een overstrooming 
plaatshebben, omdat er geen sneeuw gevonden wordt. 
Zij ontstaat daar wel, doch door andere oorzaken en 
met minder hevige gevolgen. 

Daar de weersgesteldheid in de gematigde gewesten 
zeer onbestendig is, zijn ook de overstroomingen on
zer rivieren, zooal niet in tijd, dan toch in hoogte, 
aan zeer aanzienlijke verschillen onderhevig. Bij een 
warmtetoestand als waarvan wij boven spraken , zijn 
de opstoppingen soms zeer talrijk en geven de water
hoogten op verschillende plaatsen langs de rivieren 
groote verschillen aan. De nood moge dan in 't begin 
tot enkele plaatsen beperkt blijven, binnen weinige dagen 
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kan het allicht een algemeen hachelijke toestand wor
den. De geschiedenis van Nederland verhaalt daarvan 
veel, vooral de bladzijde van het jaar 1855. In zoo
danig geval is er door opruiming der ijsdammen boven
waarts niets te doen, daar men dan veel kans heeft, 
dat het losgewerkte ijs zich spoedig benedenwaarts bij 
een ander zwaar volume voegt, en op die plaats het 
gevaar verdubbeld wordt. De beste maatregel is dan, 
op den benedenloop der rivieren het ijs op te breken 
door stoombooten, en dit vooral niet te lang uit te 
stellen. Men zou daarmee moeten beginnen op den 
riviertak, die het sterkste vermogen heeft, want deze 
laat zich ook het gemakkelijkst vrijmaken. Terwijl die 
voorbrekers werken, behoort cr te worden gezorgd, 
dat door booten van minder kaliber de gemaakte ruimte 
achter de hand open blijft. De stoombooten, die voor-
breken , dienen steeds een voldoend personeel en ma
terieel aan boord te hebben, om bij ontmoeting van 
een ijsmassa, bij welker opruiming de boot aan kracht 
tekortschiet, onmiddellijk de vereischte ontploffingen 
te verrichten. 

Stelt men zich de vraag of het opruimen het ge-
schikst kan geschieden bij hoogen of bij lagen water
stand , dan moet daartoe de hooge waterstand bij voor
keur genomen worden , wijl het ijsvlak dan aan de oevers 
vrij, en daarom 't gemakkelijkst te breken is; de 
invallende eb kan dan afvoeren hetgeen werd losge
maakt. Is men eenmaal aan den gang met de oprui
ming , dan moet dit steeds onverpoosd doorgaan, ook 
bij vloedgetij, opdat de opvolgende ebben te gereeder 
en te meer zullen kunnen afvoeren. 

(Wordt vervolgd.) 

DIDKROT. 
In de vorige week werd in Frankrijk de honderd

jarige sterfdag van Diderot herdacht, door de oprich
ting van standbeelden en tal van belangwekkende re
devoeringen. Wijden wij een woord van hulde aan den 
man, die „de poëzie van den arbeid" ontdekt heeft. 

Diderot was de zoon van een messenmaker, van wien 
hij het dichterlijk welbehagen in den handenarbeid erfde. 

Vijf-en-twintig jaren lang heeft hij zicli afgemarteld 
met een grootsche onderneming, de Encyclopédie, voor 
welke hij meer dan duizend opstellen schreef. Men 
behoeft slechts in het eerste deel te bladeren en vindt 
daar reeds van zijne hand de artikelen: Ader, Agri
culture , Aiguille, Ardoisc, Animal, Anatomie, Art, enz. 
Alle technologische verhandelingen in dat woordenboek, 
meer dan negenhonderd in getal, zijn uit zijne pen ge
vloeid. Het gereedschap van een schoenmaker, de schijf 
van een draaier levendig en aanschouwelijk uit een hoo
ger gezichtspunt te beschrijven, was toen iets nieuws. 

Hoe gemoedelijk en grondig ging Diderot daarbij 
tc werk! Hij, die zich met de moeilijkste vraagstuk
ken der wijsbegeerte onledig hield, zich gaarne op den 
Zangberg bewoog en in het uitgezochtste geestesgenot 
zwelgde, achtte het niet te gering, uit die hoogten 
neer te dalen en gansche dagen door te brengen in 
de werkplaats van een kousenmaker of van een katoen
wever. Hij verliet ze niet, alvorens al hare geheimen 
te hebben doorgrond. Een weefstoel moest voor zijn 
oogen uiteengenomen en weder ineengezet worden, 
hij nam zelf den spoel in de hand, greep met eigen 
vingers in de gespannen draden, en zoo wist dezelfde 
man, die zoo dichterlijk het ontstaan van het leven be
schreef, niet minder schoon te beschrijven, hoe een 
kous in het leven werd geroepen. 

Ook het alledaagsche leven van den burgerman wilde 
Diderot dichterlijk adelen. Daarom gaf hij de voor
keur aan het drama boven het treurspel. 

Men schreef toen tendenties voor het tooneel onder 

de leus: IM vertu! Diderot wilde de natuur gehuldigd 
zien en de eeuwige schoonheid, die in haar sluimert. 
Onder de ontdekkers van de natuur staat hij boven
aan. Natuur, werkelijkheid, waarheid, dit was het 
waarnaar hij als kunstenaar en estheticus, als wijsgeer 
en als physioloog streefde. Hij was de eerste naturalist, 
en in veel hoogeren zin dan Zola. Bij hem wordt de 

j estheticus steeds componeerend kunstenaar, als criticus 
is hij gaarne dichter, als dichter gaarne schilder. Je 
naime la peinturc qu'en poésie, zeide mevrouw Necker 
bewonderend van zijn Salons of kunstbeschouwingen. 
Hij was de man der toekomst. Hij had een voorge
voel der ontdekking van den strijd om het aanzijn cn 
van de wet op het behoud van arbeidsvermogen. Aan 
Voltaire schreef hij, dat het rijk der natuurlijke ge
schiedenis aanving. A l de nieuwe wetenschappelijke 
leerstellingen van onzen tijd kan men in Diderot's 
schriften zien ontstaan. Hem zweefde reeds een W-dier 
voor den geest. In een tijd, waarin men voor speciali
teiten de menschelijke wetenschap in vakjes afsloot, 
steeg Diderot omhoog tot het licht en wist te vliegen 
van top tot top. Steeds arbeidde hij voor anderen, 
en klaagde, dat hij dagelijks slechts één ondankbare 
maakte en niet rijk genoeg was om er honderd te 
maken. Hij zelf lachte het hartelijkste om de onnoozel-
heid, waarmede hij zich liet exploiteeren. Onze tijd moet 
met eerbied en beschaamde wangunst op hem terugzien. 

6 Aug. 1884. (Ncuc Freie Prcssc). 

C H A R L E S ROCHUSSEN. 
Onze beroemde historieschilder vierde den I Augus

tus jl. zijn zeventigsten verjaardag. Vele kunstenaars en 
vrienden der kunst besloten indertijd dien dag te vieren 
op eene wijze, die Rochussen toonen zou hoe men zijn 
talent op den waren prijs schat, hoe men de vele dien
sten, door hem in velerlei betrekkingen bewezen, waar
deert. 

Het bestuur van Arti et Amicitia; ging voor cn droeg 
aan onzen stadgenoot, den heer Bart van Hove, het 
vervaardigen op van Rochussen's buste in marmer, 
bestemd om in het nieuwe Rijks-museum geplaatst te 
worden. 

Eene commissie te Rotterdam, met den Burgemeester 
aan het hoofd, besloot van Rochussen een portret in 
olieverf te doen schilderen, door den heer P. de Josselin 
de Jong, wiens portret van den schilder Stortenbeker 
op de laatste tentoonstelling te 's-Hage zoo algemeen 
de aandacht trok. 

Jammer dat het laatstgenoemde kunstwerk niet op 
den jaardag van Rochussen gereed kon zijn. Intus-
schen, men bleef niet in gebreke om den jubilaris, 
die wegens eene kleine ongesteldheid de Maasstad tijde
lijk verlaten had, schriftelijk bekend te maken met de 
gevoelens, die men zoo gaarne mondeling, vergezeld 
van een hartelijken handdruk, had geuit. 

De Rotterdamsche commissie zond hem een album 
met de portretten en namen van de personen, die blijk 
hadden gegeven van hunne belangstelling in dezen 
feestdag, welk album op het titelblad een teekening 
van den heer Melis vertoont, den levensloop van Ro
chussen figuurlijk voorstellende. Aan Charles Rochus
sen, zijne medeburgers, 1814—I Aug.—1884" aldus 
luidt de opdracht, die in eenvoudigheid geheel beant
woordt aan de eenvoudige persoonlijkheid van Rochussen. 

Daarenboven ontving de heer Rochussen uit verschil
lende plaatsen van het vaderland per brief en per te
legraaf gelukwenschingen, die getuigden van achting, 
vriendschap en waardeering. 

Moge het hem gegeven zijn nog jaren op dezen 
heuglijken dag terug te zien! 

(Dagblad voor Nederland). 
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V A R I A . 
Tot beoordeeling van naaldhout gelden de volgende 

kenteekenen: 
i e aan naaldhoutboomen, inzonderheid vuren, die op 

hoogten groeien, geeft men de voorkeur boven die, 
welke in lage en moerassige streken staan, daar de 
eerste door weer en wind meer gehard en vast ge
worden zijn dan de laatste, terwijl de lage stand der 
boomen dikwijls aanleiding geeft, dat het timmerhout 
broos en met huiszwam bedekt wordt; 

2 e schilt men den boom aan de zuidzijde en slaat 
men met een hamer op de van den bast ontbloote plek, 
dan kan men uit een helderen klank tot een gezonden, 
uit een doffen tot een zieken boom besluiten; 

y grauwe uitwassen en roodachtige inzinkingen van 
de schors duiden een gezonden, daarentegen witachtige 
uitwassen en grauwe inzinkingen een zieken boom aan; 

4 C is de boom geveld , zoo toonen helder roodachtige 
jaarringen met bleeke tusschenruimten een goeden-, 
daarentegen groenachtige jaarringen met witte, weeke en 
gekromde tusschenruimten een afgestorven boom aan; 

5e bij een gevelden stam is het vermogen, het ge
luid voort te planten, het zekerste kenmerk van goede 
hoedanigheid. Houdt men het oor tegen het ééne einde 
van den boomstam en doet aan het andere einde zacht 
kloppen, dan moet men dit duidelijk kunnen vernemen. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
AMSTERDAM. Deze week is alhier op de Oosterbe

graafplaats het stoffelijk overschot van den heer J. G. 
Jager ter aarde besteld. De overledene nam een werk
zaam deel in het totstandkomen van de duinwaterleiding 
der hoofdstad en van het Noordzeekanaal. 

ROTTERDAM. Wij deelden indertijd mede, dat het 
origineel van 't medaillon van het Stieltjes-monument 
door den heer Lacomblé in marmer vervaardigd was 
en dat het in het Museum-Boymans zou bewaard wor
den. (Zie De Opmerker '84, bladz. 177.) 

Thans is dit medaillon geplaatst in eene fraaie eiken
houten omlijsting, door prof. Gugel ontworpen en door 
de firma Eckhart alhier verdienstelijk uitgevoerd. 

— De heeren J. & D. van der Pot, vroeger agenten 
voor eene kyaniseerfabrick in Duitschland, hebben 
thans hierterstede een zoodanige fabriek opgericht. De 
voortdurende uitbreiding der bestellingen en de moeite 
en het tijdverlies, aan de bewerking in Duitschland 
verbonden, hebben hen tot dezen maatregel doen be
sluiten. Het ligt voor de hand, dat eene spoedige uit
voering der ontvangen bestellingen van grooten invloed 
op de uitbreiding hunner clientèle zal zijn. Wij kunnen 
daaraan nog toevoegen, dat de houtbereiding geheel 
geschiedt zooals dit sedert 40 jaren door de Baden-
sche spoorwegen gedaan wordt. 

'S-GRAVENHAOE. De Minister van Water
staat, enz. brengt ter kennis van belang
hebbenden , dat zij die voor een benoeming 
tot opzichter 2e klasse voor het stoomwezen 
op een jaarwedde van ƒ 800 in aanmerking 
wenschen te komen, zich vóór 1 Septem
ber e. k. schriftelijk moeten aanmelden bij 
het Departement van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid met overlegging van: i". een 
geboorte-akte, waaruit blijkt, dat de adres
sant op 1 September 1884 den ouderdom 
van jo jaren nog niet bereikt heeft; 2°. de 
noodige getuigschriften of verklaringen ten 
bewijze dat hij gedurende eenige jaren prac
tisch werkzaam is geweest, en ervaren is 
in de kennis van de samenstelling en het 
onderzoek van stoomketels en hetgeen daar
mede in betrekking staat; 30. een verkla
ring van een geneesheer dat hij gezond 
van gestel en wat lichaamsbouw, gezichts
vermogen en gehoor betreft, voor de uit
oefening der betrekking geschikt is. 

— In de commissie van scheikundigen, 
bedoeld bij art. 6 der wet van 20 Juli 1884 
(Staatsblad n". 147), houdende nadere be
palingen omtrent den accijns op de suiker, 
zijn benoemd: 

door den Minister van Financien, tot 
voorzittend lid Dr. J. W . Gunning, hoog
leeraar aan de gemeentelijke universiteit 
te Amsterdam, adviseur voor wis-, natuur-
en scheikundige zaken bij het Ministerie 
van Financien ; 

door de Arrondissementsrechtbank te 
Amsterdam, tot lid Dr. J. H . van 't Hoff, 
hooglecraar aan de genoemde universi
teit; en 

door de Arrondissements-rechtbank te 
Rotterdam, tot lid Dr. S. Hoogewerff, leer
aar aan de hoogere burgerschool en het 
gymnasium aldaar. 

AMSTERDAM. De Vereeniging tot Bevor
dering van de belangen van den Boekhan
del, die dezer dagen haar jaarvergadering 
in Maison Stroucken hield, besloot in 1885 
een vak-tentoonstelling te houden en ook 
•n dat jaar eene collectie Nederlandsche 
boeken naar Antwerpen te zenden. 

A D V E R T E N T I E N . | 

T E E K E N A A R . 
G E V R A A G D te 's Gravenhage voor des tgd 

van minstens vier maanden een bekwame 
T E E K E N A A R , op nader overeen te ko-
luen conditiën. 

Brieven franco N". 1421 bjj den Roekh. 
W. J . V A N HOOGSTRATEN, Noordeinde 'J8, 
aldaar. 

C O R R E S P O N D E N T I E . 
Aan C. te 's-H. In een volgend nom

mer. 

A a D b e s t e d i n g . 
B U R G E M E E S T E R EN WETHOUDERS van 

VUREN zullen op Maandag den 18 Augustus 
1884 's namiddags ten 'i uren ten Raadhuize 
aldaar 

openbaar aanbesteden: 
1°. Het bouwen eener school en 

onderwijzerswoning te Vuren. 
Raming J 25,637.13. 

2°. Het bouwen eener school en her
stellen der onderwijzorswoning 
te Dalem Raming /14,888.15. 

De aanbesteding zal plaats hebben in per
ceelen en in massa. 

Aanwjjzing Woensdag lli Augustus des 
voormiddags ten 10 uren te Dalem en ten 
12 uren te Vuren, alsmede op den dag der 
aanbesteding op geljjke uren en dezelfde 
plaatsen. 

Bestekken en teekeningen zjjn a ƒ 2.00 voor 
ieder werk te verkrjjgen ter Seeretarie te 
Vuren. 

Inlichtingen te bekomen bjj den bouwkun
dige C. K E N T I E te Woiulriehem. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd. 
C. A. V A N E V E R D I N G E N , 

Burgemeester. 
A. V A N D E G1ESSEN Pz., 

Wethouder. 

B U R G E M E E S T E R en WETHOUDERS der 
Gemeente AMSTERDAM zullen op Maandag 
18 Augustus 1884, op het Raadhuis, te 12 uren 
des middags, in het openbaar aanbesteden: 

Het maken van een Gebouw ten 
dienste van het Stoomwerktuig 
voor de Waterontlasting en Wa-
terverversching van het Park in 
den Binnendij kschcn-Buitenvol-
derschen Polder. 

De Voorwaarden dezer Aanbesteding zijn 
uitsluitend te verkrjjgen ter Drukkerjj der 
Gemeente, tegen betaling van ƒ 0 . 8 6 . 

Inlichtingen worden gegeven ten kantore 
van den Stads-Iugenieur, op het Raadhuis, 
Kamer 93, des voormiddags van 10—12 uur. 

Burgemeester en Wethouders room.: 
Amsterdam, V A N T I E N H O V E N , 

fl Augustus 1884. De Secretaris: 
E E JOI.LE. 

sPARKETVLOEREN.s 
2 VILLER0Y ti BOCH, METTLACH £ 
S BOCH Frères. MAUBEUGE £ 
3 MINT0N, HOLLINS & C°, ST0KE £ 
o» bjj cle Vertegenwoordigen en Depdtüouderi: jg 
g T > E L I N T Jk <>., g 

Oostzeedjjk 248, Rotterdam. 

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

Gemeente ARNHEM zullen op Donderdag 14 
Augustus 1884, 's voormiddags ten elf ure, in 
het openbaar, ten Gemeentehuize 

aanbesteden: 
Het bouwen van een School voor 

Openbaar Lager Onderwijs aan 
de Agnietenstraat. 

Bestek met bjjbehoorende teekeningen te
gen betaling van ƒ 1 . — v e r k r j j g b a a r ter Se
cretarie. 

T I T B A C O N & c°. 
Ingenieurs, aannemers van verwarming en ventilatie. 

Gouden Medaille, 
Tentoonstelling 1883, Amsterdam, 

N i e u w e v a a r t , 10 
AMSTERDAM. 

Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge
stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 

Projecten cn begrootingen worden kosteloo» 
geleverd. 
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H . & J . S U Y V E R , 
F A B R I K A N T E N V A N 

M I M P i n h E i l L L A E\ 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

188:5 bekroond met 
EEEE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

H o l l a n d s c h e T u i n en Z e e p a a r d , 
Bickerstraat 

A M S T E R D A M . 
A . P . D E V R I E S J r . 

J A L O U S I Ë N F A B R I K A N T . 
Passeerdergracht N". 22, Amsterdam. 

Beveelt zich bij heeren Bouw
kundigen aan voor de levering 
van BINNEN- en BUITENJALOUSIËN, 
uiterst net en soliede, tegen den 
langsten prijs, alsook houten 
Rolgordi jnen . 

Monitor» in jinjiiii/ii/ttaj J'raiico 
en gratis. 

Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VAL DE TRAVERS 
FABRIEK T R A D E M A R K . 

AMSTERDAM 
Beltweg N " . 3. 

N A T I J U R L . A S P H A L T 

VIL DE TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

PlI0T0LlT110l.ltVl'lIIK. PHOTOZINCOGRAPHIE 
e n S t é r é o t y p e - I n r i c h t i n g 

van G. J. TH IE ME, te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zijne inrichting voor Pliololltlioarniilile, 
bijzonder geschikt 

G e c o m p r i m e e r d e A s p h a l t w e g e n e n d i t o D o r s c l i v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p h a l t - M a s t i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i i i g - H i n k s , M o u t v l o e r e n , 

K e l d e r s . 
K o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a g a z i j n v l o e r e n , G a n g e n , V e r a n d a ' s , 

B r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , B e t o i i - I ' u n d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 

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 Kantoor der_ fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of bjj den Heer 

N E G E N T I E N D E J A A R G A N G N . 33. Z A T E R D A G 16 AUGUSTUS 1884. 

U . G . K N O O P S C.OZN. , Beekstraat F . 6 2 , 

voor de rep: 
Plans, Teekeningen enz. van IIII. 

reproductie van 
Architecten 

en Bouwkundigen: op die voor r i io ivz lnc»-
graplite voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van H H . Uitgevers en op 
ïjjne Stéréotype-Inr icht ing voor H H . Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

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

De heer ,10H. G. S T E M L E R Cz. , te Am-
sterdam, heeft zich welwillend belast met het 
seven van inlichtingen en het aannemen van 
bestellingen voor Plioiollthogr<H»lii«', zonder 
prijsverhooging voor de bestellers. 

O . J . T H I E M E . 

te Arnhem. 

De Directeur, W. P A T O N W A L S H . 

V r a a t ! C a t a l o g . 

NEDERL. 
Van der 

tji lt lv. Op 

LOONl 

I.osanges, 
IJzeren Daken, 

en Zijbekl., 
IJzeren bebouwen, 
Gegalv. Uzeren 

Emmers, Tobben, 
Gieters, enz. enz. 

V E R Z I N K F A B R I E K , 

inden & Co. 
Dordrecht. 

Zuinigheids- I Niet aangroeien-
. . . I de en roeatwe-

Koosternzers.j rende Verven. 

L 
B E C K E R & BUDDINGH. - ARNHEM. 
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(Vervolg en slot van bladz 286.) 

7°. Heeft de wisseling der getijden (eb en vloed) een 
voor- of nadecligen invloed op het afdrijven der schollen, 
of wel geen invloed hoegenaamd? 

De verbreking van vaste ijsvlakten kan zoowel bij 
vloed als bij eb geregeld doorgaan. Bij vloed zal men 
echter met denzelfden arbeid niet zooveel vorderen, 
daar de hulp van de eb, hare neiging namelijk om 
langs den onderkant van het ijsvlak te schuren , ont
breekt. In elk geval moet de eb ze afvoeren , wijl de 
vloed daartoe negatief werkt. 

8 ° . Wanneer in de stroomlijn eener rivier door zaag-
tocstellcn een evenwijdig slop in liet ijs wordt gemaakt, 
heeft men daarvan voordeel te wachten: d. w. z. zullen 
dc ijsschollen bij flinken stroom regelmatig blijven af
drijven ? 

Het doorzagen van de ijsvlakte in streksche rich
tingen is zeker nuttig, maar daarbij moet de baan tus
schen deze zaagsneden door eene stoomboot verbrok
keld worden; de eb zal dan de brokken wel ver
der afvoeren. De verbrokkeling te doen door dvvars-
zaagsneden is niet practisch : dit duurt te lang, en daar 
de stukken zoo regelmatig van vorm zijn en in de baan 
passen, drijven zij niet zoo gemakkelijk af; ze uit elk
ander te laten boomen door werklieden is een suk
kelachtige arbeid. Het zagen der sneden kan mogelijk 
wel met stoom geschieden, en een machine van ','s P-K. is 
krachtig genoeg; anders met een sneldraaiende cirkel

zaag met jachtwiel op een breede slede en ruime as-
krukken , om genoeg volk te kunnen plaatsen, ten
einde de vereischte snelheid toe te passen. Ijs zaagt 
malsch, 't komt dus op snelheid voornamelijk aan; uit 
de hand zagen of kappen met de ijsbijl houdt te veel 
tijd op, en tijd is hier goud. 

9". Is het noodig, vóórdat de vorst intreedt, op plaat
sen , waar vermoedelijk ijsophoopingen of verstoppingen 
zich zullen voordoen, dynamiet- of andere mijnen zoo
danig vast te leggen, dat men deze op een gegeven 
oogenblik van den wal kan laten ontploffen (natuurlijk 
zonder gevaar voor dc scheepvaart) ? 

De eenige voorzorg, die men kan nemen, vóórdat 
de vorst invalt, is, dat al het materieel op de juiste plaats 
in voldoende hoeveelheid aanwezig zij, en dat maatre
gelen worden genomen om dit later met spoed te kun
nen vervoeren. Het personeel behoort tijdig te zijn 
aangewezen, en op hun komst bij het werkterrein 
moet men niet behoeven te wachten. De plaatsen der 
ijsstoppingen zijn onmogelijk vooraf te bepalen, zelfs 
niet bij gissing, wijl zij ontstaan door een samenloop 
van omstandigheden van te veelzijdigen aard. Het uit 
voorzorg hier of daar leggen van mijnen beduidt 
dus niets. 

10". Wanneer ijs op den bodem vastzit, is dit dan 
steeds een onoverkomelijk bezwaar voor de opruiming? 

Zit het ijs in de rivier tot op den bodem, dan zal 
het toch slechts plaatselijk zeer beperkt zijn, zoowel 
over de lengte als over de breedte der rivier. Steeds 
toch zal er ruimte zijn in den ijshoop, waar een deel 
van het afkomend water passeert. Deze massa onder 
de vaste bovenijslaag bestaat meestal uit heusijs en 
enkele verspreide, in dien heus gesmoorde harde schot
sen , die daarin dreven. Ik peilde eens ongeveer de 
volgende diepten in het midden eener , _ 300 M . breede 
rivier: vaste ijskorst dik 0.30 M . ; ijsmassa, heus en 
schotsen 4 M . ; daaronder tot den bodem 2 M. In 
deze waterruimte van 2 M . op den bodem ging een 
verwoede stroom, die duidelijk veel heus en vaste 
schotsen meevoerde (zie no. 23.) Is zulk een ijsmassa 
van 4 M . hoogte niet te groot van omvang, dan kan 
een forsche aanloop van de stoomboot daaraan wel een 
trilling meedeelen, en schiet dan het gansche volume 
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eensklaps los en rollend omhoog. Is de omvang be
trekkelijk groot, dan stoomt de boot zich daarin 
smoor, en moet ontploffing worden toegepast. Heeft 
een ijsmassa werkelijk aan den bodem vastgezeten, 
dan blijkt dit later aan het zwarte veen of het grint-
zand, dat, bij het omwentelen van de losgewerkte 
bonken, daaraan is vastgehecht. 

11n. Welke middelen kan men aanwenden om ijsblok
ken op zandbanken of ondiepten op tc ruimen, cn kunnen 
deze bij ijsgang een beletsel opleveren voor het afdrijven 
van andere schollen? 

De ijsbonken op de ondiepten of zandplaten in de 
rivier verhinderen den afvoer, voorzoover hun hoogte 
boven die ondiepe plaatsen uitsteekt; doch bij was van 
het water geraken zij in drift en voegen zich spoedig bij 
de in de zwaardere stroomlijnen afdrijvende schotsen. 
Die rijzing van het water veroorzaakt meer stroom-
breedte en sterker stroomsnelheid, en daardoor wordt 
dan ook het bezwaar der toevoeging van het plaatijs 
bij de drijvende hoofdmassa grootendeels verminderd. 
Kunstmatige opruiming van het plaatijs heeft o. i. wei
nig of geen nut. Met de stoomboot is de plaats niet 
te bereiken, cn wil men dit ijs kleinmaken door ont
ploffing, dan blijven de stukken toch nog in een cir-
kelvormigen omtrek bij de plaats der ontploffing als 
ijskade liggen. 

12°. Ligt er voordeel in, langs een kanaal van 25 KM. 
dik-wijls op-cn-nccr te stoomen, en kan daardoor het aan-
clkander-vriczen der schollen worden voorkomen (cn ook 
het te sterk aan-clkaudcr-vriczcn), zoodat dc vaart voor 
stoomschepen toch openblijft, zonder dat men het ijs 
telkens opnieuw opbreekt? 

Als uitzondering op hetgeen sub I werd gezegd, 
zou een het ijs opploegende stoomboot wel kunnen die
nen op een kanaal. Het ijs heeft hier een gelijke dikte, 
en de gebroken schotsen passen beter op het aan de 
gemaakte geul grenzende vaste ijsvlak, dan daaronder. 
Bij beweging in de geul, bijv. door een passeerende 
boot, schieten wel de meeste schotsen weer onderuit, 
omdat ze daar niet hebben kunnen vastvriezen. 

Het is mogelijk, voortdurend heen-en-weer door een 
kanaal stoomende, het ijs in zoover los te houden, dat 
voor stoomschepen de passage vrijblijft; maar ten slotte, 
naarmate van de meer of mindere sterkte der vorst, 
wordt het gansche kanaalprofiel geheel ijs. Kan men 
den waterstand kunstmatig verhoogen door inspuiing, 
dan is er wel gelegenheid de passage eenigen tijd te 
rekken, doch in verband met de kruinshoogte en het 
keervermogen der kanaaldijken, heeft ook de toepas
sing van dit middel een grens. Als geen water kan 
worden ingelaten , dan vermindert het watervolume in 
't kanaal, en daarmede de vaardiepte, doordat een 
grooter deel water zich tot ijs vormt, want de losse 
schotsen in de geul groeien bij vorst toch ook aan. 

130. Is de tnccning juist, dat liet geen doel zal tref
fen , op binncnlandschc, flink afstroomende vaarwaters, 
en ook op rivieren, glad ijs tc breken, of tc trachten 
verstoppingen tc voorkomen, zoolang de scliollcn toch niet 
naar zee kunnen afdrijven? 

Als op de rivieren de schotsen niet van hare plaats 
kunnen afdrijven, zien wij er geen voordeel in, vaste 
ijsvlakten of ijsstoppingen op te breken. Om het vor
men van ijsdammen bij voorbaat te voorkomen, kan 
dan niets worden verricht. De massa blijft toch ter 
plaatse en vriest spoedig weer aaneen. Wel kan dit 
losmaken nut hebben, als er spoedig ebstroom komen 
zal, vóór dat het vastvriezen plaatsgrijpt. 

14°. Zullen de af komende ijsschollen, wanneer kunst
matig een flink breed open kanaal in vlak, niet te zwaar 
ijs gemaakt is, doordrijven , zonder dat daarbij een breker 
behoeft tc worden aangewend? 

In een werktuiglijk gemaakte open geul in de ijs
baan, zullen de afkomende schotsen (althans aan
nemende dat ergens stroomopwaarts van die geul het 
ijs nog zit, en de schotsen, die door den stroom daaron-
deruit werden afgevoerd, de geul passeeren) zonder 
menschelijke hulp misschien wel afdrijven , doch moge
lijk ook niet. Is de aanvoer van drijfijs , heus en schol
len , vanonder de vaste ijslaag afkomstig, belangrijk, 
dan zou het wel kunnen gebeuren dat dit zich in het 
open vak weer aaneenhecht, hetzij geheel als vast 
vak, of wel zoover, dat de beweging moeilijk en trager 
wordt. Bij regelmatigcn stroom in de geul, zal dit min
der plaatshebben, doch deze regelmaat is zoo zeld
zaam , dat het in 't algemeen geraden is om door een 
stoomboot het drijvend ijs, in de geul aanwezig, in 
beweging te houden (zie n". 8). 

15°. Hoeveel IJsbrekers, cn van welk vermogen onge
veer, heeft men noodig, om op cene rivier van \ K.M., 
onder niet tc moeilijke omstandigheden, ijs van ± 0.30 M. 
dikte tc breken cn, wanneer niet te groote verstoppingen 
voorkomen, deze tevens op te ruimen ? 

De lengte van de rivier doet minder af bij de rege
ling van het materieel voor de ijsopruiming. Men 
moet altijd aan de zeezijde beginnen; wanneer men toch 
ergens stroomopwaarts aanving, dan zou men kunst
matig gevaar scheppen, want de stroom zal dan de losse 
schotsen tegen het lageruit vastzittend ijs drijven en 
die gedeeltelijk erop en eronder voeren (zie n \ 6). Het 
aantal ijsbrekende stoombooten, dat met vrucht tegelijk 
kan werkzaam zijn op één riviertak, dient te worden 
bepaald naar hare voor de booten bevaarbare breedte. 
Op iedere 150 M. breedte kunnen wel 2 booten tegelijk 
werken als 't moeilijk gaat; anders is één boot op de 
100 M. breedte voldoende. Werken er twee stoomers 
op een rivier, wat wij steeds zouden aanraden, dan 
zou de dienst van een derde (liefst raderboot) van 
kleiner vermogen toch nuttig zijn, om achterwaarts 
over de breedte in schuinen koers — vice versa — 
werkzaam te blijven tot verbrokkeling van te groote 
ijsdriften en als reserve bij de voorstoomers. Het machi
naal vermogen dier 2 voorbrekers werd reeds vroeger 
geschetst (zie n". 1 en 4). Met de vaardiepte op den 
stroom heeft men daarbij ook rekening te houden. Zijn 
er benedenstroomen, wier wateren bovenwaarts onder
ling in gemeenschap zijn, dan kan met vrucht op ver
scheidene benedenstroomen tegelijk gearbeid worden, 
met dien verstande, dat op dien met het grootste af-
voervermogen , ook de meeste zorg wordt besteed ; dat 
is: daar behoort het beste materieel te dienen. 

160. Is het voldoende, tot het afweren van over
strooming cener rivier, alleen de plaatselijke versperrin
gen te voorkomen? 

Ter afwering van overstrooming eener rivier, kunnen 
de locale ijsversperringen soms wel worden opgeruimd, 
doch wijl deze, bij zoodanig gevaar, alleen zullen 
bestaan in bepaalde ijsdammen, die bijzonder veel af
sluiten van het stroomprofiel, zoodat slechts luttel water 
passeeren kan, zullen alleen ontploffingen moeten wor
den toegepast. De mijnen behoeven daartoe niet zoo 
bepaaldelijk in 't midden der rivier te worden aangelegd, 
daar eene ontploffing meer naar den oever wel een gat 
zou maken, dat zich door de komende stroomversnel
ling onmiddellijk naar het riviermidden en daar voorbij 
tot den anderen oever, den dam over zijne lengte 
sloopende, zou vergrooten. De al of niet aanmerke-
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lijke keerhoogte van den dam in verband met de rivier
standen op onderscheidene plaatsen hoogerop of lager
uit, moet de noodzakelijkheid of het nut van dergelijke 
opruiming door ontploffing bepalen; want anders wordt 
het gevaar nutteloos en eenvoudig naar de streek lager
uit verplaatst. Bij dit alles dient te worden gelet op 
den invloed van den schok, dien zware mijnen op de 
stabiliteit der bedijkingen zullen uitoefenen, welke laat-
sten daarvoor te gevoeliger zullen zijn, naarmate zij 
eenzijdig hooger water keeren. 

17°. Zou, bij het varen in den nacht, electriseh 
licht van nut kunnen zijn — vooral op plaatsen, waar 
men gevaar loopt aan den grond te komen, of wel an
dere ongevallen zich kunnen voordoen ? 

Bij de uitvoering van ijsopruiming bij nacht is het 
gebruik van electrisch licht ongetwijfeld nuttig; evenals 
rivierkaarten, waarop in ruwe gegevens de voornaamste 
afwisselende diepten zijn aangeduid, zoodat de route 
van den zwaarsten stroom , zij die dan ook al ccnigs-
zins door den ijstoestand tijdelijk gewijzigd, cn de 
opmerkelijke onregelmatigheden in den natten omtrek 
zijn te herkennen, en men in 't algemeen zich met die 
kaarten locaal kunne orienteeren. 

180. Is er ook cene andere dan de gewone wijze 
(namelijk het roer aan den achtersteven) bekend, om 
met succes in ijsschollen te sturen ? 

Een ander middel om stoomers te sturen in het 
ijs, dan het roer aan den achterspiegel, is mij als 't 
ware niet bekend. Sommige stoombooten, die op ge
makkelijke wateren veerdienst verrichten, zijn, om de 
beperkte breedte in de havens wederzijds het veer, 
waardoor het draaien der boot ondoenbaar is, daaren
boven nog voorzien van een roer aan den voorsteven; 
maar voor deze inrichting is een ijsbrekende stoomboot 
weinig geschikt. Een andere wijze van sturen zou gele
gen zijn in de onderling tegenovergestelde werking der 
schepraderen of der twee schroeven (als de boot er althans 
twee bezit); dc schroeven moeten dan zoo ver mogelijk 
uit elkander parallel geplaatst zijn. Als noodmiddel 
zou de laatste stuurwijze wel de beste zijn, doch bij 
het manoeuvreeren in 't ijs, dat geregeld te pas komt, 
is dit wel wat omslachtig en minder juist. Ook zou 
daartoe kunnen dienen het machinaal werpen van zware 
waterstralen links of bakboord voorschip cn rechts of i 
stuurboord achterschip, of omgekeerd naar de richting j 
in welke men zwenken wil; doch ook dit omslachtig j 
middel is weinig practisch. 

I 

190. Bestaat er in cene rivier, 'waarin vele ondiepten, | 
zandbanken enz. voorkomen, niet meer aanleiding tot 
vorming van grondijs, dan in eene, waarin zich deze 
minder voordoen t 

Bij een lagen rivierstand ('t water was dun, helder), 
zag ik eens grondijs opkomen op zeer langzame wijze 
(zie n". 20), dat is: het duurde wel 2 of 3 dagen na de 
verschijning van het eerste jonge drijfijs, voordat de 
rivier daarmede flink overdekt was. Bij een hoog-
opperwaterstand ('t water was dik, wit) heb ik op haar 
terugreis passagiersbooten op de beneden-rivieren in 't 
ijs zien vaststoomen, terwijl zij 's morgens de geheele 
heenreis deden door blank water. Van drijfijs stroom
opwaarts was 's morgens bij het vertrek niets verno
men , en 't was er ook niet, anders waren zij wel op 
haar station van afvaart gebleven. Voor dit verschil in 
verschijnsel en betrekkelijken tijd van ijsvorming kan 
ik geen meer voldoende oplossing geven, dan dat bij 
het laatste geval het rivierwater reeds eenige graden 
onder het vriespunt koud was (men weet dat dit mo

gelijk kan zijn) en in ieder geval kouder dan bij het 
eerste geval, waarbij door de vergrooting van den 
natten omtrek en de stroomsnelheid, het grondijs 
schielijker en in grootere hoeveelheid werd gevormd. 

Zandplaten en andere ondiepten zijn zeker wel ge
schikt, om de vorming van grondijs te bevorderen. 
Het water op den bodem is kouder dan dat aan den 
spiegel; het wordt door het opvolgend aanstroomend 
water aangedrongen, en, wijl het niet kan blijven stil
staan voor de ondiepten of versperringen, die het op 
zijn stroomweg ontmoet, zal het rijzen, over die hin
dernissen heenstrijken , en bij die sterkere strooming 
(zie 2) eerder ijs vormen dan bij een regelmatigen 
stroomweg en snelheid wel 't geval zou zijn geweest. 

20". Wat 'wordt verstaan onder heit sijs, — ook 
grondijs ? 

Heusijs (') en grondijs zijn, onzes inziens, syno
niem, 't Is het ijs, dat zich naaldgewijze vormt op het 
bed der rivier, en daarbij door zijn specifieke drijf
kracht in water, onmiddellijk naar den waterspiegel 
opschiet. Het ontstaat 't gemakkelijkst op die plaatsen, 
waar de schuring van 't water langs stoffelijke vaste 
voorwerpen het grootst is (zie over den aard dier 
schuring n". 2). 

In stroomlooze wateren , met veen, klei, zand, steen 
of welke andere soort bodem ook, heb ik nimmer 
dit soortgelijk gevormd ijs ontmoet. Het ijs in deze 
stille wateren, kanalen, vlieten , vaarten , wielen, slooten 
enz. begint steeds zijn aanzijn bovenlangs de boorden 
of andere vaste voorwerpen, in de gedaante van naalden, 
die zich op den waterspiegel langzamerhand uitbreiden 
en tevens in dikte toenemen, zoodat spoedig een door
zichtige , plaatvormige, gladde ijslaag dc oppervlakte 
bedekt. Op het gesloten ijsvlak eener rivier, is het 
verschil in ijssoort- duidelijk waar te nemen. De oor
spronkelijk van den bodem opgerezen, later drijvende 
en zich daarbij verzwarende en tot een korst zich 
vormende schotsen, ondoorzichtig en sneeuwachtig van 
kleur, laten, bij de algemeene zetting, hier en daar 
grootere tusschenruimten (wakken), die daarna dicht
vriezen , van de randen af naaldvormig beginnende; en 
deze plaatsen tcekenen zich door hare blank- en glad
heid cn egale dikte. Wil men aan het heusijs een 
andere afkomst toekennen dan aan het grondijs, dan 
zou men moeten uitgaan van het beginsel, dat het ont
staat op den waterspiegel, 't Mocht mij nooit gelukken, 
gelegenheid te vinden , om dergelijke ijsvorming op een 
vrije watervlakte te observeeren; ofschoon dit nog niet 
bewijst, dat zij onmogelijk is. 

Ik twijfel echter of deze wijze van ijsvorming wel 
waar tc nemen is, omdat, wanneer het bewezen wordt 
geacht, dat zij in 't algemeen aan een stoffelijk vast 
voorwerp begint, zij zeer waarschijnlijk dan ook eerder 
zal beginnen aan het vaartuig der waarnemers, dan op 
de stroomende vlakte zóó dicht bij het schip of vlot, 
dat men van daar af het ijsproces bespieden kan. 
Wel heb ik op de rivieren langs dc oevers het ijs zich 
zien vormen, evenals het op de stille waters geschiedt; 
doch dit was dan op plaatsen, waar weinig merkbare 
of geen stroom ging. Dit ijs kan zich tot kleine of 
grootere ijsschollen vergrooten, naarmate de naalden 
bij grooter massa en schielijker aanschieten; cn dan 
eindelijk eenige uitgebreidheid verkrijgende, door wei
nig stroom, dien de buitenrand grijpt of door den wind, 
worden voortgedreven over den ganschen spiegel in 
den vollen stroom. 

Wil men dit dan heusijs noemen? — 'tis mij wel! 

(:') Heus, van 't taalkundige overbekende werkwoord „aanheuzen", 
zich vergrooten, uitbreiden of zoo iets. In 't spraakgebruik is't woord 
goed bekend en zijne beteekenis bij ijsgang ook. 
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De oplossing daarvan kan ik echter niet verder, dan 
met hetgeen ik boven zeide, brengen. 

In of dichtbij de monden der rivieren, aan zee, 
wordt, voorzoover mij bekend is geworden, weinig of 
geen grondijs gevormd; hoewel ook daar de vereischte 
waterkoude , de ondiepten en de snelle stroom niet 
ontbreken. Misschien kan deze uitzondering wel gelegen 
zijn in dc chemische samenstelling van het water op i 
die punten, dat brak is of soms met veel zoutdeelen j 
bezwangerd. 

21". Wat verstaat men onder den naam „bontys"t 
Bomijs noemt men het ijs, dat langs de oevers of 

op ondiepe plaatsen blijft hangen, als het water daar
onder wegvloeit, en waar dan 't water als draagvlak 
ontbreekt. Bolijs is m. i. met bomijs synoniem: bei
den hebben doorgaans een doffe kleur en zijn broos, 
korrelig als bevroren sneeuw, welke broosheid waar- j 
schijnlijk wordt veroorzaakt door het uitvriezen van 
't ijs in drogen toestand; beide soorten zijn bij de 
schaatsenrijders berucht cn wij kennen de waarschu
wingen: „Jongens, past op, daar is't allemaal bomijs" ! 
of „bolijs." 

22°. Moet zoogenaamd grondijs ten allen tijde aan 
de oppervlakte komen, en kan het ook nog op andere 
wijze gevormd worden, dan door hetgeen in De Opmer
ker werd beschreven? 

Grondijs zal m. i. altijd naar de oppervlakte moeten 
opdrijven, om de reden bij n". 20 genoemd. Van het 
tegendeel is mij door ervaring niets bekend geworden. 
Mogelijk dat bij dc vorming op een zeer los bed , het 
water dat in de poriën daarvan zit (zie n". 2) tegelijk 
met het onmiddellijk aangrenzend water, zich tot ijs 
vormt, en zoodoende aan het bed getand, daaraan 
blijft hechten. Doch daar het grondijs nog in zijn 
naaldvorm is, als het naar den spiegel rijst, moet ook, 
dunkt mij althans, de drijfkracht van eenige volume, 
toch nog sterker zijn, dan deze verbinding aan het 
bed. 

23". Wordt drijfijs gevormd door grondijs? Kan dit 
ook op de diepe plaatsen van eene rivier oj stroom ont
staan ? 

Het grondijs moet, behoudens de voorwaarde hier
boven genoemd sub 22 , mee met den stroom waar/// 
en waarop het drijft, en dit is dan, aan den spiegel 
gekomen, „jong drijfijs" geworden in de zuivere be-
teekenis van het woord. In het vroeger verhandelde ligt 
de meening, dat grondijs ook ontstaat op de diepe 
plaatsen eener rivier, doch niet zoo gemakkelijk. Al is 
de rivier door een vaste baan gedekt, kan daaronder 
zich toch nog wel grondijs blijven vormen. Het heusijs 
(zie n°. 20) aan den onderkant eener ijsbezetting, dat is 
de naald-, de sneeuwvormige ijspap, die bij besloten 
rivier onderaan de vaste korst gehecht is, of met den 
stroom meedrijft, komt mij daartoe wel als bewijs voor. 
De schollen, vaster ijs dan de heus en die ook op 
overeenkomstige wijze aan de korst door haar drijf
kracht hangen, of met den stroom meegaan , zijn ver
moedelijk stroomopwaarts, aan den natten omtrek, ook 
in de besloten rivier gevormd, en hebben op den 
reeds afgelegden weg gelegenheid en tijd gehad, om 
zich langzamerhand te vergrooten door nieuwe schuring 
en hare moleculen vaster aaneen te sluiten, vóórdat 
zij kwamen waar wij ze bespiedden. 

24". Bevordert dc regelmatige a/strooming eener ri
vier het opdrijven en vormen van grondijs, of voor
komt zij dit, alsmede het zich meer aan-clkandcr-hcclitcn 
der schollen? 

Hoe regelmatiger het stroomprofiel eener rivier is in 
lengte en breedte, des te regelmatiger en langzamer 
zal ook het grondijs ontstaan. Dit kan men nagaan 
(zie n". 19) uit de orde in hoeveelheid en drijfgang, 
die jong drijfijs vertoont aan de oppervlakte des strooms. 

Door het gemis van onregelmatigheid in den natten 
omtrek, zal ook de daarmede samengaande locale 
stroomversnelling geen plaatshebben; en de gelegen
heid tot het vormen van grondijs, en het zich aan-
elkander-sluiten der drijvende schotsen zal daardoor 
tot zijn minimum van mogelijkheid bepaald blijven. 
In een regelmatig stroomprofiel, en bij even regelmatige 
snelheid van het water, zal de ijsvorming langzaam en 
de ijsgang even ordelijk toegaan, en de vrede zou 
alleen kunnen worden verstoord door den invloed van 
den wind, die, vooral bij zwaren ijsgang, op beperkte 
afstanden langs de rivier , plaatselijke gevaren kan doen 
ontstaan. 

Alkmaar, Juli 1884. 

ERRATUM. Op bladz. 282 , 2U kolom, 12e regel van 
onderen, staat: „waar de snelheid echter altijd nog 
meer bedraagt dan die aan de oppervlakte". Men leze: 
„waar de snelheid echter altijd nog meer bedraagt dan 
de helft van die aan de oppervlakte". 

IETS OVER PORTLAND-CEMENT. 
Het Bestuur der Vereeniging van Duitsche cement-

fabrikanten teekent in de Deutsche Bauzeitung van 30 
Juli j.l. protest aan tegen de mededeeling van professor 
Tetmajer te Zurich, in n". 24 van de Schwcizcrische 
Bauzeitung opgenomen, dat zeer fijngemalen lichamen, 
die een bindend kiezelzuur bevatten, zooals gekorrelde 
hoogovenslakken, aan de mortel eene grootere mate 
van vastheid geven, als zij binnen zekere grenzen onder 
het portland-cement vermengd worden. 

De uitslag der proeven, door genoemden professor 
genomen , staat in lijnrechte tegenspraak met de tal
rijke onderzoekingen, door de leden der Vereeniging 
van cementfabrfkanten gedaan; slechts één geval maakte 
daarop uitzondering, maar hierbij heeft men de werking 
der hoogovenslakken niet met volkomen juistheid kun
nen nagaan. Het is der Vereeniging met hare talrijke 
proeven nooit mogen gelukken, ook met de stoffen, 
die algemeen erkend worden als bevattende bindende 
kiezelzuren (zooals tras en gekorrelde hoogovenslakken), 
eene grootere mate van vastheid aan de mortel te 
geven, en evenmin leverde de vermenging dezer ma
terialen met kalk, naar de voorschriften der normen 
beproefd, eene gelijke uitkomst op als professor Tet
majer met de door hem gebruikte slakken had. 

De resultaten der genomen proeven zijn dus hier, 
voorzoover ze het gebruik van poedervormige stoffen 
met een bindend kiezelzuur betreffen, met elkander in 
tegenspraak. 

De heer Tetmajer heeft, zooals hij mededeelt, voor 
zijne proeven speciaal bereide slakken gebruikt. Het 
Bestuur der Vereeniging betreurt het, dat deze niette 
zijner beschikking zijn, zoodat het dc samenstelling der 
slakken niet kon onderzoeken. Daaruit zou men kunnen 
afleiden, in hoever deze van invloed kan geweest zijn 
op de verkregen vastheid. 

Teneinde de quaestie op te lossen, in welk opzicht 
de bovengenoemde stoffen op het chemische verhar
dingsproces van normaal portland-cement van invloed 
zijn, wordt op verzoek van het Bestuur, door Prof. 
Dr. R. Fresenius en Dr. W. Fresenius te Wiesbaden, 
een speciaal onderzoek ingesteld , in de hoop dat het 
hun zal mogen gelukken, de werking der genoemde 
stoffen bij het verhardingsproces tot opheldering te 
brengen. 

Mocht het resultaat van het onderzoek zijn, dat eene 
zoodanige vermenging eene verbetering van cement-
mortel is, dan komt dit aan de practijk ten goede. 
Men moet echter niet uit het oog verliezen , dat ver
menging van cement met andere stoffen als een begin 
van mortelbereiding moet beschouwd worden en dat 
zulk een mengsel niet anders mag geleverd worden 
dan onder den naam, dien het werkelijk verdient en 
in voege als dit ook door de fabrikanten van kunststeen 
en dergelijken gedaan wordt. 

V A R I A . 
Houten plaveisels. Van deze schijnt de duurzaamheid 

aanmerkelijk te worden verhoogd door een doordrin-
gings-stelsel van Rütgers, waarbij chloorzink en een 
zwakke oplossing van carbolzuur worden aangewend. 
Het waarborgt, naar men zegt, ten volle tegen ver
rotting van het hout en verzekert tevens zijn veerkracht. 

Ijskelders. Bij het bouwen van ijskelders moet het 
gebruik van zaagmeel voor het isoleeren der warmte 
ontraden worden; het zaagsel toch vormt kluiten, zoo
dra het eenigszins aan vocht is blootgesteld, en gaat 
daarna tot verrotting over, waarbij zich onaangename 
geuren ontwikkelen. Het verdient de voorkeur gehakt 
stroo te gebruiken. Voorts moet voor geregclden af
voer van het water uit de bewaarplaats gezorgd wor
den , waartoe het noodzakelijk is het binnendringen der 
lucht door eene water-afsluiting te voorkomen. 

Een goed voorbeeld. Het Kunstgewerbc Vertin te 
Halle a. S. heeft eene prijsvraag uitgeschreven voor 
een gesmeed ijzeren hekwerk om het monument van 
Handel, dat hoogstens 2500 mark mag kosten. De 
uitgeloofde drie prijzen bedragen 200, 100 en 50 mark 
en vertegenwoordigen te zamen 350 mark of veertien 
procent der bouwsom. 

B E N O E M I N G E N . 
Door Z. M. is de teekenaar 2 , l c' klasse J. Steven-

huysen, met ingang van den eersten October aanstaande, 
benoemd tot opzichter der maritieme werken bij 's Rijks 
werf tc Willemsoord. 

De heeren O. J. van der Eist, J. M. A. Zoetmul
der en B. J. Paardekooper, civiel-ingenieurs en tijde
lijke opzichters bij de werken tot verlegging van den 
Maasmond, zijn met ingang van I September e. k. be
noemd tot adjunct-ingenieur bij die werken. 

B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
— Georg Eberlein, vroeger leeraar in de bouwkunst 

aan de Kunstschool te Neurenberg, is aldaar den 8 
Juli gestorven. De overledene was zoowel architect 
als schilder; op het laatste gebied heeft hij zich ver
dienstelijk gemaakt bij de restauratie van het inwendige 
van den burg Hohenzollern. 

— Onder de houtconstructiën, waarop Duitschland 
met recht trotsch is, verdient het zoogenaamde Knochen-
hauer-Amtshaus te Hildeshcim genoemd te worden. 
Op den eersten dag dezer maand brak op den zolder 
van dit schoone gebouw brand uit, maar aan de ijverige 
pogingen der brandweer mocht het gelukken den brand 
te stuiten, zoodat de verwoesting zich tot het deel 
boven den zoldervloer bepaalde. Het Gemeentebestuur 
heeft besloten den gevel weder op te bouwen en hier
voor zal gebruik gemaakt worden van de afgietsels der 
ornementen, die zich in het museum der stad bevinden 
en van de fragmenten, die gered of aan de werking 
van het vuur ontsnapt zijn. Het is een gelukkig ver

schijnsel, dat het schoone gebouw in den oorspronkelijken 
toestand zal worden opgebouwd en de tijden zijn wel 
veranderd, daar in vroegeren tijd niet dan met groote 
moeite verhinderd werd dit monument voor den mo
ker des sloopers te sparen. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'S-GRAVENHAGE. Het Koninklijk Instituut van Inge

nieurs zal Vrijdag 29 dezer te Rotterdam vergaderen 
in het sociëteitsgebouw der Rotterdamsche Diergaarde. 
Door de zorgen eener feestcommissie bestaat er dien 
dag, na afloop der vergadering, voor de Leden gele
genheid om per extra tramrijtuig vervoerd te worden 
naar de Gemeentegasfabrick aan den Oostzcedijk, die 
belangrijk uitgebreid wordt en waar de bouw van eenige 
groote gashouderkuipen onderhanden is. Na dit werk 
bezichtigd te hebben, kunnen de leden een van de on
derstaande tochten doen: 

a. in gereedstaande rijtuigen naar eenige gebouwen 
en inrichtingen, als: het Abattoir, het Erasmiaansch 
Gymnasium, het Museum Boymans, de Vischmarkt, 
alsmede de Ambachtsschool; 

//. in gereedliggende stoombootjes (aan het Boeren-
gat) naar de voltooide werken in de Oude Haven, eene 
nieuwe hydraulische basculebrug en den in aanbouw 
zijnden kaaimuur aan de Boompjes. 

Te 5 uren wordt een maaltijd in het Gebouw der 
Diergaarde gehouden, waar 's avonds eene muziekuit
voering plaats vindt. 

Op den volgenden dag , Zaterdag 30 Augustus, ligt 
te 9'/.2 uren voormiddags een stoomboot aan het Werk 
aan de Boompjes gereed voor vertrek naar de Dok
haven , waar gelegenheid is de drijvende dokken der 
gemeente te bezichtigen. Dc tocht wordt langs de 
handelsterrcinen en door de Koningshaven naar de fa
briek der Nederlandsche Stoombootmaatschappij op 
Fyenoord vervolgd, waar deze fabriek bezichtigd kan 
worden, terwijl er intusschen ook gelegenheid is de 
nabijgelegen fabriek voor houtbereiding van het lid 
Mr. C. Mirandolle tc bezoeken. Daarna wordt de tocht 
per boot voortgezet naar Slicdrecht, teneinde een be
zoek te brengen aan de brug bij Baanhock en de grond
verschuivingen in den nabijgelegen spoorwegdam. 

Na terugkomst om 5 '/., uren diner in het café restau
rant Fritschy aan de Maaskadc bij de Willemsbrug. 

De Hollandsche IJzeren-spoorwegmaatschappij en 
de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
verleenen aan elk lid, die zich ter bijwoning van de 
vergadering naar Rotterdam begeeft, op vertoon van 
het bewijs van lidmaatschap, retourbiljetten , geldig van 
28 tot 31 Augustus e. k., tegen de vracht voor de 
enkele reis. 

DeNederlandsche Centraalspoorwegmaat.se happij geeft, 
op denzelfden voet, gewone retourbiljetten af, die gel
dig zijn voor zes dagen. 

— Door Z. M. is voor de behartiging van de Ne
derlandsche belangen op de Internationale Tentoonstel
ling te Antwerpen een hoofd-commissie ingesteld en 
daarin benoemd: 

tot lid en voorzitter Mr. C. J. E . Graaf van Bylandt, 
lid der Gedeputeerde Staten van Zuidholland; 

tot lid en penningmeester Mr. W. A. Baron van 
Verschuer, Raad-adviseur bij het Departement van Wa
terstaat, Handel en Nijverheid; 

tot leden en secretarissen: Jhr. Mr. E. W. Berg, 
secretaris van den Raad van Toezicht op dc spoor
wegdiensten, en M. Hijmans van Wadenoyen, allen 
te 's-Gravenhage. 

Tot leden: Dr. A. T. van Aken, inspecteur van het 
middelbaar onderwijs te 's-Gravenhage; J. P. de Bordes, 

http://Centraalspoorwegmaat.se
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president van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, 
te 's-Hage; C. Bosscher, gewezen directeur van het 
binnenlandsch bestuur van Nederlandsch-Indië, te 
's-Hage; J. F. W. Conrad, voorzitter van het hoofd
bestuur van de Nederlandsche Maatschappij tot Bevor
dering van Nijverheid, te 's-Hage; Jhr. A . C. van 
Haeften, oud-zeeofficier, te's-Hage; Dr. P. J. Kaiser, 
verificateur van 's Rijks zeeinstrumenten , te Leiden, 
L . C. van Kerkwijk, oud-luitenant-kolonel der genie, 
te 's-Hage; E . Koechlin, ondervoorzitter van het be
wind der Vereeniging van en voor Nederlandsche In-
dustrieelen, te Rijswijk; J. A. Krelage, eerelid van het 
Hoofdbestuur der Nederlandsche Maatschappij voor 
Tuinbouw en Plantkunde , te Haarlem; A. E. Maas , 
lid van het college voor de zcevisscherijen, te Schcve-
ningen; J. F. Metzelaar, ingenieur-architect voor de 
gevangenissen en rechtsgebouwen, te 's-Hage; Dr. J. Th. 
Mouton, voorzitter van het hoofdbestuur der Vereeni
ging tot Bevordering van Fabriek en Handwerksnijver-
heid , tc 's-Hage; C. J . van der Oudermeulen , voor
zitter van het hoofdbestuur der Hollandsche Maatschappij 
van Landbouw, te Wassenaar; Mr. M. C. J. Piepers, 
Voorzitter van den Raad van Toezicht op de spoor
wegdiensten, te 's-Hage; F. C. Tromp, oud-zeeofficier, 
te Amsterdam; Dr. E. van der Ven, conservator van 
het physisch kabinet van Teylersstichting, te Haarlem; 
R . van de Wall Bake, oud-administrateur van de Hol
landsche IJzeren-spoorwegmaatschappij, te Amsterdam, 
en D. L. Wolfson, oud-directeur der Nederlandsche 
Stoombootmaatschappij en van de fabriek van stoom-
en andere werktuigen op Fyenoord, te 's-Hage. 

A M S T E R D A M . De heeren Falkenburg, werktuigkun
dig ingenieur, en Rahder, oud-officier der genie, heb
ben , van 1 Augustus af, hierterstede een ingenieurs
bureau gevestigd, dat zich ten doel stelt de ontwerpen 
en de uitvoering te bezorgen van werken op bouw
kundig- , waterbouwkundig- en werktuigkundig gebied. 

R O T T E R D A M . Woensdag jl. des middags te halfdrie 
had alhier eene proefneming plaats met brandvrije 
asbest-verf door de United Asbestos- Cy. Lint, op het 
exercitieveld aan den Crooswijkschewcg, onder lei
ding van den uitvinder, den heer Ch. Mountford, en 
den agent voor Nederland, den heer James Willing. 
Verschillende autoriteiten waren ter plaatse aanwezig, 
o. a.: Burgemeester en Wethouders van Rotterdam en 
vele Raadsleden, de Adjunct-directeur der gemeente
werken , leden van de brandweer, leden van de Ka
mer van Koophandel, leden van de Vereeniging van 
Fabrieks- en Handwerksnijverheid, de Commissie der 
Vereeniging Rottcrdamsche Schouwburg, verschillende 
fabrikanten, architecten , assuradeurs , enz. Voorts wa-
fen vertegenwoordigd: dc Ministeriën van Koloniën en 
Justitie door twee Hoofdambtenaren, de gemeente 's-Gra-
venhage door den Directeur der Gemeentewerken, 
Dordrecht door den Gemeente-architect. 

De proefneming is als volkomen gelukt te beschou
wen. Twee gelijke houten huisjes, waarvan het eene 
in ruw hout, het andere met de brandvrije asbest-verf 
lichtgrijs geschilderd, onmiddellijk tegen elkander ge
plaatst en stevig met latten verbonden, werden opge
vuld met eene belangrijke hoeveelheid spaanders en 
krullen, flink begoten met petroleum en daarna gelijk
tijdig in brand gestoken. 

In een oogenblik stond het eerste huisje in volle 
vlam, terwijl in het andere de geheele inhoud ver
brandde zonder zelfs de verf van de binnenwanden te 
zengen. De wind, flink uit het westen waaiende, werkte 
inmiddels krachtdadig mede om de vlam over het be
lendende gebouwtje te doen heenslaan, doch tevergeefs; 
zelfs toen door den verzengenden gloed de verf aan 

den buitenwand aan het bladeren ging, was de vlam 
nog machteloos. 

Stuk voor stuk stortten dak en muren van het eerste 
gebouwtje ineen, terwijl het brandvrije lokaal, volko
men gaaf, proefondervindelijk het bewijs leverde van 
de deugdelijkheid der genoemde verfsoort. 

Naar men ons mededeelde, was het houtwerk van 
gebouw N°. 2 bestreken met twee lagen asbest-verf, 
daarna met eene laag waterproof-fixing, welke laatste 
zelfstandigheid tevens volkomen tegen invloed van het 
weder bestand moet zijn. 

Het asbest, herkomstig uit de mijnen van Valtelline 
en Val d'Aoste (Noord-Italië), langs chemischen weg 
tot eene vloeibare verf bereid, is langer van vezel dan 
dat uit Canada verkregen, en is zelfs geschikt tot het 
vervaardigen van linnen, papier enz. 

(N. R. C.) 
— Door Burgemeester en Wethouders van Rotterdam 

is bij den Gemeenteraad ingediend een plan tot uit
breiding der werken voor de drinkwaterleiding aldaar 
en een herziening van het tarief. In dit plan zijn op
genomen : 

10. de uitbreiding der filters met een oppervlakte 
van 16,000 M' J; 

20. het aanleggen van een bevloerd nieuw bezin-
kingsbassin buitendijks, begrensd door de normaallijn 
der rivier de Maas , welk bassin bij een oppervlak van 
40,000 M- opeen capaciteit van 60,000 M' 2 nuttig ef
fect wordt aangelegd; 

30. het bouwen van een nieuw machine- en ketel
huis en steenkolenbergplaats met een stel van twee ge
lijke groote stoomwerktuigen, te zamen van 300 paar
denkracht en bijbehoorende machinistwoning; 

40. het verbeteren van den ingang van het zooge
naamd haventje daar ter plaatse, opdat dit toeganke
lijk worde voor groote kolenschepen en vervanging van 
de daarover liggende brug door een andere; 

50. de uitbreiding van een buizennet. 
De kosten van al de aangegeven werken worden 

door den Directeur der gemeentewerken geraamd op 
/1,750,000 a ƒ1,800,000. 

Daarmede zal de inrichting kunnen leveren 42,000 
M 3 behoorlijk gefiltreerd water per dag, terwijl de ge
legenheid tot verdere uitbreiding, indien die later noo
dig mocht zijn, blijft bestaan. 

Wat het tarief betreft, bestond oorspronkelijk het 
plan om de watermeters algemeen toe te passen , doch 
na overleg met de commissie voor de waterleiding zijn 
Burgemeester en Wethouders daarvan teruggekomen 
en hebben zij het thans gehuldigde beginsel behouden, 
nl. abonnement voor huiselijk gebruik en berekening 
per watermeter voor industrieelc en daarmede gelijk 
gestelde doeleinden. 

D E L F T . Dezer dagen overleed alhier de heer A. 
Koolhoven, civiel-ingenieur en adsistent bij de sterren
kunde aan de Rijks-universiteit te Leiden. Slechts 
korten tijd mocht de overledene in genoemde betrek
king werkzaam zijn. 

D E U T I C H E M . De „Vereeniging van gasfabrikanten 
in Nederland" zal alhier eene tentoonstelling van gas
motoren houden, meer bepaaldelijk tot het nemen van 
vergelijkende proeven van verschillende stelsels en fa
brikaten. De tentoonstelling wordt met I October ge
opend en zal van zes tot negen maanden duren. De 
Gemeenteraad besloot, als premie een gouden medaille 
ter waarde van ƒ 7 5 uit te loven. 

DELFTSHAVEN. De opgeheven fabriek van stoom
werktuigen van de firma Evrard, Van Duyl & De 
Kruijff, is overgenomen en zal worden voortgezet door 
den heer H. de Ridder. 
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A A N B E S T E D 1 I N I G . 
3 STRAAT EN RIOOLWERKEN. 
r - B U R G E M E E S T E R EN W E T H O U D E R S van 
HAARLEM zullen op Donderdag den 28™ 
Augustus 1884, 's namiddags 2 uur, ten Raad
huize der Gemeente in het openbaar aan
besteden : 

Het leggen van een bij de Ge
meente voorhanden riool van 
portland cement, het maken van 
bestratingen, het zetten van kop-
lagen en kantdeelen in de Leid-
sche straat. 

R a m i n g ƒ 6 9 0 0 . 
Hesti'k en voorwaarden liggen ter inzage 

op de Gemeente-Secretarie op alle werkdagen 
van 10—4 uur. 

Plaatselijke aanwjjzing op Maandag voor 
de besteding des morgens ten 10 uur. 

Inlichtingen zijn te bekomen aan het Bu
reau van gemeentewerken(Koningstraat n*. 2) 
op alle werkdagen tusschen den dag der 
aanwjjzing en dien der besteding, des mor
gens tusschen 9 en 10 uur. 

Haarlem, 15 Augustus 1884. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

E . A. JORDENS. 
he Secretaris, 

J . TIEI.ENIUS K R U Y T H 0 F F . 

Aanbesteding. 
B U R G E M E E S T E R EN WETHOUDERS van 

VUREN zullen op Maandag den 18 Augustus 
1884 's namiddags ten 3 uren ten Raadhuize 
aldaar 

openbaar aanbesteden: 
1°. Het bouwen eener school en 

onderwijzerswoning te Vuren. 
Raming / 26,837.13. 

2 ° . Het bouwen eener school en hor-
stollen der onderwijzerswoning 
te Dalem. Raming /14,888.16. 

De aanbesteding zal plaats hebben in per
ceelen en in massa. 

Aanwjjzing Woensdag 13 Augustus des 
voormiddags ten 10 uren te Dalem en ten 
12 uren te Vuren, alsmede op den dag der 
aanbesteding op geljjke uren en dezelfde 
plaatsen. 

Bestekken en teekeningen zjjn a ƒ 2.00 voor 
ieder werk te verkrjjgen ter Secretarie te 
Vuren. 

Inlichtingen te bekomen bjj den bouwkun
dige C. K E N T I E te Woudrichem. 

Buraemeester en Wethouders voornoemd. 
' C. A. V A N E V E R D I N G E N , 

Burgemeester. 
A. V A N D E GIESSEN Pz., 

Wethouder. 

L 
Vraagt Catalog. 

NEDERL. 

Van der 
O a l v . op 

LOONl 

Losanges , 
IJzeren Daken, 
en Zijbekl., 

IJzeren Gebouwen, 
Gegalv. IJzeren 
Emmers, Tobben, 
Gieters, enz. enz. 

VERZINKPABRIEK, 

linden & Co. 
Dordrecht. 

Zuinigheids- I Niet aangroeien
d e en roestwe-

Roosterijzers.| rende Verven. 

s P A R K E T V L O E R E N , : ! 
3 VILLEROY & BOCH, METTLACH £ 
2 BOCH Frères, MAUBEUGE KJ 
5 MINT0N, HOLLINS & C»., STOKE g 

b|| de Vertegenwoordiger, en Depothouder.: Sj£ 

S D E L I N T 4E O . , g 
Oostzeedjjk 248, Rotterdam. 

KLOOS & m LIIBURGH 
R O T T E R D A WT 

E I G E N A A R S v a n B A Z A L T G R O E V E N 
in RIJNPRUISSEN. 

Agenten van de Maatschappij van 
Quenast, van de Hardsteengroeven 
der Maatschappij St. Georges en van 
de Bonner Portland-cement Fabriek. 
Handelaars in Bazalt, Hardsteen, Straatkeien, 

Portland-Cement, Bruinsteen, enz. 

G. J. VINCENT & C , 
Kunstsmeden, 

Bekroond op de Internationale Koloniale 
en Uitvoerhandel Tentoonstelling 

te Amsterdam in 1883 met de 
Z I L V E R E N M E D A I L L E . 

Specialiteit in IJzeren Hekken 
FIJN SMEEDWERK. 

Leveren: Paardenruiven, IJzeren Ke
tels en Reservoirs voor water, olie, enz. 

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

S T O O M K E T E L S EN 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
EERE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

H o l l a n d s c h e T u i n e n Z e e p a a r d , 
Bickerstraat 

A M S T E R D A M . 

Heeren Architecten. 
P A R K E T V L O E R E N V A N H O U T van 

A. BEMBE Keulen 
(Mergentheim, Maim) opgericht in 1780. 
Deze fabriek levert in de beste soorten, 

kant en klaar gelegd, de vloeren naar het 
bestaande Monsterboek of naar te geven tee
kening; ook Parket op Asphalt. Vele 
vloeren zjjn reeds tot tevredenheid der be
stellers, in Nederland geleverd. 

Bekroond met de eerste prijzen op de 
Tentoonstelling te Amsterdam 1883. Monsters 
en prjjzen worden gaarne verstrekt door den 
vertegenwoordiger voor Nederland: 

FRANZ DIJCKERHOFF, 
Emmerik aan den Rijn. 

BECKER & BI1DMNGH. - ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK VAN 

W A T E R P A S - , 
H O E K M E E T -

en andere 

I N S T R U M E N T E N 
voor I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S e n z . 

Geëmailleerd-ijzeren P E I L S C H A L E N , 

WEEGWERKTUIGEN. 
T E R R A - C O T T A - F A B R I EK 

gevestigd te ZEIST (sedert 1835), 
B E K R O O N D M E T D I V E R S E M E D A I L L E S . 

Magazijnen te Amsterdam, Achteroosteinde 
bij het Paleis voor Volksvlijt. 

Uitgebreide handel in: Kleurige Gevel- en Proflelsteen, Fransche Muur-, 
Vloer-, Trottoir- en Mosaïk tegels, alle soorten Dakpannen en IJzeren Dak
ramen. Portland-Cement franco aan elk Station op keur en prjjzen tegen elke 
concurrentie. 

en 
Gegoten Cementen Voorwerpen. 

Eene groote keuze M A R M E R E N S C H O O R S T E E N M A N T E L S uit de Stoom-
marmerfabriek van den heer E . K . OZINGA is in onze Magazijnen dageljjks ter bezich
tiging voorhanden. 

G R A F Z E R K E N en M O N U M E N T E N , H E E L D E N en V A Z E N , Marmeren 
en Bremer V L O E R E N , A L B A S T I N E en C H E M I S C H E V E R F . 

MAMTWHT # Co., 
Achteroosteinde, A M S T E R D A M . 
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L O U I S G O F F I N & C I E . 
Avenue Rogier 27 Luik. 

L A R O C H E T T E S T E E N , bekroond op 
de Tentoonstelling der Maatschappij ter be 
vordering der Bouwkunst in 1882; verder 
Hardsteen, Kcijcn, Kalk , enz. enz. 
Monsters op aanvrage verkrijgbaar. 

A . I M D i : V I I I E S . I r . 
J A L O U S I Ë N F A B R I K A N T , 

Passeer derg; acht N . 22. Amsterdam. 
Beveelt zich bij heeren Bouw

kundigen aan voor de levering 
van BINNEN- en BUITEN1AL0USIËN. 
uitent net en «oliede, tegen den 
laagsten prijs, alsook houten 
Rolgordijnen. 
Monsters en prijsnpijnaf franco 

en oralis. 

FABRIEK BE IIOIIAMM'IIE IJSSEE 
D E J O N G H & C 

Civiel-Ingenieurs te Oudewater, 
leveren en vervaardigen in den kortst mogeljjken tjjd alle soorten van Stoombaggermo-
lens in hout- of ijzerconstructie, volgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte en op
brengst van 150 tot 2(100 IC* per werkdag, Stoomgraafmachines (Hxcavateurs), Stoom
werktuigen, Ketels, Drijfwerken, Locomobielen, Heimachines, Steen- en Tegelvorm-
niachines. IJzeren Kap- en Brugcons truct i ën enz. 

PIlflTOLITIIflfiRAPIIIE, PH0T0ZI\C0f,KAPIÏIE 
e n S l r i r o t y p e - l n r i r i i l i n g 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zijne inrichting voor Plioislltliogrniiliie, 
byzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van H H . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l'hotezlmo-
graphle voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zijne "tiéreuijix-iuriilitlng voor H H . Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

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

De heer JOH. G. S T E M L E R Cz. , te Am
sterdam, heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
bestellingen voor Phetolltliogranhle, zonder 
prijsverhooginij voor de bestellers. 

O. J. THIEME. 

Bekroond: 

Dasseldorp 1880 
Weenen 1880. 

Gouden Medaille 
A m s t e r d a m 1883 

JOH ANN ODORICO. Frankfort a/M. 

Bekroond: 

Frankfort a/M. 1881. 
Amsterdam 1882. 

FABRIEK VAN 

Marmermozaïek en Terrazzo-vloeren, Glasmozaïek, 
Kunstmarmer en Cementuitvoeringen. 

Succursale»: Amsterdam, Weenen, Londen, Boston. 
0|>|joi-i<?ht l e » ï ï O . 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 

FERD. ENGERS, Amsterdam. 

J. L. BACON & C°. 
Ingenieurs, aannemers van verwarming en ventilatie. 

Gouden Medaille, 
Tentoonstelling 1883, Amsterdam, 

N i e u w e v a a r t . 10 
AMSTERDAM. 

Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge
stichten , woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 

Projecten en begrootingen worden kosteloos 
geleverd. 

Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VAL DE TRAVERS, 
FABRIEK 

TE 

AMSTERDAM 
B e l t w e g N " . 3. 

T R A O E M A R K . N A T U U R L . A S P H A L T 
VAN 

VAL DE TR ITERS 
ZWITSERLAND. 

G e c o m p r i m e e r d e A s p b a l t w e g e n e n d i t o D o r s c h v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p l i a l t - M a s t i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i n g - R i n k s , M o u t v l o e r e n , 

K e l d e r s . 
K o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a s a z j j n v l o e r e n , G a n g e n . V e r a n d a ' s , 

B r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , B e l o n - F u i i d e e r i i i g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zicb 
te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of bjj den Heer 
H . 6 . K N O O P S C.OZN. , Beekstraat F . 6 2 , te Arnhem. 

De Directeur, W. P A T O N W A L S H . 

Bjj F . GOUDA QUINT, te Arnhem, is verschenen dc mie aflevering van: 
B e k n o p t P r a c t i s c l i L e e r b o e k 

DB 

Burgerlijke en Water-Bouwkunde, 
DOOR 

l i . F . P E i A S S C H A E R T . 
Leeraar aan de Burgeravondschool en de Hoogere Burgerschool, te Delft. 

M e t o m s t r e e k s 8 0 0 in d e n t e k s t g e d r u k t e , u i t g e w e r k t e C o n s t r u c t i e - f i g u r e n . 
De uitgave goschiedt bij inteekening in ongeveer 14 ii 15 afleveringen a / 1.20. 

KYANISEERFABRIEK 

J. & D. VAN DER POT 
R O T T E R D A M . 

Voor Rasterwerk, zoowel bezaagd als rus
tiek, Binten, Vloerdelen, geheele 

getimmerten enz. 
Volkomen behoedmiddel tegen rotten 

en Champignon, 
terwjjl de vloeren ook veel minder afslijten. 

Alles wordt op verlangen volgens 
teekening gereed gemaakt met bijlevering van hout. 

Commissionairs in 
D e n n e n - , V u r e n - , G r e e n e n - e n E i k e n 

B E S T E K H O U T . 
Eenige handelaren in de 

Prima PORTLAND-CEMENT, 
merk DVCKEKHOF!' * Min*»:, 

in wlchthoudende vaten van 180 Kilo en in 
zakken van 70 Kilo, niet vervalscht met hoog
ovenslakken , kalksteen, tras of andere bijmen
ging, en laat op de zeef van 900 mazen p. 
c . M 1 , hoogstens 4% achter. 

H A R D - e n Z A N D S T E E N en 
NIEDERMENDIGER BAZALT LAVA-

Chemisch bereide V e r f , 
O L I E B I J T S E L S en V E R N I S S E N 

uit de fabriek van den Heer 
P. A. Q. V A N G E L D E R , 

te Rijswijk bjj '» Hage. 

Italiaansche Mozaïkvloeren, 
volgens teekening. 

ENGELSCHE AARDEN BUIZEN. 
B E L G I S C H E G I P S . 

Vuurvaste Steunen en Vuurklei e n z . 

Gedrukt bjj G. W. van der Wiel & r>., te Arnhem. 
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RCHITECTVRAETWMICITIA 
mzjkf/M-Ms ^ « K O ^ I B tun e f l B i tt^JKajwrf 

Redacteur-Uitgever F. \V. V A N G E N D T ](*/-. 
Bureau der Redactie van Architeetura et Amicitia: JAN SPRINGER 

C. B. POSTHUMUS MEYJKS en A. \V. WEI SS M A N . 
Stukken voor bet Genootschap, de Redactie betreflende, te adresseeren 

aan den lieer C. Iï. POSTMUMI'S MEYJES, Prinsengracht K51 Am ster 
dam, en die omtrent de Administratie van liet Genootschap aan den 

Heer Ti l . G. STRKN<;KKS, Oosterdoksluis, te Amsterdam. 
Alle andere stukken en advertentiën aan het Bureau van De Opmerker 

Driekoningenstraat N°. 28 te Arnhem. 

A.WV. 
A BONN KM E N T per 3 maanden of wel iet golden per jaar bij 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag; voor hel buitenland 
f 7.50 en Netlerlandsch-Indie J' 9.—, bij vooruitbetaling. 

A D V E R T E N T I Ë N , ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een bewijsnonnncr, worden tot Vrijdag avond aangenomen. 

Voor veelvuldige plaatsing of een groot aantal regels worden abon
nementen gesloten. 

AFZONDERLIJKE NOMMERS, uitsluitend bij contante betaling te beko
men, ad 15 cent per stuk en 25 cent per plaat. 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T GENOOTSCHAP. 

Heeren Leden wordt bericht: 
dat door den heer H. W. A. Croiset van Uchelen, 

namens de heeren H enkenhaf en Ebert, in het Sociëteits
lokaal geëxposeerd zijn de teekeningen van het Kur-
haus te Scheveningen. 

Namens het Bestuur, 
de iste-Secretaris 

Th. G. Strengers. 

(A. et A.) BOUWWERKEN EN HUN OMGEVING. 
Dat dc omgeving van een bouwwerk van grooten 

invloed is op de werking, die het, als kunstvoortbreng
sel beschouwd, maakt, is een waarheid, die men zou 
wanen zoo bekend te zijn, dat het bijna overbodig 
geacht kon worden er nogmaals aan te herinneren. 

Toch wordt deze waarheid maar al te vaak uit het 
oog verloren, en worden dikwijls kunstwerken gesticht, 
die, eenmaal door hun omgeving omlijst, op den be
schouwer steeds den indruk maken, daar niet op hunne 
plaats te zijn. 

Onze tijd bouwt in alle stijlen, die maar denkbaar 
zijn, en zelden vragen de bouwmeesters zich af, of die 
stijlen wel geschikt zijn voor het klimaat, wel passen 
in de omgeving. 

Om niet te spreken van de min sierlijke voort
brengsels der architectuur van voor 1850, willen wij 
slechts wijzen op enkele bouwwerken, welken men, op 
zich zelf beschouwd, geen kunstwaarde kan ontzeggen, 
maar die, zoo door stijl als omgeving, toch den indruk 
geven, van niet voor het klimaat te passen, tusschen 
de hen omringende gebouwen niet tehuis te behooren. 

Bezie b. v. eens de Banque Nationale te Brussel, 
ontegenzeglijk een gebouw, dat met smaak en breed
heid geordonneerd is, al zullen wellicht de Neo-Grec 
details niet bij iedereen goedkeuring vinden. Toch komt 
dat gebouw, vlak bij de imposante St.-Gudule, geens
zins voordeelig uit, en zou het, als berg- en baksteen-

bouw behandeld , en 'tzij in Gothische, 'tzij in vroeg-
Renaissance vormen ontworpen, den beschouwer meer 
voldoen. Stond het gebouw daarentegen op een ruim 
plein, omringd door gebouwen in klassieken stijl, of 
althans niet in de onmiddellijke nabijheid van een mid
deleeuwsch gebouw , het zou beter voldoen, hoewel 
toch altijd de stijlvormen te zeer hun uitheemschen 
oorsprong zouden verraden. 

Beschouw verder in datzelfde Brussel het vermaarde 
Justitiepaleis. Hier kan men op de ligging van het 
gebouw althans geen aanmerking maken, en toch, al 
wordt de beschouwer een poos overbluft door de reus
achtige verhoudingen van het bouwwerk, waarvan Gar-
nier zeide, dat het „Ij'lt'phance de F art" vertegen
woordigt, het schijnt hem vreemd en zonderling, als 
hij zoo pas de schilderachtige plekken van oud-Brussel 
achter zich liet. Dat een pagode, zooals Poelaert die 
ontworpen heeft, een nationaal karakter zou dragen, 
wil er bij hem maar niet in. 

De markt bij het Brusselsch Raadhuis daarentegen 
doet zien, hoe door het samenvoegen van niet al te 
ongelijksoortige grootheden steeds in de bouwkunst 
een behaaglijk effect verkregen wordt. Al verliepen 
er ruim twee eeuwen tusschen den bouw van het Raad
huis en dien van dc Gildehuizen, dezelfde geest zat bij 
beiden voor. De baroque details van de laatsten ver
raden evenzeer een streven naar het schilderachtige, als 
de laat-Gothische maaswerken van het eerste. 

Wilt gij zien, welke schoone effecten men kan krijgen 
door bij het stichten van een bouwwerk op zijn om
geving te letten, beschouw dan eens de talrijke koper
gravures en schilderijen, die de stadsgezichten der 
XVIIe eeuw ten onderwerp hebben. Er is daar schier 
geen afbeelding bij, die niet getuigenis aflegt van den 
goeden smaak onzer vaderen. Al volgden zij de details 
der klassieken na, ze bleven aan den vaderlandschen 
berg- en baksteenbouw getrouw. Eerst tegen het einde 
der XVIIe eeuw, toen met de allonge-pruik ook de 
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deftigheid geboren werd, ging het nationale karakter 
uit onze bouwwerken verloren. 

Er is geen beter middel voor den architect, die 
zorgen wil dat zijn bouwwerken niet met hun om
geving „vloeken" , dan zich op het perspectiefteeke-
nen toe te leggen, een kunst, die maar al te veel ver
waarloosd wordt. De geometrische teekeningen van 
een gebouw geven volstrekt den indruk niet weer, 
dien het in werkelijkheid maakt, en laten de belang
rijke quaestie van de omgeving onaangeroerd. Wordt 
echter van een ontwerp een perspectiefteekening ge
maakt, cn worden de omringende gebouwen daarbij 
geschetst, dan Iran men zich volkomen goed reken
schap geven van het effect. 

Perspectiefteekenen is vooral daarom in discrediet 
geraakt, omdat de methodes, die de in ons vaderland 
gebruikelijke leerboeken aangeven, veel te uitvoerig en 
te omslachtig zijn. Het is echter eenvoudig een quaestie 
van wat routine, en als men, zooals van beoefenaars 
der bouwkunst ondersteld mag worden, niet onbe
kend is met de elementen der beschrijvende meet
kunde, is het leeren van perspectiefteekenen zeer ge
makkelijk. 

Vindt het perspectiefteekenen meer cn meer ingang, 
dan zijn wij overtuigd, dat dit der bouwkunst zeer 
ten goede zal komen. De stijlkennis der bouwmeesters 
begint allengs grondiger te worden , en de dwaze com
binatiën , waartoe zij zich vroeger, in hun onwetend
heid , lieten vei leiden, worden meer en meer curiosa. 
Ook het gebruiken van surrogaten is zoo verminderd, 
dat zelfs geen speculatiebouwer meer zijn gevel pleistert, 
laat staan dat een architect zijn toevlucht tot ornement 
uit het vat neemt. Als nu de architecten ook wat meer 
op de toekomstige omgeving hunner scheppingen gaan 
letten, en maar niet aan hun eerste luim en gril toe
geven , dan kan het niet anders, of dc vaderlandsche 
bouwkunst zal weer een belangrijke schrede voor
waarts doen. K. 

E E N A M E R I K A A N S C H E CURIOSITEIT OP 
BOUWKUNDIG GEBIED. 

De toenemende zucht naar iets nieuws, iets buiten
gewoons of iets bijzonder vreemds is een karaktertrek, 
aan onze I9'le eeuw zeer eigen en waaraan men met 
zooveel hartstocht tracht te voldoen, dat men als 't 
ware blind is voor alle rede en gezond verstand. Men 
schaamt zich zelfs niet eens meer de eerste en voor
naamste onder de kunsten te misbruiken , ja, haar, als 
een slavin , tot de vernederendste diensten te dwingen 
en te verlagen. De zucht tot het bizarre vindt zelfs 
voldoening in datgene, wat van ongerijmdheid en 
schromelijk verwarde combinatiën van zaken van hoogst 
tegenstrijdigen aard getuigt. Mogen alle volken der 
aarde zich die zucht in meerdere of mindere mate 
eigen gemaakt hebben, zeker zijn de Amerikanen het 
volk, dat alle anderen in dit opzicht overtreft en den 
toon aangeeft. Dat men allerlei wijzen bedenkt om 
reclame te maken en gepaste dwaasheden daartoe uit
vindt, moge een verscherping van het vernuft genoemd 
worden, maar dat men zelfs de prachtigste en heer
lijkste natuurtooneelen, op honderden mijlen afstand van 
eenig bewoond oord, ontsiert door annonces op groote 
rotsblokken of boomstammen met reusachtige, in bonte 
kleuren geschilderde letters, daarover is met recht reeds 

I menige klacht aangeheven en heelwat papier bedrukt, 
J daar het volkomen in strijd is met de zoo bij uitstek 
! esthetische natuur, waarvoor men alle gevoel verloren 
1 schijnt te hebben. Dat een architect een kunst, zoo 
J edel en schoon als de bouwkunst, tot reclame dienst

baar maakt en aan die zucht voedsel geeft, is eveneens 
I hoogst ergerlijk. Is zulk een architect niet in zeker 
Ĵ ijpzicht gelijk aan den gehoorzamen zoon, die door 

zijn vader de wereld ingestuurd werd met cle zedepreek: 
Verdien geld, mijn jongen , zoo mogelijk eerlijk , maar 
in elk geval, maak dat je het krijgt!? Moet een ar
chitect de bouwkunst dan alléén uitoefenen tot waar
borg tegen gebrek aan geld, alléén om dit in handen 
te krijgen en er een bestaan door te vinden? Neen, 
de bouwkundige, die het vak, dat hij uitoefent, lief
heeft en eerbiedigt en zijn roeping begrijpt, heeft edeler 
opvatting: hij is estheticus en poogt zijn kunstgevoel, 
in zijne werken uit te drukken, tot volkomenheid te 
brengen en alzoo de kunst te bevorderen; hij tracht 
artist te zijn , terwijl zijn geldzuchtige vakgenoot een 
beunhaas blijft. 

De curiositeit, die de architect J. Mason Kirby bezig 
was , volgens opdracht van zijn patroon , James V. Laf-
ferty , te bouwen aan het strand van West-Brighton op 
Coney-Island aan de kust van den Atlantischen oceaan , 
is thans voltooid. De opdracht van den heer James 
V. Lafferty was, het bouwen ter genoemde plaats van 
een bazaar, tevens hotel, in den vorm van een natuur
getrouwen , reusachtigen . . . . olifant. 

Aan de opdracht ontbrak nog enkel, dat die olifant 
op ontwijfelbare wijze de gelijkenis van Jumbo moest 
bezitten. Misschien is daaromtrent nog wel eenig ge
heim contract opgemaakt, want Jumbo's populariteit 
is te groot om er niet van te profiteeren. Hoe het zij, 
de heer Mason Kirby is aan het werk getogen en heeft 
zijn taak volbracht. Ziehier eenige bijzonderheden. 

De olifant staat op een platform van 350 voet vier
kant in eene houding, die aanduidt, dat het lieve 
dier bezig is voor het stoffelijk onderhoud van zijn 
lichaam te zorgen. Welk een esthetische gedachte, 
welk een artistieke opvatting! Een etende olifant! 

De Amerikanen maken alles op reusachtige schaal, 
olifanten niet uitgezonderd, en als men weet, dat een 
Amerikaansche voet — 0.307 meter is, dan kan men 
zich eenigszins een denkbeeld maken van de grootte 
en de afmetingen van dit monstergebouw, waarvan 
de hoogte van den top van de Howdah of observatie
post (zooals bij tijgerjachten en optochten gebruikelijk 
is in Indië) 122 voet 6 duim bedraagt. Van dezen 
tempel uit heeft men een prachtig uitzicht over een 
cirkel van 50 mijlen straal, omvattende een deel van 
den Atlantischen oceaan , de baaien van New-York , 
de steden New-York, Brooklyn, Jersey-City en de 
daarbijgelegen omstreken. 

De verdere afmetingen zijn : 
Totale lengte 150 voet; lichaamslengte 80 voet; 

lichaamsomtrek 168 voet; lengte van den nek Io voet; 
omtrek van dezen 108 voet; lengte van de pooten 40 
voet; omtrek der laatsten 60 voet; lengte der ooien 
34 voet; breedte ervan 20 voet; lengte van den 
staart 50 voet en zijn middellijn 11 voet, toeloopend 
in 16 duim; lengte van den tromp 52 voet; middellijn 
van den tromp 14 voet, toeloopend in 3 voet 4 duim; 
lengte der slagtanden 32 voet; middellijn van dezen 
6 voet, toeloopend in 1 duim; middellijn der oogen 
4 voet. Dezen zijn van glas gemaakt. 

De gaanderij is 270 voet lang; zij springt 10 voet 
buiten het lichaam over cn loopt rondom de inwendige 
ruimte. De Howdah of observatiepost is 32 voet in 't 
vierkant en 36 voet hoog. 

In het lichaam van den olifant zijn verschillende 

zalen en kamers, waarvan de volgende staat het aantal 
en de afmetingen aanduidt: 

hoofdzaal 80 bij 32 vt. 4 duim 
zaal in den kop 40 „ 30 „ (driehoekig) 

2 zalen aan de zijden elk 44 „ 10 „ 
2 zalen aan de dijen „ 28 „ 10 „ 
2 zalen aan de schouders „ 22 „ 10 „ 
2 zalen aan de wangen „ 32 „ 10 „ 
1 zaal aan den strot 32 „ 8 „ 
1 zaal in de maag 56 „ 22 „ 
4 kamers in de pooten „ 12 vt. 8'vierk., hoog 12 vt. 
6 „ in cle ledematen „ 12 , , 8' „ „ 1 2 „ 

Gaanderij: 
2 zalen aan de zijden elk 42 vt. bij 10 vt. 
2 „ „ „ heupen „ 28 „ „ 1 0 „ 
2 kamers aan cle schouders „ 22 „ „ 7 „ 6' 
2 „ „ „ wangen „ 30 „ „ 1 0 „ 
1 trogkamer, waaruit de olifant schijnt te eten, 11 
voet in diameter en 11 voet hoog (cilindervormig). 

Deze zalen en kamers worden 's avonds electrisch 
en overdag door jo vensters verlicht. 

De bouwstoffen, waaruit het geheel is samengesteld, 
zijn hout, ijzer en blik als bedekkingsmateriaal. 

Een dergelijk exemplaar bestaat reeds te South-At-
lantic-City N. J . , doch slechts op '/« t , e r grootte van 
het laatst voltooide, en dat daarom thans het olifants-
jong gedoopt is. 

De groote olifant is opgericht bij de Surf-Avenue, 
den hoofdweg van het eiland, die het paleis aan de 
zeekust, dat op den oceaan uitzicht heeft (bijnategen
over de ijzeren piers), verbindt met dc eindpunten van dc 
verschillende spoorwegen en stoombooten, die op Coney-
eiland varen. Zes verschillende spoorwegmaatschap
pijen met hare vele lijnen en zeven groote stoomsche
pen, die elk 3000 passagiers kunnen vervoeren, rich
ten hun koers naar dit punt, waarheen nog andere 
kleine maatschappijen bovendien hare pleiziervaarten 
openen. Ook is dit punt bereikbaar langs uitmuntende 
rijwegen, waaronder er zijn van 210 voet breedte en 
met asphalt bedekt. Kamers kan men gedurende den 
zomertijd, met 30 Mei te beginnen, huren. 

Zooals overal, is ook hier gelegenheid voor adver-
teeren, daar er 6000 ruimten voor gereserveerd zijn, 
die van 10 dollar af en hooger per jaar te huur zijn. 
De plaatsruimten door elkander op 20 dollar per stuk 
rekenende, brengen deze ruimten alleen 120,000 dol
lar jaarlijks op, waarbij het maximum der opbrengst 
dan zeker nog niet bereikt is. 

Hoewel het bouwen van zulk een monster zeker niet 
tot de eenvoudigste en nog minder tot de gewone be
moeiingen van den architect behoort, en daarbij menig 
bezwaar ongetwijfeld overwonnen moet worden, waartoe 
oordeel en kunstvaardigheid, kennis cn doorzicht 
behooren, blijft het beneden de waardigheid van een 
bouwmeester, om een gebouw in een aan de natuur 
ontleenden vorm na te bootsen; zij het ook, dat de 
gril van een patroon het Verlangt, de architect moet 
wijzer zijn. Met moet er Amerikaan voor wezen 
om zulke architectonische buitensporigheden te doen, 
tenminste in Europa komen ze gelukkig nog niet voor. 
Toch meen ik, dat de reclameziekte ook ons deerlijk 
heeft aangetast en maar al te duidelijk blijkt, dat het 
publiek ten onzent bedenkelijke verschijnselen van vat
baarheid voor die ziekte hoeft. De Internationale, Kolo
niale en Uitvoerhandel-tentoonstelling te Amsterdam , 
in het vorige jaar, leverde nog de bewijzen. Ieder be
zoeker van die tentoonstelling zal op het terrein het 
groote, doodsche getimmerte in den vorm van een 
wijnflesch ontdekt hebben, dat, ondanks dc allesbehalve 
opwekkende zwarte koolteerkleur, in het begin de aan

dacht van het publiek zeer trok en als curiositeit veel 
van zich deed spreken. 

Een tweede voorbeeld werd daar gevonden in het 
Beiersch-bierlokaal in den vorm van een groot Beiersch-
biervat, dat na afloop van de tentoonstelling naar Zand
voort werd getransporteerd en thans op Holland's duin
rug aan het Noordzeestrand verrezen is. In Amerika 
aan den Atlantischen oceaan een olifant, in Nederland 
aan de Noordzee een biervat (dat door de Keizerin van 
Oostenrijk onlangs door het drinken van een glas bier 
werd ingewijd). Maar niet alleen in Nederland, ook 
in Duitschland komt de ziekte sporadisch voor. 

Toen weinige maanden geleden het gedenkteeken in 
het Niederwald tegenover Bingen werd onthuld, was 
het een reusachtig wijnvat, dat den Keizer van Duitsch
land , in zijn rijtuig gezeten, eenige oogenblikken bin
nen zijne wanden omvatte en waardoor hij en zijn ge
volg in rijtuigen passeerde. Daar had het evenwel , 
als symbool van de groote wijnproductie en als middel 
van bestaan in die streek , nog eene beteekenis. Noch 
voor een olifant, noch voor een Beiersch-biervat aan 
een zeestrand is echter het geringste motief te vinden. 

Moge dit opstel velen tot waarschuwing strekken en 
ertoe bijdragen , eene kinderachtige zucht tot het bi
zarre en sensatieverwekkende in de geboorte te smoren. 
Allereerst is het noodig, dat mannen, die zich aan de 
kunst wijden, en allen, die liefde daarvoor bezitten, 
zich wachten het voorbeeld te geven of steun te ver
leenen tot een laffe, redelooze beuzelarij. 

J. C. K. 

H E T NIEUWE BEURSGEBOUW T E CHICAGO. 
De bouw van de nieuwe beurs te Chicago werd door 

een buitengewoon strengen winter vertraagd en is thans 
geheel gereed; nu de steigerwerken en stellages op
geruimd zijn, komt hare schoonheid eerst recht aan 
den dag. De architect W. W. Boyington is er vol
komen in geslaagd, eene met zorg bewerkte ornemen-
tatie, die bij cle groote eenvoudigheid van den modernen 
Gothieken stijl past, in overeenstemming te brengen 
met practisch nut. De hoeksteen werd op 13 Decem
ber 1882 met groote plechtigheid gelegd, in tegen
woordigheid van vertegenwoordigers van alle standen 
en vakken der werklieden, die eraan medegewerkt 
hadden en in het bijzijn van vele notabelen der stad 
Chicago. 

Het nieuwe beursgebouw ligt in La-Salle-Street en 
wel in het blok, dat begrensd wordt door cle Jackson-
en Van-Burenstraten aan de noord- en zuidzijde en 
door Pacific-Avenue en Sherman-Street aan cle oost
en westzijde. In Jackson-Street is de gevelbreedte 174 
voet; de diepte bedraagt 225 voet. 

De groote toren, in het midden van het front ge
plaatst, heeft 32 voet breedte en 240 voet hoogte, of 
300 voet tot aan den top van den vlaggestok. Het 
metselwerk van den toren is meer dan 225 voet hoog 
en ondersteunt het klokkenhuis, waarin aan elk der 
vier zijden een wijzerplaat van 12 voet middellijn is 
aangebracht. Het overige bestaat verder uit ijzer. Het 
materiaal, waaruit de beurs hoofdzakelijk werd opge
trokken, is graniet van Eox-eiland. 

De breede en diepe fundeeringen zijn aangelegd op 
een bed van blauwe klei, ter diepte van 16 voet onder 
den trottoirband. Twee voet onder deze oppervlakte, 
of zeven voet onder den laagsten waterafvoer, is in 
een bed van cement een eiken plaat van 3 Eng. duim 
dikte als ligger geplaatst, waarop 12 bij 12 Eng. duims 
eiken balken op 12 Eng. duim afstand van elkander 
geplaatst zijn. De tusschenruimten zijn gevuld met 
hard beton, waarover een andere plaat van 3 Eng. duim 
dikte als ligger stevig is vastgespijkerd. Deze con-
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tructie is tot de belangrijke hoogte van bijna 6 voet 
herhaald. Vervolgens zijn hierover groote massieve 
blokken steen gelegd , alles nauwkeurig aansluitend en 
goed voorzien, tot de hoogte van den begane-grond 
of 16 voet hoog. 

De voornaamste gevel aan La-Salle-Street is be
kroond met den evengenoemden middeltorcn, die op 
de verschillende verdiepingen omgeven is door cordons, 
draagbanden. kraagstcenen, kroonlijsten enz., en loopt 
met hoeklijnen naar een overstekend balkon op 200 voet 
boven het trottoir, verder spitstoeloopend in een in 
't oog vallenden top van 40 voet hoogte, die een vlagge-
stok draagt van 35 voet. De afstand van het trottoir 
tot den bovenkant der kroonlijst bedraagt 108 voet. 
Op de torenspits staat een Mercuriusbeeld. De toren 
heeft vóór den hoofdgevel omstreeks 6 voet voorsprong 
en de hoofdingang aan de basis iets meer. De ingang 
of het portiek is 32 voet breed en 46 voet hoog; hij 
wordt ondersteund door groote granietkolommen ter 
weerszijden. De hockpaviljoens, die met den middel
toren in de flank staan, bevinden zich op ecnigen af
stand daarvan en springen omstreeks 4 voet vóór het 
gevelvlak uit. De beide gevelhoeken van den hoofd
gevel in La-Salle-Street eindigen met paviljoens van 22 
voet in 't vierkant, uitloopend in hooge daken , die be
langrijk boven het hoofdgebouw uitsteken, maar de beide 
zijden zijn vlakker behandeld. In het uitwendige zijn 
diep-ingehouwen balustraden in den vorm van een 
paneel, die de zijden boven het midden der partij 
van den hoofdingang van het gebouw overdekken; ze 
zijn 56 voet lang en 29 voet hoog en aan elke zijde 
met groote holle consoles voorzien, die op twee 
griffioenen rusten. In het midden van dit vlak is een 
groep aangebracht van 9 kolossale standbeelden in ver
schillende houdingen, die Handel en Nering voorstellen 
met de verschillende attributen van Kunst en Land
bouw , allen in hoog-relief uit massief graniet gehouwen. 
Zij versieren de gevels aan Pacific-Avenue en Sherman-
Street , terwijl aan andere deelen van het gebouw 
verscheidene granieten standbeelden zijn aangebracht. 

Het voornaamste gedeelte, of de beurszaal, beslaat 
de geheele breedte van het deel, dat 173 voet 9 duim 
breed bij 160 voet diep is, terwijl 173 voet 9 duim 
bij 65 voet voor het bijbehoorend dienstgebouw overblijft. 

De oppervlakte van den vloer van de groote han
delsruimte bedraagt 23000 voet, en ligt 18 voet boven 
het trottoir. De groote entree bevindt zich, zooals 
gezegd is, in den gevel aan La-Salle-Street en wel in 
den middeltoren. Men gaat eerst een zeer breede 
gang en ruime vestibule door, uit welke twee groote, 
gemakkelijke granieten vleugeltrappen naar de verdie
ping leiden. Aan elke zijstraat en aan de plaats zijn 
gelijke, doch minder voorname entrees, beiden met 
twee practisch ingerichte ijzeren vleugeltrappen en 4 
elevators, die tot aan de bovenste verdieping van het 
gebouw voeren. De afdeeling voor dienst is 9 ver
diepingen hooger gelegen , of 150 voet boven het trot
toir. Het voornaamste deel van het gebouw bedraagt 
aan de zijden iets minder in hoogte, maar de voorgevel 
is ongeveer van dezelfde hoogte. De begane-grond 
onder het hoofdgebouw wordt gebruikt voor dienst, j 
bankierskantoren en een uitgestrekte zaal voor de rap-
porteurs en klerken. Al de dienstlokalen , zoowel hier | 
als in het dienstgebouw, zijn voorzien van vuurvaste 
brandladders. Op de 2' verdieping heeft men de voor
naamste beurs- en vergaderzalen, dienst-, commissie-
en waschkamers. De groote zaal beslaat 174 bij 155 
voet en heeft galerijen aan elk einde. Het telephoon-
bureau heeft een ruimte van 70 X 80 voet, eveneens 
met galerijen en neemt eene hoogte in van twee ver
diepingen of 35 voet, aan de oost- en aan de zuidzijde 

van het gebouw. De president, secretaris, klerken en 
commissies nemen het westelijk en zuidelijk deel van 
de twee verdiepingen in tegenover het telcphoonbureau. 
Hierboven zijn zes verdiepingen met dienstlokalen in 
het zuidelijk deel of de dienstafdeeling van het gebouw. 
De voornaamste is 80 voet hoog met een glazen pla
fond van 70 X 80 voet. De muren van dit deel van 
het gebouw zijn bij afwisseling versierd met groote 
vensters en massieve marmeren kolommen, waarop 
zware , rijk-behandelde kapiteelen , lijsten en consoles 
en waartusschen toepasselijke fresco's gevoegd zijn. 
Het gebouw is practisch ingericht en brandvrij, daar 
alle moderne brandvrije constructies gedurende den 
bouw zijn toegepast. De inwendige prachtige versie
ringen maken het tot een der fraaiste handelsgebouwen, 
die in Amerika bestaan. 

De nieuwe zaal heeft, bij de voormalige vergeleken, 
meer dan de dubbele oppervlakte. De hoogte der 
zoldering of het plafond is 80 voet, terwijl alle verdere 
verhoudingen evenredig aan de grootte zijn. 

De galerij voor het publiek is 17 voet boven de 
hoofdverdieping, die 3 afdeelingen telt, waaromheen 
de drukte dagelijks meer of minder groot is, al naar 
het rijzen en dalen van het graan cn den toestand der 
voorraadsmarkten op het land. 

De snijramen en kalven van de vensters zijn rijk-
geornementeerd met geschilderd glas. De versieringen 
der kalven stellen Handel, Nering , Landbouw, Spoor
wezen , Ingenieurswetenschap, Sterrenkunde enz. voor. 
De muren en zolderingen zijn rijk van fresco's in 
olieverf voorzien rondom het snijraam, terwijl de wan
den ter hoogte van 6 voet met marmer in verschillende 
kleuren zijn bekleed. De basementen der kolommen 
bestaan uit marmer tot 8 voet hoogte; de schacht 
daarboven is van scagliola-marmer in verschillende 
kleuren, die met de basementen overeenstemmen en 
allen glanzend gepolijst. 

Behalve de raamstijlen, deuren en de galerijborst
wering, heeft men in deze zaal geen hout toegepast; 
alleen de vloer is van hard wit ahornhout, wegens zijne 
meerdere geschiktheid om op te staan , dan het zooveel 
killer marmer. De zaal wordt verwarmd door drogen 
stoom, die door in de basementen der kolommen aan
gebrachte wannen rondom de basementen en door de 
vensterstijlen wordt opgedreven. Wat de ventilatie be
treft , deze loopt van den vloer langs de buitenzijde van 
de zaal en door de verschillende afdeelingen naar bene
den , en wordt des winters veroorzaakt door in het souter
rain aangebrachte wannen, des zomers door een reeks 
van wannen, die onder het dak geplaatst zijn, om bij 
buitengewoon warm weder dienst te doen. Op deze 
wijze kan op-en-neerwaartsche ventilatie tegelijkertijd 
toegepast worden, waarmede men instaat is elke 15 
of 20 minuten de lucht van de geheele zaalruimte te 
vernieuwen. 

Het dienstgebouw is uitwendig op dezelfde wijze 
opgetrokken als het voornaamste gedeelte. 

Het dak is om de nieuwheid van de ondersteuning 
belangrijk: het wordt gedragen door 4 groote ijzeren 
balken, liggende in de richting van noord naar zuid, 
die door 8 ijzeren kolommen gesteund worden, zoodat 
de muren van den last der kap ontheven zijn, en eene 
onbeduidende zwenking der kolommen het krimpen en 
uitzetten van het ijzeren dak toelaat. 

V A R I A . 
Een excavator en een ballaststorter. Daar de handen

arbeid in de Vereenigde-Staten zeer duur is, heeft 
men getracht de werklieden zooveel mogelijk te ver
vangen door werktuigen. Zoo brengt men werktuiglijk 
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de uitgravingen voor de spoorwegen totstand. De 
heer Buchanan, inspecteur van de Zuiderlijn , heeft zulk 
een machine uitgedacht, die onder andere gebezigd 
werd op de baan Saint-Louis-Arkansas, waar 150 K M . 
ingraving moest gemaakt worden; deze vorderde ge
middeld 1600 M. per dag, en in gunstige omstandig
heden zelfs 3 K M . in tien uren. 

Eveneens heeft men de toevlucht genomen tot werk
tuiglijke inrichtingen om den ballast te storten op de reeds 
voltooide sporen. Deze worden dikwijls onmiddellijk 
op den bodem gelegd, waartoe de dwarsliggers een
voudig op houten lengteliggers geplaatst worden en ge
durende de exploitatie voegt men er den ballast aan toe. 
De met ballast geladen wagens dragen in het midden 
van hun bodem eene centrale spoorstaaf, die een 
aaneengeschakelde lijn vormt van het eene einde van 
den trein tot het andere. Over deze rail doet men 
een soort van dubbele schepper glijden, die aan het 
eene einde de breedte van den wagen heeft en aan 
het andere een scherpen hoek vormt; men neemt vooraf 
de zijwanden van den wagenbak weg, die alsdan een 
eenvoudige plate-formc wordt. De schepper, steeds 
vooruitgaande, dwingt den ballast opzijde te vallen 
en verdeelt hem gelijkmatig. De schepper wordt be
stuurd door een sleepkabel, bevestigd aan een 
trekkingshaak der locomotief. Men doet den ballast-
trein stilstaan door de remmen der wagens aan te 
klemmen en de locomotief gaat alleen vooruit, terwijl 
zij den schepper naar zich toe trekt. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
' S - G R A V E N H A G E . Heden, Zaterdag 23 Augustus, heeft 

de algemeene jaarlijksche vergadering plaats van de 
Vereeniging van burgerlijke ingenieurs. 

Behalve huishoudelijke zaken, zullen eenige niet 
onbelangrijke punten ter sprake komen. 

In de eerste plaats een voorstel van de heeren J. 
J. F. Pennink en J. de Koning, tot het oprichten van 
een orgaan der Vereeniging, dat, behoorlijk gesteund, 
niet slechts voor de leden der Vereeniging en verdere 
technici, maar ook voor velen daarbuiten, van belang 
kan worden. 

Niet te verwonderen is het, dat de vergoeding van 
reis- en verblijfkosten voor reizen in 's Rijks dienst 
op het programma der vergadering wordt aangetroffen. 
De ingenieurs moeten zich gewoonlijk in hun betrek
king nogal eens verplaatsen en zij behooren dus tot 
de ambtenaren, die het meest door het algemeen ver
oordeelde koninklijk besluit getroffen worden. 

Door den heer D. E. C. Knuttel zal eene quaestie 
worden ingeleid, die zeker niet uitsluitend den technici 
belang zal inboezemen, namelijk „de verantwoordelijk-
„heid van ingenieur, architect of opzichter voor onge
lukken , door minder soliede constructie van een werk 
„ontstaan", en in verband daarmede de vraag, of pre
ventief optreden van Staat of gemeente, om dergelijke 
ongelukken te voorkomen, gewenscht is. 

Uit een door hem aan de leden gericht schrijven 
blijkt, dat de behandeling dezer vragen haar oorsprong 
vindt in een ongeval bij den bouw van de R.-K. kerk 
te Vucht, waarbij acht personen omkwamen. De loop 
van het daarop gevolgde gerechtelijk onderzoek, waarbij 
de heer Knuttel met drie anderen, als deskundige, 
werd geraadpleegd, en meer nog de veroordeeling van 
den opzichter, zonder dat z. i. voldoende het bewijs 
van schuld is geleverd, doen hem zeggen: 

„Daar bij iedere uitvoering van werken ongelukken 
mogelijk zijn, waarvan de oorzaak niet met zekerheid 
is te bepalen en waaromtrent de rechter, zelfs na 
ingewonnen advies van deskundigen, uit den aard 

der zaak niet altijd met volledige kennis van zaken 
kan oordeelen, zoo acht ik het van het grootste 
belang voor ieder technicus op dit punt de aandacht 
te vestigen." 

— Men schrijft ons uit Den Haag: 
Op Donderdag 14 dezer vereenigden zich te 6'/j 

uren aan het station van den Hollandschen spoorweg 
een 27tal leden van de Afdeeling der Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst, met het voornemen dit
maal de beroemde Scheldestad Antwerpen een bezoek 
te brengen. 

Door de goede zorgen van een onzer leden werden 
we daar ontvangen en begeleid door den heer Ger-
vais, jong-bouwkundige en waren we, dank zij het 
programma door dien heer opgemaakt, in de gelegen
heid een vluchtig overzicht te nemen van deze belang
rijke stad. 

Van het station af volgden we onzen vriendelijken 
geleider, namen het nieuw gebouwde Atheneum, den 
Vlaamschcn schouwburg en het nog in bewerking zijnde 
Eiteuthcatcr in oogenschouw, om ons daarna eenigszins 
langer op te houden in de kerk St.-Jacques en de Beurs. 

Na in de onmiddellijke nabijheid van dit gebouw het 
ontbijt te hebben gebruikt, ging de wandeling verder 
en bezochten wij in de eerste plaats het Stadhuis; de 
raadzaal en daaraangrenzende trouwkamer waren pas 
gerestaureerd; blijkbaar was er veel zorg aan besteed 
en waren geene kosten gespaard, doch velen onzer 
vonden het geheel te veel met goud overladen. 

Vervolgens kwam het Museum aan de beurt, waar 
al aanstonds in de groote vestibule het oog viel op het 
model van het nieuwe Museum, waarvan de bouw 
reeds aanbesteed is en dat, op der ware grootte 
keurig uitgevoerd, een deftig en uitgebreid gebouw 
belooft te worden. We zagen er de bustes van ver
scheidene groote mannen , waaraan de schilderkunst veel 
te danken heeft, ook zeer vele stukken uit de Vlaamsche 
school, waarbij die van Rubens eene groote plaats in
namen. De tijd liet ons niet toe de welgevulde zalen 
te doorwandelen, daar aan de beroemde dokken een 
bezoek gebracht moest worden. 

De havenwerken, de droge dokken, allen gevuld 
met de grootste koopvaardij- en stoomschepen, de 
drukke beweging, welke daar heerschte cn de voort
brengselen van allerlei soort daar geladen of gelost, 
ze gaven ons een aanschouwelijke voorstelling van den 
uitgebreiden handel, die in Antwerpen gedreven wordt. 

De ruime boulevards met hunne flinke gebouwen 
werden daarna rondgereden , de standbeelden bezich
tigd van verscheidene groote mannen, als van Teniers, 
Metzys, enz., en vooral ook het monument, eerst in 
het vorige jaar voltooid, ter eere van den Burgemeester 
Marnix van St.-Aldegonde, een geheel, dat ons meer 
trof door groote afmetingen dan behaaglijke vormen. 

Vervolgens vertoefden we eenigen tijd in de Ome-
Lieve- Vrouwekcrk. Jammer dat van dit gebouw, bijna 
geheel door huizen ingesloten, het uiterlijke weinig 
zichtbaar is, voor welk gemis men evenwel schadeloos 
wordt gesteld door den aanblik van den inderdaad 
prachtigen toren , een waar meesterstuk van bouwkunst, 
die ons, wat de kunstige uitvoering betreft, den be
kenden dom van Straatsburg in herinnering bracht. 

Het inwendige van de kerk munt uit door rijkdom 
en verscheidenheid van marmer, waarbij in het bijzon
der onze aandacht trok eene rijk en zeer smaakvol 
geornementeerde balustrade vóór een der zijaltaren , ge
heel uit dat materiaal gehouwen; verder het zeldzaam 
fraaie beeldhouwwerk van de banken in het koor 
voor de priesters, waarvan men niet weet wat meer te 
roemen, de teekening van al de figuren of de kunst van 
uitvoering. 
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Vrij lang vertoefden wij hier en eenigszins haastig 
moest het middagmaal gebruikt worden, doch in elk 
geval keerden we hoogst voldaan naar de residentie 
terug. 

— Door Z. M. is Mr. C. J. E. Graaf van Bylandt, 
bij besluit van 14 Augustus 11. benoemd tot lid en 
voorzitter der hoofdcommissie voor de behartiging van 
de Nederlandsche belangen op de internationale ten
toonstelling te Antwerpen . tevens aangewezen als com
missaris-generaal van de Nederlandsche Regeering bij 
die tentoonstelling. 

Donderdag heeft de Minister van Waterstaat ge
noemde hoofdcommissie geïnstalleerd. De heer R. van 
de Wall Hake, oud-administrateur der Hollandsche 
Spoorwegmaatschappij te Amsterdam, heeft voor het 
lidmaatschap der commissie bedankt. 

De reden waarom de kunst in dit hoofdcomité niet 
vertegenwoordigd is, ligt eenvoudig hierin, dat de af
zonderlijke kunstafdeeling nog niet georganiseerd is en 
derhalve het offlciëele programma van die sectie nog 
niet bekend is. 

(A. et A.) A M S T E R D A M . De terreinen achter het 
Rijks-Museum te Amsterdam, die na het verdwijnen 
der laatste overblijfselen van de Koloniale Tentoon
stelling weder hun vroeger verlaten uiterlijk vertoon
den, hebben thans weder een zeer levendig aanzien, 
nu men daar bezig is, de Landbouw-tentoonstelling 
in te richten. 

Uit den aard der zaak kon men voor een zoo uit
gebreide tentoonstelling, die slechts 14 dagen duren 
zal, geen gebouwen stichten, zoo weidsch als wij die 
ten vorigen jare aanschouwden. De veestallen zijn ge
bouwd met het oog op doelmatigheid en minkostbaar-
heid, en natuurlijk niet op sierlijkheid. Toch blijft 
ook het decoratieve element op deze tentoonstelling 
niet geheel achterwege. 

De hoofdingang wordt gevormd door een triumf-
poort van sparregroen, ontworpen door den architect 
H . J. Wigman, en prijkt met een kolossaal zeestuk-
van Heemskerk van Keest, en koppen van paarden, 
koeien, wapens en banieren. 

Het geheel heeft een smakelijk aanzien, al kan men 
juist niet zeggen, dat een zeestuk toepasselijk is op 
een Landbouw-Tentoonstelling, daar het veeleer op een 
maritieme expositie doelt. 

Het paviljoen van Holzmann van de Tentoonstelling 
van 1883 is thans verplaatst en als restaurant ingericht. 
Zijn fraaie architectuur komt nu goed uit. Ook het 
Gemeente-paviljoen , thans voor Landbouw-Museum in
gericht , staat weer op zijn oude plaats, en de fraaie 
schilderstukken van Rust, Witkamp en Van der Waay 

dragen niet weinig tot opluistering der omgeving bij. 
De Keizerskroon heeft thans een meer heraldischen vorm 
gekregen. 

Een van de fraaiste etalages is het kaaspaviljoen van 
de firma H . J. Wijsman & Zn., ontworpen door den 
architect A. Salm G.Bz. 

Het bestaat uit 3 zalen, rondom een vestibule ge
rangschikt. Door de sierlijke a jour bewerkte venster
afsluitingen , het goede schilderwerk en de smaakvolle 
details maakt dit gebouwtje een zeer gunstigen indruk. 
Wij zullen in October er een afbeelding van geven. 

De etalages in het voormalig koloniaal gebouw zijn 
zeker belangrijk, doch er is geen enkele bij, die veel 
smaak verraadt. De ten plattelande bestaande voor
liefde voor schrille kleuren ontdekt men ook hier, en 
meestal is volstrekt geen partij getrokken van de schoone 
decoratieve effecten, die met granen, vruchten, groen
ten enz. verkregen kunnen worden. 

Wij weten wel, dat het hier om de deugd van de 
tentoongestelde zaken te doen is , en niet om decora
tieve effecten, doch goede smaak bederft nooit iets. 

Interessant zijn enkele gebouwtjes, die uit een raam
werk bestaan, dat met een groenachtig karton gevuld is. 
Deze wandbekleeding is een Engelsche uitvinding, die 
vooral in droge klimaten goed voldoen moet. 

Hopen wij dat de expositie door goed weder be
gunstigd worde en dat zij strekken moge om den land
bouw hiertelande tot hoogeren bloei op te voeren ! 

L E E U W A R D E N . De Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst zal op Donderdag den 25 September, des 
voormiddags te 9 ' / . , uren, in „de Harmonie" alhier, 
hare 5o"te Algemeene Vergadering houden. De vol
gende onderwerpen komen, onder meer, in behande
ling als: 

1". De laatste jaren op bouwkundig gebied in Ne
derland, in te leiden door den heer C. Muysken; 

2°. Voldoet het bouwkundig onderwijs, zooals het 
thans en sinds vele jaren hiertelande gegeven wordt, 
aan den aanstaanden handwerksman , werkbaas en op
zichter in alle opzichten aan de eischen, die men daar
aan tegenwoordig stellen mag? in te leiden door den 
heer W. C. Metzelaar. 

Na afloop der vergadering wordt de gelegenheid aan
geboden tot het bezichtigen van eenige gebouwen en 
in aanbouw zijnde werken, als: het tuchthuis, de 
Roomsch-Katholieke kerk, de Kanselarij, het Museum 
van het Friesch Genootschap enz. 

Den volgenden dag bestaat er gelegenheid deel te 
nemen aan eene reis van Leeuwarden uit, per spoor 
naar Sneek; verder per stoomtram naar Bolsward, en 
daarna naar Harlingen. 

V E R V O L G DER BERICHTEN. 

Onlangs werden eenige bouwkun
digen uitgenoodigd om teekeningen 
in te zenden van een te Hillegers-
berg te bouwen school voor 200 leer
lingen met woning voor den onder
wijzer. Een jury, bestaande uit de 
heeren: G. Scholten, fabriek-landme-
ter van Schieland, G. J. de Jongh, 
directeur der gemeentewerken tc Rot
terdam, en A. Wittop Koning, in
genieur, gaf de voorkeur aan de tee
kening van den architect Wesstra, 
aan wien nu door den Gemeente
raad van Hillegersberg het maken 
van een plan voor tien bouw is op
gedragen. 

B E N O E M I N G E N . 
Door Z. M. is J. M. Telders, sec

tie-ingenieur en waarnemend eerst-
aanwezend-ingenieur bij de Staats
spoorwegen , te Reencn, met I Sept. 
a. s., benoemd tot hoogleeraar aan 
de Polytechnische school. 

A D V E R T E N T I Ë N . 

S T O O M W A A L S T E E N F A B R I E K 
te D R U T E N 

HARTMAN & COWPIE 
K A N T O O R te N I J M E G E N , 

V A N W E L D E R E N S T R A A T No. 14. 

Aanbesteding. 
B U R G E M E E S T E R i:x WETHOUDERS van 

DELFTSHAF EJS zullen op Woensdag den 3 d i n 

September 1884, des namiddags tin I uur, in 
het openbaar ten Raadhuize aldaar aanbe
steden : 

Het uitbreiden der school voor 
gewoon lager onderwijs in de 
Piet Heinstraat te Delftshaven. 

Bestek en voorwaarden met bjjbehoorende 
teekening ligt ter inzage ter Secretarie en 
op franco aanvragen aldaar te verkrjjgen 
tegen betaling van /' 11.50 voor het bestek en 
ƒ 1.— voor de teekening. 

Aanwjjzing in loco zal plaats hebben op 
.Maandag den 1""' September 1834, des na
middags ten 5 ure. 

Nadere inlichtingen zjjn te verkrjjgen bjj 
den Gemeente Architect. 
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Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VAL DE TRAVERS, 
FABRIEK T R A D E M A R K . 

A M S T E R D A M 
Beltweg N". 3. 

N A T U U R L . A S P H A L T 

VAL BETRAVERS 
ZWITSERLAND. 

(iffoinnriiiiiTrili' A s p h a l t w e g e n e n d i t o l ) o r s r l i v l o c r t > n . 
W e r k e n i n A s p h a l t - M a s l i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i i i g - H i n k s , M o u t v l o e r e n , 

K e l d e r s . 
K o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - en M n a u i j n v l o e r r i i , G a n g e n , V e r a n d a ' s , 

B r u g - en D a k b e d e k k i n g e n , H e l o n - F u n d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . en/,, e n z . 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend. 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent bet leggen van Vloeren, 
te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweu 

H . G. K N O O P S C.OZN., Beekstraat F . (12, te Arnhem. 
De Dirmteui 

Bedekkingen enz. gelieve 
•i, Amsterdam, of bij 

men zicb 
den Heer 

W. PATON WALSH. 

J. L. BACON & C°. 
Ingenieurs, aannemers van verwarming en ventilatie. 

G o u d e n M e d a i l l e , 
Tentoonste l l ing 1 8 8 3 , A m s t e r d a m , 

N i e u w e v a a r t , l .O 
AMSTERDAM. 

Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge
stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 

Projecten en begrootingen worden kosteloos 
geleverd. 

A T A W Ë S T Ê D Ï N G . 
S T R A A T E N R 1 0 0 L W E R K E N . 

B U R G E M E E S T E R EN W E T H O U D E R S van 
HAARLEM zullen op Donderdag den 28" 
Augustus 1884, 's namiddags 2 uur, ten Raad
huize der Gemeente in het openbaar aan
besteden : 

H e t leggen v a n een bij de Ge
meente v o o r h a n d e n r ioo l v a n 
por t land cement, het m a k e n v a n 
bestratingen, het zetten v a n k op
lagen en kantdooien in dc L e i d -
sche straat. 

R a m i n g / 6000. 
Bestek en voorwaarden liggen ter inzage 

op de Gemeente-Secretarie op alle werkdagen 
van 10—4 uur. 

Plaatselijke aanwjjzing op Maandag vóór 
de besteding des morgens ten 10 uur. 

Inlichtingen zjjn te bekomen aan het Bu
reau van gemeentewerken(Koningstraat n". 2) 
op alle werkdagen tusschen den dag der 
aanwjjzing en dien der besteding, des mor
gens tusschen 0 en 10 uur. 

Haarlem, 15 Augustus 1884. , 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

E . A. JORDENS. 
De Secretaris, 

J . TIEI.ENIUS K R U Y T H O F F . 

Vraaul Citalou. 
NEDERL. 

Van der 
C i l l l v . Op 

L O O N ! 

I,cps,lli|!rs , 
IJzeren Haken, 

en üijliekl., 
IJzeren GeDMWCO, 
lifgalr, IJzeren 

Emmers. Tobben, 
liieters, enz. enz. 

VERZINKFAIIRIEK, 

inden & Co. 
Dor (I rcchl. 

Zuinigheids- | K i c t aansrueien-
., I de eu ruestwe* 

UOOSterijzers.| rende Verven. 

L; 

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

STOOMKETELS n WERKTUIfiEN. 
op de Intern. Tentoonstelling tfl Amsterdam 

1S8H bekroond met 
EERE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

H o l l a n d s c h e T u i n en Z e e p a a r d , 
Biekers t raa t 

A M S T E R D A M . 

1 P A R K E T V L O E R E N , » 
3 VILLEROY & BOCH, METTLACH g 
8 BOCH Frèros. MAUBEUGÉ £ 
3 MINTON, HOLLINS & C., STOKE £ 
O» bij de Verteii mvoordigers en Depothouders: ajj 
g I > E L I J N T & O - , g 

Oostzeedijk 24S, Rotterdam. 

PI1OT0LIT1I0GRAPIIIE, PHOTOZIALOGRAPHIE 
e n S t é r é o t y p e - I n r i c h t i n g 

van G. J. TH IE ME. te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zjjne inrichting voor PhoUlilhagriii.hle, 
bjjzonder geschikt voor da reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l'liotaxlnca-
srnpliic voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van H H . Uitgevers en op 
zjjne Mereiiijiie-iiii-ii-liiiiic voor H H . Druk
kers, alles tot de minste prijzen. 

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

De heer JOH. G. STEMLER Cz. , te Am
sterdam , heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
bestellingen voor Plioi>liilioi(rai>lilr, zonder 
prijsverhooging voor de bestellers. 

O. J. THIEME. 

BECK Eli & BUDMNGH. - ARNHEM. 
K O N I N K L I J K E F A B R I E K VAN 

W A T E R P A S - , 

H O E K M E E T -
tndere 

I N S T R U M E N T E N 
voor I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S e n z . 

GeëmaïKeerd-ijzeren PEILSCHALEN, 

WEEGWERKTUIGEN. 
B . H O L S B O E R . - A r n h e m . 

L o v e r a n c i e r v a n Z . M . d e n K o n i n g . 

Fabriek en Magazijn van Instrumenten voor wetenschappelijk gebruik. 
Bekroond voor Waterpas, Hoekmeet- en andere instrumenten 

met Zilver 1868, 1881, 1883 (Internat. Tentoonst.) 
Hoogste onderscheiding 1879. 

EQUERRES, MEBTKETTINGEN, BRIEF- en PAKKETHALANSKN, enz. enz. 
B A K E N S , R O T A T I E - e n I N D U C T I E - T O E S T E L L E N , T E L E G R A A F - A P P A R A T E N , e n z . enz 

A . P . D E V R I E S J r . 
J A L O U S I Ë N F A B R I K A N T , 

Passeerdergracht M . 22, Amsterdam. 
Beveelt zich bjj heeren Bouw

kundigen aan voor de levering 
van BINNEN- en BUITENJALOUSIËN, 
uiterst net en soliede. tegen den 
laagsten prijs, alsook houten 
Rolgordijnen. 

Monsters en prijsopgaaf franco 
en gratis. 
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Wïndmotoren 
FABRIKANT 

ADOLF PIEPER 
MOERS aR. 

tot P o m p e n , W a t e r v e r z o r g i n g 
on transport "an 

W a t e r naar allo hoogten. 

WATERLEID ING 
voor kleine gemeenten 

om Machine! te dryven tot 
15 Paardenkracht 

speciaal voor 

Landbouwmachines 
zeer geschikt. 

san» 
Veiligheidslifts I 

FABRIKANT \M É BIOH. L I E B I Q 
LEIPZIG. 

voor 
P e r s o n e n , G o e d e r e n en 

Bouwstoffen 
voor hand- of mechanische kracht. 

Hydraulische. Lifts 
met l i ggenden Sl inger 

(Watercylinder). Positieve zekerheid. 

M l 

F-

f? 
I 

E e n v o u d i g e en p r a c t i s c h e 
C o n s t r u c t i e . 

TJU C o n s t r i i o t i o n i n c l n s t r i o l l e ( S s * o < « i o t ó a n o n y m e ) I f n i N s o l . 
Vooiheen T A S S O N &. W A S H E R en D A M M A N &. C A S S A R D . 

F a b r i e k v a n e e n v o u d i g e e n rijke P a r k e t v l o e r e n . Manui s e r i e 
o r d i n a i r e et d c l u x e . 

Parquets hydrofiiges. 
(Vochtwerende parketvloeren) 

bestaande uit een steenen vloer (r) met kegelvormige 
gaten voorzien, in cementspecie (<i) gelegd, waarop de 
houten vloer (a), van onder met zwaluwstiutrti'ii bewerkt, 
door de asphaltmassu (/;) bevestigt wordt. 

Tapijt- en massieve parketvloeren. 
1 FAMILIE-LESSENAAR 
• tot verstelbare hoogte voor kinderen van 

6 tot 18 jaren. 

een onmisbaar meubel in ieder huis. 

Representant voor Nederland THEOD. FERD. BIERHORST, Haarlem, tevens Leverancier van 
- ] W a t e r d i c h t e c n o i i l i r a w l h a r r H o u t a s p h a l t - V l o e r e n o p /.ores- o f g e g o l l i l i j / n r i i o n d e r l a a g . 

De beste constructie voor bedekking van B R U G G E N , alsook voor Fabrieksgebouwen, Concertlokalen, 
Schouwburgen, Ziekenhuizen, Particuliere huizen enz. 

Ondoordringbaar en de ont- • 
wikkeling van 

H u i B B w a m 
en der gezondheid schadel jjke 

storten verhinderend. 
Geen koude voeten, 

m 

I P 
s 

geen stof-ontwikkoling. P 

Veel grooter afstand 
der steunpunten als bjj hout

constructie en daardoor 
niet duurder dan deze. 

Weinig zwaarte en ge
ringe hoogte. 

Onbegrensde duurzaamheid. 
(a) jjzer, (A) asphalt, (e) hout, (d) parket. 

In verbinding net deze constructie kunnen aangewend worden zoowel gewone H o u t e n v l o e r e n , 

Parketvloeren, (in asphalt) als ook 

> I 1 1 r - m o i - - > 1 o x n ï k , « T i m 1 1 i t o e n T o r n z z o - v l o o r o u . 
Alle deze vloeren worden door mrj kant en klaar gelegd in geheel Nederland geleverd, tevens ook: 

G E K L O O F D E P L A F O N N E E R L A T T E N 
het beste en goedkoojiste materieel voor plafonds. 

Z W E E D S C H G R A N I E T 
in diverse kleuren 

u i t de fabriek v a n 
C A U L E C K M A N t e G r u f v e r a l o r a 

in ZWEDEN. 

N A T U U R L I J K E T U F S T E E N 
versteend R i e t 

v a n O . Z I M M E R M A N N t e G r c u m e n . 
A N D E R N A C H S C H E B A Z A L T L A V A H 

VOOR R O T S W E R K E N . TM 
Houtcemontdalion naar bot nieuwste systeem. „ m 

V B . O p d e L a n d b o n W - t e n t o o n s t e l l i n g z a l e e n w i n d m o t o r , d i e l i e t n o o d i g e 
w a t e r v o o r e e n e c a s c a d e a a n d e G r u t t e d e l a b e l l e v u e l e v e r t , i n w e r k i n g t e 
z i e n z i j n . K e n g r o o t e p a r t i j r o t s s t e e n e n z i j n n a a f l o o p d e r t e n t o o n s t e l l i n g t e k o o p . 

M o d e l l e n e n m o n s t e r s v a n b o v e n g e n o e m d e a r t i k e l e n z u l l e n a a n m i j n b u r e a u 
i n d c O r o t t e d e l a b e l l e v u e t e z i e n z i j n . 

THEOD. PERD. BIERHORST Haarlem. 
OedrüktTijj G. W. van der Wiel & C". , te Arnhem. -

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

Redacteur-Uitgever F. W . V A X GENDT IGr. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicit ia: J A N ' S T R I N G E R , 

C. l i . P O S T H U M U S M E Y J E S en A . \Y. W E I S S M A N . 
Stukken voor het Genootschap, tie Redactie betredende, te adresseeren 

aan den Heer C. B. POSTHUMUS MKVJKS, Prinsengracht 851 te Amster
dam , en die omtrent de Administratie van het Genootschap aan den 
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M E D E D E E L I N G E N V A N H E T GENOOTSCHAP. 

Heeren Leden wordt bericht, dat: 
de 826ste vergadering zal gehouden worden den 3den 

September e. k. in Maison Strouckcn. 
De agenda voor die vergadering is: 
a. Mededeelingen van het Bestuur. 
b. Bijdrage van den heer W. J. Vuyk. 
c. Kunstbeschouwing. 

Namens /iet Bestuur, 
de iste-Secretaris 

Th. G. Strengers. 

(A. et A.) D E H E R D E N K I N G V A N 23 AUGUSTUS. 
Zaterdagavond vereenigden zich in den tuin van het 

genootschapslokaal de gewone bezoekers van de socië
teitszaal en tal van leden, die blijk wilden geven van 
hun belangstelling in het Genootschap, ter herdenking 
van het 29Jarig bestaan van Architectura et Amicitia. 

Na een gezellig samenzijn begaf men zich ouder ge
woonte naar de kegelbaan. Hoewel misschien de kege
laars van professie het aantal deelnemers aan de kegel
partij veel te groot zouden geacht hebben, werd er 
evenwel met veel opgewektheid gespeeld, en toon
den velen hunne virtuositeit op de gladde baan, ter
wijl het ook aan poedels natuurlijk niet ontbrak, wat 
stof opleverde tot veel gelach. Dat de deelnemers soms 
wat lang wachten moesten vóór zij aan de beurt kwa
men, viel hun niet zwaar, daar eenige leden des Ge-
nootschaps door hunne muzikale talenten de pauzen 
op een alleraangenaamste wijs wisten aan te vullen. 

Het was omstreeks middernacht, toen men in op
geruimde stemming scheidde. 

(A.etA.) H E T RAADHUIS T E AUGSBURG. 
De Deutsche Bauzeitung meldt omtrent dit monument 

het volgende: 
De kunstvrienden van Zuidduitschland houden zich 

thans in het bijzonder met het beroemde raadhuis te 
Augsburg bezig. Het meesterstuk van Elias Holl, van 
'615 tot 1620 gebouwd, is een van de prachtigste wer-_ 
ken der Duitsche Renaissance. Hoewel in de eerste plaats 

(*) Afbeeldingen vindt men in Seemann's „Deutsche Kenaissnnee". 

Ktd. 

de prachtige binnendecoratie bewonderd wordt, is toch 
ook het uitwendige, in eenvoudige Italiaansche vormen 
ontworpen, en met een prachtigen middenbouw en koe
peltoren versierd, van groote uitwerking. Tot dusverre 
zag men van het gebouw niets dan den hoofdgevel en 
een stukje der zijgevels, die door smalle zijstraten be
grensd worden. De achtergevel was verbouwd en slechts 
van een binnenplaats te zien. De gebouwen , aan de 
achterzijde grenzende, zijn thans afgebroken, en dus 
kan men ook van deze zijde het Raadhuis aanschouwen. 
Daar de zijstraten naar den achtergevel sterk dalen, 
heeft men daar een verdieping meer, en bedraagt de 
hoogte van den gevel ongeveer 50 meter, wat bijna 
zonder voorbeeld is. Daar de daling der zijstraten zich 
nog verder voortzet, is het den beschouwer alsof het 
gebouw op een heuvel staat, wat natuurlijk de werking 
nog verhoogt. 

Het is natuurlijk, dat men dezen toestand gaarne 
wenscht te bestendigen, en men het plan van het 
Dagelijksch Bestuur, om aan de achterzijde, ter uit
breiding van het Raadhuis , een 20 M. hoogen aanbouw 
te maken, sterk afkeurt. Een protest, o. a. onder
teekend door Thiersch, Hauberisser, Seidel en Huth 
te München, is reeds opgezonden. 

De redactie der Deutsche Bauzeitung zegt naar aan
leiding daarvan: 

„In beginsel kunnen wij ons met dit protest wel 
vereenigen, hoewel wij niet alle uitdrukkingen ervan 

I zouden willen onderschrijven, daar wij niet in de ge
legenheid zijn te beoordeelen, of het doel, dat men 
zich met het maken van den aanbouw voorstelde, 
werkelijk op zoo eenvoudige wijs langs den anderen weg 
te bereiken zou zijn, zonder dat de stad op hooge 
kosten gejaagd werd. Wij willen daarom liever wachten 
op 'tgeen het aangevallen Stadsbestuur zal antwoorden, 
't Is echter niet te loochenen, dat het voor gemeenten 
van den omvang van Augsburg een hard gelag is, de 
monumentale gebouwen van een grootsch verleden 
geërfd te hebben, zonder ze voor hun tegenwoordig 
doel te mogen inrichten, want dit is het feitelijk, 
waarop het zou neerkomen, indien men niet gedoogen 
wil, dat de voor cle tegenwoordige administratie noodige 
ruimten aan het oude gebouw aangebouwd worden. 
In dit geval, waar het een bouwwerk van den eersten 
ang geldt, gelooven wij , dat alleen Staatshulp aller 



306 D E O P M E R K E R . 30 Augustus 1884. 
30 Augustus 1884. D E O P M E R K E R . 307 

bezwaren kan opheffen. Daar wij reeds in de couranten 
zagen, dat Z. M. de Koning van Beieren zich voor 
de zaak interesseert, zal misschien deze oplossing niet 
lang uitblijven". 

Bij het lezen van het bovenstaande denkt men on
willekeurig aan het Raadhuis te Amsterdam, thans 
door houten schotten, zoo goed en zoo kwaad als het 
ging, tot palcis ingericht. Ook dat gebouw zou wederom 
uitstekend voor zijn oorspronkelijke bestemming kun
nen dienen, al zouden misschien niet alle bureau's er
in geborgen kunnen worden. Is echter in onzen tijd 
van telegrafen en telephonen een dergelijke centrali
satie nog wel noodig? Wat zou men er echter van 
zeggen, indien het gebouw als stadhuis weer in gebruik 
werd genomen, en de vroede vaderen besloten, ter 
uitbreiding, aan den achtergevel een stuk aan te bou
wen? De verontwaardiging zou natuurlijk groot zijn, 
en wij kunnen ons best begrijpen, dat dit ook te Augs-
berg het geval is. De piëteit voor het voorgeslacht 
vordert, dat men hetgeen dit ons naliet ongeschon
den beware, althans wanneer er geen overwegende 
redenen zijn om er iets aan te veranderen. 

De Augsburgers zijn echter gelukkiger dan de Am
sterdammers. Terwijl daarginds de Magistraat in de 
prachtige zalen van Elias Holl'.s schepping zetelt, moet 
hier, in een hoofdstad, het Stadsbestuur zich in een 
onaanzienlijke verzameling van burgerhuizen behelpen, 
hoewel Jacob van Campen's meesterstuk ongebruikt 
staat en treurig zijn halfgesloten blinden laat zien, ter
wijl zijn zalen in den regel slechts dienen om een schare 
van landgenooten en vreemdelingen gelegenheid te ge
ven , tegen betaling, hun nieuwsgierigheid te bevredigen. 

Moge dit eenmaal ander.-, worden! 
V. V. 

(A. et A.) PAUL A B A D I E . 
De architect Abadie te Parijs , die in het begin dezr 

maand overleed, was een leerling van Achille Leclerc. 
Hij was sedert 1875 lid van de Academie, en bereikte 
den ouderdom van 72 jaren. Evenals de meeste Fran
sche architecten maakte ook hij zich beroemd door 
een paar werken van buitengewonen omvang, nl. het 
stadhuis te Angoulème en de kerk du sacré coeur op 
Montmartre, die thans nog onderhanden en waarvan j 
slechts de krypta voltooid is. Voor deze kerk werd ; 
indertijd een prijsvraag uitgeschreven, waarbij Abadie, I 
ofschoon reeds in de zestig, met den eersten prijs be
kroond werd. 

De kerk op Montmartre is geïnspireerd door de ka
thedralen van Zuid-Frankrijk, en haar stijlvormen zijn 
die van den Romaanschen tijd, zooals zij in de laatste 
dertig jaren te Parijs gemoderniseerd werden bij den 
bouw der kerken van Ballu en anderen. 

Abadie, die bij zijn collega's in hoog aanzien stond, 
èn nog onlangs tot president van het Architecten-con
gres verkozen werd, speelde een belangrijke rol in de 
Commission des monuments historiques, waar hij zich 
vooral met het restaureeren van kerken bezighield. 
Verscheidene restauraties in de departementen der Dor-
dogne, de Gironde, en ook in Champagne heeft hij 
geleid. 

(A. et A.) E N D A N NOG Z E G G E N : 
ER ZIJN T E V E E L A R C H I T E C T E N IN 

A M S T E R D A M . 
Een mijner kennissen deelde mij dezer dagen het 

volgende staaltje over concurrentie mede. 
Het R.-K. Kerkbestuur van de parochie H . Bonifa-

cius, aan de Linnaeusstraat alhier, bouwde omstreeks 
drie jaren geleden, onder leiding van den architect 
Bleijs te Amsterdam, zijne hulpkerk. 

Zeer kort daarna won het Kerkbestuur het advies 
in van genoemden architect, omtrent den aankoop van 
een terrein voor de te bouwen kerk. 

Hoewel men aanvankelijk niet gedacht had zoo 
spoedig tot den bouw eener nieuwe kerk over te gaan, 
schijnt eene inzameling van gelden in de R.-K. kerken 
van Amsterdam daarin verandering gebracht te heb
ben , en zal men door de buitengewone offervaardig
heid van Amsterdam's katholieken binnenkort over
gaan tot den bouw der nieuwe kerk. 

Bij een dezer publieke inzamelingen, bood een der 
Amsterdamsche R.-K. architecten schriftelijk aan, gratis 
als architect voor dezen kerkbouw te fungeeren. 

Daarna stelden eenige Amsterdamsche bouwkundi
gen , waaronder een gemeente-ambtenaar, alsmede een 
Rotterdamsch architect hunne plans ter inzage, ook 
alweer gratis!! (Wat zijn die lui bereid en offervaardig.) 

Het Kerkbestuur voornoemd was echter eene andere 
meening toegedaan: het wilde geen misbruik maken 
van de offervaardigheid dier Amsterdamsche architec
ten en droeg, zonder quaestie van kampstrijd, het werk 
op aan een Rotterdamsch architect. 

Zou, ingeval er nog meer R.-K. kerken te dezer 
stede moeten gebouwd worden, bij gebrek aan alleszins 
bekwame stadgenooten, geen Duitsch architect te vin
den zijn? Wellicht kan in zulk geval zekere firma aan 
den Nieuwendijk alhier alsdan een geschikt adres op
geven. X. 

(A. et A.) NOORDSCH.LICHT. 
Het schijnt een met wijsheid geredigeerd orgaan te 

zijn, dat der Vereeniging tot bevordering der Bouwkunst 
te Groningen. 

Dezen indruk geeft ons 't Augustusnommer; belang
stellenden kunnen zich daarvan ten onzen bureele over
tuigen. 

Het bevat een hoofdartikel: Critiek, 'twelk den heer 
M. blijkbaar in de pen is gegeven naar aanleiding der 
vermaarde fontein-critiek, aan de lezers van Be Op
merker welbekend. 

Wij meenden dat daarbij voldoende is aangetoond , 
dat er van afbrekende critiek niet veel heil is te ver
wachten, tenzij de criticus een voldoende hoogte in de 
kunst hebbe bereikt en dit den volke met meesterschap 
doe weten. 

Opbouwende critiek erkennen wij; afbrekende, zich 
zelve den schijn van almogendheid gevende, niet: daarom 
achten wij het onderteekenen door den feilbaren criticus 
noodig ten spijt van den schrijver, die anonieme, af
brekende critiek in bescherming neemt. 

Maar genoeg van dat hoofdartikel; een tweede doet 
ons verbaasd staan. 

Het huldigt n.l. de meening, dat bouwkunst han
delswaar is, en dat eene particuliere corporatie eene 
prijsvraag mag uitschrijven tot bevordering van eigen 
voordeel, niet met het oog op de kunst. 

Eene merkwaardige Noordsche leer, die ter vergoe
lijking moet strekken van de 3 Harmonie-prijsvraag te 
Groningen. 

Vergissen wij ons echter niet, dan zijn de raadgevers 
in dezen de leden der Vereeniging tot bevordering (?) 
der Bouwkunst te Groningen dezelfde geleerden, waar
van bovengenoemd orgaan uitgaat en die dus de Gronin
gers voorlichtten op 't gebied der kunst, het Bestuur 
der Vereeniging De Harmonie terzijde stonden in 't 
samenstellen der prijsvraag. 

Wanneer een particulier of eenige vereeniging een 
prijsvraag uitschrijft, dan geven wij volkomen toe, dat 
die man of die vereeniging in zijn of haar recht is, het 
programma of de redactie der advertentie naar eigen 
verkiezing in te richten. De handeling is niet te on

derscheiden van die, waarbij iets te huur of te koop 
gevraagd wordt. 

Ieder, die op zoodanige advertentie schrijft, staat aan 
de kans bloot, dat hij een van de 9 9 zal zijn, die niet 
uit een honderdtal wordt gekozen, 't Is volkomen han
del ; een ander zal, is zijn waar courant, wel het aan
gebodene kunnen gebruiken. 

Maar wanneer eene bouwkundige vereeniging in eene 
prijsvraag wordt genoemd, die mede samenstelt, dan 
hebben de bouwkundigen het recht van die vereeniging 
te vragen, dat er gewaakt worde voor de belangen der 
bouwkundigen, die hunne krachten wijden aan de be
antwoording der prijsvraag. 

Welke waarde heeft een niet-bekroond ontwerp ? 
Wie werkt voor studie aan eene prijsvraag, als die 

der Vereeniging De Harmonie? 
Heeft de verdediger, alweer de heer M., het wel bij 

't rechte eind wanneer hij, misschien van de groote 
ruif etende , schrijft: „maar hij, die dc beantwoording 
van een prijsvraag beschouwt als een studiewerk voor 
zich zelf en verheugd is eens tc kunnen arbeiden aan 
een werkstuk, dat min of meer boven den al ledaagschen 
huizenbouw verheven is , zal elke prijsvraag van cenigen 
omvang, ook al is zij niet geijkt door een schoolmecster-
achtigen vorm , met blijdschap begroeten cn wanneer 
tijd cn gelegenheid zeer gunstig zijn, daarvoor gaarne 
arbeiden, niet uitsluitend om den prijs, maar ter wille 
van den arbeid zeiven" ? 

Wenschelijk ware het, dat de leiders der genoemde 
bouwkundige Vereeniging eens eene goede terechtwij
zing ontvingen, om te leeren wat in dezen mag en wat 
voor onedel spel wordt gehouden. 

Het beantwoorden der Harmonie-prijsvraag is een 
groot studiewerk , neen een kunstwerk, waaraan ieder 
bouwkundige niet moet verzuimen mede tc werken, niet 
uitsluitend om den prijs, maar om den arbeid zeiven. 

't Moge den heer M. en verderen leden, alsmede 
den deelnemers aan die prijsvraag wèl bekomen. 

Geen Amsterdammer. 
Naar aanleiding van het bovenstaande laten wij het 

stuk uit „De Bouwkunst" hier volgen. Red. 
PRIJSVRAAG HARMONIE TE GRONINGEN. 

Een zekere heer K. te Rotterdam spreekt in het 
Bouwkundig Weekblad, n". 31, de wenschelijkheid uit, 
dat het Bestuur der Maatschappij tot bevordering der 
Bouwkunst te Amsterdam zich eens zal laten hooren 
over dc prijsvraag, uitgeschreven door de Sociëteit 
Harmonie te Groningen. 

De heer K. twijfelt niet, of velen zullen daardoor 
gewaarschuwd worden niet aan die prijsvraag mede te 
werken, terwijl dan tevens een vermaning zal gericht 
kunnen worden aan het Bestuur der Sociëteit Harmo
nie en aan hare raadgevers, ten einde te voorkomen, 
dat in het vervolg getracht wordt door hooge prijzen 
de Nederlandschc architecten en bouwkunstenaars te 
lokken. 

De heer K. geeft een weinig minder hoffelijk en uit
voerig, maar toch ongeveer hetzelfde te kennen als 
een andere heer eenigen tijd geleden in de Opmer
ker deed. 

Prijsvragen en hunne beoordeelingen schijnen voor 
sommige heeren Bouwkundigen een soort van middel 
te zijn, waardoor ze in de eerste plaats zelve iets ten 
gehoore kunnen brengen en in de tweede plaats, an
deren meenen aan te kunnen sporen zich ook eens te 
laten hooren. Men heeft daarbij tevens de gewoonte, 
uit het oog te verliezen, dat elke prijsvraag niet van 
een gelijk standpunt kan beschouwd worden. Het gaat 
niet aan de samenstelling van een prijsvraag, die uit
gaat van het Bestuur eener niet bouwkundige ver

eeniging te toetsen aan den inhoud van die, welke 
door een Bouwkundige vereeniging worden uitgeschre
ven en daarbij bovendien den eisch te stellen, dat ze 
volgens dit of dat program moet ingericht zijn. 

Dit zou wel het geval kunnen zijn, wanneer alle 
prijsvragen werden uitgeschreven met het doel om de 
bouwkunst bevorderlijk te zijn. In de meeste geval
len is dit echter niet zoo; en wel bepaald niet, wan
neer leeken dc bouwkundigen uitnoodigen om tc con-
curreeren. 

Wij weten allen wel, dat wanneer lieden , die buiten 
het vak staan , een prijsvraag zullen uitschrijven , daar
toe enkel en alleen worden gedreven door den wensch 
om een zoo doeltreffend mogelijk plan voor de minst 
mogelijke kosten te verkrijgen. Een enkele maal mag 
misschien ook de drijfveer zijn de Bouwkundigen een 
pleizier te doen, in de meeste gevallen heeft de prijs
vraag niet ten doel de bouwkunst tc bevorderen. 

Het zou dus dwaas zijn te eischen , dat dergelijke 
prijsvragen volkomen zijn ingericht overeenkomstig den 
inhoud van een prijsvraag, die wel ten doel heeft de 
bouwkunst te bevorderen. 

Voor de bouwkundigen zou het wel is waar aan
genaam zijn, wanneer van een dergelijken eisch geen 
sprake behoefde te zijn, maar dit is eenmaal niet an
ders en zal wel zoo blijven; wij vinden dat niet zóó 
slim , dat wij al die drukte , die in den regel over zoo'n 
prijsvraag gemaakt wordt, goed kunnen keuren. 

Dat het publiek een prijsvraag beschouwt en gebruikt 
als een soort handelsartikel, behoeft geen reden te zijn 
om zich te ergeren, indien dit artikel in een niet ge-
ijkten vorm wordt aangeboden. 

Wanneer een prijsvraag duidelijk te verstaan geeft, 
hetgeen verlangd wordt, en wat men voor het beste 
plan over heeft, is ze bruikbaar en beantwoordt ze 
ook aan het doel, waarvoor ze in de meeste gevallen 
wordt uitgeschreven. 

Het staat een ieder vrij mede te werken. 
Het aantal en het gehalte van de ingekomen ant

woorden kunnen alleen beslissen of de arbeid , die ver
langd wordt, al of niet uitvoerbaar is. 

De kampvechter, die aan een prijsvraag arbeidt, 
uitsluitend of in hoofdzaak om den prijs tc winnen, 
zal in elke prijsvraag iets zien waarover hij struikelen 
kan, vooral als hij meent, dat de uitgeloofde prijs niet 
evenredig is aan de moeite, die besteed moet worden 
om over de hindernissen heen te stappen. 

Wij geven zulke strijders in overweging het pro
gramma dan ter zijde te leggen en te zwijgen. Hij 
koope zich liever voor het bedrag, dat aan papier en 
potlood zou besteed moeten worden, een lot in de 
N. S. L., de kans van prijswinnen is daarin veel grooter. 

Maar hij, die de beantwoording van een prijsvraag 
beschouwt als een studiewerk voor zich zelf en ver
heugd is eens te kunnen arbeiden aan een werkstuk, 
dat min of meer boven den alledaagschen huizenbouw 
verheven is, zal elke prijsvraag van eenigen omvang, 
ook al is ze niet geijkt door een schoolmeesterachtigen 
vorm, met blijdschap begroeten en wanneer tijd en 
gelegenheid hem gunstig zijn , daarvoor gaarne arbei
den , niet uitsluitend om den prijs, maar ter wille van 
dien arbeid zeiven. M. 

VEREENIGING V A N BURGERLIJKK 
INGENIEURS. 

Vergadering van 23 Augustus 1884. 
De reeds vroeger aangekondigde jaarlijksche alge

meene vergadering der Vereeniging van Burgerlijke 
Ingenieurs op 23 dezer te 's-Hage, werd bijgewoond 
door een groot aantal leden , dank zij de verschillende 
belangrijke aan de orde gestelde punten. 
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Alvorens tot de gewone werkzaamheden over te 
gaan, rustte op den Voorzitter, den heer A. C. Broek
man , de treurige plicht aan de leden mede te deelen, 
dat — naar aanleiding van het afsterven van Z. K. 
Hoogheid den Prins van Oranje — een brief van 
rouwbeklag was gericht tot Z. M. den Koning, den 
geëerbiedigden Beschermheer der Vereeniging, en in 
herinnering te brengen dat in het afgeloopen vereeni-
gingsjaar door den dood aan de Vereeniging waren ont
vallen dc leden A. J. Schelling cn C. Waghto. 

Nadat daarop achtereenvolgens werden goedgekeurd 
de in druk aan dc leden gezonden notulen der voor
gaande vergadering, het verslag over het afgeloopen 
vcreenigingsjaar en de staat der geldmiddelen, werd 
den aan de beurt van aftreding cn niet herkiesbaar zijnde 
bestuursleden, J. L . Cluysenaer en L . J. Kesper, door 
den Voorzitter dank gebracht voor hunne toewijding aan 
de belangen der Vereeniging; ter hunner vervanging 
werden gekozen dc heeren Jhr. O.J. A. Repelaervan 
Driel cn R. A. J. Snethlage. 

Thans was aan de orde het voorstel tot oprichting 
van ccn orgaan vanwege de Vereeniging. 

De toelichtende rapporten van de beide voorstellers, 
de heeren J. de Koning en J. J. P. Pennink, wezen 
het uitgebreide gebied aan waarop zoodanig orgaan zich 
zoude kunnen bewegen, alsmede de steeds klimmende 
behoefte aan een blad, dat aan ieder ingenieur de ge
legenheid zou geven tot mededeelingen, zijn vak of 
werkkring betreffende. 

Het uitgewerkt verslag van de deswege benoemde 
Commissie van onderzoek, bestaande uit de heeren 
J. W. Wekker, J. van Hasselt en Jhr. O. J. A. Repe-
laer van Driel, concludeerde na rijp onderzoek éénstem
mig tot de levensvatbaarheid, toonde op degelijke gron
den aan dat de uitgaaf niet slechts financieel mogelijk 
was, maar onder behoorlijke leiding en met voldoende 
medewerking, zelfs eene bron van inkomsten kon wor
den , en gaf eindelijk' de middelen aan om tot de op
richting te geraken. 

De financiëele toestand der Vereeniging laat haar toe, 
eenigermate in de kosten van oprichting bij te dragen. 

Bij zoovele lichtpunten meende de Voorzitter dat het 
der Vergadering gemakkelijk zou vallen, zich aan te 
sluiten aan de volgende, door het Bestuur in zijn schrif
telijk advies geformuleerde conclusiën: 

1". de Commissie dank te betuigen voor haar dege-
lijken weivolbrachten arbeid; 

2". het Bestuur te machtigen tot uitgaaf van een 
orgaan, voorloopig bijwijze van proef gedurende één 
of twee jaren, en daartoe beschikbaar te stellen een 
bedrag van ƒ 500 per jaar , gedurende hoogstens twee 
jaren; 

3". het Bestuur op te dragen vóór 1 Januari 1887 een 
voorstel tc doen omtrent het voortbestaan van het orgaan; 
welke punten, na eenige discussie, met algemeene 
stemmen werden aangenomen. 

Een beroep doende op de onverdeelde medewerking 
der leden, sprak de Voorzitter de hoop uit, dat dit 
besluit zou mogen strekken tot heil van het ingenieurs
wezen. 

Daarna kwam in behandeling de vraag van Jhr. L . A. 
Sandberg, naar aanleiding van de laatstelijk vastge
stelde regeling omtrent de vergoeding van reis- en ver
blijfkosten wegens reizen voor 's Rijks dienst. 

De heer Sandberg achtte het niet noodig , in eene 
herhaling te treden van al de bekende, reeds in zoovele 
bladen opgesomde legio bezwaren, verbonden aan het 
tarief. Overal afkeuring cn vcroordeeling, nergens in
stemming of verdediging. Eene classificatie , die niet 
getuigt van veel inzicht van den ontwerper in maat
schappelijke toestanden; eene regeling van vergoeding, 

die eenvoudig in dc meest voorkomende gevallen ver
klaart niet te vergoeden; die, waar ze vergoedt, mees
tentijds tastbaar tekortdoet, en eindelijk, na tal van 
moeilijkheden, eerst na zes maanden het voorschot ge
deeltelijk restitueert. 

Hij vreest, dat zoodanige regeling het verrichten 
van de in het belang van den dienst noodige reizen tegen
houdt ; in het nakomen van de plichten tegenover den 
Staat zal de ambtenaar ook belemmerd worden door 
de verplichtingen, welke hem zijn geldelijke staat oplegt. 
Hij acht het noodzakelijk , dat belanghebbenden vol
ledig vergoed worden , met inbegrip van alle, zoo kleine 
als groote, middellijk cn onmiddellijk daaraan nood
wendig verbonden kosten. 

Naar aanleiding daarvan durft hij den Voorzitter 
vragen, of het in de bedoeling van het Bestuur ligt, 
zich deze aangelegenheid aan te trekken, cn te trachten 
mede te werken tot opheffing der bedoelde bezwaren. 

De heer H. Linse gaf in overweging, het Bestuur 
op te dragen ccn met redenen omkleed adres tot de 
Regeering te richten, houdende uiteenzetting van de 
verschillende bezwaren. 

De heer J. van der Toorn achtte zulks noodeloos, 
want niet alleen dat men haar thans bekend kan achten 
met die bezwaren, ontmoet zij nog tclkendage zoo vele 
moeilijkheden bij de uitvoering, dat het inderdaad 
wreed zou mogen heeten haren toestand nog bezwaren-
der te maken. Hij houdt zich overtuigd, dat de Re-
gcering genoodzaakt zal zijn reeds spoedig verande
ring in den tegenwoordigen stand van zaken te bren
gen, en geeft onder die omstandigheden in overweging 
deze zaak tot de volgende vergadering aan te houden, 
te meer omdat het tarief nog slechts korten tijd in 
werking is. 

De heeren J. van Hasselt en B. J. van den Berkhof 
achtten het voldoende, bij motie dc wenschelijkhcid der 
wijziging uit te spreken en deze ter kennis te brengen 
waar zulks nuttig kan zijn; zij meenden, dat men zich 
in deze van een adres, dat aan een verzoek doet den
ken, behoorde te onthouden. 

Een voorstel, waarbij deze aangelegenheid verklaard 
werd niet te behooren tot den werkkring der Vereeniging, 
werd met 32 tegen 8 stemmen verworpen. Dc Voor
zitter vatte daarop de verschillende te kennen gegeven 
meeningen samen in de volgende motie: 

„De Vergadering oordcclende, dat het wenschelijk is 
af te wachten dc werking van het tarief en hetgeen 
de Regeering te dien aanzien middelerwijl zal doen, 
noodigt het Bestuur uit, deze aangelegenheid op dc 
volgende Algemeene Vergadering wederom in behan
deling te brengen." 

Deze motie, waarbij voorshands eenigermate de wen
schelijkhcid eener wijziging werd tc kennen gegeven, 
werd met algemeene stemmen aangenomen. 

Thans was men genaderd tot de drie volgende, door 
den heer D. E. C. Knuttel in te leiden, vraagpunten: 

i". Vergoeding voor vacatiën, reis-en verblijfkosten 
als deskundige in strafzaken. 

2". De verantwoordelijkheid van ingenieur, architect 
of opzichter, voor ongelukken door minder soliede con
structie van een werk ontstaan. 

3°. Is preventief optreden van Staat of Gemeenten, 
om dergelijke ongelukken te voorkomen, gewenscht ? 

De Voorzitter, alvorens de discussiën daarover te 
openen, meende niet onopgemerkt tc mogen laten, dat 
die vraagpunten zich , blijkens de toelichtende stukken, 
ontleenden aan het bekende Vuchtsche incident. 

Hij handelt in overeenstemming met den wensch 
en de bedoeling van den heer Knuttel, wanneer hij 
erop wijst, dat aan de Rechterlijke Macht in deze eene 
hoogst moeilijke taak was beschoren; niet slechts dat 

zij uit de vele , ja somwijlen strijdige voorlichting en 
inlichtingen moest trachten op te klimmen tot de wer
kelijkheid , zij had deze nog te toetsen aan dc ja wel
licht voor verschillende uitlegging vatbare eischen van 
de wet, om hierop recht te doen. 

Zal een ieder het toejuichen, — waar het gebeurde 
heenwijst op moeilijkheden, leemten of onbillijkheden 
in wetgeving — dat ernaar gestreefd wordt die ge
breken aan te wijzen en weg te nemen, te bejammeren 
zou het zijn wanneer, bij gemis aan de volledige stukken 
en de noodige rechtskennis , hier wellicht een onjuist 
oordeel werd uitgesproken over het vonnis in quaestie, 
dat bovendien nog niet schijnt afgeloopen te zijn. 

De heer Knuttel betuigt gaarne adhesie aan het 
door den Voorzitter gesprokene; niemand kan meer 
dan hij overtuigd zijn van de groote zorgen, door de 
Rechterlijke Macht besteed om tot de waarheid te ge
raken ; doch hij is van oordeel dat het van groote waarde 
zou zijn voor beide partijen, in gevallen als het on
derhavige, de meest mogelijke publiciteit aan de stukken 
te verleenen, iets wat op dit oogenblik te wenschen 
overlaat. 

Daarna het eerste punt inleidende, betreffende de 
vergoeding voor vacatiën, reis- en verblijfkosten als 
deskundige in strafzaken, wees spreker erop , dat die 
deskundigen in dezen het Rijk niet in hunne gewone 
betrekking van dienst waren en zij dus niet slechts 
hunne onkosten dienden vergoed te krijgen, maar ook 
degelijk beloond moesten worden voor hunne moeiten, 
waaraan tevens zulk eene groote verantwoordelijkheid 
verbonden was. 

Dit nu is niet het geval bij de tegenwoordige rege
ling volgens de wet van 18 April 1874, Staatsblad no. 
66, tot vaststelling der tarieven van gerechtskosten in 
strafzaken, waarvan de gewone rechter kennisneemt. 
De vergoeding bedraagt (art. 15) voor burgerlijke in
genieurs ƒ 3 voor iedere vacatie van 3 uren en voor 
ieder schriftelijk verslag; voor reiskosten ontvangt men 

ƒ0.12 per K M . , terwijl geene verblijfkosten op den 
dag der reis worden vergoed. Moge dit tarief mis
schien voldoende zijn, wanneer men slechts voor een 
rechtscollege getuigenis heeft af te leggen, zeer zeker 
achtte spreker het onvoldoende, in gevallen als bedoeld 
in art. 21 der wet. Wanneer deskundigen, in dit hoofd
stuk bedoeld, worden geroepen om den rechter mon
deling in te lichten met gronden van wetenschap of 
kunst, wordt hun een vacatiegeld toegelegd naar den 
maatstaf en volgens de onderscheiding in art. 15 , be
nevens reis- en verblijfkosten naar den maatstaf van 
het 8e hoofdstuk. Wanneer men in aanmerking neemt, 
dat in dergelijke gevallen nog veel studie en nadenken 
wordt vereischt, springt het geringe der vergoeding in 
het oog, vooral als men let op de bijgevoegde bepa
ling, dat de rechter bevoegd is de declaratie te ver
minderen als deze hem te hoog voorkomt. Spreker 
meent, dat de rechter tot dergelijke beoordeeling niet 
instaat is, en acht wijziging dezer bepalingen zeer noodig. 

Bij de behandeling der vquaestie's van verantwoor
delijkheid van ingenieur, architect of opzichter, voor 
ongelukken en het al of niet wenschelijke van preven
tieve maatregelen van de zijde van Rijk of Gemeenten, 
wordt verwezen naar het aan de leden gericht schrij
ven , naar aanleiding van het Vuchtsche ongeval, en 
naar het in die zaak door deskundigen uitgebracht 
rapport. 

De inleider wees op de groote moeilijkheid , om bij 
dergelijke zaken uit te maken of — en zoo ja bij wien — 
schuld aanwezig is. 

Bij elk werk zijn ongelukken mogelijk; aan den be-
kwaamsten technicus kunnen omstandigheden ontgaan, 
welke later duidelijk worden, maar aanvankelijk in het 

duister lagen; het geldt hier dikwijls een strijd tegen 
natuurkrachten, waarbij men het onderspit kan delven 
zonder dat den bouwmeester daaromtrent eenig verwijt 
te maken zij. 

Waarom zal eene dwaling op onzen weg zoo zwaar 
gestraft worden, waar die op het gebied van anderen 
wordt voorbijgezien, al is het ook dat de gevolgen 
dikwerf ellendiger zijn ? Men denke slechts aan de vele 
rechterlijke dwalingen. 

Waarom moet — zooals de wet toelaat, misschien 
schijnt te eischen hier — eene onteerende straf kun
nen worden opgelegd, zonder dat de minste fraude aan
wezig is ? 

De noodzakelijkheid, om de uiterste omzichtigheid 
te betrachten bij het uitspreken van eene meening in 
technische zaken, toonde hij met een paar voorbeel
den aan. 

Een blok steenen , gemetseld met uitstekende specie, 
van dezelfde soort als aan de Vuchtsche kerk gebezigd, 
heeft hij, na gelijken verhardingstijd en onder overeen
komstige omstandigheden, doen vallen van minder 
hoogte dan daar het geval was, en het bleek dat geen 
enkele steen aan den andere verbonden was gebleven. 

Proeven met grof en zeer fijn rivierzand toonden bij 
het eerste materiaal minder verbindingskracht dan bij 
het laatste aan. 

Allicht zou men geneigd zijn, uit zoodanige omstan
digheden onjuiste gevolgtrekkingen te maken. 

Voorts achtte hij het niet gerechtvaardigd, dat de 
Staat zelf tot minder degelijk bouwen aanleiding geeft, 
door ieder, die slechts patent betaalt, het recht te ver
leenen als ingenieur of architect op te treden. 

Na deze punten nader ontwikkeld te hebben, kwam 
hij tot de door Staat of Gemeenten te nemen maatre
gelen. Welke weg zou moeten ingeslagen worden, 
achtte hij moeilijk te beslissen , doch hij wees op ver
schillende middelen, welke elders werden toegepast; 
op de bouwwetten, die in Wurtemberg en Saksen be
stonden ; op de verklaringen van bevoegdheid tot bou
wen, welke in Weenen worden geëischt, en ook op 
de rechtbanken van zeerampen, die in Engeland en 
Duitschland bestaan, en vroeg of dergelijke, uit deskun
digen samengestelde rechtbanken ook niet voor onge
lukken bij werken zouden kunnen in het leven geroe
pen worden. 

Eindelijk besprak hij de verantwoordelijkheid van 
den bouwheer. 

Hierop volgde eene levendige discussie, waarbij vele 
punten werden aangevoerd, zooals de in Duitschland 
bestaande Haftpflicht; de burgerrechtelijke verantwoor
delijkheid van den ingenieur of architect; de commissie 
van „goede mannen"; de examens in Duitschland, die 
leiden tot het Regierungs Bautneister- en Bauführer-
schap; het recht om zonder diploma zich ingenieur te 
mogen noemen; de opleiding van opzichters, waarvoor 
de Staat niets, de polytechnische school, waarvoor de 
Staat zoo weinig doet. 

De meeste sprekers oordeelden, dat de tegenwoor
dige regeling, waarbij de ingenieur zoowel eene burger
lijke als strafrechtelijke vervolging steeds boven het 
hoofd hangt, dringend wijziging behoeft. 

De Voorzitter op het gewicht van deze aangelegen
heid wijzende, geeft der Vergadering in overweging, 
het Bestuur te machtigen eene commissie te benoemen, 
bijgestaan door een rechtsgeleerde, teneinde te trachten 
in de volgende vergadering te dezer zake de noodige 
voorstellen te doen, waartoe besloten wordt. 

Met dankzegging aan de leden voor de getrouwe 
opkomst en de betoonde belangstelling in den bloei 
der Vereeniging, werd de vergadering door den Voor
zitter gesloten. 
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B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
— Op het Congres voor Hygiène en Demographie, 

dat in de residentie gehouden wordt, werd o. a. door 
professor Emile Trélat, architect van Parijs, het woord 
gevoerd over de woning en de verhoudingen van warmte 
en lucht in de woningen. Spreker begon met de me
dedeeling, dat hij uitgenoodigd was te spreken over 
„chauffage" en „ventilation" , maar deze woorden klon
ken hem minder aangenaam, en uit den loop zijner 
voordracht zou wel blijken, aan welke redenen dit moest 
worden toegeschreven. Had Dr. Rochard zich op dit 
Congres ten doel gesteld om aan te toonen, op welke 
wijze het leven kon vermeerderd worden, spreker zou 
zich op bescheiden voet tot een deel van het leven: 
de woning, bepalen. De woning was, in alle landen , 
onder alle omstandigheden, eene schuilplaats, — maar 
ook een gevaar. Het huis, dat ons herbergt, is dik
wijls eene bron van vergiftiging. Om te leven, moe
ten wij wonen, maar men vergeet te dikwijls dat van 
de woning ons leven afhangt. 

Spreker gaf daarop eene vermakelijke voorstelling 
van de wijze, waarop men in het begin en zelfs in de 
eerste helft dezer eeuw in Frankrijk stookte. De wel
vaart was er bij de burgerij niet zoo groot als thans. 
Men stookte uit armoede, uit groote zuinigheid, in 
reusachtige , maar slechte schoorsteenen, op eene wijze, 
dat men altoos in den rook leefde, bij gemis aan vol
doende trekking. Wilde men het vuur aanwakkeren, 
dan moest men den blaasbalg in handen nemen en 
maakte zich door die lichaamsbeweging warmer dan 
door zich aan het vuur zelf te warmen. Maar tevens 
was men voortdurend verkouden, en stonden er altijd 
tranen in de oogen der van kou rillende bewoners, die 
in rook leefden en veel tijd vermorsten met al die ijdele 
bewegingen om de kachel te stoken. Spreker heeft 
zijne wetenschap verkregen van uitmuntende leermees
ters, Péclet en Morin. Maar zij mogen het hem ver
geven ! Jarenlang heeft hij hunne nagedachtenis gehei
ligd , maar op dit Congres hoopt hij hunne nagedach
tenis niet te beleedigen als hij de volle waarheid spreekt. 
Het algemeen belang vóór alles! Hebbende meesters 
gedwaald, dan is het cle plicht der leerlingen hunne 
fouten tc verbeteren. Medelijden met de Fransche bur
gervrouwen, die in het zweet van haar aanschijn koud 
bleven, heeft Péclet tot de uitvinding gebracht om de 
vrije lucht niet meer door een open schoorsteen te la
ten binnenkomen , maar calorifères te maken , die in de 
kamers de warme lucht zouden aanvoeren, tegelijker
tijd om de kamer te verwarmen en te ververschen. De 
calorifères, die zoo ongeveer van het jaar 1844 dag-
tcekenen, zijn allengs in geheel Frankrijk ingevoerd 
en hebben ook haar weg in Europa gevonden. 

Die calorifères — spreker veroordeelt ze in de sterkste 
mate. Allereerst uit een hygiënisch oogpunt. De in
geademde verwarmde lucht stemt de personen onaan
genaam , geeft hun een gevoel van benauwdheid en te
gelijkertijd van koude, daar de omringende lucht koel 
is, stremt en benadeelt cle ademhaling. De toeneming 
van asthma staat met de calorifères in verband. Op 
eene lage temperatuur lijdt men koude; op eene hooge 
temperatuur is men geneigd de vensters te openen. 

Maar ook uit een oogpunt van zuinigheid is deze 
wijze van verwarming niet aan te bevelen. Er gaat ont
zettend veel warmte verloren, die behouden moest blij
ven ; de warme lucht, die in de kamer is gekomen, 
moet er op de eene of andere wijze weer uit, en een 
onderzoek heeft spreker aangetoond, dat het verschil 
in prijs van gewone verwarming en verwarming door 
calorifères enorm is. 

Wat moet men dan doen ? Men moet zorgen koude 

lucht in te ademen, maar tevens voorkomen, dat de 
huid afkoelt. In de frissche voor- en najaarsochtenden 
gevoelt de mensch zich het aangenaamst, omdat hij 
dan koele lucht inademt. De groote Tyndall heeft de 
belangrijke ontdekking gedaan, dat de warmte van 
eene kachel zich in veel mindere evenredigheid aan de 
lucht in de kamer dan aan de voorwerpen in het ver
trek mededeelt. Men moet alles doen om aan de voor
werpen in eene kamer, aan de muren dezelfde tempe
ratuur te geven als men zelf bezit. Men moet ervoor wa
ken dat muren van- en voorwerpen in de kamer zelve 
verkoelen. Het best van alles is een goed trekkende 
schoorsteen, om het vertrek steeds gemeenschap te 
doen houden met de buitenlucht; voorts moeten de 
muren eene goede dikte hebben en moet er op ver
schillende plaatsen, bijvoorbeeld bij de vensters, gelegen
heid zijn met pijpen of op andere wijze te verwarmen. 

Uit het bovenstaande blijkt, dat de architect Trélat 
geen voorstander van het gebruik van calorifères is. 

D E L F T . Volgens de Delftsche Courant is de sluitings
dag der historische tentoonstelling in het Prinsenhof 
op den 10 September e.k. vastgesteld. 

AMERSFOORT. Op de aanbeveling voor de betrekking 
van directeur-opzichter-boekhouder der gemeenterei
niging komen voor de heeren: R. K. Feenstra, ge
meente-architect te Elburg, en J. Veth, opzichter 
2 l ! r klasse bij de gemeentereiniging te Rotterdam. 
Zooals men weet, waren er ongeveer 200 sollicitanten. 
De Raad zal in zijne zitting van a.s. Dinsdag eene 
keuze doen. 

— Tengevolge van de benoeming van den heer J. M. 
Telders tot hoogleeraar te Delft wordt, volgens de 
N. R. Ct., de eerstaanwezende ingenieur Kesper te 
Arnhem met de voltooiing van den spoorweg Amers
foort—Nijmegen belast. In verband daarmede wordt 
de sectie-ingenieur Deenik van Gorichem naar Ree-
nen verplaatst, terwijl, met verplaatsing van het overige 
personeel naar Arnhem en Dordrecht, het sectie-bureau 
te Gorichem wordt opgeheven. 

V A R I A . 
Een stoomwagen op gewone wegen. Vóór eenige 

weken heeft men te Parijs op de Avenue de la Grande 
Armte met een stoomwagen een proef zien nemen, die 
in hooge mate de nieuwsgierigheid der voorbijgangers 
opwekte. 

Met een voorraad van 80 liter water, toereikende 
voor anderhalf uur, en 30 KG. cokes, heeft die wagen 
een totaal gewicht van 470 KG. Het rijtuig maakt 
zeer weinig geraas, het werkt zonder zichtbaar stoom 
noch rook te doen ontsnappen en draait in een omtrek 
van 2.50 M. straal. Op een goeden weg bereikt het 
eene snelheid van 40 K M . in het uur. 

Sedert de proef heeft het nieuwe toestel dikwijls 
gewerkt. Vermoedelijk zal het spoedig in de practijk 
overgaan. 

Een ascenseur. Men zou misschien te Nijmegen 
het voorbeeld kunnen volgen van Stokholm, Bahia (in 
Brazilië) en andere steden, waar het lastige bestijgen 
van steile hellingen vermeden wordt door een ascen
seur. Die te Bahia is 50 M. hoog en zijn steenen wan
den zijn gemiddeld 3 M. dik. Hij vervoert dagelijks 
ongeveer 2600 personen, ieder voor circa i 2 ' / 2 cent 
Nederlandsch. De metalen brug van den top naar de 
hoogere stadswijken is 45 M. lang. De stijging duurt 
niet langer dan 2 minuten. Men stelt zich voor, een 
tweeden ascenseur, geheel van ijzer, te Bahia op te 
richten, die een hoogte zal hebben van 23 M. 
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B E N O E M I N G E N . 
Tot gemeente-architect te Scheemda 

is benoemd de heer G. Heikens te 
Winschoten. 

Het Gemeentebestuur te 's-Graven
hage benoemde tot gemeente-opzich
ter te Scheveningen den heer B. G. 
Gerritse te 's-Hage, vroeger werkzaam 
op de bureau's van de gemeentewerf 
aldaar. 

C O R R E S P O N D E N T I E . 
Aan Spectator. Uw stuk zal in het 

nummer van 6 September worden 
opgenomen. Wij ontvingen het te 
laat om het in dit nummer een plaats 
te kunnen geven. 

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

Provincie Zuid-Holland. 
AANBESTEDING. 

Op Maandag den 8"'° September 1884, dus 
voormiddags ton ll 'fjure, zal, onder nadere 
goedkeuring, door den Voorzitter, of een der 
Leden van bet College van Gedeputeerde 
Staten der Provincie Zuid-Holland, en in bjj-
zijn van den Hoofd-Ingenieur van den Pro
vincialen Waterstaat in Zuid-Holland, aan 
het lokaal van het Provinciaal Bestuur te 
'* Gravenhage, worden aanbesteed: 

Het onderhoud der Haven te Stel
lendam, van den dag van goed
keuring der besteding tot ultimo 
December 1886. 

Deze aanbesteding zal geschieden bjj en
kele inschrjjving, overeenkomstig jj 434 tot 
436 der Algemeene Voorschriften. 

Het bestek üut ter lezing aan het lokaal 
van het Provinciaal Bestuur van Zuid-Hol
landte 's Gravenhage, en is voorts, op franco 
aanvrage, tegen betaling der kosten. te be
komen bjj den boekhandelaar Pinna G E 
BROEDERS V A N C L E E F , Spui n". 28a, 
te '» Gravenhage en door zjjne tusschenkomst 
in de voornaamste Gemeenten des Rjjks. 

Nadere inlichtingen zjjn te bekomen bjj 
den Hoofd-Ingenieur van den Provincialen 
Waterstaat in Zuid-Holland, J . V A N DER 
V E G T , te 's Gravenhage. 

De Gedeputeerde Staten der Provincie 
Xaid-Holland, 

F O C K , Voorzitter. 
G. J . G O E K O O P , loco-Griffier. 

Kanaal Almelo-Nordhorn. 

P E R S P E C T I E F . 
A D R I A A N A P O L , Leeraar M. O., stelt 

zich voor, bjj genoegzame deelneming, een 
CURSUS te houden voor volwassenen uit
sluitend voor beschrfjvondo meetkunde 
en perspectief, des Dingsdags avonds van 
9'/, tot 11'/, ure. 

Information iederen Maandag, Woensdag 
en Vrjjdag, des avonds van S tot 10 ure, aan 
't lokaal Prinsengracht bjj de Beerenstraat 
447, Amsterdam. 

A . P . D E V I I I E S . I r . 
J A L O U S I Ë N F A B R I K A N T , 

Passeerdergracht N". 22, Amsterdam. 
Beveelt zich bjj heeren Bouw

kundigen aan voor de levering 
van BINNEN- en BUITENJALOUSIËN, 
uiterst net cn soliede, tegen den 
laagsten prjjs, alsook houten 
Rolgordijnen. 

Monsters en prijsopgaaf franco 
en gratie. 

V00RL00PIGE AANKONDIGING 
der Aanbesteding. 

Raming f 8 3 4 , 0 0 0 . 
Bestek n". 1. (Circa VI, millioen 

kub.-M. Aardewerk, 5 Sluizen, 
16 Bruggen, Duikers enz.). 

Het bestek met platen wordt franco door 
het geheele rjjk verzonden door DE E R V E N 
J . J . TI.IL te Zwolle tegen inzending van 
ft.—. 

Voor gegadigden, die inlichtingen op het 
terrein verlangen, wordt aanwijzing ge
daan up de Dingsdagen 9 en 10 September 
e. k.; aanvangende tl u. voorm. aan de Doe
lenstraat, 100, Almelo. 

Voorts zijn inlichtingen te bekomen bjj 
den Hoofdingenieur I.. A. R E U V E N S te 
Zwolle en den Ingenieur H . HENDRIKS te 
Almelo. 

De dog der aanbesteding zal nader vast
gesteld en in de nieuwsliladen bekendge-
muaki worden. 

Vraaitl Catalon. 

N E D E I t L . 

Van der 
G a l v. op 

LOONl 

Liis.uiyi'S , 
IJzeren Haken, 

en Zijhekl., 
IJzeren Gehouwen, 
fïejtalv. IJzeren 

Emmers. Tnhhrii. 
Gieters, enz. enz. 

VERZISKFA11RIEK, 

inden & Co. 
Dordrech t. 

Zuinigheids- I N i e t aangroeien-
1 de en niestwe-

L 

Inschrijving 
OP 

Donderdag 18 September 1884, 
in het Timmerhuis te Itolterdam, 

n a a r de L E V E R I N G v a n : 
Gegoten IJzeren Buizen en Hulp

stukken, tot een gezamenlijk gewicht 
van 4,005023 K g . , ten dienste der 
Gemeente-Gasfabrieken te Rotterdam. 

De voorwaarden liggen op de gewone 
dag. n en uren ter lezing op het kantoor der 
Gemeente-Gasfabrieken, Oost-Zeedijk, alwaar 
de calques der teekeningen te Verkrjjgen zjjn 
tegen betaling van f 5 per stel en tevens 
nadere inlichtingen zjjn te bekomen. 

De voorwaarden zijn tegen betaling van 
/"0.50 te verkrjjgen bij Wed. P. V A N WAES-
B E R G E EN ZOON, Boekdrukkers aan den 
Houttuin No. 73. 

~ J . L. BACON & C. 
Ingenieurs, aannemers van verwarming en ventilatie. 

Gouden Medaille, 
Tentoonstelling 1883, Amsterdam, 

N i e u w e v a a r t , J.Ü 
AMSTERDAM. 

Inrichtingen vooropenharegebouwen, ge
stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 

Projecten en begrootingen worden kosteloos 
geleverd. 

RoosterjJ7.ers.| r endc Verven 

iPARKETVLOEREN,* 
3 VILLER0Y & BOCH, METTLACH g 
S BOCH Frères, MAUBEUGE £ 
3 MINTON, HOLLINS & C».. ST0KE £ 
a> bjj de Verteguiwoordiger» en Depothouders: •£ 
g D E L I N T & o . , g 

Oostzeedijk 248, Rotterdam. 

FABRIEK Hi: IIOIIWDSI III; I.ISSI I, 
D E J O N G H & C " . 

Civiel-Ingenieurs te Oude water, 
leveren en vervaardigen in den kortst mogelijken tijd alle soorten van Stoombaggermo-
lens in hout- of üzerconstructie, volgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte en op
brengst van 150 tot 2000 M 3 per werkdag, Stoomgraafmachines (Ixcavateurs), Stoom
werktuigen, Ketels, Drijfwerken, Locomobielen, Heimachines, Steen- en Tegelvorm
machines, IJzeren Kap- en B r u g c o n s t r u c t i ë n enz. 

Neuchatel Asphalte Company I X London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VAL DE TRAVERS. 
FABRIEK T R A D E M A R K . N A T U U R L A S P H A L T 

AMSTERDAM ^ VAL DE TRAVERS 
Beltweg N°. 3. \ | # \W Z W I T S E R L A N D . 

G e c o m p r i m e e r d e A s p h a l t w e g e n e n d i t o D o r s c h v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p h a l t - M a s t i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i n g - R i n k s , M o u t v l o e r e o , 

K e l d e r s . 
K o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a g a z y n v l o e r e n , G a n g e n , V e r a n d a ' s , 

B r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , B e t o n - F u n d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 
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 Kantoor der fabriek, Beltweg 3 , Amsterdam, of by den Heer 
H . G . K N 0 0 P S C.OZN., Beekstraat F . 6 2 , te Arnhem. 

De Directeur, W. P A T O N W A L S H . 
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BECKER & BUDMNGH. - ARNHEM. 
k o n i n k l i j k e f a b r i e k ™ 

W A T E R P A S - , 

H O E K M E E T -
en andere 

I N S T R U M E N T E N 

voor I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S e n z . 

Geëmai / feerd- i jzeren PEILSCHALEN. 

WEEGWERKTUIGEN. 
KLOOS & M LUBDRGH 

R O T T E R D A M 
E I G E N A A R S v a n B A Z A L T G R O E V E N 

in RIJNPitUISSEN. 
Agenten van de Maatschappij van 

Quenast, van de Hardsteengroeven 
der Maatschappij St. Georges en van 
de Bonner Portland-cement Fabriek. 
Handelaars in Bazalt, Hardsteen, Straatkeien, 

Portland-Cement, Bruinsteen, enz. 

G. J. VINCENT & C0., 
Kunstsmeden, 

S C H I E D A M . 
Bekroond op de Internationale Koloniale 

en Uitvoerhandel Tentoonstelling 
te Amsterdam in 1883 met de 

Z I L V E R E N M E D A I L L E . 

Specialiteit in IJzeren Hekken 
FIJN SMEEDWERK. 

Leveren: Paardenruiven, IJzeren Ke
tels en Reservoirs voor water, olie, enz. 

c i e LOUIS G O F F I N & 
Avenue Rosier 27 Luik. 

L A R O C H E T T E S T E E N , bekroond op 
de Tentoonstelling der Maatschappij ter be
vordering der Bouwkunst in 1882; verder 
Hardsteen, Keijen, Kalk , enz. enz. 
Monsters op aanvrage verkrijgbaar. 

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

S T O O S I K E T E L S EN 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

18S.'i bekroond met 

EEEE-LIPLOMA (hoogste onderscheiding). 
H o l l a n d s c h e T u i n en Z e e p a a r d , 

Bickers traat 
a m s t e r d a m . 

PIIOTOLITIIf)GR\PIIIE, PII0T0Z1\C0GRAPII1E 
en S t é r é o t y p e - I n r i c h t i n g 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zijne inrichting voor PhoUllthagraphle, 
buzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van H H . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor Photozinca-
grapliie voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van H H . Uitgevers en op 
zjjne Mèréot jpr- l i i r lrht i i ig voor H H . Druk
kers, alles tot de minste prijzen. 

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

De heer ,IOH. G. S T E M L E R Cz. , te Am
sterdam, heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
bestellingen voor Pliotolltliograpltie, zonder 
prijsverhooging voor de bestellers. 

<3r. J. THIEME. 

T E R R A - C O T T A - F A B R I EK 
gevestigd te ZEIST (sedert 1835), 

B E K R O O N D M E T D I V E R S E MEDATJL7LES. 
Magazijnen te Amsterdam, Achteroosteinde 

bij het Paleis voor Volksvlijt. 
Uitgebreide handel in, Kleurige Gevel- en Proflelsteen, Fransche Muur-, 

V l o e r - , Trottoir- en M ó s a ï k t e g e l s , alle soorten Dakpannen en IJzeren Dak
ramen. Portland-Cement franco aan elk Station op keur en prijzen tegen elke 
concurrentie. 

Hardsteenhouwerij, gestampte Kunstzandsteen en 
Gegoten Cementen Voorwerpen. 

Eene groote keuze M A R M E R E N S C H O O R S T E E N M A N T E L S uit de Stoom-
marmerfabriek van den heer E . K. OZINGA is in onze Magazijnen dagelijks ter bezich
tiging voorhanden. 

G R A F Z E R K E N en M O N U M E N T E N , B E E L D E N en V A Z E N , Marmeren 
en Bremer V L O E R E N , A L B A S T I N E en CHEMISCHE V E R P . 

MAM VEN Co., 
Achteroosteinde, AMSTERDAM. 

KYANISEERFABRIEK 

J. & D . V A N D E R POT 
R O T T E R D A M . 

Voor R a s t e r w e r k , zoowel bezaagd als rus
tiek , B i n t e n , V l o e r d e l e n , geheele 

get immerten enz. 
Volkomen behoedmiddel tegen rotten 

en Champignon, 
terwjjl de vloeren ook veel minder afsljjtcn. 

Alles wordt op verlangen volgens 
teekening gereed gemaakt met bijlevering van hout. 

Commiss ionairs i n 
D e n n e n - , V u r e n - , G r e e n e n - e n E i k e n 

B E S T E K H O U T . 

Eenige handelaren in de 

P r i m a P O R T L A N D - C E M E N T , 
merk IIYCKEKIIOFF * MOUSE, 

in wichthoudende vaten van ISO Kilo en in 
zakken van 70 Kilo, niet vervalscht met hoog
ovenslakken, kalksteen, tras of andere bijmen
ging, en laat op de zeef van 900 mazen p. 
c . M 2 , hoogstens 4"u achter. 

H A R D - e n Z A N D S T E E N en 
NIEDERMENDIGER BAZALT LAVA. 

Chemisch bereide V e r f , 
O L I E B I J T S E L S en V E R N I S S E N 

uit de fabriek van den Heer 
P. A. Q. V A N G E L D E R , 

te Rijswijk bjj 'J ffage. 

Italiaansche 31 ozaïk vloeren, 
volgens teekening. 

ENGELSCHE-AARDEN BUIZEN. 
B E L G I S C H E G I P S . 

Vuurvaste Steenen en Vuurklei e n z . 

Heeren Architecten. 
P A R K E T V L O E R E N V A N H O U T van 

A. BE3IBE Keulen 
(Mergenlheim, Maim) opgericht in 1780. 
Deze fabriek levert in dc beste soorten, 

kant en klaar gelegd, de vloeren naar het 
bestaande Monsterboek of naar te geven tee
kening; ook Parket op Asphalt. Vclo 
vloeren zjjn reeds tot tevredenheid der be
stellers, in Nederland geleverd. 

Bekroond met de eerste prijzen op de 
Tentoonstelling te Amsterdam 1S8H. Monsters 
en prjjzen worden gaarne verstrekt door den 
vertegenwoordiger voor Nederland: 

F R A N Z D I J C K E R H O F P , 
Emmerik aan den Rijn. 

S B 

RCHITECTVRAETMMICITIA 

Redacteur-Uitgever F. W . V A N G E N D T TGz. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicit ia: JAN* S P R I N G E R 

C. B. P O S T H U M U S M E Y J E S en A . W . \ V E I S S M A N . 
Stukken VOOf het Genootschap, de Redactie betreflende, tc adresseeren 

aan den Heer C. B. P n s n i t M t s MKYJKS, Kerkstraat 170 te Amster 
dam, en die omtrent de Administratie van het Genootschap aan den 

Heer T l ! . G . STRINGERS, Oosterdoksluis, te Amsterdam. 
Al le antlere stukken en advertentiën aan het Bureau van De Opmerker 

Driekoningenstraat N » , 28 te Arnhem. 

A.W.W.I 
: ABONNEMENT 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-Indie f 9.—, bij vooruitbetaling. 

A D V E R T E N T I Ë N , ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een bewijsnommer, worden tot Vrijdag avond aangenomen. 

J Voor veelvuldige plaatsing of een groot aantal regels worden abon
nementen gesloten. 

', AFZONDERLIJK*: NOMMERS, uitsluitend bij contante betaling te beko-
jmen, ad 15 cent per stuk en 25 cent per plaat. 

Gedrukt bij G . W. van dor W i e l & C"., te A r n h e m . 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T GENOOTSCHAP. 

Heeren Leden wordt bericht, dat: 
alle stukken, betreffende de Redactie van het orgaan, 

weder moeten worden gezonden aan den heer C. B. 
Posthumus Meijjes, Kerkstraat 170. 

Namens het Bestuur, 
de iste-Secretaris 

Th. G. Strengers. 

(A. et A.) D E TENTOONSTELLING V A N 
„FELIX MERITIS" T E A M S T E R D A M . 

De bovenzaal van het gebouw der Maatschappij 
„Felix Meritis" te Amsterdam is thans weder gevuld 
met de vruchten van de lessen, op de door de Maat
schappij opgerichte teekenschool gegeven. 

Deze teekenschool, die reeds een twaalftal jaren be
staat, en waar 's Woensdags-en Zaterdagsmiddags van 
2—4 uren onderwijs wordt gegeven, heeft voorname
lijk ten doel, de liefde voor de beeldende kunst bij 
jongelieden uit den beschaafden stand aan te kweeken, 
en geeft hun tevens gelegenheid, indien zij dit verlan
gen , zich voor te bereiden voor de lessen aan de Rijks
academie voor Beeldende Kunsten, de Rijks-normaal
school voor Teekenonderwijzers of een der kunstnij
verheidsscholen. 

De tentoongestelde teekeningen doen zien, dat er 
met ijver gewerkt wordt, en het onderwijs aan goede 
handen is toevertrouwd. 

Wij laten hier de lijst der bekroningen volgen: 
Omstreeks 120 teekeningen, proeven van de oefe

ning en bekwaamheid van 74 leerlingen der teeken
school , in den afgeloopen cursus, vormen een aantrek
kelijke tentoonstelling, welke jl. Woensdag geopend 
werd en tot 17 dezer zal voortduren. 

Door de Commissie van beoordeeling bij dezen wed
strijd, de heeren B. W. Wierink, C. C. A. E . van 
Breda, J. A. Rust en J. A. Roozeboom, werden aan 
de volgende leerlingen prijzen toegekend, waarvan de 
uitreiking over een paar weken plaats zal hebben. 

Voor Handteekenen: 4e klasse: A . P. Baay Jr., 
Bronzen Medaille; J. T. Dcuffer Wiel, Getuigschrift; 
3eklasse: A. H . G. van Rinkhuyzen, ie Getuigschrift; 

A. J. d'Ailly en D. Kok, 2e Getuigschrift; C. Helling
man en W. Middelveld Viersen, Loffelijke vermelding; 
2e klasse, 2e afdeeling: M. J.Salm, ie Getuigschrift; 
J. G. van Caspel, 2e Getuigschrift; J. Rinse en A. C. 
Sleeswijk, Loffelijke vermelding; 2e klasse, ie afdeeling: 
C. Alberts, ie Getuigschrift, J. P. Funke, 2e Getuig
schrift; R. Tjebbes en P. J. Otto de Vries, Loffelijke 
vermelding; ie klasse, 2e afdeeling: K. T. Bögeholtz, 
Getuigschrift; H. W. J. Upmeijer, Loffelijke vermel
ding; ie klasse, ie afdeeling: E . W. Stork, Getuig
schrift; G. H. Matthes, Loffelijke vermelding. 

Voor Rechtlijnig Teekenen: 4e klasse: B. J. Haag, 
Bronzen Medaille; G. Poort, iste Getuigschrift; H . 
Alberts, Loffelijke vermelding; 3e klasse: B. A. Brusse 
Jr., iste Getuigschrift; J. D. Landré en A. C. Wil
link, 2de Getuigschrift; D. Pont en J.Alberts, Loffe
lijke vermelding; 2e klasse, 2e afdeeling: D. Kok, 
ie Getuigschrift; J. Rinse en A. C. Sleeswijk, 2e Ge
tuigschrift; C. Wiegand en J. M. Salm, Loffelijke ver
melding; 2e klasse, re afdeeling: B. J. Hesselink, 
ie Getuigschrift; J, G. ten Doesschate, 2c Getuigschrift; 
C.Alberts en R. Tjebbes, Loffelijke vermelding; ie klasse, 
2e afdeeling: B. H. Rouffaer, ie Getuigschrift; J. P. 
Funke en W. J. Heijdeman, Loffelijke vermelding; H . 
W. J. Upmeijer, 2e Getuigschrift; ie klasse, ie af
deeling: H. A. Wolff, 2e Getuigschrift; P. Lugt en 
T. E . Matthes, Loffelijke vermelding. 

De wakkere bestuurders der afdeeling Teekenkunst 
van Felix Meritis, de heeren C. Schöffer en J. A . 
Langerhuizen, hebben alleszins reden, om met voldoe
ning neer te zien op de vele moeiten en zorgen, die zij 
zich voor hun „Teekenschool" getroosten. 

Nog onlangs werd de rijke collectie pleisterafgietsels 
en voorbeelden belangrijk uitgebreid. Ook de tentoon
gestelde schetsen en opstellen van de leerlingen , die 
de lessen in de afdeeling „Stijl en ornementleer" volg
den, gaven ons de overtuiging, dat het juist van hen 
gezien was, toen zij verleden jaar dit belangrijk on
derdeel der kunst, waarvan het groote publiek in den 
regel niets weet, aan de lessen toevoegden. 

De teekenschool van Felix voorziet in Amsterdam 
in een bepaalde behoefte, wat door het steeds toene
mend aantal leerlingen bewezen wordt, en wij wen
schen den leeraren bij voortduring lust en opgewekt
heid bij het vervullen van hun schoone taak. 

0^*M 
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(A. et A.) BIJ D E P L A A T . 
De bij dit nommer gevoegde schetsen uit Oudewater 

behoeven slechts weinig toelichting, daar ik in Dc 
Opmerker van 17 Mei 1.1. eenigszins uitvoerig dit inte
ressante stadje besprak. 

Typisch voor den Oudewaterschen bouwstijl zijn de 
vlechtwerken boven de kozijnen, en het afwisselend 
gebruik van gele en roode IJselsteen. Van sommige 
gebouwen zijn de kruiskozijnen door meer moderne 
vensters vervangen. Ik heb echter overal de kruis
kozijnen weer in hun eere hersteld. Ook de frontons, 
die blijkens een XVIIIe-eeuwsche prent eertijds boven 
de vensters van het raadhuis aanwezig waren, heb ik 
wederom aangebracht. Aan een restauratie van den, 
helaas, zoo verminkten top van het huis aan de Haven 
heb ik mij echter niet durven wagen, daar ik geen 
betrouwbare gegevens omtrent den vroegeren toestand 
kon machtig worden. 

Het huis genaamd „de Arke Noach" en het Kaas-
pakhuis zijn geheel zooals ze hier geschetst zijn. De 
overige gebouwen, met uitzondering van den toren, 
hebben echter hun kruiskozijnen niet meer. De con
soles van het Kaaspakhuis vertoonen een groote ver
scheidenheid, A. w. WEISSMAN. 

A R C H I T E C T U R A E T AMICITIA. 
827' Vergadering, gehouden den 3" September 1884. 

Woensdagavond 1.1. opende het Genootschap weder 
de deuren van zijn vergaderzaal en ving de reeks der 
wintervergaderingen aan. 

Na een welkom aan de leden en het afhandelen van 
verschillende huishoudelijke zaken , gaf de Voorzitter 
een kort overzicht van de handelingen des Ge-
nootschaps gedurende de zomervacantie-maanden. Drie 
schetstochten , naar Muiden , Naarden en Haarlem, ga
ven den leden weder gelegenheid in de vrije natuur 
hunne krachten te oefenen. 

Tevens werd er dezen zomer een excursie gehouden 
naar Hoorn, waaraan door een groot aantal leden werd 
deelgenomen, en die weder het dubbele doel van het 
Genootschap Architeetura et Amicitia met kracht ver
sterkte. 

De heer W. J. Vuyk vergastte de leden op een 
prachtige kunstbeschouwing. De Monographic du Pa
lais dc Fontaincbleau werd door alle aanwezigen met 
belangstelling bezichtigd. De kunstgever ontving bij 
monde van den Voorzitter den dank der Vergadering. 

Ten slotte werd een keuze gedaan uit de onderwer
pen voor de prijsvragen voor dit seizoen. Gekozen werden: 

Voor de ie algemeene prijsvraag: Een Buitensocië
teit. Voor de 2e algemeene prijsvraag: Een jachtslot. 
Voor de 3e algemeene prijsvraag: Een klokkentoren 
voor een raadhuis. Voor de ie gewone prijsvraag: 
Een staand horloge. Voor de 2e gewone prijsvraag: 
Een gesmeed ijzeren-trapleuning met aanvangs-orne-
ment. 

Van deze prijsvragen zullen de programma's ter be
stemder tijd worden gepubliceerd. 

De heer Weissman liet eenige door hem vervaar
digde schetsen circuleeren en , na kunstgevers en leden 
voor hunne opkomst te hebben dankgezegd, sloot de 
Voorzitter de vergadering. 

(A. et A.) D E T H E O R I E D E R SLUITSTEENEN. 
Het is eene onmiskenbare waarheid, dat de func-

tiën en de roeping der verschillende constructiedeelen 
in de Bouwkunde het nauwkeurigst en het meest ge
trouw kunnen voorgesteld worden door theoretisch op
gebouwde formules, al zij het dan verre van ons om 

te willen beweren, dat deze voorstelling, altijd onder 
alle omstandigheden, geheel identiek met de werkelijk
heid zelve zoude zijn. 

De eenvoudigste en meest primitieve wijze van con-
strueeren in de grijze oudheid bestond zeer zeker alleen 
in het vermijden van afmetingen, die proefondervindelijk 
gebleken waren te licht te zijn, en het toepassen van 
dezulke, waarvan de rechtmatigheid reeds in meer dan 
één bouwwerk gebleken was. 

Dit neemt niet weg, dat men ook reeds vroegtijdig 
erop bedacht was om de ondervinding der verschil
lende landen en bij verschillende vraagstukken opge
daan, te combineeren en een verband in de hoogere 
eenheid te zoeken, door te trachten onderscheiden ver
schijnselen uit een zelfde oorzaak te verklaren. Im
mers men begreep terecht, dat dit en dit alleen de weg 
kon zijn om bij eventueel nieuw te maken constructies 
een veiligen bouw te verzekeren. 

Een der meest interessante verhandelingen hierover 
uit den bloeitijd van het Romeinsche Keizerrijk is voor
zeker die van den monnik Ulfulas van Tarente over 
den aard en de verplichting van den sluitsteen. Deze 
oude schrijver begint met het onderzoek der verschil
lende krachten, die als zoovele intensieke factoren op 
het middelpunt, de toplijn van een gewelf werken en 
na deze krachten — - P1, den hoek * en den radius : 
genoemd te hebben, komt hij, steunende op de for
mule voor de inknijping, 

P— C X — cos , 
s 

tot de algebraïsche breuk: 
2. P* (cos x sin y -f- sin x cos y) J/^a 

ï M. p sin y 
waaruit * als hulphoek is ingevoerd en waaruit 1. P1, 
zoodra de onbekenden bekend zijn, gemakkelijk kan 
worden opgelost. 

Leibnitz en Euler hebben later tevergeefs getracht, 
deze theorie scherper en juister af te bakenen dan reeds 
door Ulfulas geschied was, en evenzoo vermochten zij 
niet ze tevens uit te breiden tot de stergewelven. 

Ook mag men zelfs in onzen tijd nog met gerust
heid aannemen, dat de door Ulfulas gevonden waar
heden alsnog „maszgebend" zijn in het stelsel onzer 
hedendaagsche wetenschap. 

Wanneer we het bovenstaande onder de aandacht 
der lezers van Dc Opmerker wilden brengen, dan is 
het, omdat hieruit blijken kan, dat zeer zeker nim
mer de hulpmiddelen van de wetenschap versmaad 
zijn door hen, die geroepen waren tot het stichten 
van voorname bouwwerken; — alleen daardoor kun
nen we een juisten indruk van de machten krijgen , 
die het werk onzer handen dreigen te verstoren; wij 
zijn dan ook ten volle overtuigd, dat een reactie, ja 
een hevige reactie komen moet op de hedendaagsche 
bekrompen beschouwing omtrent de verhouding van 
practijk en theorie. Hetgeen wij willen beweren is, 
dat goede, deugdelijke theorie nooit in strijd kan, noch 
mag wezen met betrouwbare mededeelingen uit ge
zonde practijk, en we willen den lezers ten slotte deze 
woorden van Descartes voor oogen houden: 

La theorie n'est au fond que la pratique de nos 
ancétres. 

Hondsholredijk, Augustus 1884. 
L . FREDERIK A. R E E D E R T , 

Leeraar in het bouwkundig teekenen. 

Hoewel bovenstaand betoog ons niet in allen deele 
duidelijk is, hebben wij gemeend de opneming van dit 
onderteekend stuk niet te mogen weigeren. Red. 
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(A. et A.) D E PRIX D E ROME. 
Het onderwerp voor den Prix de Rome aan de 

Ecolc des beaux arts was dit jaar een établissement 
thetmal. De eerste prijs werd behaald door d'Es-
pouy, uit Salles-Adour, leerling van Daumet. De 
twee tweede prijzen werden behaald door Debrie, uit 
Parijs, leerling van Guadet, en Devrienne, uit Clery, 
leerling van Coquar en Gerhardt. D'Espouy is op 
8 Mei 1854 geboren, zijn medeoverwinnaars zijn 28 
en 28 '/j jaar oud. 

(A. et A .) B E R I C H T . 
Den heer K. , schrijver van het stuk „Bouwwerken 

en hun omgeving" , hebben wij in kennis gesteld met 
verschillende , bij ons ontvangen, aanvragen tot mede
deeling van de door hem gevolgde perspectiefmethode. 
Hij verzocht ons, den belangstellenden te willen be
richten , dat hij eerstdaags een door figuren toegelichte 
verklaring ervan in Dc Opmerker zal plaatsen. 

De Redactie. 

(A.etA.) I N G E Z O N D E N . 
Waarde Redacteur! 

De heer Geen Amsterdammer schrijft in De Opmerker 
iets naar aanleiding van een paar artikeltjes in het orgaan 
van de Vereeniging ter bevordering der Bouwkunst te 
Groningen. Vergun mij, dat ik daarop het volgende 
antwoord: 

1". dat het programma van de prijsvraag voor de 
verbouwing der „Harmonie" te Groningen niet gel/cel 
overeenkomstig het advies van de Vereeniging tot be
vordering der Bouwkunst is. De artikels betreffende 
prijzen en premiën, jury en enkele andere punten, zijn 
zelfs geheel anders geworden. Voorts werden aantal en 
grootte der lokalen, alsmede der bouwsom, door de 
Directie der „Harmonie" vooruit vastgesteld; 

2". dat de stukken, voorkomende in het orgaan van 
voornoemde Vereeniging, niet komen ter verantwoor
ding van het Bestuur dier Vereeniging. Gedachtig aan 
een gezegde van Multatuli: „die het met een ander 
geheel eens is, is rijp voor Meerenberg", stellen wij 
ieder verantwoordelijk voor hetgeen hij schrijft. En 
zoo moet het ook bij Dc Opmerker zijn, want het stuk 
van „Geen Amsterdammer", b.v., is geheel in strijd — 
voorzoover het eerste gedeelte betreft — met een voor 
twee weken in genoemd blad geplaatst hoofdartikel, 
getiteld „critiek", en eveneens afkomstig van A. et A. 

Inmiddels, hoogachtend 
Uw dienaar 

JOAN A. NIEUWENHUIS, 
Secretaris van dc Vereeniging tot 

Bcvoi dering der Bouwkunst te Groningen. 

KONINKLIJK INSTITUUT V A N INGENIEURS. 
Vergadering van 29 en 30 Augustus 1884. 

Het Instituut hield Vrijdag 29 Augustus zijn buiten
vergadering in het Sociëteitsgebouw der Diergaarde 
te Rotterdam, en tegen halftwaalf uren werd deze 
bijeenkomst, waaraan ruim 120 leden en twee geïn
troduceerde buitenlandsche ingenieurs deelnamen, door 
den Vice-voorzitter geopend. 

De notulen der vergadering van 12 Juni j . l . , die 
reeds gedrukt aan de leden waren toegezonden, wer
den zonder discussie vastgesteld, nadat door het lid 
J. Dirks rectificatie was verzocht van den titel van een 
door hem aangeboden werk. 

Namens den Raad werd mededeeling gedaan, dat de 
lijst der talrijke geschenken op de tafel van het Bestuur 
was nedergelcgd, en de nadere wijzigingen in het Re

glement bij Koninklijk besluit van I Juli j.l. waren 
goedgekeurd. 

De heer J. P. de Bordes, ter vergadering gekomen, 
nam het presidium over en deelde mede, dat de vol
gende stukken waren ingekomen, als: 

a. de weerkundige en waterwaarnemingen aan Den 
Helder over de maanden Mei, Juni en Juli 1884 met 
den staat van gemiddelde uitkomsten, die als bijlagen 
tot de notulen dezer vergadering gedrukt zullen worden; 

b. een brief van het lid J. Strootman, ten geleide 
van eene teekening met beschrijving van een houten 
vloedduiker, die, na de gewenschte hoeveelheid vloed
water te hebben doen uitstroomen, door het overige 
water van den vloed zelf wordt gesloten; 

c. een brief van het lid N. A. M. van den Thoorn, 
ten geleide van eene beschrijving der onderloopsheid 
van het binnensluishoofd der kleine sluis van het kanaal 
door Zuidbeveland te Hansweerd; 

d. een brief van den Minister van Waterstaat, ge
leidende het verslag der Commissie, die belast werd 
met de beproeving van de brug over den Rijn bij 
Reenen , en waarbij gebruik is gemaakt van de vroeger 
besproken .spanningtoestellen van Dr. W. Frankel; 

e. een schrijven van het lid J. C. Dijxhoorn, met 
verhandeling over het bepalen der indicateur-diagram-
men van compound-machines. 

De vier laatstgenoemde stukken zijn of zullen wor
den gesteld in handen van Commission van advies. 

De Secretaris deed daarop voorlezing van een brief 
van het lid H . F. Fijnje van Salvcrda, die in be
schouwingen trad naar aanleiding van eenige door den 
heer J. F. W. Conrad in de vergadering van 8 April j.l. 
gebezigde uitdiukkingen inzake het oordeel van eerst-
gemeld lid omtrent een open doorgraving van Holland 
op zijn smalst. De schrijver was van meening, dat de 
heer Conrad, als tegenstander van uitschuring, gronden 
had moeten opgeven voor de door hem aanbevolen 
uitbaggering, cn dat hij noodeloos in onaangename 
beschouwingen getreden was. 

De Voorzitter stelde voor, te wachten totdat de 
heer Fijnje op de zaak zou terugkomen, waarop de 
heer Conrad in het midden bracht, dat hij niet zou 
spreken over eenig stelsel van uitschuring, daar dit 
niet aan de orde was; spreker wenschte alleen te con-
stateeren, dat het nimmer in zijne bedoeling gelegen 
heeft een oordeel te vellen over den heer Fijnje en dat 
de 88-jarige man recht heeft met hem van meening te 
verschillen. Spreker moet er echter op wijzen, dat de 
kennis der locale toestanden onontbeerlijk is om te 
kunnen beoordeelen, of een open weg tusschen Amster
dam en de Noordzee kan gemaakt worden, en dat 
juist de heer Fijnje te kennen gaf, dat hij over de 
plaatselijke toestanden niet kon oordeelen. Op voor
stel van den Voorzitter werd besloten, de behandeling 
van het schrijven van den heer Fijnje tot eene volgende 
vergadering aan te houden. 

De Voorzitter besprak de circulaire, aan de leden 
toegezonden, betreffende eene uitnoodiging van den Pre
sident der Soch'ti' des Ingenieurs civils te Parijs, aan 
de Nederlandsche ingenieurs en speciaal aan het Ko
ninklijk Instituut van Ingenieurs , en gaf inlichtingen 
omtrent de handelwijze, die het Bestuur te dier zake 
had gemeend te moeten volgen. 

De heer De Koning antwoordde, dat hij gebruikge
maakt had van deze uitnoodiging en was van meening, 

1 dat vele leden de reis naar Parijs zouden gemaakt heb
ben , als zij daarvan bijtijds kennis gedragen hadden. 
De circulaire van het Bestuur kwam veel te laat, en 
het is daaraan te wijten, dat slechts vijf leden van het 
Instituut aan de roepstem gehoor gaven, terwijl de 
Belgische ingenieurs goed vertegenwoordigd waren. 
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Voor het Bestuur der Fransche Vereeniging was het 
eene teleurstelling, dat zoo weinigen uit Nederland 
herwaarts kwamen, en spreker nam alleen het woord, 
uit dankbaarheid voor de hoogst aangename ontvangst 
en tevens om eene inlichting te verstrekken. Bij de 
mededeelingen van het Bestuur werd gezinspeeld op 
het bezoek , dat de Fransche ingenieurs in 1883 aan 
Nederland brachten, en de SocUti des Ingenieurs ci-
vils te Parijs niet geantwoord zou hebben op eene uit
noodiging van den Raad van Bestuur, door tusschen-
komst van de Directie der Internationale Tentoonstelling 
tot haar gericht, om tegen half Augustus te Amster
dam te vergaderen. De heusche uitnoodiging, dit jaar 
gedaan, had een beter onthaal moeten vinden en de 
circulaire aan de leden had in elk geval vroeger toe
gezonden kunnen worden. 

De Voorzitter hield vol dat de Fransche ingenieurs 
in 1883 Nederland bezocht hadden, zonder daarvan 
mededeeling te doen aan het Instituut, en dat de Raad 
van Bestuur daarom aan de uitnoodiging geen gevolg 
kon geven. 

De heer Vrolik deelde mede, dat hij en de heer 
Cluijsenaar zich als leden van het Fransche Instituut 
hadden beschikbaar gesteld om de Fransche ingenieurs 
bij het voorgenomen bezoek in Nederland behulpzaam 
te zijn. Spreker was van meening, dat het Instituut 
van Ingenieurs het aangewezen lichaam was om die 
heeren te ontvangen en wendde zich officieus tot den 
Voorzitter met de vraag, of er termen waren het Fran
sche Instituut op eene of andere wijze beleefd te ont
vangen. Er waren bezwaren van huishoudelijken aard 
en, toen de tijd van voorbereiding voorbij was, trok de 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen zich 
het lot der bezoekers aan. Er werd een programma 
opgesteld en de onaangename indruk, die het verzuim 
van het Nederlandsch Instituut zou kunnen maken, 
werd weggenomen; daarom heeft het Fransche In
stituut thans eene contra-beleefdheid willen bewijzen, 
die door het Bestuur niet op prijs is gesteld. Dit 
deed spreker leed, en al heeft het Instituut vroeger de 
gelegenheid laten voorbijgaan, om den Franschen inge
nieurs eene beleefdheid te bewijzen, toen vele particu
lieren daartoe het hunne bijbrachten, was het wen-
schelijk geweest de nu gedane uitnoodiging aan te ne
men en over een gebrek in. vorm, waarop wellicht 
gewezen kon worden, heen te stappen. De heer Vrolik 
was blijde deze zaak ter sprake te kunnen brengen, 
daar dergelijke bezoeken zich zouden kunnen herhalen. 

Hierop ontspon zich eene discussie tusschen den 
Voorzitter en de leden J. F. W. Conrad en W. K. M. 
Vrolik, waarop de heer C. P. E . Ribbius met voldoe
ning wees op de schitterende ontvangst, te Parijs on
dervonden en den Raad in overweging gaf, op ofHcieele 
wijze de Sociité des Ingenieurs civils te bedanken voor 
de beleefdheden, aan de weinige leden van het Insti
tuut, die in de gelegenheid waren zich naar Parijs te 
begeven, tebeurtgevallen. 

De Voorzitter zal deze zaak in de Bestuursvergade
ring ter tafel brengen. De heer E. Hertay, ingenieur 
te Brussel, wordt daarna als gewoon lid bij acclamatie 
aangenomen. 

Aan den heer G. J. de Jongh, Directeur der ge
meentewerken te Rotterdam, werd nu het woord ge
geven over de vele groote werken, daar ter plaatse 
uitgevoerd of aangelegd, sedert het laatste bezoek van 
het Instituut, dat vóór 8 jaren plaatsvond. 

In de eerste plaats werd de toestand der Maas ver
klaard en de aandacht gevestigd op het ontworpen nat-
dok en den nieuwen kaaimuur aan de Boompjes. De 
ontwerpen liggen gereed voor de uitbreiding der ha
vens en kaden en de betere verbinding van het bui

tenwater met de Zuid-Hollandsche vaarten; daarvoor 
zou een sluis moeten gebouwd worden in den zeedijk 
tusschen Rotterdam en Delftshaven en de scheepvaart 
zou dan geen gebruik behoeven te maken van den 
smallen waterweg door de stad. In verband met dit 
plan zou er eene verandering in de grenzen der ge
meente moeten gebracht worden. 

Toen de Gemeenteraad besloot den handel dooreen 
droogdok tc gerieven, werden achtereenvolgens door 
twee commissies van deskundigen de plans voorbereid 
en werd in 1880 eene som van ƒ1.130.000 toegestaan 
voor een, uit twee sectiën bestaand, ijzeren droogdok, 
te leggen in een daartoe te graven bassin bij den mond 
der haven van Charlois op den linker Maasoever. Het 
dok bestaat uit twee deelen, waarvan het eene lang 
90 M. en het andere 48 M . , zoodat bij gelijktijdig 
gebruik dezer twee deelen over eene lengte van 138 M. 
kan beschikt worden. De haven ligt op 6 M. -7- AP. 
en ter plaatse, waar het dok moet kunnen inzinken, 
op 10 M. ~ AP. De geheele breedte is 27.4 M. en 
de inwendige breedte tusschen de zijkasten is 20.4 M. 
ter onderzijde, en boven 21.4 M. Dit werk werd 28 Ja
nuari 1881 aanbesteed cn wel de haven voor/ 176.900 
en het dok voor / 834.700. De resultaten zijn niet 
ongunstig en geven ook op financieel gebied reden tot 
tevredenheid. 

De heer De Jongh besprak daarna de grootere 
eischen van het verkeer in verband met den aanleg 
der tramwegen, waarvoor verschillende bruggen moes
ten verbreed worden. De Victoriabrug en Jan Kuij-
tenbrug van 9 M. breedte en 14 M. doorvaartwijdte 
worden door den druk der waterleiding bewogen, 
waarbij de eisch gesteld werd de kleppen binnen 30 
seconden bij een winddruk tot 15 KG. tc openen. 

De drinkwaterleiding zal eene uitbreiding ondergaan; 
zij werd door wijlen Van der Tak ontworpen op een 
waterverbruik van 5000 M 3 per dag, terwijl bij het 
bepalen der afmetingen voor het buizennet op 15000 
M • gerekend werd. In 1877 bereikte het verbruik laatst
genoemde hoeveelheid en thans is het 27000 M ' , zoo
dat het tijd wordt maatregelen te nemen. Het plan 
tot uitbreiding van hoofdleidingen, machines, voorraad-
bassins en filterkommen ligt gereed, dat ongeveer 

/1.800.000 zal kosten en waardoor dagelijks 42,000 
stère water kan geleverd worden. 

In December 1882 werd door den Raad het besluit 
genomen om de concessie aan de bestaande gasfabrieken 
op te zeggen en de gasfabrikatie in eigen beheer te 
nemen. Na eenige onderhandelingen kocht de Gemeente 
de Nieuwe Rotterdamsche Gasfabriek aan den Oost
zeedijk voor ƒ 800.000 en werd nog ƒ70.000 voor aan
koop van terrein besteed. Sedert 1 Mei jl. is die fabriek 
in eigendom en exploitatie aan de Gemeente overgegaan 
en werd de gasprijs van 10 op 7 cents per M 3 terug
gebracht; daar de concurreerende Engelsche fabriek 
den prijs evenveel verlaagde, bedraagt de indirecte winst 
voor de ingezetenen ruim / 300.000, als de jaarlijksche 
productie van beide fabrieken op 12 millioen stère be
rekend wordt. Het ontwerp voor de uitbreiding der 
gemeentelijke fabriek tot een productievermogen van 
20 millioen M ' werd door den Raad vastgesteld en 
de werkzaamheden zijn in vollen gang. 

Onder deze verdient de aanleg van vier nieuwe gas
houders bijzondere opmerkzaamheid; daar de fabriek 
in een polder met stoombemaling gelegen is, heeft 
het water een vrij constante hoogte en als deze voor 
den waterstand in de kuipen wordt aangenomen, is een 
waterdichte bodem onnoodig en kunnen aanzienlijke 
kosten bespaard worden. De gashouders zijn ontwor
pen volgens het telescoop-systeem en wel met twee lifts; 
zij zijn buitenwerks wijd 40 M. cn in top 16 M. hoog 
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boven den waterspiegel. Beneden zouden de houders 
rusten op kespen, waarvan het bovenvlak op 8.5 M. 
onder zomerpeil was gelegen en tot die diepte moest 
de wand in een slecht en slap terrein van slechts 50 M. 
breedte gebracht worden. Er werd besloten tot den 
bouw van houten kuipen; de wand bestaat uit een 
aaneengesloten rij damplanken van 15 c.M. dikte, 
volgens een cirkelomtrek van 42.1 M. middellijn, vóór 
de ontgraving in den grond geheid. Bij het ontgraven 
der ruimte daarbinnen werd de damwand versterkt 
door horizontale beklampingen met delen van 5 c.M. 
dikte en wel ter bovenzijde beginnende met drie, en 
naar beneden gelijkmatig verzwarende tot vijftien klam
pen, zoodat de houten wand boven de dikte van 0.3 M. 
bekwam en beneden eene zwaarte van 0.9 M. had. 
Om den wand de noodigc sterkte te geven tijdens den 
bouw, het stellen van dc geleiders der gashouders en 
het leggen van de kespen, zou een cirkelvormige 
hulpwand op 3 M. afstand binnen de kuip geslagen 
en tusschen die wanden zou de grond ontgraven 
worden, waarbij gelegenheid tot het plaatsen van 
stempels bestaat. Was de vercischte diepte bereikt en 
den buitenwand met toebehooren gereed, dan kon het 
water ingelaten, de grond, voorzoover noodig, wegge-
baggerd en de hulpwand onder water afgezaagd wor
den. Het maken dezer vier kuipen werd voor ƒ256.500 
aanbesteed en de boven omschreven wijze van werken 
is gevolgd. 

Bij de uitvoering had men met groote moeilijkheden 
te kampen en bij den eersten gashouder ontstond op 
5 M. onder zomerpeil een wel, die aanvankelijk met 
één locomobile met centrifugaalpomp kon bemalen 
worden. Naarmate men dieper groef ontstonden er 
meer en krachtiger wellen' en toen de diepte van 
6.85 M. onder zomerpeil bereikt was, besloot men den 
strijd om dieper te komen op te geven en de kespen 
met het bovenvlak te leggen op 6.5 M. onder zomer
peil , zijnde 2 M. hooger, dan in het ontwerp was aan
genomen. Door de vormverandering kon de kuip den 
gashouder van 40 M. middellijn , die reeds gereed was, 
niet meer bevatten en deze zal nu in de tweede kuip 
geplaatst worden. De gashouders zijn nu veranderd in 
drie lifts, waardoor de gasberging dezelfde blijft; de 
financieele gevolgen zijn niet groot. Tegenover de 
meerdere kosten der drie-lifts gashouders, ad ƒ39000, 
staat eene besparing op de samenstelling der kuipen 
van ƒ 16000 en eene bate van ƒ 7000 voor het inkor
ten van de twee-lifts, makende te zamen ƒ23.000, 
zoodat prosaldo ƒ16000 meer moet worden uitbetaald. 

De heer De Jongh gaf eene korte beschrijving van 
het abattoir, dat reeds ten deele in gebruik genomen 
is en waarin, na 1 Januari 1886, elke slachter verplicht 
is te slachten. In 1875 werd tot de uitvoering van dit 
werk besloten en daarvoor ƒ 5 50.000 toegestaan, waarop 
de heer A . Brans, destijds bouwkundige der Gemeente, 
de opdracht ontving om dergelijke inrichtingen in het 
buitenland te besttideeren en een ontwerp te maken. 
Dit plan, in 1878 ingezonden, werd eenigszins gewijzigd 
en is de grondslag gebleven voor alle werken, die in 
de laatste jaren ten dienste van het slachthuis zijn uit
gevoerd. Nog met enkele woorden werden de Visch
markt, het Gymnasium en eenige scholen besproken, 
die allen in de laatste jaren gebouwd zijn, waarna de 
heer De Jongh zijne belangrijke voordracht eindigde, 
die door tal van teekeningen, waaronder vele op zeer 
groote schaal, verduidelijkt werd. 

Na deze mededeelingen werd door den heer H. A. 
van IJselsteijn eene duidelijke omschrijving gegeven van 
de wijze, waarop de nieuwe kaaimuren aan de Boompjes, 
door middel van een duikerklok, worden opgebouwd en 
ook deze voordracht werd door zeer uitvoerige teeke

ningen toegelicht. De uitvoering geschiedt in eigen 
beheer en werd op/ 700 per strekkende meter begroot; 
hoewel de juiste kosten eerst na afloop van den ge-
heelen arbeid kunnen worden vastgesteld, vermeent 
men, op grond der tot heden verkregen ondervinding, 
de uitgaven voor het reeds gemaakte deel, met inbegrip 
van het remmingwerk, op hoogstens ƒ 650 te moeten 
stellen. 

Hierna werd de vergadering gesloten, waarbij nog 
moet vermeld worden, dat allen leden eene brochure 
met elf platen verstrekt werd, bevattende mededeelin
gen omtrent den nieuwen waterweg van Rotterdam 
naar zee, de vele belangrijke gemeentelijke werken, 
de brug over de Beneden-Merwede, het etablissement 
Fyenoord, de ambachtsschool en de fabriek tot hout
bereiding met creosoot en met chloorzink. Deze bro
chure is een aangename herinnering aan de vergade
ring , te meer wijl daarin de verschillende werken en 
inrichtingen, waaraan een bezoek gebracht werd, be
schreven zijn. Alles te zamen genomen, komt de Feest
commissie een woord van lof en dank toe voor de 
flinke wijze, waarop de ontvangst werd voorbereid. 

Na afloop der vergadering bracht het meerendeel 
der leden een bezoek aan de nieuwe gasfabriek , waar
voor eenige tramrijtuigen beschikbaar gesteld werden. 
De zware regenbui, waarmede het gezelschap bij dit 
bezoek te kampen had, was oorzaak, dat aan de om-
kuiping der gashouders niet die aandacht gewijd werd, 
welke dit belangrijke werk verdiende. Tal van rijtuigen 
stonden gereed om de leden naar het abbattoir, de 
ambachtsschool en het gymnasium te brengen, terwijl 
anderen de voorkeur gaven aan de voltooide werken 
in de Oude Haven, de nieuwe hydraulische bruggen 
en de werken aan de Boompjes. Een groot deel der 
bezoekers vereenigde zich daarop in de Diergaarde 
aan een feestmaal, dat wellicht beter bezocht geweest 
zou zijn, als de prijs iets lager gesteld was. Eene som 
van vier gulden per couvert, zonder wijn, is in deze 
minder gunstige tijden te hoog. 

Den daarop volgenden dag, Zaterdag 30 Augustus, 
werd per stoomboot een tocht gedaan naar de drijvende 
dokken der gemeente en langs de handelsterreinen door 
de Koningshaven naar de fabrieken te Fyenoord. De 
leden splitsten zich hier in twee partijen ; terwijl eenigen 
de fabriek doorliepen, wandelden anderen naar de nabij 
gelegen fabriek voor houtbereiding van den heer Miran-
dolle. Gezamenlijk werd de reis, per boot, naar Sliedrecht 
vervolgd om een bezoek te brengen aan de brug over de 
Beneden-Merwede bij Baanhoek en aan de grondver
schuivingen in den aangrenzenden spoorwegdam. 

Deze tocht werd door zware regenbuien bemoeilijkt 
en tegen halfzes uren kwam de boot te Rotterdam 
aan, waar vele in het café-restaurant Fritschy aan de 
Maaskade het middagmaal gebruikten. 

D E H A L L A D A Y - S T A N D A R D WINDMOTOR. 
„Weg met den wind als beweegkracht", zou men 

welhaast kunnen zeggen, want ook het zeilschip wordt 
verdrongen door de stoomboot, die niet slechts de 
zee, maar tegenwoordig zelfs de smalste binnenwate
ren bevaart. 

„Neen, niet weg met den wind als beweegkracht", 
zegt de Amerikaan Halladay, „maak er gebruik van 
daar, waar gij kunt, want deze kracht kost u bijna 
niets; en ziet gij ertegen op om groote kostbare wind
molens te laten bouwen, ik zal u een eenvoudig mid
del aan de hand geven, goed en goedkoop, en u een 
molen doen maken, groot of klein naarmate gij er een 
behoeft, en die ieder timmerman, die zijn werk slechts 
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met oordeel verricht, voor betrekkelijk weinig geld 
oprichten kan. 

Naar het systeem Halladay heeft de pompenfabri-
kant Adolf Pieper te Moers a/d Rijn op de Landbouw
tentoonstelling te Amsterdam een windmolen van één 
paardekracht opgericht, die in werking te zien is, daar 
hij de cascade, door den heer Theod. Ferd. Bierhorst, 
uit Haarlem, aan de „grotte de la bellevue" aangebracht, 
van water voorziet. 

Het bewegend gedeelte, of de eigenlijke molen of 
motor, bestaat uit een loodrecht staand cirkelvormig wie-
kenstel, vervaardigd van een groot aantal dunne platte 
strooken, die door een vernuftig uitgedacht ijzerwerk 
met elkaar vereenigd en toch op verschillende wijze 
beweegbaar zijn. 

In het middelpunt zijn deze wieken verbonden met 
eene horizontaal liggende as, die, als het wiekenstel 
door den wind wordt voortbewogen, deze beweging volgt 
en haar overbrengt op de lager liggende verdere ge
deelten. 

Men kan van dezen motor met het volste recht zeg
gen : hij draait met alle winden, want aan den achter
kant is eene zeer groote rechtopstaande vin ofvleugel 
aangebracht, die door den wind zoodanig wordt ge
keerd , dat het wiekenstel altijd in overeenstemming is 
met de streek, van waar de wind zijne werking daarop 
uitoefenen kan. 

De motor van Pieper rust op een 15 M . hoog vier
kant houten onderstel, dat, ofschoon met lichte onder
deelen, toch zeer stevig gemaakt en aan alle zijden 
open is, teneinde den wind ongehinderd te kunnen laten 
doorgaan. De grondvlakte is niet groot, zoodat er 
voor de plaatsing weinig ruimte gevorderd wordt. 

Op ongeveer '/, M . boven den grond is eene ijzeren 
zuig- en perspomp, met eene zuigerstang bevestigd, 
welke laatste van daar tot aan de krukas reikt. 

A l s de pomp niet gebruikt wordt, moet de verbin
ding tusschen den zuiger en de lange stang, door het 
uitnemen van eene wig of spie, die de beide deelen 
verbonden houdt, afgebroken worden; dan kan men 
haar gebruiken voor bet drijven van verschillende ma
chines , vooral ter vervanging van den altijd moeilijken 
en zwaren handarbeid. 

Het windrad van dezen motor heeft een diameter 
van 4 M , , en pompt per dag 20,000 liter water 50 
meter hoog. Voor toestellen, wier werking met die van 
10 en 12 paardekracht moet overeenkomen, is deze 
hoogte ongeveer 12 meter, en men kan daarmede, 
dorsch-, wan- en zaagmachines, alsook molens enz. in 
beweging brengen. 

Dit werktuig werd op de Landbouwtentoonstelling 
met den eersten prijs, de gouden medaille, bekroond 
en, naar ons werd medegedeeld, bedraagt de prijs er
van met de pomp, het ijzeren onderstel en het hou
ten waterreservoir, 167 5 mark of ongeveer duizend gulden. 

De generaal-agent van Adolf Pieper voor Nederland, 
de heer Theod. Ferd. Bierhorst te Haarlem, verstrekt 
alle verdere inlichtingen. 

V A R I A . 
Verwijderen van vocht uit gebouwen. Niet alleen te 

Berlijn, maar ook in andere Duitsche steden worden 
vochtige lokalen door droge lucht in bewoonbaren toe
stand gebracht volgens een systeem door Kosinski uit
gedacht. Deze, te Berlijn gevestigd, heeft een ver
zameling van werktuigen tot verwarming van lucht 
met daarbij behoorende blaasmachines, waarvan in den 
laatsten tijd veel gebruikgemaakt wordt bij het op
trekken van nieuwe gebouwen; het vocht uit het met
selwerk en de mortel wordt verwijderd, waardoor de 
muren en het gebouw schielijk opdrogen cn dit geeft 

besparing van tijd voor het afwerken van het gebouw, 
dat daardoor dadelijk in gebruik genomen kan worden 
en waardoor een geldelijk voordeel behaald wordt, 
dat meestal meer bedraagt dan de kosten van drogen. 

Bij den bouw van het onlangs voltooide Grand Hó-
tel op het Alexanderplein te Berlijn, dat eene opper
vlakte van 2500 centiare beslaat, werden de zware 
muren naar het stelsel van Kosinski kunstmatig gedroogd, 
en de aannemer verklaart daardoor eene tijdsbesparing 
van vier maanden op den bouw verkregen te hebben. Be
denkt men daarbij, dat de waarde van het gebouw met 
het bouwterrein ongeveer drie millioen gulden verte
genwoordigt , dan worden de bijkomende uitgaven voor 
het drogen ruimschoots vergoed door het vroeger in 
gebruik nemen van het hotel. 

De methode berust op de nauwkeurige toepassing 
der natuurwetten; de aanhoudende toe- en afvoer van 
verwarmde lucht, die al het voorhanden vocht opneemt, 
bevordert het snelle drogen, dat voor het bouwwerk 
geen nadeeligen invloed kan hebben, als de warmte 
zekere grenzen niet overschrijdt. 

B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
— Bij een voorstelling van Wagner's Gidterddmmc-

rung te München, is de Weener architect Hummel , 
die tot het publiek behoorde, plotseling krankzinnig 
geworden. Hij wierp zich op een naast hem zittende 
dame, die hij trachtte te worgen. E r ontstond een 
vreeselijk tooneel, en eerst, na een verschrikkelijken 
strijd, kon de krankzinnige onschadelijk worden gemaakt. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
's GKAVENIIAGE. Wij vernemen, dat behalve de hee

ren Bake en den oud-luitenant-kolonel Van Kerkwijk, 
ook de heer D. L . Wolfson bedankt heeft voor het 
lidmaatschap der Hoofdcommissie voor de Internatio
nale tentoonstelling te Antwerpen in 1885. 

— Volgens het Vaderland is de bovenbouw voor 218 
bruggen op Java, wat het eerste en derde perceel be
treft , gegund aan de minste inschrijvers, buitenland
sche industriëelen, doch het 2 l i e perceel is niet aan de 
laagste inschrijvers (Alph. & Victor Halot te Leuven) 
voor f 30,932 , maar aan de heeren L . I. Enthoven & C". 
voor ƒ31,850 toegewezen. 

L E I D E N . Tengevolge van bijzondere omstandigheden 
is vroeger, dan aanvankelijk het plan daartoe was, 
maar nu zonder eenige plechtigheid, het standbeeld 
van Van der Werf, op de Ruïne alhier, onthuld. He
den in den nanacht of in den vroegen morgen heb
ben , naar het Leidsche Dagblad meldt, een viertal 
personen den overmoed gehad zich toegang te ver
schaffen tot het afgeschoten terrein, vervolgens met 
de aanwezige ladders het beeld te bereiken en daarvan 
de zeilen, waarin het gehuld was, gedeeltelijk te ver
nielen en geheel te verwijderen. Toen dan ook kort 
daarna vele ingezeten zich naar hun werk begaven en 
aldaar passeerden, vertoonde het monument zich, alsof 
de 3e October 1884 reeds tot het verledene behoorde. 

B E N O E M I N G E N . 
Tot directeur van de gasfabriek te Goes is benoemd 

de heer H . de Liefde, volontair aan de gasfabriek te 
Hoorn. 

De heer N . R. de Kempenaer, te Deutichem, is tot 
adjunct-directeur van de gemeentelijke gasfabriek al
daar aangesteld. 

De Gemeenteraad van Amersfoort benoemde den 
heer J . B. Jorissen, te Bolsward, tot directeur der ge
meentereiniging. De benoemde stond niet op de aan
beveling van het Dagelijksch Bestuur. 
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A D V E R T E N T I E N . 
WMjmP' Aan de g e r e o r g a n i s e e r d e A M -

BACHTSSCHOOL te Groningen 
wordt, tegen 1" Januari e. k., een 

T>i r e o t e u r 
gevraagd, op een tracteinent van ƒ 1 6 0 0 . 0 0 
a / 2000.00 per jaar. Reflecteerenden ge
lieven zich, met franco brieven, vóór 1 Oc
tober, te adresseeren aan 

den Secretaris: 
P. G . W A T E R B O R G . 

Aan Gemeentebesturen, H. H. In
genieurs, Architecten, Fabri

kanten, Aannemers enz. 
L I C H T D R U K K E N (witte hjnenop 

blauwen grond) worden gemaakt van een 
teekening op calqueerpapier of linnen bjj 
franco toezending van do Calque en worden 
franco afgeleverd tegen minimum tarief. De 
Calque gaat ongeschonden terug. 

Brj informatie wordt opgave van de juiste 
grootte der Calque en het gewenschte aan
tal copien verlangd. 

Adres J O H . G. S T E M L E R Czn., 
Boekhr., Amsterdam. 

Lichtdrukpapier, Preaparaat per li
ter en idem Toestellen steeds in voor
raad, alsmede prima qualiteit Teeken-, 
Doortrekpapier en Doortreklinnen. 

Monsters gratis. 

„Soüd Relief." 
Behangsel en Randen 

in buitengewoon zwaar relief, 
verkrijgbaar bij 

J . W I J D O O G E N J z . ; 
10. Leliegraoht, 

A M S T E R D A M . 
NB. Het „Sol id R e l i ë f ' overtreft de »Lin-
cruste Walton" nog in stoutheid van tee
kening en verhevenheid. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Maandag 15 September 1884, dee mid

dags ten 12 ure, zal door den Heer W. 
S C H E E R E N S , te Amsterdam, in het Koffie
huis Mie Roode Leente" aan den Vijgendam 
worden aanbesteed: 

Het bouwen van Drie Woonhui
zen aan den Amstel, Weesper-
zijde , in de Gemeente Nieuwor-
Amstol, onder beheer van den 
Architect G. W. V I X S E B O X S E . 

Aanwjjzing op het terrein Woensdag 10 en 
Zaterdag 13 September, telkens des voormid
dags lii uur. De bestekken zijn a ƒ 1.50 
verkrjjgbaar en inlichtingen worden gegeven 
na Maandag 8 September, bjj den Architect, 
Vijzelstraat n*. 8 te Amsterdam. 

De teekeningen zullen van af 8 September 
ter visie liggen in genoemd Koffiehuis en in 
het Café van den Heer J . H . K E U K E L E R 
aan den Amstel, Weesperzjjde. 

T E E K E N A A R . 
Een eerste T E E K E N A A R gevraagd, 

vlug en goed kunnende detailleren; voor 
het maken van details en r e v i s i e t ê e k e -
ningen. 

Zonder goede getuigschriften cn teekenin
gen onnoodig zich aan te melden. 

Aannemers Nieuwe Stationsgebouw 
Geldermatsen. 

Inschrijving 
OP 

Donderdag 18 September 1884-, 
in het Timmerhuis te Rotterdam, 

naar d e L E V E R I N G van: 
Gegoten IJzeren Buizen en Hulp

stukken, tot een gezamenlijk gewicht 
van 4,005023 K g . , ten dienste der 
Gemeente-Gasfabrieken te Botterdam. 

De voorwaarden liggen op de gewone 
dag n en uren ter lezing op het kantoor der 
Geineente-Uasfabrieken, Oost-Zeedijk, alwaar 
de calques der teekeningen te verkrjjgen zjjn 
tegen betaling van ƒ 5 per stel en tevenB 
nadere inlichtingen zjjn te bekomen 

De voorwaarden zjjn tegen betaling van 
ƒ 0 . 5 0 te verkrijgen bu Wed. P. V A N W A E S -
B E R G E EN Z O O N , Boekdrukkers aan den 
Houttuin No. 73. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E " S T E D I N G 
( V o o r r e k e n i n g v a n d e n S t a a t ) . 

Op Dinsdag den 23""n September 1884, des 
namiddags ten 2 ure, aan het Centraalbu
reau der Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen bjj de Moreelse Laan te 
Utrecht, van: 

Bestek N°. 408. 
H e t herstel len v a n de toegangs

wegen naar de stations H e i n o , 
Raa i t e, He l l endoorn-Ni j v e r d a l 
en W i e r d e n . 

De besteding geschiedt volgens g 2(i van 
het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 4d*n September 
18S4 ter lezing aan het Centraalbureau bjj 
de Moreelse Laan en aan het bureau van den 
Heer Sectie-Ingenieur W. J . K L E R K D E 
REUS te Meppel en is op franco aanvraag 
aan genoemd Centraalbureau (atd. Weg en 
Werken) te bekomen, tegen betaling van 
f 0.50. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken) en door 
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

De aanwjjzing op het terrein zal geschie
den den 22""' September lS84voor H'ierden 
ten 8.30 ure, voor Hellendoorn-Nijeerdal ten 
9.30, voor Raalte ten 10.30 en voor Heino 
ten 11.30 voormiddag. 

Utrecht, den 1"'° September 18S4. 

BECKER & BLUIMMiH. - ARNHEM. 
K O N I N K L I J K E F A B R I E K VAN 

W A T E R P A S -

i i u i i i T -

en andere 

I N S T R U M E N T E N 
v o o r I N G E N I E U R S , A R C H I 1 E C 1 E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S e n z . 

Geëmailfeerd-ijzeren PEILSCHALEN, 

WEEGWERKTUIGEN. 
H O L S B O E R - J ^ r n l i e m . 

Loverancier van Z. M. den Koning. 

Fabriek en Magazijn van Instrumenten voor wetenschappelijk gebruik. 
Bekroond voor Waterpas-, Hoekmeet- en andere instrumenten 

met Zilver 18G8, 1881, 1883 (Internat. Tentoonst.) 
Hoogste onderscheiding 1 8 7 9 . 

EQUERRES, MEETKETT1NGEN, BRIEF- en PAKKETBALANSEN, enz. enz. 
B A K E N S , R O T A T I E - e n I N D U C T I E - T O E S T E L L E N , T E L E G R A A F - A P P A R A T E N , e n z . e n z . 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G 
( V o o r r e k e n i n g v a n d e n S t a a t . ) 

Op Dinsdag den 23"" September 1884, des 
namiddags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bjj de Moreelse Laan te Utrecht, 
van: 

Bestek No. 3'.t(i. 
Het maken van een Haltegebouw 

ta Prinsenhage. — Het uitbrei
den van de Haltegebouwen te 
Liesbosch, Hoeve en Seppe. — 
Het maken van een Goederen
bergplaats en Buitenscherm te 
Ettcn-Leur. Het afbreken van 
Wachtershuisjes en het wijzi
gen en maken van Wachterswo
ningen, ten behoeve van de 
Spoorwegen van Zovenbergen-
Boosendaal en Breda-Boosen-
daal-Belgische Grens. 

'In 3 Perceelen.) 
De besteding geschiedt volgens § 133 van 

het Bestek. 
Het Bestek ligt van den 1"'° September 

1884 ter lezing aan het Centraalbureau bjj de 
Moreelse Laan en aan de bureaux van de Hee
ren Sectie-Ingenieurs Jhr. W. H O E U F F T te 
Rotterdam en H . E. B E U N K E te Breda en 
is op franco aanvraag aan genoemd Centraal
bureau (afd. Weg en Werken) te bekomen, 
tegen betaling van / 2.50. 

Inlichtingen worden gageren aan het Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken) en door 
de Sectie-Ingenieurs voornoemd. 

De aanwjjzing op het terrein zal aanvan
gen te Roosendaal den 15** September 1SS4 
ten 10.30 ure des voormiddags. 

Utrecht, den 2<J,K" Augustus 1884. 
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PIIOTOLITIIOGIUrl l lE, P B O T A M I M I P I I I E 
e n S l é r é o l y p e - l n r i c h l i n g 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zjjne inrichting voor Phololi(hoirrii|ihie, 
bjjzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van H U . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor iMioiozlm-*-
grapliie voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne Ntt-rvotype-inrlf-liliiig voor H H . Druk
kers, alles tot de minste prijzen. 

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

De heer ,10H. G. S T E M L E R Cz., te Am
sterdam , heeft zich welwillend belast met het 

feven van inlichtingen en het aannemen van 
estellingen voor Pliotutiiiiug-riiiiliie. zonder 

prijsverhooging voor de bestellers, 
<3r. J". THIEME. 

TEEKENSCHOOL VAN FELIX MERITIS. 
D E T E N T O O N S T E L L I N G D E R T E E K E N I N G E N van den afgeloopen Cur

sus, is voor het publiek koste loos geopend van den 4den tot den liden September 
van 12 tot 4 uur. 

INSCHRIJVING V A N N I E U W E L E E R L I N G E N dagelijks aan het Gebouw 
der Maatschappij, Keizersgracht bij de Beerenstraat, waar Prospectus en Reglement te 
verkrijgen zijn. 

Het HesUur der Maatschappij, 
J. A. L A N G KRHUIZEN. 
C. SCHöFFER. 

P A R K E T V L O E R E N , « 
VILLEROY & BOCH, METTLACH g 

BOCH Frèros. MAUBEUGE S » 
MINTON, HOLLINS & C " „ STOKE £ 

by de Vertegenwoordigers en UepdthouderB: » 
D E L I J N T & C » . , g 

Oostzeedjjk 248, Rotterdam. 

Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VAL DE TRAVERS 
FABRIEK T R A D E M A R K . 

AMSTERDAM 
B e l t w e g N " . 3. 

N A T U U R L . A S P H A L T 
VAN 

VAL DE TRIVÜRS 
Z W I T S E R L A N D . 

G e c o m p r i m e e r d e A s p h a l l w e g e n e n d i t o D o r s e l i v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p l i a l t - . M a s t i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i n g - R i n k s , M o u t v l o e r e n , 

K e l d e r s . 
K o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a g a z j j n v l o e r e n , G a n g e n , V e r a n d a ' s , 

B r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , B e t o n - F u n d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 

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 Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of bij den Heer 
H . G. K N O O P S C.OZN., Beekstraat F . 62, te Arnhem. 

De Directeur, W. P A T O N W A L S H . 

STOOMWAALSTEENFABRIEK 
te D R U T E N 

H . & J. SUYVER, 
F A B R I K A N T E N V A N 

op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 
1883 bekroond met 

EEEE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 
H o l l a n d s c h e T u i n en Z e e p a a r d , 

Bickerstraat 
A M S T E R D A M . 

I.osanges , 
IJzeren Daken, 
en Zijliekl., 

IJzeren Gebouwen, 
liegalv. IJzeren 

Emmers. Tobben, 
(üeters, enz. enz. 

V E R Z I N K F A B R I E K , 

linden & Co. 
Dordrecht. 

Zuinigheids-

Vraagt Catalog. 
N E D E R L . 

Van der 
O a l v . op 

LOONl 

T 1 

J u 
Roosterijzers. 

Niet aangroeien
de eu roestwe* 
rende Verven. 

P E R S P E C T I E F . 
A D R I A A N A P O L , Leeraar M. 0., stelt 

zich voor, bjj genoegzame deelneming, een 
CURSUS te houden'voor volwassenen uit
sluitend voor beschrijvende meetkunde 
en perspectief, des Dingsdags avonds van 
9'/2 tot 11'/, ure. 

Information iederen Maandag, Woensdag 
en Vrijdag, des avonds van 8 tot 10 ure, aan 
't lokaal Prinsengracht bjj de Beerenstraat 
447, Amsterdam. 

HARTMAN & COMPIE 
K A N T O O R te N I J M E G E N , 

V A N W E L D E R E N S T R A A T No. 14. 

m 
A.P. DE VRIES Jr. 

J A L O U S I Ë N F A B R I K A N T , 
Passeerdergracht N<>. 22, Amsterdam. 

Beveelt zich bjj heeren Bouw
kundigen aan voor de levering 
van BINNEN- en BUITENJALOUSIËN, 
uiterst net en soliede, tegen den 
laagsten prjjs, alsook houten 
Rolgordijnen. 

Monsters en prijsopgaaf franco 
en gratis. 

B e k r o o n d : 
D u s s e l d o r p 1880. 

Weenen 1880. 

Gouden Medaille 
A m s t e r d a m 1883 

JOHANN ODORICO, Frankfort a/M. 

B e k r o o n d : 
Frankfort a/M. 1881. 

Amsterdam 1882. 

FABRIEK VAN 

Marmermozaïek en Terrazzo-vloeren, Glasmozaïek, 
Kunstmarmer en Cementuitvoeringen. 

Succursales: Amsterdam, Weenen, Londen, Boston. 
O p j j r e r l e l i t 1 8 3 0 . 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 

FERD. ENGERS, Amsterdam. 

Bij F . GOUDA Q U I N T , te Arnhem, is verschenen dc eirde aflevering van: 

Geschiedenis van de Bouwstijlen 
IN DE 

Hoofdtijdperken der Architectuur, 
1J00R 

Hoogleeraar voor de Bouwkunst aan de Polytechnische School, te Delft. 

Met ruim ÏOO in den tekst gedrukte figuren en 6 staalgravuren. 
Tweede, veel vermeerderde en bijgewerkte druk. 

De uitgave geschiedt bij inteekening in 12 afleveringen a /1.75. 

J. L. BACON & C». 
Ingenieurs, aannemers van verwarming en ventilatie. 

Gouden Medaille, 
Tentoonstelling 1883, Amsterdam, 

N i e u w e v a a r t . 10 
AMSTERDAM. 

Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge
stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 

Projecten en begrootingen worden kosteloos 
geleverd. 
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I Gedrukt by 6. W. van der Wiel & f>., te Arnhem. 

Redacteur-Uitgever F. W. V A N G E N D T TC/. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia: FAN SPRINGER, 

C. B, POSTHUMUS MEYJES en A. W. WErSSMAN. 
Stukken voor het Genootschap , de Redactie betredende, te adresseeren 

aan den Heer C. B, POSTHUMUS M E Y J E S , Kerkstraat 170 le Amster
dam, en die omtrent de Administratie van het Genootschap aan den 

Heer T i l . G. STRENGEKS, Oosterdoksluis, te Amsterdam. 
Alle andere stukken en advertentiën aan het liureau van De Of merker, 

Driekoningenstraat N°. 28 te Arnhem. 

A.vm< 
A B O N N E M E N T / 2.25 ]>er 3 maanden of wel zes gulden per jaar bij 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag; voor het buitenland 
/" 7.50 eu Nederlandsch-Indië f Q.—, bij vooruitbetaling. 

A D V E R T E N T I Ë N , ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een bewijsnommer, worden tot Vrijdag avond aangenomen. 

Voor veelvuldige plaatsing of een groot aantal regels worden abon
nementen gesloten. 

AFZONDERLIJKE NOMMERS, uitsluitend bij contante betaling te beko
men, ad 15 cent per stuk en 25 cent per plaat. 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T G E N O O T S C H A P . 

Heeren Leden wordt bericht, dat: 

i°. de 828ste vergadering zal gehouden worden 
den I7den September e. k. in Maison Stroucken alhier. 

De agenda voor die vergadering is: 
a. Mededeelingen van het Bestuur. 
b. Bijdrage van den heer E . Cuypers. 
c. Kunstbeschouwing te geven door den heer T h . 

G. Strengers. 

2°. als iste Algemeene prijsvraag voor het jaar 
1884—'85 wordt uitgeschreven: 

„ E E N BLITENSOCIËTEIT" 
voor een stad van ongeveer 25000 inwoners. 

Het terrein, voor den bouw bestemd, wordt on
dersteld te zijn een groote tuin, waarvan eene zijde 
begrensd wordt door den openbaren weg, vanwaar 
het gebouw gemakkelijk toegankelijk moet zijn. 

Het gebouw moet bevatten: 
Een souterrain, waarin de noodige kelders tot ber

ging van wijn, bier, provisie, brandstoffen, tuin-ameu-
blement, en verdere benoodigdheden; voorts de woning 
van den kastelein, bestaande uit keuken met bijkeuken 
en minstens drie woonvertrekken. 

Een rez-de-chaussée, waarin: een sociëteitszaal voor 
minstens 300 personen; 

een biljartzaal voor 2 biljarts. 
Deze zalen moeten afgescheiden, doch doeltreffend 

met elkander te vereenigen zijn en zoodanig ingericht, 
dat bij ongunstig weder de' muziekuitvoeringen daarin 
gehouden kunnen worden. 

Een leeszaal met daarneven gelegen vertrek, dienende 
tot bibliotheek. 

Eene zaal tot het geven van bijzondere partijen met 
annexe dessertkamer, enz. 

Laatstgenoemden kunnen desverkiezende op de iste 
étage gelegen zijn. 

Wijders veranda's, ruimte aanbiedende voor 300 per
sonen en zóó gelegen, dat daaruit de muziekuitvoe
ringen in den tuin goed gehoord kunnen worden. 

Bergplaatsen, vestiaires, privaten, toiletkamers, enz., 
benevens slaapkamers voor het dienstpersoneel, welke 
op de zolders kunnen gelegen zijn. 

Aan den ingang een overdekte doorrit of marquise. 
De stijl, waarin het gebouw zal worden opgetrokken, 

wordt geheel vrijgelaten. 
E r worden verlangd: 
1". de grondplans van de verschillende verdiepin

gen op de schaal van 1 : 200. 
2°. de voornaamste gevels en doorsneden op de 

schaal van 1 : 100. 
3°. een memorie van toelichting, waarbij het geheel 

op voldoende wijze wordt toegelicht. 
De teekeningen moeten uitsluitend in lijnen worden 

uitgevoerd (tinten of kleuren mogen niet worden aan
gebracht) en geschikt zijn tot reproductie voor pho
tolithographic ; zij moeten zich verhouden als 2 : 3, en 
de afbeeldingen daarop zoo beknopt mogelijk worden 
geplaatst. 

A a n den vervaardiger van het ter bekroning waardig 
gekeurd ontwerp zal worden uitgereikt het eervol ge
tuigschrift van het Genootschap met een premie van 
Honderd gulden; aan het daaropvolgend ontwerp eene 
premie van Vijf-en-twintig gulden. 

De inlevering der ontwerpen, met stipte inachtne
ming van art. 67 der wet en vergezeld van een corres
pondentie-adres, teneinde zoo noodig met den ver
vaardiger te kunnen correspondeeren, moet geschieden 
vóór of op den ioden November 1884 ten huize van 
den iste-Secretaris, Oosterdoksluis 29, te Amsterdam. 

Namens het Bestuur, 
de iste-Secretaris 

T h . G. Strengers. 

( A . e t A . ) D E T E E K E N K U N S T V A N D E N 

A R C H I T E C T . 

Wanneer men in de laatste jaren eene der betrek

kelijk talrijke tentoonstellingen van bouwkundige ont

werpen bezocht heeft, zal men ongetwijfeld bespeurd 

hebben, dat de teekenkunst van dc architecten in korten 

tijd eene belangrijke schrede voorwaarts gedaan heeft. 

Inplaats van de net maar droog gelijnde teekenin

gen , met zeer zachte tintjes aangewasschen, die men 

vroeger veelal te zien kreeg, aanschouwt men thans 

in den regel breed gepenseelde of geniaal in lijnen 
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opgewerkte ontwerpen. Het is ontegenzeglijk, dat de 
wijze van voorstelling in het oog van velen in on
middellijk verband staat met de waarde van het ont
werp. Zonderling is het, dat zelfs mannen van het 
vak dikwijls eerst zien hoe de teekening „gedaan" is, 
om daarna pas tot de beoordeeling van het eigenlijke 
ontwerp over te gaan. 

Het is zeker, dat een artistiek opgewerkt project 
als teekening het oog behaaglijk aandoet; maar al te 
dikwijls valt het ontwerp, wanneer het uitgevoerd is, 
niet mede. De toetsjes en tintjes, die de teekening zoo 
aantrekkelijk maakten, zijn dan natuurlijk verdwenen, 
en dikwijls treedt kaalheid in de plaats van den vroege-
ren rijkdom. 

Het opwerken van bouwkundige teekeningen is iets 
zuiver conventioneels. Zoo roode baksteen, zulke neu-
traalgetinte vensters, en zoo fraai geschaduwd dak als 
die teekeningen ons te aanschouwen geven, heeft nog 
geen sterveling ooit in de werkelijkheid aanschouwd, 
gezwegen nog van de bevallige boomgroepen, die vele 
ontwerpers ter rechter- en linkerzijde van hun gevel 
plegen aan te brengen, zelfs al wordt het gebouw op 
een kale heide opgericht. 

Is het gebouw voltooid, dan kan het den beschouwer 
volstrekt niet schelen of de teekeningen, waarnaar het 
gebouwd werd, er artistiek uitzagen of niet. Wat gaat 
het hem aan, of ze dun gewasschen waren of geestig 
gelijnd ? Welk belang heeft hij erbij, of de figuurtjes, 
die de ontwerper als stoflage op zijn teekeningen aan
bracht , chic geteekend waren of niet ? Dit alles is hem 
volmaakt onverschillig, en hij ziet slechts of de ver
houdingen goed zijn, of het ornement met smaak is 
ontworpen, of de profileering blijk geeft van een ge
oefende hand. 

In ieder architect zit min of meer een schilders-
natuur , en het is begrijpelijk, dat hij, wanneer hij een 
ontwerp voltooid heeft, den lust voelt ontwaken, dit 
door een kleurtje of een paar arceeringen wat op te 
sieren, opdat het zooveel mogelijk nabijkome aan het 
ideaal, dat hij zich heeft voorgesteld. Men zij echter 
op zijn hoede, dat men hierdoor niet verleid worde 
tot papier-vergoding, want de eigenlijke bestemming 
van den architect is, zooals zijn naam aanduidt, om te 
bouwen, en zijn teekenkunst moet steeds ondergeschikt 
blijven aan deze hoofdzaak. 

Vele architecten echter maken thans van hun teeken
werk zooal niet dc hoofdzaak, dan toch een zaak, die 
hun even na aan het harte ligt als hun eigenlijke 
bouwkunst. 

Men versta ons wel. Wij willen geenszins den hand
schoen opnemen voor de onbedreven teekenaars, want 
in den regel zijn dit geen goede ontwerpers. Goed 
teekenen en goed ontwerpen gaat meestentijds hand 
aan hand. Wij waarschuwen echter alleen tegen over
drijving bij het opwerken van teekeningen. Vooral bij 
prijsvragen is dit niets anders dan boerenbedrog, en 
worden later de gebouwen uitgevoerd, dan komt dit 
aan het licht. Een eenvoudige lijnteekening, waar
van de vensters getint zijn, en desnoods ook de dak-
vlakken 'tzij door een tint, 'tzij door een stille ar

ceering zijn aangegeven, is alleszins voldoende om de 
waarde van een ontwerp te bepalen. AI de tintjes, 
toetsjes , schaduwtjes , en wat men verder zal gelieven 
aan te brengen, kunnen tot de waarde van het ontwerp 
niets meer afdoen, maar alleen dienen om leeken en 
dikwijls ook deskundigen zand in de oogen te strooien. 

Het is jammer, dat tegenwoordig bij het werken op 
prijsvragen dit zandstrooien meer en meer algemeen 
wordt. Vooral onze zuidelijke en oostelijke naburen 
zijn er ver in, en wij zullen vermoedelijk, als de tee
keningen voor de Amsterdamsche Beurs en de Gro-
ningsche Sociëteit tentoongesteld worden , daarvan weer 
merkwaardige staaltjes zien. 

Men vertelde ons laatst, dat vele architecten in 
Duitschland en Frankrijk, die er hun specialiteit van 
maken om op prijsvragen te werken, er bureau's op-
nahouden, waar, onder strenge inachtneming van de 
leer der verdeeling van den arbeid, fraai opgesierde 
„Concurrenz-entwiirfe vervaardigd worden. 

Daar de talrijkheid der academisch gevormde jon
gelieden het gebruiken van goedkoope en toch goede 
werkkrachten mogelijk maakt, kan een dergelijk archi
tect er iemand opnahouden, wiens specialiteit is het 
lijnen van teekeningen, een ander, die niets doet dan 
het opwerken van teekeningen , weer een ander, die 
uitsluitend perspectieven in lijnen zet, enzoovoorts. De 
waarde van de ontwerpen wordt op deze wijze niet 
verhoogd, maar men ontvangt ze wel op de smake
lijkst mogelijke manier voorgesteld. Het is in den 
regel voor den architect, die zich niet toelegt op het 
vervaardigen van dergelijke pretentieuse teekeningen, 
een zeer moeilijke zaak, om tegen een dergelijk 
bureau te concurreeren, want op de meeste beoor
deelaars werkt een smakelijke wijze van voorstellen 
„bestechend." 

Wie echter later de door een dergelijk bureau ont
worpen gebouwen uitgevoerd ziet, zal een gevoel van 
teleurstelling niet kunnen onderdrukken, en niet den 
indruk ontvangen, dien hij verwacht had. 

Een ontwerp, dat op eenvoudige wijs geteekend is, 
zal daarentegen steeds bij uitvoering medevallen, want 
er is dan niet iets beloofd geworden, dat men later 
toch niet geven kan. 

Wij gelooven daarom, dat de architect, ofschoon hij 
daarom de teekenkunst als zoodanig niet behoeft te 
venvaarloozen, wijs zal doen, zich niet voornamelijk 
tot het „prentjesmaken" te bepalen, maar vooral het 
oog moet hebben op het gebouw, zooals het zich in 
werkelijkheid zal voordoen. 

D E NIEUWE V U U R T O R E N V A N 
EDDYSTONE. 

De oude vuurtoren van Eddystone, in de vorige 
eeuw door Smeaton gebouwd, en een werk, waarop 
de Engelschen steeds terecht trotsch waren, is thans 
gedeeltelijk afgebroken, nadat hij meer dan honderd 
jaren de golven getrotseerd heeft. Men moest wel tot 
de afbraak overgaan, daar in de laatste jaren dikwerf 
ongelukken voorkwamen, omdat het water, dat over 
den niet zeer hoogen vuurtoren heensloeg, het licht dik
werf onzichtbaar maakte, terwijl bovendien nog de rots. 

waarop de toren stond, en die hoofdzakelijk uit gneiss 
bestaat, langzamerhand ondermijnd werd. 

De nieuwe toren, door Sir James Douglass ontwor
pen, werd ruim 36 M. zuidoostelijk van den ouden ge
projecteerd op een rots, die niet door de golven on
dermijnd kan worden , maar daarentegen belangrijk la
ger beneden den waterspiegel ligt. De begrooting was 
ongeveer een millioen gulden, doch daar alle inschrij
vingen verre de begrooting overschreden, besloot men 
den bouw in eigen beheer tc ondernemen. Hij werd 
geleid door Thomas Edmond, en later, toen deze 
tot een andere taak geroepen werd, door William F. 
Douglass. 

De fundamenten liggen onder den laagst bekenden 
waterstand. Het onderste gedeelte van den toren is 
13.40 M. in diameter en 6.70 M. hoog, en reikt tot 
0.75 M. boven springvloedhoogte. Dit basement, waarop 
de bovenbouw rust, dient voornamelijk om de kracht 
van den golfslag te breken, en tevens om de landing 
van sloepen te vergemakkelijken. 

De eigenlijke toren is van onderen bijna 11 meter 
in diameter, en van boven, onder de uitstekende kroon
lijst, 6 meter. De verdunning geschiedt volgens een 
holle lijn, die een ellips vormt. 

Het metselwerk bestaat uit gehouwen graniet, in 
Portland-cement bewerkt. Elke steen is door zwaluw
staarten met de hem omringenden verbonden , wat na
tuurlijk een zeer soliede, maar tevens zeer kostbare 
wijze van werken is. De onderste steenen zijn 0.30 
M. in de rots ingelaten, en daarmede verbonden door 
twee bouten van zoogenoemd J/v«fc-metaal, dik 0.038 
M. in diameter, die 0.23 M. diep in de rots beves
tigd zijn. 

Twee trappen van metaal geven van het platform 
toegang tot de ingangsdeur, die 7.75 M. boven springtij 
ligt. Teneinde ook bij zeer ruw weer personen te kun
nen ontschepen of mondvoorraad aan te voeren, is een 
kraan aangebracht, waaraan een touw bevestigd is tot 
het ophijschen van personen of goederen. 

De toren bevat achtereenvolgens: een waterreservoir, 
daarboven de ingangsdeur, dan twee oliebewaarplaat
sen boven elkander, vervolgens een voorraadkamer, 
een kamer van waaruit de kraan bediend kan worden, 
dan een kamer uit welke een klip in de nabijheid, 
die als zeer gevaarlijk bekend staat, verlicht wordt, 
voorts drie kamers voor de lichtwachters, en eindelijk 
de lantaren, die door een platform omgeven is. 

De verdiepingen worden door gewelven van graniet 
van elkander gescheiden. Een bliksemafleider staat in 
verbinding met al het metaal, dat zich aan den toren 
bevindt, en loopt door tot beneden den laagst bekenden 
waterstand. De lantaren bestaat uit een ijzeren ge
raamte , dat uit door elkander gekruiste staven is sa
mengesteld. Het licht is intermitteerend: na 20 secon
den volgen twee verhelderingen, die door een verduis
tering van 3 seconden gescheiden zijn, en ieder 3.! 
seconde duren. 

Er zijn twee mistklokken aangebracht, die met soort
gelijke tusschenpoozen als bij het licht worden opge
merkt, geluid worden, wanneer het licht niet zicht
baar is. 

De groote lantaren wordt dorfr 2 boven elkander 
geplaatste vlammen verlicht. Iedere vlam wordt door 
12 lenzen volgens het systeem van Tresnel omgeven. 
De twee lampen, die elk 6 concentrische pitten heb
ben, en een lichtsterkte bezitten van 720 normaal
kaarsen , zijn voorzien van Douglass-branders. 

Men is voornemens den lampen, door het aanbrengen 
van nog een pit, eerstdaags een lichtsterkte van 950 
normaalkaarsen te geven. 

Het draaien van het verduisteringsapparaat en het 

luiden der klokken, ingeval van mist, geschiedt door 
een heeteluchtmachine van paardekracht. 

De olie, die door een zeer ingenieuse machine wordt 
opgepompt, is raapolie. Het licht, dat de nabijgelegen 
klip verlicht, heeft 2 Douglass-branders met 2 pitten, 
ieder van een parabolischen spiegel voorzien. 

De bouw werd aangevangen in Juli 1878. Men 
begon, met een gat in dc rots te boren , plaatste daarin 
een ijzeren mast, en maakte daarna het onderste plat
form gereed. Hierop werd een cirkelvormige keermuur 
van baksteen en Portland-cement gemetseld, en de 
daardoor omsloten ruimte deelde men in vakken , door 
muren van hetzelfde materiaal. Zoodoende had men 
het voordeel, dat niet alleen de keermuur belangrijk 
versterkt werd, maar men ook uit de dusgemaakte 
compartimenten het water gemakkelijker kon kwijt
raken. De waterafvoer geschiedde door arbeiders met 
emmers, deels ook door pompen, die zich op een 
stoomboot, dc „Hercules", bevonden, endoor slangen 
niet het bouwterrein verbonden waren. Het uithouwen 
van de rots geschiedde zonder van springladingen ge
bruik te maken: deze toch zouden scheuren in het ge
steente kunnen doen ontstaan, die de soliditeit van de 
rots in gevaar konden brengen. 

De boormachines werden door luchtdruk bewogen. 
De luchtperspompcn bevonden zich eveneens aan boord 
van het stoomschip „Hercules". 

Het aanbrengen van de gehouwen steen ging met 
eigenaardige moeilijkheden gepaard, daar de stoomboot 
niet dichterbij de klip kon komen <lan op 60 M. 
afstand. Daar het natuurlijk onmogelijk was , op zulk 
een afstand van een kraan gebruik te maken, werden 
de steenen aan kettingen onderwater door op de rots 
getrokken. Het stellen der steenen geschiedde niet 
behulp van den ijzeren mast. 

De bouw vorderde goed, ondanks de vele moeilijk
heden , die men te overwinnen had. Reeds den 18den 

Mei 1883 konden de lampen ontstoken worden, wat 
niet eenige plechtigheid door den hertog van Edinburg 
geschiedde. De kosten bleven nog beneden cle raming. 
Dankzij den voortreffelijken maatregelen, die genomen 
waren , ging geen enkel menschenleven bij den bouw 
verloren. 

LINCRUSTA W A L T O N . 
Het Lincrusta Walton, dat in Engeland en Amerika 

als wandbeklceding reeds een ruime toepassing vindt, 
schijnt tegenwoordig ook in Duitschland voor de binnen-
versiering van woonhuizen gebruikt te worden, althans 
in de omstreken van Hannover is eene fabriek van dit 
materiaal opgericht. 

De nieuwe stof, naar haar uitvinder Lincrusta Wal
ton aldus genoemd, gelijkt, wat het uiterlijk betreft, 
zeer veel op nagebootst lederbehangsel en bestaat hoofd
zakelijk uit een zekere houtsoort, die met raapolie en 
eenige andere , niet bekende stoffen vermengd wordt. 
De daardoor verkregen pap wordt op linnen uitgespreid 
en door middel van rollen, waarvan de eene glad en 
de andere met relief-figuren voorzien is, gevormd. De 
diepte dezer rolvormen is betrekkelijk groot, zoodat 
ook geprofileerde lijsten en uitstekken van Lincrusta 
gemaakt kunnen worden. 

Bij de fabrikage worden vier verfstoffen gebruikt, 
namelijk rood, bruin, grijs en geel, die over de volle 
dikte aangebracht worden; de eenkleurige gedeelten 
worden echter later versierd, waardoor verschillende 
kleurenmengelingen en contrasten ontstaan, die door 
het relief in hooge mate verlevendigd worden. De 
prijs van eenkleurige stof, die in verschillende lengten 
en ter breedte van ongeveer 60 centimeter geleverd 
wordt, bedraagt nagenoeg / 3 per M' 2 ; voor versierde 
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gedeelten wordt bovendien nog / 1 a / 2.70 per M ' 
berekend. Eenkleurige randen zijn van 50 cent per 
strekkenden nieter verkrijgbaar. 

Ofschoon de prijs van het materiaal dus vrij hoog is, 
kan het een voordeel genoemd worden dat het zonder 
bezwaar cn nagenoeg zonder kosten aan muren , deuren, 
enz. bevestigd kan worden invoege als dit met het ge
wone behangsel geschiedt. Terwijl het voor verschil
lende versieringen bij voorkeur kan gebezigd worden, 
is zeker wel zijn grootste verdienste gelegen in de om
standigheid , dat het zeer sterk is en een groot weer
standsvermogen bezit tegen vocht cn andere nadeelige 
invloeden. Lincrusta Walton kan zonder gevaar met 
zeepwater schoongemaakt worden en het is onvatbaar 
voor scheuren en schilferen. Wij aarzelen dan ook 
niet, op het nieuwe materiaal de aandacht tc vestigen; 
in elk geval schijnt het ons toe, dat daarmede zonder 
bezwaar proeven genomen kunnen worden. 

H E T D O N A U - E L B E - K A N A A L . 
Reeds lang werden plans geopperd om de Donau 

en de Elbe door een kanaal te verbinden, maar tot 
dusverre werd aan de uitvoerbaarheid hiervan door 
velen getwijfeld. De Oostenrijksche Regeering heeft 
echter thans de zaak doen onderzoeken, en, naar aan
leiding van dit onderzoek, een project doen opmaken 
voor een kanaal, dat begint aan den Donau te Weenen, 
en eindigt in de Moldau, een zijtak van de Elbe, die 
gedeeltelijk gekanaliseerd zal worden. Het plan zal 
nog dit jaar bij het Abgcordnetcnhaus in behandeling 
komen. Om een denkbeeld te geven van de moei
lijkheden , die bij het aanleggen van een dergelijk 
kanaal overwonnen moeten worden, deelen wij het vol
gende mede. 

Het kanaal zal bestaan uit drie gedeelten. Het mid
delste gedeelte, ter lengte van 75 K.M. , zal 551 meter 
boven volzee komen. Ter bereiking van dit hoogge
legen gedeelte zijn aan de zijde van den Donau niet 
minder dan 29 sluizen noodig, terwijl aan de zijde van 
de Moldau 56 sluizen vereischt worden. Iedere sluis 
heeft een verval van 3 M. 

Het eigenlijke kanaal is 222 K . M . lang, doch de 
Moldau moet bovendien over eene lengte van 245 kilome
ter gekanaliseerd worden, waartoe nog 62 sluizen, met 
een verval van 3 en 4.60 M., vereischt worden. Men 
heeft berekend, dat gemiddeld op elke 1900 M. een 
sluis komt. Er zullen 29 schepen per dag kunnen 
passeeren. 

Ter verkrijging van het benoodigde water stelt men 
zich voor, reservoirs te maken van 8 millioen kubieke 
meter inhoud, die deels uit de Moldau, deels uit de 
Leisnitz gevoed zullen worden. 

De sluizen zullen 7.75 M. wijd en 61 M. lang wor
den. Het kanaal wordt 2 M. diep, en verkrijgt een 
bodembreedte van 8 M . , met hier en daar verbree
dingen tot 16 M . , om twee schepen elkander te kun
nen laten passeeren. 

De kosten van het eigenlijke kanaal zullen f 280,000 
per K . M . bedragen, terwijl daarenboven voor de kana
lisatie van de Moldau nog ƒ72,000 per kilometer ver
eischt wordt. 

De totaalkosten komen dus op / 80,000,000. 
Niettegenstaande dit alles meent men, dat het kanaal 

toch nog zal rendeeren, daar men met ongebroken 
lading, dwars door Europa, van Hamburg naar Sulina 
zal kunnen varen. 

Bij een kanaal als dit, is ons veelgeprezen Noord
zeekanaal nog maar kinderspel. 

V A R I A . 
Werkzaamheden in het Louvrt. Men is op het oogen-

blik bezig met het aanbrengen van belangrijke wijzi
gingen van de verdieping gelijkstraats in het Louvrepaleis. 

De zoogenaamde Galerij van de Venus van Milo, 
waaronder men, ter wering van vocht, thans kelders 
gemaakt heeft, zal weldra weder voor het publiek ge
opend worden. Daarna zal de Galerij der Gladiatoren 
dezelfde verbetering ondergaan. 

Men is van plan, tijdens het verrichten van deze 
werkzaamheden, de standbeelden in houten barakken, 
die evenwijdig aan de vroegere vertrekken van Anna 
van Oostenrijk gebouwd worden, te plaatsen. Door 
dezen maatregel, die alleszins toejuiching verdient, wordt 
het publiek niet verstoken van het genot, dat het be
schouwen dezer meesterstukken van Grieksche beeld
houwkunst oplevert. 

Het gebruik van waterkracht. Sedert eenige jaren 
is men tc Genève bezig, de waterkracht van de Rhóne 
dienstbaar te maken tot het drijven van de toestel
len der uurwerk-fabrieken. Er is een prijsvraag voor 
dit doel uitgeschreven, en als antwoorden daarop zijn 
allerlei projecten ingekomen. De meest verschillende 
systemen werden voorgesteld, en tot overbrenging 
van de beweegkracht werden waterdruk, saamgeperste 
lucht, electriciteit en drijfriemen aangeraden. Na ver
schillende proefnemingen bleek waterdruk het meest 
practisch te zijn. Het water toch, dat uit de motoren 
komt, kan voor allerlei doeleinden worden aangewend. 
Het project van Escher, Wyhs & Co. te Zurich werd 
bekroond. 

Volgens dit project wordt de beweegkracht verkregen 
door 20 turbines, waarbij een stuw gebouwd is, terwijl 
de aanvoer van water door sluizen geregeld kan worden. 

Vooreerst worden slechts 4 turbines gemaakt, die 
een doorsnede hebben van 4.50 M. en 26 omdraaiingen 
per minuut maken. 

Kabel-tramwegen. In een vergadering van vertegen
woordigers der tramweg-besturen te Chicago werd ge
wezen op het voordeel van het vervoer met behulp 
van kabels. Men kan hiermede eerder voorzien in 
een plotseling opkomend groot vervoer, dan met paar
den. Te Chicago worden 180 wagens bewogen door 
kabels en driemaal zooveel door paarden. In het laat
ste geval kost de wagen het dubbele van de exploi
tatie met kabels. 

Watcmcrzorgingvan New- York. De waterverzorging 
van New-York, wier geschiedenis toont hoe snel het 
verbruik door de stad is toegenomen, zoodat eerlang 
ook de groote leiding van de rivier Croton niet meer 
toereikend zal zijn, moet nu verder verbeterd worden. 
Voor dit doel is eene commissie benoemd, die de aan
geboden ontwerpen moet onderzoeken. Onder dezenis 
er een, dat de rivier Croton bij de Kwakerbrug, on
geveer 4V2 mijl boven den tegenwoordigen Croton-
dam, door een dalversperring wil opstuwen en het 
water van het geheele gebied (364 vierkante mijlen) 
wil verzamelen. De dalversperring verkrijgt ongeveer 
192.J voet hoogte boven den grondmuur, die op de 
diepste plek 69 voet diep wordt. De breedte der basis 
wordt 200', der kruin 22', de lengte der kruin 1350. 
Deze vergaarkom zal 32000 millioen gallons water kun
nen bevatten (1 gallon ongeveer 0.4 liter), die vol
doende zouden zijn voor 160 dagen ad 200 millioen 
gallons verbruik. De kosten zouden 5 millioen dol
lars bedragen. 

Dc overstroomingen van den Ohio cn den Mississippi 
hebben de vraag weder doen rijzen, wat geschieden 
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kan tot voorkoming daarvan. De een is voor den aan
leg van een stelsel opvangbekkens of groote vergaar
kommen der voornaamste zijrivieren van den Ohio, om 
de teruggehouden waterhoeveelheden over de overige 
tijden van het jaar te verdeelen. Wil dit stelsel echter 
doeltreffend zijn, dan moet de verzamelingsoppervlakte 
zeer aanzienlijk wezen, zelfs b. v. die van het meer Erie. 

In die stroomgebieden zijn evenwel slechts weinig 
meren, en dan nog kleine. De zijrivieren, zooals de 
Alleghany, Monongohela, Cumberland en Tennessee, 
hebben groote stroomgebieden, die slechts bergland om
vatten , en voeren haar water snel naar de vlakte van den 
Ohio af, waar het slechts zeer langzaam verder stroomt. 
Voor zekere plekken moge de beveiliging door hoog-
waterdammen voldoende zijn, maar om machtige rivie
ren tegen te houden zijn zij niet toereikend. 

Een ander meent, dat het beter is, inplaats van 
groote vergaarkommen, die even gevaarlijk als kost
baar zijn, een stelsel van terughoudende werken aan 
te leggen op alle kleine rivieren. Overal, waar een 
leiding of pijp van vier Engelsche duim het water 
afvoert, zal men een dam bouwen om het overschot 
terug te houden. Zulke kleine dammen, die voor 5 
tot 10 dollars gemaakt kunnen worden, zou men bij 
honderdduizenden kunnen aanleggen. 

Beweegbare stuwen in bergstroomen. In de Wochcn-
schrift des Oestcrr. Ingcn - und Archit.-Vcreins, 1884, 
n". 24, vindt men een opstel van den ingenieur Fried-
rich , uit Brünn, met schetsen, waarin hij aantoont, 
hoe voor kleine rivieren bij sterken afvoer van gruis 
en slib, eenvoudige houten stuwen kunnen beantwoor
den aan den eisch, een bepaalde toe te laten opstu
wing bij laag water te verkrijgen en deze bij hoog wa
ter niet te overschrijden. Er is vooral gelet op snel, 
veilig , goedkoop nederleggen van den stuw met gerin
gen arbeid (door één man) uit éénen oever, en gemak
kelijk opheffen, zoo mede op het voorkomen van on
geoorloofde verandering der stuwstelling. 

Wegen in Zwitserland. In Zwitserland is de aanleg 
en het onderhoud der wegen de taak der kantons; 
voor gewichtige militaire wegen geeft de Bond gelde
lijke ondersteuning. Zwitserland bezit 13353 K . M . 
hoofdwegen. 

Lengte der wegen in K . M . 
op 1 K . M 1 . oppervlakte op 1000 inwoners. 

Baden 0.59 6.3 
Frankrijk 0.58 8.4 
België 0.83 4.9 
Oostenrijk 0.18 1.8 
Zweden 0.13 13.2 
Zwitserland 0.32 5.0 
In Appenzell Ausserhoden: 
Klasse der wegen I. II. III. 
Gezam.lengteinK.M. 38 53 75 
Grootste klimming 7% 9 % 11% 
Breedte der rijbaan 

in M 6.0—7.2 4.8—6.0 4.2—4.8 
Aanlegkost.perK.M. 22000 fr. 30000 fr. 16000 fr. 
Jaarl. onderhoud. . 1270 „ 950 „ 470 „ 
Goedkooper zijn de wegen in Bazel-land: 
Aanlegkosten gemiddeld . . 12000 fr. per K . M . 
Onderhoudskosten jaarlijks. . 300 , 
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Aanlegkosten in Tessin. . . 35400 „ „ „ 
b'j 5—7 M. breedte en tot 14 % stijg>ng-

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'S-GRAVENHAGE. Bij koninklijk besluit van 4 Mei 1883 

zijn algemeene regelen vastgesteld omtrent den bouw 
en de inrichting van schoollokalen, en werd 1 Januari 
1886 als uiterste termijn gesteld, binnen welken de 
lokalen voor openbaar lager of middelbaar onderwijs, 
die bij 't in werking treden der wet van 1878 beston
den , met de meesten dier eischen in overeenstemming 
moeten zijn gebracht. Tot deze eischen behooren die 
omtrent de kleur van wanden en schoolborden, de 
houtbekleeding van vloer of wand en de inrichting van 
portalen en privaten. Dezelfde termijn werd gesteld 
voor de in 1878 bestaande scholen van bijzonder mid
delbaar of gesubsidieerd bijzonder lager onderwijs, wat 
het aanbrengen van voldoende middelen tot verwar
ming en luchtverversching aangaat, en voor alle scho
len zonder onderscheid om in één vertrek slechts een 
bepaald getal leerlingen toe te laten. 

Deze termijn is thans, bij koninklijk besluit, voor al 
die gevallen tot I Januari 1890 en alzoo met vier ja
ren verlengd. Dit wekt bevreemding. Zijn de eischen 
overdreven, dan moeten zij gewijzigd worden, maar 
het gaat niet aan de bepaling te maken, dat de school
lokalen eerst ruim elf jaren na de aanneming der wet 
aan de daarbij gestelde voorwaarden moeten voldoen. 

— Bij de aanbesteding van de overkapping, de spo
ren en perrons voor het middendeel van het Centraal
station te Amsterdam, aan het Departement van Wa
terstaat gehouden, was de laagste inschrijving van de 
Nederlandsche Stoomboot-maatschappij te Fijenoord 
voor ƒ642,500. Deze uitslag werd door de vele aan
nemers en industrieelen, die bij de opening der bil
jetten tegenwoordig waren, luide toegejuicht, en terecht 
moet het op prijs gesteld worden, dat dit belangrijke 
werk in Nederland vervaardigd wordt. De drukkende 
tijdsomstandigheden oefenen een nadeeligen invloed 
uit op de industrie en groot is het getal werklieden, 
die nu reeds zonder werk zijn. Door velen wordt het 
raadzaam geoordeeld, de concurrentie van het buiten
land voor werken van den Staat uit te sluiten of al
thans te beperken, maar het blijft een moeilijk vraag
stuk daaromtrent te beslissen. 

AMSTERDAM. Bij den Gemeenteraad is een voorstel 
van B. en W. ingekomen, om een terrein van ruim 
19500 M 5 . oppervlakte voor ƒ7 .20 per centiare aan 

i te koopen. Deze grondvlakte, grenzende aan het ter
rein van het tegenwoordige Buitengasthuis, is voor 
den bouw van een nieuw gasthuis goed gelegen, en 
mocht zij daarvoor niet worden gebruikt, dan bestaat 
de mogelijkheid haar, zonder financieel nadeel voor de 
gemeente, weder van de hand te zetten. 

ROTTERDAM. Toen de Directeur onzer Gemeentewer
ken in de laatstgehouden vergadering van het Konink
lijk Instituut van Ingenieurs de verschillende groote 
werken besprak, die hierterstede zijn uitgevoerd of 
ontworpen (zie bladz. 316), werd ook gewag gemaakt 
van het plan tot verbetering der verbinding van het 
buitenwater met de Zuidhollandsche vaarten, waarbij 
eene uitzetting der grenzen van de gemeente gevor
derd wordt. De ondervinding leert, dat daaraan groote 
moeilijkheden verbonden zijn en dat de kleinere ge
meenten , die gevaar loopen een deel van haar grond
gebied te verliezen, alle middelen in het werk stellen 
om dit te voorkomen. Evenals Nieuweramstel wei
nig lust gevoelde om deel van de hoofdstad te maken, 
schijnt Delftshaven het voornemen te hebben zich te
gen het annexatieplan van Rotterdam te verzetten. De 
Kamer van Koophandel en Fabrieken te Delftshaven 
heeft in hare zitting, deze week gehouden, voorlezing 
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gedaan van de missive aan het Gemeentebestuur aldaar, 
waarbij aan B. en W . wordt in overweging gegeven 
het daarheen te leiden , dat ook zij worden gehoord 
en hun gelegenheid wordt gegeven hunne zienswijze te 
doen kennen, alvorens door Gedeputeerde Staten de 
voorwaarden worden opgemaakt en officieel aan de be
trokken gemeenteraden verzonden. Volgens de Kamer 
zou het plan van den Directeur der Gemeentewerken, 
dat als basis schijnt te moeten dienen, toestanden in 
't leven roepen, voor Rotterdam uiterst gunstig, maar 
voor Delftshaven hoogst nadeelig. 

In antwoord op dien brief heeft het Gemeentebestuur 
medegedeeld, dat het aangegeven plan van den Direc
teur der Gemeentewerken ook hun aandacht niet is 
ontgaan, en zij den gemeente-architect hadden opgedra
gen een uitgebreider plan te ontwerpen. De architect 
werd van die taak ontheven, toen de heer G. M . Kam 
zijne bekende brochure in het licht gaf, en een exem
plaar daarvan is bij de verdere stukken aan Gedepu
teerde Staten gezonden. 

U T R E C H T . Wij leven in een tijd van vcrecnigingen; 
naast die van margarinebotcrfabrikanten is er een nieuwe 
tot bescherming van den handel in natuurboter opge
staan , en de statuten der laatstgenoemde hebben een 
punt van bespreking uitgemaakt op de vergadering, 
die de margarinemannen deze week hierterstedc heb
ben gehouden. Op die samenkomst werd de wer
king van het handelstractaat met Frankrijk behandeld 
en ten aanzien van de restitutie van den accijns op 
het zout medegedeeld, dat de kunstboterfabrikanten 
recht hebben op teruggave van accijns der uitgevoerde 
kunstboter, omdat de wet alleen de binnenlandsche 
consumtie belast. 

Men zal thans trachten een geschikt belasting-amb
tenaar te vinden, die tegen behoorlijke bclooning een 
voorstel zou kunnen ontwerpen tot regeling der zaak 
dezer restitutie, dat dan door de Vereeniging aan de 
Regcering zal worden aangeboden. 

Het denkbeeld om van Regeeringswege een commis
sie te benoemen tot onderzoek van de kunstboter, ter 
vermijding van scheeve voorstellingen, vond geen bijval. 

oi . i .K. Volgens het algemeen verslag van den Raad 
van Administratie aan de aandeelhouders in dc Maat
schappij ter bevordering van Landaanwinning op de 

vlakte van het Zwolsche Diep, dienstjaar 1883/84, werd 
sedert 1855 door de heeren Langeveld c. s. uit H o l 
land de biespoting begonnen en voortgezet met afwis
selend gevolg tegen stormen, hooge waterstanden en 
ijsbezettingen. Met volharding evenwel is men erin ge
slaagd een biesveld te verkrijgen, dat nu aan de Maat
schappij is overgedragen en eene uitgestrektheid van 
p.m. 100 hektare beslaat. 

Al le bezittingen der Maatschappij zijn dit jaar door 
een landmeter opgemeten , in kaart gebracht en in per
ceelen gelegd. Deze beslaan eene oppervlakte van 
140 hektare, wel te verstaan, wat door dc Maatschappij 
in eigen beheer is , want de gemeente Gcnemuiden 
heeft nog ruim 60 hektare in huur. De biezen wor
den om de twee jaren verkocht; de twijgwaarden ieder 
jaar. De biesverpachting bracht dit jaar op/14,725.50; 
de twijgwaarden f 518.10; de verhuurde velden/ 1398.25; 
andere verkochte producten ƒ2499.25. De aandeelen zijn 
groot f 500 en ten getale van 700. De Maatschappij 
keert dit jaar ƒ21.16 of ruim 4"/,, dividend uit. 

GOUDA. Op de gemeentelijke begrooting voor 1885, 
door B. en W . opgemaakt, komt een post van f 8000 
voor als bijdrage voor de restauratie van den zijgevel 
van het Raadhuis. Dezen post vindt men ook op de bc-
grooting van 1884 en' hij is opnieuw uitgetrokken, 
daar de onderhandelingen met het Rijk over bedoelde 
restauratie nog niet tot een goed resultaat hebben 
geleid. 

DORDRECHT. Op de bij den Gemeenteraad ingeko
men voordracht ter vervulling van de betrekking van 
adjunct-directeur van de gasfabriek en hoogdrukwater
leiding zijn geplaatst: I °. de heer G. J . Wolters, adjunct
directeur van de gasfabriek te Zwolle; 2". de heer 
J . J . Prins, directeur van de gasfabriek tc Lochein. 

B E N O E M I N G E N . 
De heer A . E . Rahusen, civiel-ingenieur, is door 

den Minister van Binnenlandsche Zaken benoemd tot 
adsistent voor de waterbouwkunde aan de Polytechni
sche School te Delft. 

De Gemeenteraad te Zevenbergen benoemde in zijne 
zitting van 9 dezer den heer A . van Meer, aannemer 
aldaar, tot architect der gemeente. 

V E R V O L G D E R B E R I C H T E N . 
Aflevering 8 van Dé Natuur (uitgave 

van J. G. liroese te Utrecht) bevat: 
Een nieuw reddingsvlot (met fig.). — 

Hooge venen. — De industrie der teer-
kleurstoffen (slot). — E e n electrische schel 
(met fig.). — De hoogste bergspoorweg 
[slot] (met fig.). — De photographic (met 
lig.). — Iets over de Javaansche vogel
spin. — Bergbestijgingen in de Andes (met 
fig.). — Motoren voor kleine beweegkrach
ten [vervolg] (met fig.). — Tweecaricaturen 
(met lig.). — Ebbe en vloed (met fig.). — 
Korte berichten. Gelijktijdig telefoncercn 
en telegrafeeren op L:C'II draad. Het gewicht 
van druppels. Telegraaf kramp. — Corre
spondentie. 

C O R R E S P O N D E N T I E . 
Aan B, tc G. De inhoud van uw 

schrijven heeft ons bevreemd; wij 
zullen opnieuw trachten de zaak dui
delijk uit elkander te zetten en ver
zoeken daartoe een paar dagen uit
stel. 

Aan />'. tc Z. Aan uw verzoek zal 
•weldra worden voldaan. 

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

FaMeks-Opzichter. 
G E V R A A G D om tot Opzichter in eene 

fabriek te worden opgeleid, iemand bekend 
met timmeren en het bouwkundig vak. 

Zjj, die iets van administrat ie kennen 
en eene goede hand schrijven, zullen de voor
keur genieten. 

Iteflektanten gelieven zich met uitvoerige 
inlichtingen omtrent hun persoon te adres
seeren onder N". 23 aan het bureau van 
De Opmerker te Arnhem. 

H . C. A. T H I E M E , Boekhandelaar te Nij
megen, biedt T E K O O P aan, voor den 
meestbiedende: 

1 TIJDSCHKIPT (verhandeUngen 
en uittreksels) van het Koninklijk In
stituut van Ingenieurs, jaarg. 1S51— 
1S82, alles gebonden in 16 half marocco 
banden. 

1 R E G I S T E R S 1847—1S69, ook gebon
den in half marocco banden. 

1 Ex. van allo bestekken van den 
aanleg der Staatsspoorwegen totl8S3. 

5 dln. typen Staatsspoorwegen. 

Heeren Architecten. 
P A R K E T V L O E R E N V A N H O U T van 

A . BEMBE Keulen 
(Mergenlhei/n, Mainz) opgericht in 1780. 
Deze fabriek levert in de beste soorten, 

kant en klaar gelogd, de vloeren naar het 
bestaande Monsterboek of naar tc geven tee
kening; ook Parket op Asphalt. Vele 
vloeren zjjn reeds tot tevredenheid der be
stellers, in Nederland geleverd. 

Bekroond met de eerste prijzen op de 
Tentoonstelling te Amsterdam 1883. Monsters 
en prjjzen worden gaarne verstrekt door den 
vertegenwoordiger voor Nederland: 

FRANZ DYCKERHOFF, 
Emmerik aan den Rijn. 

„Solid Relief." 
Behangsel en Randen 

in buitengewoon zwaar relief, 
verkrijgbaar bij 

J . W I J D O O G E N J z . ; 
10. Leliegracht, 

A M S T E R D A M . 
NB. Het „Sol id Relief" overtreft dc «Lin
crusta Walton" nog in stoutheid van tee
kening en verhevenheid. 

De Ondergeteekende, Civiel en Werktuig
kundig Ingenieur tc Rotterdam, Zuidblauk 
26, maakt bekend, dat hjj de agentuur 
voor Nederland van de firma W. H. AhLEN 
A- C, fabrikanten van Centrilugaalpompen en 
Pompmachines te Londen, met goedvinden van 
laatstgenoemden, heeft O V E R G E D R A 
G E N aan den Heer C. H O K R Z N . te 's-Gra
venhage; terwjjl hjj zich bij voortduring 
hljjft belasten met het ontwerpen en uit
voeren van Stoomgemalen. 

H. P. N. H A L H E R T S M A . 
Rotterdam, 1 September 1884. 

Onder referte aan bovenstaande kennisge
ving, beveelt de Ondergeteekende zich aan 
voor de l e v e r i n g van Centrifugaal-
pompen, Pompmachines voor Polder
bemaling, Dire et werkende Pompma
chines voor Circulatiewater voor Op
pervlak-Condensors, Directwerkende 
Ventilators voor Stoomschepen, Snel
werkende Machines voor het drjjven van 
Dynamo-Electrische Machines, Hy
draulische Kaapstanders en Hydrau
lische Stoom-Aanzet-Machines. 

's-Hage, 1 Sept. 1SS4. C. B O K Rzx. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AAINTBESTEDOG 
( V o o r r e k e n i n g v a n d e S p o o r w e g m a a t 

s c h a p p i j A l m e l o - S a h b e r g e n . ) 
Op Dinsdag den 23"'° September 1884, des na

middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bjj de Moreelse Laan te Utrecht, 
van: 

Bestek N ° . 407. 
Het maken van een Gebouw ten 

dienste der Posterijen op het 
station Oldenzaal. 

De besteding geschiedt volgens jj 26 van 
het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 6'"* September 
1884 ter lezing aan het Centraalbureau bjj 
de Moreelse Laan en aan het bureau van 
den Heer Sectie-Ingenieur M. J . V A N D U I J L 
te Zutfen cn is op franco aanvraag aan ge
noemd Centraalbureau (afd. Weg en Werken) 
te bekomen, tegen betaling van ƒ 0.60. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (afd. Weg en Werken) en door 
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

De aanwjjzing op het terrein zal geschie
den den 16*" September 1884 ten 12.15 des 
namiddags. 

Utrecht, den 8*» September 1884. 

LOUIS GOFFIN & C12. 
Avenue Rogier 27 Luik. 

L A R O C H E T T E S T E E N , bekroond op 
de Tentoonstelling der Maatschappij t*r be
vordering der Bouwkunst in 1882; verder 
Hardsteen, Koijen, Kalk , enz. enz. 
Monsters op aanvrage verkrijgbaar. 

G. J . VINCENT & C% 
Kunstsmeden, 

Bekroond op de Internationale Koloniale 
en Uitvoerhandel Tentoonstelling 

te Amsterdam in 1883 met de 
Z I L V E R E N M E D A I L L E . 

Specialiteit in IJzeren Hekken 
EN 

FLTN SMEEDWERK. 
Leveren: Paardenruiven, IJzeren Ke
tels en Reservoirs voor water, olie, enz. 

AANBESTEDING. 
Op Dinsdag den 23'"° September 1884 zal 

door de Heeren W O L F F en Co. te Wageningen 
worden aanbesteed: 

Het maken van acht Dwarskrib-
ben onder de gemeenten Rhe-
nen en Idenden aan den rechter-
en linkeroever der Rivier de 
Neder-Rijn tusschen de kilome-
terraaien 53 en 55. 

Bestekken zjjn verkrjjgbaar tegen betaling 
van 5b cents aan het Bureau van de »\Va-
geningsche Courant" te Wageningen, terwjjl 
nadere inlichtingen verstrekt worden door 
den Heer H. BOEREE te Wageningen. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

(Voor rekening van den Staat.) 
Op Dinsdag den 23" " September 1884, des 

namiddags ten 2 ure, aan het Centraal
bureau der Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen bij de Moreeise Laan te 
Utrecht, van: 

Bestek N". 409. 
Het uitbreiden der waterleiding 

op het station Nijmegen. 
De besteding geschiedt volgens ij 52 van 

het Bestek. 
Het Bestek ligt van den 10d"n September 

1884 ter lezing aan het Centraalbureau hjj 
de Moreelse Laan en aan het bureau van den 
Heer Sectie-Ingenieur F . SASSEN te Nijmegen 
en is op franco aanvraag aan genoemd Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken) te beko
men, tegen betaling van / 0.50. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken) en door 
den Sectie Ingenieur voornoemd. 

De aanwjjzing op het terrein zal geschie
den den 18d™ September 1SS4 ten 11.30 des 
voormiddags. 

Utrecht, den 9 d " September 1884. 

KLÜOS & VAN I J l l ï I G H 
R O T T E R D A K 

E I G E N A A R S v a n B A Z A L T G R O E V E N 
in RI.INPRÜISSEN. 

Agenten van de Maatschappij van 
Quonast, van de Hardsteengroeven 
der Maatschappij St. Georges en van 
de Bonner Portland-cement Fabriek. 
Handelaars in Bazalt. Hardsteen, Straatkeien, 

Portland-Cement, Bruinsteen, enz. 

~H. & J. SUYVERT 
F A B R I K A N T E N V A N 

s i n » ™ EN , . , . , „ . , „ 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
EERE-EIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
Bickerstraat 

A M S T E R D A M . 
THOTOLITHOÖRAPIIIE , PIIÖTOZIWIttPIIIE 

e n S t é r é o t y p e - I n r i c h t i n g 
van G. J. THIEME, te Arnhem. 

De ondergeteekende vestigt de aandacht 
op zjjne inrichting voor Ph«t» l i l l i »gruph le , 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van H H . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor P h « » s l n c « -
graphie voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van H H . Uitgevers cn op 
zjjne Klrréat jpr- inr irhl lng voor H H . Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

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

De heer JOH. G. S T E M L E R Cz. , te Am
sterdam, heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
bestellingen voor Pliatolltliograplile, zonder 
prijsverhooging voor dc bestellers. 

O . J . T H I B M E . 

BECKER & BUDDINGB. - ARNHEM. 
K O N I N K L I J K E F A B R I E K 

E R F A S -

H O E K M E E T -
en andere 

I N S T R U M E N T E N 
v o o r I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S e n z . 

Geëmailleerd-ijzeren PEILSCHALEN, 

WEEGWERKTUIGEN. 
FABRIEK DE HOLLANDSCHE IJSSEL 

D E J O N G H & C ° . 
Civiel-Ingenieurs te Oudewater, 

leveren en vervaardigen in den kortst mogeljjken tjjd alle soorten van Stoombaggermo-
lens in hout- of jjzerconstructie, volgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte en op
brengst van 150 tot 2000 M 3 per werkdag, Stoomgraafinachines (Excavateurs), Stoom
werktuigen, Ketels, Drijfwerken, Locomobielen, Heimachines, Steen- en Tegelvorm
machines, IJzeren Kap- cn Brugcons truc t i ën enz. 
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KYANISEERFABRIEK 

J . & D. V A N D E R POT 
R O T T E R D A M . 

Voor Rasterwerk, zoowel bezaagd als rus
tiek, Binten, Vloerdelen, geheele 

getimmerten enz. 
Volkomen behoedmiddel tegen rotten 

en Champignon, 
terwjjl de vloeren ook veel minder afslijten. 

Alles wordt op verlangen volgens 
teekening gereed gemaakt met bijlevering van hout. 

Commissionairs in 
D e n n e n - , V u r e n - , G r e e n e n - e n E i k e n 

B E S T E K H O U T . 

Eenige handelaren in de 

Prima PORTLAND-CEMENT, 
merk DVCHERIIOFF * SOJIAE, 

in «Dichthoudende vaten van 180 Kilo en In 
zakken van 70 Kilo, niet vervalscht met hoog
ovenslakken , kalksteen, tras of andere bijmen
ging, en laat op de zeef van 900 mazen p. 
c.M*, hoogstens 4% achter. 

H A R D - e n Z A N D S T E E N e n 

MEDERMENDIGER BAZALT LAVA. 
Chemisch bereide V e r f , 

O L I E B I J T S E L S en V E R N I S S E N 
uit de fabriek van den Heer 

F . A. Q. V A N G E L D E R , 
te Rijswijk bjj '* Hage. 

Italiaansche Mozaïkvloeren, 
volgens teekening. 

T E R R A - C O T T A - F A B R I EK 
geves t igd te Z E I S T (sedert 1835), 

B E K R O O N D M E T D I V E R S E M E D A I L L E S . 

Magazijnen te Amsterdam, Achteroosteinde 
bij het Paleis voor Volksvlijt. 

Uitgebreide handel in: Kleurige Gevel- en Proflelsteen, Fransche Muur-
Vloer-, Trottoir- cn Mosaiktegels, alle soorten Dakpannen cn IJzeren Dak
ramen. Portland-Cement franco aan elk Station |op keur en prjjzen tegen elko 
concurrentie. . n 

Hardsteenhouwerij, gestampte Kunstzandsteen en 
Gegoten Cementen Voorwerpen. 

Eene groote keuze M A R M E R E N S C H O O R S T E E N M A N T E L S uit de Stoom-
marmerfabriek van den heer E . K. OZINGA is in onze llagazjjnen dageljjks ter bezich
tiging voorhanden. 

G R A F Z E R K E N en M O N U M E N T E N , B E E L D E N en V A Z E N , Marmeren 
en Bremer V L O E R E N , A L B A S T I N E en C H E M I S C H E V E R F . 

MAMTlJtf 4 » Co., 
Achteroosteinde, AMSTERDAM. 

J . L. BACON & C°. 
Ingenieurs, aannemers van verwarming en ventilatie. 

Gouden Medaille, 
Tentoonstelling 1883, Amsterdam, 

N i e u w e v a a r t , 10 
AMSTERDAM. 

Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge
stichten , woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 

Projecten en begrootingen worden kosteloos 
geleverd. 

gPARKETVLOEREN,2 
3 VILLEROY & BOCH, METTLACH gj 
S BOCH Frères, MAUBEUGE £ 
j j j HUNTON, HOLLINS & C°., STOKE £ 
eo by de Vertegenwoordigen en Depothouders: j±j 
5 I > E L I N T Jfc O». , I 

Oostzeedjjk 248, Rotterdam. 

V r a a g t C a t a l o g . 

U s a n c e s , 
IJzeren D a k e n , 

en Z j j b e k l . , 
IJzeren Gebouwen, 
(iegalv. IJzeren 

E m m e r s , Tobben, 
Gieters, enz. enz. 

ENGELSCHE AARDEN BUIZEN. 
B E L G I S C H E G I P S . 

V u u r v a s t e S t e e n e n e n V u u r k l e i e n z . 

N E D E I i L . I VEIiZlNKFAlilüEK, 

J J Van der JJinden & Go. 
C a l v. op Dordrecht 

LOONJ z"i,ii"l";i',s Niet aangroeien-
T , .. 1 de en roestwe-
Koosterjjzers.| reIldc Verven. 

Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VAL DE TRAVERS, 
FABRIEK 

" VAL DE A M S T E R D A M 
B e l t w e g N " . 3. 

T R A D E M A R K . 

t o p 

N A T U U R L . A S P H A L T 
VAN 

ZWITSERLAND. 

G e c o m p r i m e e r d e A s p h a l t w e g e n e n d i t o D o r s c h v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p h a l t - M a s t i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i n g - R i n k s , M o u t v l o e r e n , 

K e l d e r s . 
K o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a g a z i j n v l o e r e n , G a n g e n , V e r a n d a ' s , 

R r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , R e t o n - F u n d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend. 
A s p h a l t speciaal tot wering v a n vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 
te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of bjj den Heer 
H . G . KNOOPS C . O Z N . , Beekstraat F . 62, te Arnhem. 

Van ouds gevestigde Fabrieken 
VAN 

1.II. VAN BERGEN, 
te Heiligerlee (prov. Groningen). 

Nieuwe Constructie 

B R A N D S P U I T E N , 
K I O K N K V I N D I N G . 

Het vent gespuit van alle beproefde, 
buiten- en binnenlandsche Brandspuiten 

OP DB 

W e r e l d t e n t o o n s t e l l i n g t e A m s t e r d a m 
i n 1 8 8 3 . 

H i e r v a n r e e d s 147 s t u k s a f g e l e v e r d . 

Amsterdam 1883, 
Weenen, Londen, Parijs, 

Philadelphia. 
SPECIALITEIT I N : 

•T1LH TORENKLOKKEN, 
Torenuurwerken, zwaar Gietwerk, 
Koper- en Metaal -Compos i t i ën , Ma
chines- cn Grofsmederij. — Echte Hen
nepen en Gomelastieken Brandspuitslan
gen en Emmers, geijkte Koperen Ba
lansen, Schalen, Gewichten, etc. 

A A N D E DRIE STOOM-MACHINALE 

Steen-, Dakpannen- en 
Draineer buizen-Fabrieken, 
(werkende met zeven ovens), groote voorraad. 

1 

MICITIA 

Redacteur-Uitgever F. W. V A X G E N D T TGz. 
Bureau der Redactie van Architeetura et Amicitia: TAX SPRINGER, 

C. B. POSTHUMUS MEYJES en A. W. WEÏSSMAN. 
Stukken TOOf het Genootschap, tie Redactie betreflende, te adresseeren 

aan den lieer C . B . POSTHUMUS MEYJBS, Kerkstraat 170 te Amster
dam, en die omtrent de Administratie van het Genootschap aan den 

Heer T H . G. STRKNCKRS, Oosterdoksluis, te Amsterdam. 
Alle andere stukken en advertenticn aan het Hureau van De Opmerker, 

Driekoningenstraat N°. 28 te Arnhem. 

A.W.W., 
A B O N N E M E N T / 2.25 per 3 maanden of wel zes gulden per jaar 1111 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag; voor het buitenland 
f 7.50 en Nederlamlsch-Indie ƒ 9 . — , bij vooruitbetaling. 

A D V E R T E N T Ï E N , ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
1 cent voor een bewijsnommer, worden tot Vrijdag avond aangenomen. 

Voor veelvuldige plaatsing of een groot aantal regels worden abon-
I nementen gesloten. 
! AFZONDERLIJKE NOMMF.RS, uitsluitend bij contante betaling te beko-
I men, ad 15 cent per stuk en 25 cent per plaat. 

De Directeur, W. PATON WALSH. I Gedrukt bij G . W . van der W i e l & f>., te A r n h e m . 

(A.etA.) STIJL. 
In de laatste nommers van de Deutsche Bauzcitung 

komt een zeer lezenswaardig opstel voor van Hugo 
Stier, over de Duitsche Renaissance, in hare waarde 
voor de hedendaagsche toepassing. Het opstel is ook 
voor ons Nederlanders, die thans weer trachten de 
schilderachtige stijlvormen van het laatst der i6 e en 
het begin der ip eeuw toe te passen, niet zonder 
belang. 

Het zij ons vergund, naar aanleiding ervan, eenige 
opmerkingen te maken. 

De toepassing van de Duitsche Renaissance in de 
hedendaagsche kunst dagteekent van een jaar of veer
tien geleden. De Hollandsche Renaissance was ten 
onzent reeds een paar jaar vroeger toegepast geworden, 
en wel door den architect I. Gosschalk, die zich 'bij 
voorkeur I7e-eeuwsche voorbeelden ter navolging koos, 
en die dus met het volste recht de baanbreker van den 
oud-Hollandschen stijl genoemd mag worden. 

De schoonste voortbrengselen der Duitsche Renais
sance ontstonden in de 16' eeuw, toen in Duitschland 
en vooral in Zuidduitschland een groote mate van 
welvaart heerschte. In den aanvang der 17' eeuw was 
het echter met de welvaart in Duitschland gedaan, 
daar de dertigjarige oorlog het land geheel ten gronde 
richtte. 

Opmerkenswaardig is het, dat juist in Nederland de 
bloei van den oud-Hollandschen stijl in de I7e eeuw, 
toen de toenemende rijkdom den bouwlust aanwakkerde, 
plaatsvond. 

Ook de laatste jaren der 16' eeuw zagen tal van 
fraaie bouwwerken verrijzen. 

Hoewel het dus voor de hand ligt, dat daar, waar 
de Duitscher bij voorkeur de vormen der l6 , ! eeuw zal 
kiezen, die hem het schitterendst tijdperk van zijn land 
in herinnering brengen, de Hollanders hun i7'-eeuw-
schen stijl zullen navolgen, die hen een heugenis is aan 
het roemrijkst gedeelte van hun geschiedenis , ziet men 

tegenwoordig in den regel den I7e-eeuwschen stijl ten 
onzent slechts weinig toepassen, en wenden onze bouw
meesters zich voor hunne inspiraties het liefst tot den 
tijd van Keizer Karei V , hoewel de bouwwerken uit 
dien tijd slechts van geringen omvang en klein in 
aantal zijn. 

De voorliefde voor die periode bij onze architecten 
wordt op verschillende wijze verklaard. 

Een groot deel van. het publiek. r en zelfs ook. tal 
van vakmannen, schromen niet te beweren, dat, daar 
de toongevers op kunstgebied tegenwoordig Katholieken 
zijn, deze natuurlijk liever de vormen kiezen van den 
tijd, toen de Moederkerk nog in luister op den troon 
zat, dan van later, toen het Calvinisme de katholieke 
Kerk geheel verdrongen had. Wij kunnen deze ver
klaring echter laten voor hetgeen zij is. 

Er bestaat echter een andere verklaring, die met de 
geloofsquaestie gelukkig in geen verband staat. De 
herleving der Renaissance ten onzent valt namelijk 
samen met de toepassing der „redegevende" bouwkunst
theorie , zooals die door den vermaarden Franschen 
architect Viollet-le-Duc (iemand, die juist niet door 
groote godsdienstigheid uitmuntte) in tal van geschriften 
met veel scherpzinnigheid en talent is ontwikkeld. 

Zijn beginselen steunen op de bouwwijzen der mid
deleeuwen, en de beschouwing der Renaissance lag 
volstrekt niet op zijn weg. Het „redegevende" systeem 
toch, dat in de middeleeuwsche bouwwerken overal 
aangetoond kan worden, werd door de Renaissance 
verworpen. 

Het is dus alleszins begrijpelijk, dat alleen de eerste 
periode der Hollandsche Renaissance, die nog geheel 
beheerscht werd door de middeleeuwsche constructie-
wijze, in het kader van de „redegevende" architectuur
theorie past. 

De fantastische en weelderige krullen, consoles, pi
nakels, pilasters en kolonnetten, die de 17e eeuw zoo 
gaarne toepaste, hebben volgens die kunstleer vol-
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strekt geen reden van bestaan: vandaar dan ook dat 
zij zich nooit vormen van na 1550 tot voorbeeld kiest. 

Het is onmiskenbaar, dat de gezonde theorie van 
Viollet-le-Duc de vaderlandsche bouwkunst een groote 
schrede verder gebracht heeft, en de strenge wijze, 
waarop de redegevende leerstellingen werden toege
past , een geneesmiddel was tegen de vele kwalen, 
waaraan de Nederlandsche architectuur sukkelde. Zoo 
ergens, dan gold ook hier de spreuk van de zachte 
chirurgijns. 

Het geneesmiddel was kras, maar zijn werking bleef 
niet uit, en de patient nam al spoedig in beterschap 
toe. Gepleisterde gevels worden thans slechts bij hooge 
uitzondering gemaakt, beeldhouwwerk uit „het vat" 
durft bijna niemand meer tot versiering aanwenden, 
het eens zoo geliefde zinken ornement begint meer en 
meer te verdwijnen. 

Doch daar de lijder niet altijd aan het medicineeren 
kan blijven, wordt het nu raadzaam, de dosis van het 
medicament gaandeweg te verminderen , en hem zacht
jesaan meer aan zich zelf over te laten. Natuurlijk 
moet die vermindering zeer geleidelijk gaan, uit vrees, 
dat de lijder anders weer mocht instorten. Als men 
hem echter niet langzamerhand aan het geneesmiddel 
gaat ontwennen, zal hij er spoedig mede volgestopt 
zijn, en dat zou al even erg wezen, als de kwaal. Be
speurt men, dat de lijder, aan zich zelf overgelaten, 
weer in zijn oude gebreken vervalt, dan kan de ge
neesmeester opnieuw handelend optreden. Wij geloo
ven echter, dat na een zoo krachtige kuur, iets der
gelijks niet te vreezen is. 

Doch genoeg van onze beeldspraak. 
De stijl van vóór 1550, hoewel hij vele goede en 

schoone elementen bevat, is niet onze nationale stijl. 
Dat men hem toegepast heeft, was nuttig, maar slechts 
in zooverre als het diende om de Nederlandsche archi
tectuur voor te bereiden voor de toepassing der ip-
eeuwsche vormen. De stijl uitliet begin der I7ceeuw, 
ziedaar onze nationale stijl. Er is schier geen stad in 
ons vaderland , die niet tal van gebouwen uit die glans- i 
periode bezit. Haarlem, Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen, 
Groningen, Zwolle, Delft, Deventer, Oudewater, Zut-
fen, Dordrecht, Middelburg, Amsterdam, Den Haag, 
Bolsward, Naarden en nog vele andere steden meer, 
bevatten talrijke monumenten uit dien tijd. 

Hier is men niet in zijn keuze beperkt, zooals bij 
de periode vóór 1550 het geval is, maar men heeft 
een rijken overvloed om uit te kiezen. Rijke en een
voudige gebouwen voor allerlei bestemming bieden een 
onuitputtelijken schat van de geestigste motieven. 

En eerst als men weer begint, deze rijke mijn te 
ontginnen, zullen onze steden dat schilderachtige her
krijgen , dat de vreemdelingen zoo waardeeren, en dat 
hen trekt naar plaatsjes, die voor ons Nederlanders 
slechts villes mortcs zijn. 

SPECTATOR. 

(A. et A.) A R C H I T E C T U R A ET AMICITIA. 
Vergadering van 17 September 1884. 

Na lezing der notulen doet de Secretaris mededee
ling der ingekomen stukken. 

De heer E. Cuypers stelt hierop ter bezichtiging de 
plaatwerken: Ewerbcck & Neumeistcr, Die Renaissance 
in Relgicn und Holland, en Denkmaler deutsclicr Re
naissance von Fritz , die met belangstelling bezichtigd 
werden. 

De heer Strengers deelt nu een door schetsen geïl
lustreerd verslag mede van een bezoek, door hem aan 
IJmuiden gebracht, ter bezichtiging van de veelbespro
ken herstellingswerken aan de zuidelijke bovenvloed-
deur van de Noordzeesluizen. 

Nadat de heer Heinen, decorateur, tot lid is voor
gesteld , wordt de vergadering gesloten. 

VEREENIGING VOOR GEZONDHEIDS
T E C H N I E K . 

De Vereeniging voor Gezondheidstechniek hield de 
vorige week eene vergadering te Frankfort a/M. onder 
voorzitterschap van den heer Euler, directeur van het 
bekende ijzerwerk Kaiserslautcrn, waar hoofdzakelijk 
centrale verwarmingstoestellen en ventilatie-inrichtingen 
gemaakt worden. De bijeenkomst was niet talrijk, 
maar onder de aanwezigen was de ingenieur Friedrich 
Siemens uit Dresden, die een voordracht hield en 
daarbij een nieuw gezichtspunt opende met betrekking 
tot toepassingen op verbranding. De uitstralende warmte 
bij regeneratief-ovens en bijovens, door verwarmde lucht 
verhit, werd besproken en duidelijk aangetoond , dat 
voorwerpen, die verwarmd moeten worden, niet aan 
den directen invloed van de vlam behoeven blootge
steld te worden. Door het gebruik der uitstralende 
warmte van de vlam verkrijgt men niet alleen eene 
merkwaardige besparing aan brandstof, rnaar de voor
werpen , die, gelijk nu, zooveel van de vlam hebben 
te lijden, worden tevens voor vernietiging gevrijwaard. 
Voornamelijk wijdde spreker zijne aandacht aan de 
stoomketels, die in de toekomst niet meer aan den 
invloed van de vlam behoeven blootgesteld te worden. 
Zijne voordracht bewoog zich zuiver op het gebied van 
den „gezondheids-ingenieur"; hij toonde aan, dat door 
zijn proces geene rookwolken meer in de atmosfeer 
behoeven te ontwijken en dat de arbeiders in eene veel 
gezonder lucht kunnen werken. Hij vond warme be
langstelling bij zijne hoorders, die hem bij het eindi
gen der hoogst belangrijke lezing levendig toejuichten. 

Na hem sprak een ingenieur over de Frankforter 
rioolwerken, en de ingenieur Stumpf, uit Berlijn, lichtte 
de volgende stellingen toe: 

1 °. De lucht, benoodigd voor ventilatie, moet niet 
beneden van de straat, maar hoog boven het dak wor
den genomen. 

2 ° . Deze lucht moet nog mechanisch worden gezuiverd. 
3°. De verwarmingskamers en kanalen moeten van 

volkomen dicht materiaal worden vervaardigd. 
40. De snelheid van de warme lucht in de kanalen 

moet kunnen worden geregeld. 
Deze stellingen gaven tot eene uitgebreide gedach-

tenwisseling aanleiding , waaraan de ingenieurs Kaufter, 
Euler en anderen deelnamen, die voornamelijk aan
toonden , dat de eerste stelling niet mocht worden 
aangenomen, omdat de lucht boven de daken niet zuiver 
is. — De vergadering besloot daarop de zaak commis
soriaal te maken. 

De heer Euler hield eene lezing over het uitschrij
ven van prijsvragen op het gebied van centrale ver
warming en ventilatie. Hij toonde aan, dat eene 
algemeene oproeping van mededingers ten eenemale 
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verkeerd is, omdat het den architect onmogelijk is, 
alle ingekomen ontwerpen behoorlijk te onderzoeken, 
terwijl commission, die aan het hoofd eener onderne
ming staan , te weinig verstand van de zaak hebben en 
dan den laagsten inschrijver nemen, die dikwijls slecht 
werk levert en de prijzen bederft. Maar vooral, zeide 
hij, het moet uit zijn, dat de fabrieken of ingenieurs 
kosteloos de ontwerpen en begrootingen maken. Kost
bare tijd en veel geld worden daaraan opgeofferd. 
Wanneer de aanvrager een beperkt aantal deskundigen 
uitnoodigde, die voor het ontwerp werden betaald, 
kon men van beter werk verzekerd zijn. 

Hierop volgde eene uitgebreide discussie, waar
aan deelnam de ingenieur Grell, uit Petersburg, die 
meende dat, zelfs dikwijls vóór dat de publieke uit
schrijving geschiedt, de toekomstige uitvoerder bij den 
architect reeds bekend is, en meerdere aanvragen slechts 
voor den vorm worden gedaan; zoodat alle overigen 
onnut werk verrichten. 

Ook de ingenieur Kauffer leverde belangrijke bijdra
gen uit zijne practijk. De Vergadering besloot de zaak 
door eene commissie te doen onderzoeken en in de 
volgende vergadering opnieuw ter tafel te brengen. 

De heeren vereenigden zich aan een gezelligen disch 
en bezochten daarna het onderaardsche gedeelte van 
het Frankforter operagebouw, waarin de zeer uitge
breide ventilatie- en verwarmingstoestellen werden be
zichtigd. Deze werden door den ingenieur Winter 
verklaard, die de aanwezigen uitnoodigde , ze den vol
genden avond, wanneer zij in werking zouden zijn, 
nader te onderzoeken. 

D E BEWERKING EN D E TOEPASSING V A N 
H E T LINCRUSTA W A L T O N . 

Aan het waardeerend artikel over het Lincrusta Wal
ton zij het mij vergund nog een en ander toe te voe
gen. (Zie Opmerker 13 September j.l.) 

Niet alleen in Engeland, Amerika en Duitschland 
wint het Lincrusta veld; ook in Nederland wordt het 
meer en meer gebruikt, sinds mijne firma daarvan ge
durende reeds bijna drie jaar uitsluitend de agentuur 
voor Nederland en zijne koloniën bezit, waardoor het 
haar mogelijk is, het Lincrusta tegen fabrieksprijs te 
leveren. 

Zoo heeft zij daarvan de levering aan de Hollandsche 
IJzeren-Spoorwegmaatschappij, die het Lincrusta ge
bruikt voor wandbekleeding in de waggons der eerste 
klasse en in hare salon-wagens, terwijl verschillende 
particulieren in ons land daarmede reeds hunne kamers 
behangen hebben. Voor lambrizeeringen, friezen en 
kroonlijsten is het bijzonder bruikbaar, omdat het in 
stoutheid van relief en zuiverheid van omtrekken ge
sneden houtwerk evenaart, zoo niet overtreft. Ofschoon 
bestemd om op den vlakken muur aangebracht te wor
den , laat het zich ook zeer goed op betengelde wan
den plakken, mits het grondwerk goed zij. In het Han-
delsmuseum te dezer stede is daarvan het sprekend 
bewijs geleverd. Om het Lincrusta voor vulling te ge
bruiken , is het zeker vrij hoog in prijs; voor lambri
zeeringen daarentegen niet, daar het voor dat doel 
weinig kosten van decoratie vordert. Daarvoor wordt 
gebezigd een dik mengsel van bruine oker, gebrande 
terra di Sienna, olie en terpentijn; dit mengsel wordt 
met een stijven schuier op de lanibrizeering aange
bracht, en vervolgens met een wollen doek van de 
verheven ornementen afgewischt, die daardoor helder 
op den donkeren grond uitkomen. De lambrizeering 
krijgt zoodoende geheel het voorkomen van oud eiken
hout. Vullingen en randen worden op de goedkoopste 
wijze versierd, door ze met zilver, bladkoper of Pavitt's 
„ducat gold" te beleggen, en dit te overschilderen 

met doorschijnende verf, die, evenals bij de lambri
zeeringen is vermeld, van de verheven deelen wordt 
weggewischt. Vervolgens worden hier en daar nog 
verschillende transparant kleuren aangebracht, en ver
krijgt 't Lincrusta geheel het voorkomen van Barbotine-
goudleder. Het effect door deze wijze van bewerking 
verkregen, munt uit boven de uitvoerigste decoratie 
in goud en kleuren. 

Binnenkort zal de Lincrusta-Walton-Company eenige 
dessins in den handel brengen, die langs mechanischen 
weg gedecoreerd zijn, waardoor de toepassing van dit 
degelijke materiaal nog meer bevorderd zal worden. 

Ofschoon de verkoop van Lincrusta verdrievoudigd 
is en het meerendeel van de talrijke tegenstanders, 
en van het nog grooter aantal onverschilligen omtrent 
Lincrusta, bekeerd zijn tot voorstanders, of althans tot 
de waardeering van zijne voortreffelijke eigenschappen, 
wordt het nog slechts gedeeltelijk toegepast, niettegen
staande het voor zooveel doeleinden geschikt is. 

Moulures, gedeeltelijk van Lincrusta, gedeeltelijk van 
hout, paneelen en vooral de smallere randen in frie
zen zijn uitmuntende versierselen van houten betimme
ringen en meubelmakerswerk, vuurschermen, hand
schoen- en werkdoozen , schilderijlijsten , houten schoor
steenmantels en andere voorwerpen , te talrijk om op 
te noemen. J. HOPMAN firma J. WIJDOOGEN JZ. 

Amsterdam, 15 September 1884. 

K E R K B O U W T E K A T W I J K - A A N - Z E E . 
Toen de Redactie van dit blad kennisnam van de 

haar toegezonden en in dit nommer geplaatste adver
tentie betrekkelijk de prijsvraag van eene kerk voor 
de Hervormde gemeente te Katwijk-aan-Zee, heeft zij 
zich terstond om nadere inlichtingen gewend tot den 
president-kerkvoogd, den heer L . van der Plas, naar 
wien belanghebbenden blijkens de oproeping verwezen 
werden. 

De Redactie verzocht nadere opgaven omtrent de 
schaal der teekeningen , de wijze van beoordeeling enz., 
voorzooverre deze niet waren opgenomen in het pro
gramma en bood aan, laatstgenoemd stuk op te nemen, 
als haar een exemplaar werd toegezonden. Het ant
woord op dit schrijven is van den volgenden inhoud: 

„Mijnheer, in antwoord op Uwen brief is dienende, 
dat wat een program betreft, men zich bepaalt tot de 
geplaatste advertentie; de schaal is aan dc vrije keus 
van gegadigden overgelaten. Een Jury van twee of 
drie deskundigen zal later worden benoemd. 

Katwijk-aan-Zee, Uw dienaar 
18 Sept. 1884. L. VAX DER PLAS BZ." 

Ten vervolge op dit schrijven ontvingen wij den on-
derstaanden brief: 

„ Weledele Heer, 
Gebruikmakende van uw aanbod van kostelooze 

opname, zijn wij zoo vrij ter aanvulling der reeds ver
zonden briefkaart nog een en ander, den bouw betref
fende, mede te deelen. 

Verlangd wordt een kerk met toren, zonder gaan
derijen , die 1500 zitplaatsen kan bevatten, doch tevens 
de gelegenheid, dat in het vervolg, zoo noodig, gaan
derijen kunnen worden aangebracht, als bijlokalen, 
catechisatie- en kerkeraadskamcr. Het terrein is vlak, 
zandgrond, in afmeting 49 bij 34 meter, de schaal 
voor de teekening 1 a 200 M. Een Jury van deskun
digen zal later worden benoemd. 

Hoogachtend 
Katwijk-aan-Zee, Uedel Dienstw. Dienaar 
18 Sept. 1884. L . VAN DER PLAS BZ." 

Wij hebben gemeend, het bovenstaande ter kennis 
van de bouwkundigen te moeten brengen. 
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BOUWKUNST IN JAPAN. 
Omtrent dit onderwerp, dat reeds in een vorigen 

jaargang werd behandeld, kunnen wij nog het volgende 
berichten, dat door iemand, die jarenlang in Japan 
doorbracht, verhaald wordt. 

Het schoonste en voornaamste bouwwerk van geheel 
Japan is het paleis van den keizer te Jeddo. Het is 
als 't ware een stad op zich zelf, door wallen en grach
ten omgeven, en die slechts langs ophaalbruggen te 
bereiken is. Het geheel heeft een omvang van zes 
kilometer en bevat behalve de woning van den keizer, 
ook die van den kroonprins. De overige gebouwen 
worden door grootwaardigheidbekleeders, hooggeplaat
ste personen en familieleden des keizers bewoond. 

Het eigenlijke palcis van den keizer is op een heuvel 
gebouwd, en hoewel het slechts één verdieping heeft, 
domineert het dus toch alle omliggende gebouwen. 
Het bestaat uit verschillende afgezonderde gedeelten, 
waarvan de daken met gouden draken versierd zijn. 
De voornaamste zaal van het paleis is de Scn-sio-sihi, 
of de zaal der honderd matten, zóó genoemd naar de 
matten, die den vloer bedekken. Deze zaal is 200 M. 
lang en 100 M. breed en de zuilen, die het dak schra
gen , zijn van de kostbaarste houtsoorten vervaardigd. 
Meubelen worden in deze zaal niet aangetroffen. De 
Scn-sio-sihi dient voor verzamelplaats van de prinsen, 
de hofbeambten en burgerlijke en militaire autoriteiten 
bij gelegenheid van audientiën. De keizer verleent dan 
gehoor in een daaraangrenzend vertrek. 

Het paleis des keizers wordt door een zeer hoogen 
toren bekroond, die het symbool is van de hoogste 
macht. Niemand mag een dergelijken toren op zijn huis 
doen plaatsen. 

Na het keizerlijk paleis is ongetwijfeld dat van Onnai 
het fraaiste, niet alleen wegens de prachtige tuinen die 
het omringen, maar ook om de grootschheid en rijk
dom , waarmede het ontworpen is. 

Het paleis bestaat uit vier afzonderlijke gebouwen, 
die rondom een vierkante binnenplaats liggen. Voor 
den hoofdgevel ligt een monumentale trap , die in Japan 
zijn wedergade niet vindt en tot het schoonste behoort, 
wat de Japansche kunst heeft voortgebracht. 

De Japansche woonhuizen hebben slechts twee ver
diepingen. De verdieping gelijkstraats dient voor winkel 
of werkplaats, en om het uitgestalde tegen de bran
dende zonnestralen te beschutten, is steeds een groot 
zonnescherm aangebracht. Particuliere woningen liggen 
nooit onmiddellijk aan de straat, maar worden door 
een ruimen, afgesloten voortuin daarvan gescheiden. 

Eigenaardig is het, dat, hoewel de woningen der 
meer bemiddelden rijker zijn ingericht dan die van den 
kleinen burgerstand, zij zich, wat het uitwendige betreft, 
slechts daarvan onderscheiden door het in den gevel 
aangebracht familiewapen. 

De Japansche gebouwen worden in het algemeen 
slechts van hout geconstrueerd en met kalkmortel 
bepleisterd, zoodat zij het aanzicht hebben van ge
bouwen in vakwerk. De daken hebben in den regel 
een groot overstek. De vensters zijn voorzien van 
jalousieën, die opgetrokken en neergelaten kunnen wor
den. Glas wordt in Japan nog bijna niet in de vensters 
aangebracht; inplaats daarvan gebruikt men papier. 
Begint het dus te regenen, dan is men verplicht de 
jalousieën neer te laten, daar anders het papier spoe
dig scheurt. Bij wind gebeurt het dikwerf, dat al de 
papieren ruiten plotseling uitgerukt worden. 

De woningen bestaan uit één vertrek, door kraam
schutten van papier in zóóveel vertrekken afgedeeld 
als wenschelijk wordt geacht. Ook de zolderingen zijn 
met papier beplakt, en steeds is het papier rijk in den 
stijl des lands beschilderd. Schoorsteenen kent men 

niet, en als het somtijds noodig is, dat de woning ver
warmd wordt, plaatst men een koperen vaas, met 
gloeiende kolen gevuld, in een der vertrekken. De 
haard in de keuken heeft tot rook-afvoer slechts een 
gat in de zoldering. 

De woningen zijn in twee afzonderlijke deelen ge
splitst, waarvan één voor de mannen en één voor de 
vrouwen dient. Bij de aanzienlijken blijft die afschei
ding zeer streng, bij de burgerklasse daarentegen wordt 
aan de vrouwen meer vrijheid gelaten. 

Elk huis heeft een tuin, die met fraaie bloemen 
beplant is. 

OCTROOI OP UITVINDINGEN. 
De Nederlandsche Industrieel, die steeds voor het 

verleenen van octrooi op uitvindingen strijdt, deelt een 
tot den hoofdredacteur gericht schrijven mede, dat stof 
tot denken geeft. De brief is van den volgenden inhoud: 

„Laat ik u in 't kort mededeelen voor welk een al
lerellendigst feit ik mij dezer dagen geplaatst zie, en 
dat eenvoudig omdat onze Wetgevende macht vermeent 
en goedvindt op een pseudo-stoïcijnsche wijze te mo
gen en te moeten volharden bij haar theorie van wil
lekeur en onrecht jegens velen , dat de producten van 
Nederland's nijverheids- en vindingskrachten niet, gelijk 
de producten van pen of penseel of graveerstift, door 
de wet beschermd behooren te worden. Voorwaar echt 
Europeesch-Chineesch! Nu ik mij dan ook eenmaal 
voor het navolgende feit „door ontstentenis aan octrooi" 
geplaatst zie, zou het mij een ontzettend groot genoe
gen doen wanneer die hoogst verstandige mannen (voor
standers van het gemis van octrooi) mij het radicale 
middel aan de hand konden doen, waardoor ik mij 
uit dezen benarden of beter schadelijken toestand naar 
behooren schadeloos zou kunnen redden; die vraag 
wensch ik met mijn naam in het openbaar uit te spreken. 

„Ziehier het feit. Tot de laatste werken van mijn 
vinding en uitvoering behooren : 1". mijn „Sea Messen
ger" , 2". mijn „Sea Ear Trumpet", beiden toestellen, 
die na openbare en practische beproevingen mochten 
blijken nuttig en doeltreffend te zijn; en het gevolg 
daarvan was, dat mij vanwege een paar Hollandsche 
stoomvaartmaatschappijen enkele bestellingen op deze 
voorwerpen gedaan werden. 

„Na rijp beraad heb ik echter gemeend, niet aan 
die alhoewel „vereerende" opdracht te moeten voldoen. 
En waarom? Omdat mij hetzelfde loon te wachten 
staat als, nu 6 jaren geleden, ondervonden met mijn 
zee-handmisthoorn. Wat toch baat het afleveren van 
enkele exemplaren, als ik daarna, als door roovers 
geplunderd, hetzelfde apparaat in menigvuldige ge
stalten wijd en zijd verspreid moet zien? 

„Nochtans, na de weigering om deze opdracht te 
effectueeren moest ik er wel op bedacht wezen , andere 
kanalen tot afzet te vinden, te méér nog omdat voor
noemde artikelen reeds door mij in voorraad gefabri
ceerd waren, een flauwe hoop koesterende, dat Ne
derland weldra weder in het bezit van een goede 
Octrooi-wet zou zijn gesteld. 

„Werkelijk mocht ik een uitstekend kanaal tot afzet 
vinden in de enorme zaak van mr. Holmes's Live-
Saving Equipements, te Londen. 

„Na velerlei correspondentie over de voornoemde 
zaak kwam het zooverre, dat mr. Holmes de apparaten 
practisch zou onderzoeken, om na eigen bevinding van 
hun deugdelijkheid deze apparaten onder een Engelsch 
patent te gaan exploiteeren; doch in een uitvoerig 
schrijven van ZEd. onder dato 28 Augustus komt de 
eenvoudige (?) vraag voor den dag: „and where is 
the Patent of your land?" Het licht te begrijpen 
antwoord moest natuurlijk hierop gegeven worden; 
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maar tengevolge daarvan is de afloop deze : dat de 
zaak thans in duigen ligt. 

„Nu dan vraag ik aan onze heeren wetgevers: geeft 
mij en allen die met mij in hetzelfde geval verkeeren 
een voldoende en practische oplossing. Of is mijn 
eigendom van zoodanig allooi dat het geen bescherming 
verdient, wilt mij dan de bepaling in een of andere 
onzer wetten aanwijzen, die aan industrieelen eigendom, 
d. w. z. aan nieuwe vindingen van technischen en in
dustrieelen aard, de bescherming weigert, welke zij aan 
literarische en artistieke scheppingen onder den groot-
schen naam van „auteursrecht" met alle denkbare 
waarborgen heeft toebedeeld. Ik meen op mijn gebied 
ook auteur te zijn en ook op auteursrecht aanspraak 
te hebben in zooverre het mijn eigendom geldt. Men 
heeft zooveel te zeggen over protectionisme, maar 
vergeet de bescherming te handhaven, zonder aanzien 
van personen of zaken , en heeft haar alleen over voor 
enkele bevoorrechten. 

„Met dank voor uw bestendigen ijver voor het goed 
recht van den industrieelen eigendom, verblijve ik 
hoogachtend Uw dw. dienaar 

L . J. LEFÈBRE." 

D E G E D E M P T E V O O R B U R G W A L . 
Het onderstaand adres is aan het Oagelijksch Bestuur van 

Amsterdam verzonden: 

Nu de demping van den N.Z. Voorburgwal hare voltooiing 
nadert, en aan de nieuwe straat weldra een nieuwe naam zal 
worden gegeven, veroorlooft zich de ondergeteekende de vrij
heid Uwe Edelachtbare Vergadering te verzoeken, bij de be
paling van hare keuze, ook de benaming van Leonardus Ma-
riusstraat, of eenvoudig Mariusstraat, welwillend in overwe
ging te nemen. 

Als Overste van het Beggijnhof woonde Marius in ée'n der 
perceelen. die vroeger aan het water stonden, maar nu ten
gevolge der demping aan dc nieuwe straat gelegen zijn. Ter 
viering van zijne nagedachtenis zal eerstdaags in e'én der in 
aanbouw zijnde huizen, uitkomende op den N.Z. Voorburgwal, 
een gevelsteen met het borstbeeld van Marius worden aan
gebracht. 

Ik behoef U.E.A. niet in herinnering te brengen het getui
genis, door Mr. J. van Lennep, in de « W e r k e n van Vondel" 
over Marius uitgesproken: hoe namelijk zijne geleerdheid, zijne 
ervarenheid in de oude talen, zijne talrijke geschriften, die van 
kennis en belezenheid getuigen, zijne groote mate van schran
derheid en overredingskracht, hein eene eerste plaats onder 
zijne tijdgenooten deden verwerven. Ofschoon deze voortref
felijke hoedanigheden, op zich zelf beschouwd, hem reeds aan
spraak zouden geven op de erkentelijkheid van het nageslacht, 
meen ik evenwel vooral te moeten wijzen op de vele maat
schappelijke deugden, waardoor Marius zich onder zijne tijd
genooten heeft onderscheiden. Hoezeer levende in dc eerste 
helft der 16e eeuw, derhalve in de moeilijke dagen der kerke
lijke twisten en woelingen, wist Marius zich de hoogachting 
van allen te verwerven en was hij een vraagbaak voor Room-
schen en Onroomschen. 

Toen dan ook Mr. J. van Lennep, in het 5e deel der even-
genoemde « W e r k e n van Vondel", aan het portret van Marius 
de eereplaats schonk, deed hij dit, wijl Marius «geen min
deren invloed dan Reaal of Hooft op Vondel als dichter, en 
op Vondel als mensch een grooten invloed gehad heeft." 

Als een toonbeeld van belangloosheid en edelmoedigheid schonk 
Marius, zich zeiven vergetende, zijn geld en goed aan de be-
hoeftigen en weezen van Amsterdam, en stierf zelf arm; zoo
dat bij zijne « lyckstaets i" de groote Vondel mocht zingen: 

De tortel laet zich hooren: 
lek heb mijn gade aan Marius verloren. 
De Maeght en 't weeskint krijt: 
Wij zijn helaes! ons tweeden vader quijt. 

Ik meen de grens der bescheidenheid niet te overschrijden 
zoo ik, de maatschappelijke deugden van Leonardus Marius in 
weinige regels samenvattende, slechts herhaal wat Van Lennep 
van hem getuigde: 

«Groot was de achting, waarin de overledene wegens zijne 
"voorzichtigheid en geleerdheid, ook bij de Onroomschen ge-
ostaan heeft, die hem, herhaaldelijk, in moeilijke gevallen kwa-
»men raadplegen; maar groot vooral de liefde, welke de armen 
«hem toedroegen uithoofde zijner milddadigheid. Hoe uitge-
»breid deze moet geweest zijn blijkt uit de omstandigheid, dat 
«naar de getuigenis der geschiedschrijvers, men, na zijn dood, 
«zelfs de noodige gelden niet vond tot zijne begrafenis. Geen 
"wonder dan ook dat hij algemeen betreurd werd, en er een 

«ongeloofl ijke toeloop van menschen op de been was, om hem 
«naar dc Nieuwe-Zijds-Kapel te zien vervoeren; ja er werd zelfs 
«geld gegeven om een plaats op de daken en luifels te hebben." 

Bij de overweging dat burgerdeugd zooveel erkenning vond 
bij het voorgeslacht, zal er, dunkt mij, in onze eeuw geen re
delijk bciwaar tegen bestaan, om het karakter te huldigen 
van een man als Marius, en aan de nieuwe straat zijnen naam 
te verbinden, als eene herinnering aan hetgeen hij goeds voor 
Amstel's burgerij verricht heeft. 

Edelachtbare Heeren !\ 
Toen in het jaar 1644 Leonardus Marius, tengevolge der 

j twisten, die in de hoofdstad waren ontstaan, naar's-Gravenhage 
ter verantwoording werd geroepen, behoefde hij geen enkel 
woord tot eigen verontschuldiging in het midden te brengen. 
De hem toegeworpen handschoen werd opgenomen door den 
Magistraat van Amsterdam, die, met den Schout aan het hoofd, 
voor den edelen en vreedzamen burger in de bres sprong, 
voor hem het pleidooi voerde, hem verdedigde en in bescher
ming nam. 

Geen beter middel om het voetspoor der Edel Groot Acht
bare Heeren van Ao. 1644 te volgen dan het besluit, om aan 
den thans gedempten N.Z. Voorburgwal den naam te geven 
van «Leonardus-Mariusstraat ." 

't Welk doende, B. H . KI.ÖMME, 
Overste van het Beggijnhof. 

Amsterdam, den 1 3 ' ' » September 1884. 

V A R I A . 
Aamvending van den thermometer tot het meten van 

tvaterhocvcclhcden bij kleine rivieren. De Fransche hoofd
ingenieur Ritter heeft aan de Regeering de talrijke 
toepassingen doen kennen, die hij gemaakt heeft van 
de wet der vermengingen, tot snelle benaderende bepa
ling van de verhoudingen der waterhoeveelheden bij 
kleine rivieren , door middel van den thermometer. Deze 
wet wordt uitgedrukt door de formule M t — d 

M 7 d ^ T ' 
waarin M en M' de watermassa's, t en t' de tempera
turen van twee rivieren, en d de temperatuur na hare 
vereeniging voorstellen. De warmtegraden moeten zoo
veel mogelijk gelijktijdig en zooveel het kan nabij de 
samenvloeiing waargenomen worden. Om een nauw
keurige uitkomst te verkrijgen, moeten de gemeten 
warmtegraden aanmerkelijk verschillen, maar in de 
waarnemings-profïelen over het algemeen gelijkmatig zijn. 
De door Ritter gebezigde thermometers hebben kleine 
kwikbakjes en zijn verdeeld in vijfde deelen van gra
den Celsius. De verdeelingen zijn op beide zijden der 
buizen aangebracht, teneinde bij de aflezing parallactische 
fouten uit te sluiten. De verdeelstreepjes zijn ongeveer 

r 0 
1 millimeter uit elkander, zoodat nog tot 3 kan 

100 
worden afgelezen, en daar persoonlijke waarnemings
fouten in denzelfden zin begaan worden, worden de 
verschillen t — d en d — t' tot op — a — juist. 

IOO 100 
De nauwkeurigheid wordt verder des te grooter naar
mate de warmtegraden der beide rivieren verschillen. 
Daar de formule slechts de temperatuursverschillen be
vat, is geene corretie van het nulpunt des thermome
ters noodig. 

Bij de waarneming roert Ritter den thermometer 
in het water en dompelt gelijktijdig een kleinen emmer 
van dik hout zonder metalen beslag in het water. Na 
een minuut haalt hij beiden tegelijk er uit, plaatst 
den thermometer in den emmer en leest af, zonder 
dat het kwikbakje met de lucht in aanraking komt. 
Ritter beschouwt den arbeid eerst dan als goed, wan
neer verschillende op elkander volgende proefnemingen 
juist hetzelfde getal geven. 

Er worden tal van voorbeelden medegedeeld, die 
de practische waarde dezer werkwijze bevestigen. Zoo 
had Ritter in twee uren de meting van vijf zijrivieren 
der Lauch in den Elzas tot die van een enkele te
ruggebracht. Verder heeft hij de werkwijze toegepast 
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op de bepaling der betrekkelijke hoeveelheid water van 
droogleggingspijpen, vloeiingsslooten, bronnen, enz. 

Twee metingen worden nog aangevoerd, waarbij de 
waterhoeveelheid van ééne der rivieren bekend was, 
namelijk de meting van de Dhuys bij Ménilmontant 
en die van de Lauck bij Gebweiler; bij de eerste 
bleek de fout te zijn 2"/0, bij de laatste 6 % . 

Ritter heeft: reeds in 1852 den thermometer voor 
hydrologische onderzoekingen aanbevolen. (Ann. d. P. 
et Ch., 1884, p. 323—327-) 

Een bestuurbare luchtbol. De dagbladen hebben reeds 
melding gemaakt van kapt. Renard's uitvinding. De 
bijzonderheden van zijn stelsel zijn niet bekend; de 
luchtbol of luchtsigaar behoort aan het Ministerie van 
Oorlog, dat de gewoonte heeft weinig openbaar te 
maken. Toch is het gemakkelijk in eenige regels aan 
te tooncn, hoe Renard het vraagstuk heeft opgelost. 
Bij een gewicht van ongeveer 500 kilogram is het mo
gelijk , met een goed ingerichte electrische batterij vol
doende electriciteit voort te brengen, om gedurende 
drie uren een zeer lichten motor van ten minste zes tot 
zeven paardekracht te doen werken. Met deze drijf
kracht kan men een schroef doen draaien, zoodat zij 
aan een kleinen, zeer langwerpigen luchtbol een snel
heid van acht tot negen meter in de seconde mededeelt. 

Het gezamenlijk gewicht van dit toestel moet niet 
meer bedragen dan ongeveer 700 K . G . , en kan aan 
den luchtbol nog een voldoende opstijgende kracht 
laten, die bovendien niet zeer groot behoeft te zijn. 
Een luchtbol van 800 tot 900 teerling-meter, van 
26 M. lengte op 9 M. middellijn, is toereikende. 
Onder deze voorwaarden is het gemakkelijk, bij een 
zachte koelte vooruit te komen. Als de wind een snel
heid van 5 M. heeft, gelijk het geval was bij de proef 
te Meudon, kan de luchtbol nog tegen den wind in 
een eigen snelheid van 3 tot 4 M. aannemen, wat 
reeds een vrij goede uitkomst geeft. De geheele moei
lijkheid der oplossing berust, buiten de drijfkracht, 
op de vervaardiging van een zeer stijven bol, op de 
speling van het roer en op het handhaven van een 
bijna standvastig waterpas vlak voor het voertuig. 

Het schijnt, dat de grootste moeilijkheden overwon
nen zijn. Laat ons de uitkomsten van verdere proeven 
afwachten. De gebeurtenis is van groot gewicht (De 
Parville). 

B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
— Het oude raadhuis te Neurenberg wordt aan

merkelijk uitgebreid. Het ontwerp voor deze uitbrei
ding is van de hand van professor Essenwein, die ge
tracht heeft, zijn bouwvormen in harmonie te bren
gen met dc fraaie en welbewaarde Gothische gedeelten 
van het raadhuis, en tevens een niet te groot contrast 
in het leven te roepen met de Renaissance-vormen, 
waarin Holzhuber de beroemde facade optrok. Aan 
den smallen gevel van het nieuwe gedeelte is een 
„Chörlein", zooals men die oudtijds te Neurenberg veel 
vond, uitgebouwd. Een statige hoektoren, die rijk 
versierd wordt, is tevens geprojecteerd, en het lijdt 
geen twijfel, of ook deze zal uitstekend met de om
geving harmoniëcren. Het ontwerp wordt algemeen 
zeer geprezen. 

— De toren van het in aanbouw zijnde stadhuis te 
Philadelphia zal, met het beeld van Penn, dat er bo
venop geplaatst wordt, een hoogte hebben van 535 voet. 
Dat is nog hooger dan de Keulsche Dom, wiens to
rens 532 voet zijn. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
AMSTERDAM. De Hollandsche-IJzeren-Spoorwegmaat-

schappij heeft bij deurwaarders-exploot van 16 dezer 
aan de Nederlandsche Centraal-Spoorwegmaatschappij 
beteekend, dat zij het door haar gedaan voorstel tot 
overneming van de exploitatie van den Centraal-Spoor-
weg intrekt. 

NIJMEGEN. De heeren Ph. Wolff en W. F. van Nieuw-
stad hebben het benoodigde kapitaal beschikbaar voor 
den aanleg van stoomtramwegen in deze gemeente en 
zich bereid verklaard het waarborgkapitaal, ad / 5000, 
in dc gemeentekas te storten, zoodat met grond ver
wacht mag worden, dat men te Nijmegen weldra in 
het bezit van dit lang gewenschte vervoermiddel zijn 
zal. De tramlijnen zullen van het spoorwegstation over 
verschillende straten en singels naar Hees en Neer
bosch , met een zijtak naar St.-Anna , loopen. 

W D E L F T . In de fabriek van Delftsch aardewerk van 
de heeren Joost Thooft en Labouchère staat het meer
malen besproken tegelstuk gereed, bestemd voor den 
gcrestaureerden gevel van de Waag te Alkmaar. Het 
tafereel op 400 tegeltjes geschilderd, die te zamen een 
oppervlakte van 9 M *. beslaan, stelt een groep voor 
waarop „Alcmaria Victrix", een gelauwerd zwaard in 
de rechterhand , met de linkerhand steunt op de schou
ders van Ceres, die, evenals Mercurius ter rechterzijde, 
aan de voeten der Stedemaagd zit. In het verschiet 
ziet men de stad Alkmaar. 

Totnogtoe leverde de fabriek alleen tegels met tee
keningen in blauw op witten grond, maar dit gevelstuk 
is in kleuren uitgevoerd; waartoe 35 verschillende kleu
ren en tinten gebruikt zijn. De heer F. A. Gips uit 
Schiedam leverde het ontwerp, de heer Offermans 
zorgde voor de kleurenmenging, en de heer L . Senf 
beschilderde de tegels, alles onder de leiding van den 
adviseur der fabriek, den heer A. Lecomte. 

De vervaardiging van dit tegelstuk heeft veel moeite 
gekost; op het laatst der maand Juli was het voorde 
eerste maal gereed, toen een der tegels, waarschijnlijk 
door den wind, uit het tableau viel en dc overige te
gels medesleepte. Met moed werd opnieuw begonnen 
en zes weken daarna is het tegelstuk andermaal afge
werkt. 

— Op de onlangs gehouden vergadering van heeren 
curatoren van de Badinrichting in het verplegingsoord 
Bcthcsda te Laagsoeren, waar gedurende dezen zomer 
verscheidene personen wegens plaatsgebrek moesten 
worden afgewezen, werd besloten om die inrichting 
vóór het komende voorjaar belangrijk uit te breiden 
en haar meer nog te doen beantwoorden aan de eischen , 
die volgens heeren curatoren aan zoodanige inrichting 
moeten worden gesteld. 

Het reeds groote hotel Bcthcsda zal dientengevolge 
binnenkort worden vergroot, door het aanbrengen van 
een geheel nieuwen vleugel, waarin behalve eene reeks 
van badkamers, tevens een zaal voor douche-baden en 
het noodige aantal vertrekken voor Russische damp
en mineraalbaden zullen worden aangebracht. Het ge
heel zal worden uitgevoerd volgens de plans van 
de ingenieurs Rietschei cn Henneberg te Berlijn, spe
cialiteiten op het gebied van badinrichtingen, in over
leg met den heer Brink Evers, architect te Dieren. 

NIEUW-AMSTERDAM. Het bestuur der Stieltjes-Ka
naalmaatschappij stelt zich voor, het kanaal op den 
25sten dezer maand voor de scheepvaart te openen, 
en daarbij eenige feestelijkheden te geven. 
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Aflevering 9 van De Natuur (uitgave 
van J. G. Iiroese te Utrecht) bevat: 

Motoren voor kleine beweegkrachten. De 
gasmotor van Forest [vervolg] (met fig.). — 
De spinmachine (met fig.). — Het panklas-
tiet, een nieuw springmiddel (met fig.). — 
Vast koolzuur. — Een automatische fluit, 
die men zelf kan samenstellen (met fig.). — 
De geschiedenis van het staal. — Het cen-
traal-station der electrische verlichting, 
volgens het stelsel Edison, te New-York 
(met fig.). — De vorm der bliksemstra
len. — Iets over ons oor (met fig.). — De 
melk, haar bederf, en de middelen tot be
waring (met fig.). — De telegrafie in Ne
derland en het centraal-telegraafkantoor 
in de hoofdstad. — Waar en wanneer waait 
het het hevigst. — Het rijkstelefoonnet in 
Frankrijk. — Correspondentie. 

BENOEMINGEN. 
Met 1 October is door Gedepu

teerde Staten van Drente tot tijdelijk 
ingenieur van den provincialen Water
staat , op een traktement van f 1500 
's jaars , benoemd de buitengewone 
opzichter J. P. Hofstede. 

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

IJzeren Privaattonnen. 
De Directeur der Gemeentereiniging te 

Utrecht, vraagt PRIJSOPGAAF voor franco 
levering van 500 G E G A L V A N I S E E R D 
I J Z E R E N P R I V A A T T O N N E N . Het 
model is aan de vaalt te bezichtigen. 

AANBESTEDING. 
B U R G E M E E S T E R en W E T H O U D E R S dei-

Gemeente ARNHEM zullen Donderdag 2 Octo
ber 1884, 's voormiddags 11 ure, in het open
baar ten Gemeentebuize aanbesteden: 

Het maken van TROTTOIRS met 
aanverwante werkzaamheden, 
het O P H O O G E N van een ge
deelte aan de Oude Kraan, en 
het maken van een C E M E N T E N 
RIOOL in de Spijkerstraat. 

Aanwijzing op Donderdag 25 September 
a. s., 's voormiddags 10 uur bureau Publieke 
Werken, waar Teekeningen ter inzage lig
gen; Bestekken tegen betaling ter Secretarie 
verkrjjgbaar. 

H . & J . S U Y V E R , 
FABRIKANTEN VAN 

S T O O M K E T E L S EN W E R K T U I G E N , 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
EEEE-LIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

H o l l a n d s c h e T u i n e n Z e e p a a r d , 
Biekerstraat 

A M S T E R D A M . 

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

HENGELO zullen, voorbehoudens goedkeu
ring van den Raad dier gemeente, op Woens
dag 1 October a. s . , 's middags 12 ure, pu
bliek aanbesteden: 

Het verbouwen der School te 
Wooldo en het daarnaast stich
ten eener Onderwijzerswoning, 
beiden gelegen aan den straat
weg naar Delden. 

Bestek en teekening zjjn van af 24 Sep
tember a. s. ten Raalhuize te verkrijgen. 
Inlichtingen verstrekt de Gemeente-opzich
ter, door wien 's Maandags vóór de besteding 
's morgens 10 uur op het terrein aanwjjzing 
zal gedaan worden. 

Burgemeester en Wethouders voorn.: 
A. D. VAN A S S E N D E L F T D E C O N I N G H , 

Burgemeester. 
B. G . G U I K I N K , Secretaris. 

t. 

B U R G E M E E S T E R EN WETHOUDERS da-
Gemeente AMSTERDAM zullen op Maandag 
29 September 1884, op het Raadhuis, te 12 
uur des middags, in het openbaar aanbesteden: 

a. Het leveren van Haver, Hooien 
Stroo, ten behoeve van de Paar
den van den Reinigings- en Brand
weerdienst, van 1 October 1884 
tot 1 October 1885. 
Het bouwen van eene Openbare 
Lagere School der 3de klasse voor 
Jongens in de Da Costastraat bij 
de Kinkerstraat. 

c. Het maken van eene Openbare 
Lagere School der 3de klasse voor 
Meisjes, aan de Nassaukade bij 
de Kinkorstraat. 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn 
uitsluitend te verkrjjgen ter Drukkerij der 
Gemeente, tegen betaling van ƒ 0.15 voor die 
sub a, ƒ 1 . 5 0 voor die sub b. (met 2 teeke
ningen) en ƒ 2 . — voor die sub c. (met 3 tee
keningen.) 

Inlichtingen worden gegeven ten kantore 
van den Directeur der Stads-Reiniging, O.Z. 
Voorburgwal 209 voor de sub a. en ten kan
tore van den Stads-Architect, op het Raad
huis, kamer 101 voor de sub b. en c. ge
noemden, des voormiddags van 10—12 uur. 

Burgemeester en Wethouders voorn.: 
Amsterdam, V A N T I E N H O V E N . 

1? Sept. 1884. De Secretaris, 
A. v. o. E L S T Az., I. S. 

S i r a i W A A L S T E E N F A B R Ï Ë K " 
te D R U T E N 

VAN 

H A R T M A N & C O U P * * . 
K A N T O O R te N I J M E G E N , 

V A N W E L D E R K N S T R A A T No. 14. 

Bekroond: 
Dussc ldo i -p 1880 

Weenen 1880. 

Bekroond: 
Frankfort a/M. 1881. 

Amsterdam 1882. 

Gouden Medaille 
A m s t e r d a m 1883 

JOH ANN ODORICO. Frankfort a/M. 
FABRIEK VAN 

Marmermozaïek en Terrazzo-vloeren, Glasmozaïek, 
Kunstmarmer en Cementuitvoeringen. 

Succursales: A m s t e r d a m , W e e n e n , L o n d e n , Bos ton . 
O p g e r i c h t 1 8 3 0 . 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 

FERD. ENGERS, Amsterdam. 

FaMeks-Opzictiter. 
G E V R A A G D om tot Opzichter in eene 

fabriek te worden opgeleid, iemand bekend 
met timmeren en het bouwkundig vak. 

Zjj, die iets van administratie kennen 
en eene goede hand schrjjven, zullen de voor
keur genieten. 

Reflektanten gelieven zich met uitvoerige 
inlichtingen omtrent hun persoon te adres
seeren onder N™. 23 aan het bureau van 
De Opmerker te Arnhem. 

K E R K B O U W 
te Katwijk a./Zee. 

De HERVORMDE GEMEENTE te 
KATWIJK a./Zee, het voornemen heb
bende eene Nieuwe Kerk te doen 
bouwen, noodigt bij deze Heeren Bouw
kundigen uit tot hot maken van een 
ontwerp (teekeningen en begroo
ting) voor een K E R K G E B O U W , 
dat, Bonder gaanderijen, 1500 zitplaat
sen moet bevatten en met inbegrip 
van volledig meublement (zonder 
orgel) niet meer dan / 75,000 mag 
kosten. Hot beschikbare terrein is 48 
Meters lang en gemiddeld 34 Meters 
breed. 

Als de Ontwerper van de teekening die 
voor den bouw wordt gebruikt niet tot bouw
meester wordt gekozen, zal hein als schade
loostelling ƒ 500 worden uitgekeerd. 

De ontwerpen moeten franco bjj President-
Kerkvoogd zijn ingezonden vóór 1 November 
1884 en vergezeld gaan van een verzegeld 
cn met hetzelfde motto als de teekening ge
merkt briefje, waarin de naam en woonplaats 
van den inzender vermeld zijn. De niet be
kroonde ontwerpen zullen met ongeopenden 
brief aan het op te geven adres franco wor
den teruggezonden. 

Nadere information te bekomen bjj den 
President Kerkvoogd, den heer L. V A N DER 
P L A S , tc Kalmiik a.jZee. 

De Ondergeteekende, Civiel en Werktuig
kundig Ingenieur te Rotterdam, Zuidblaak 
20, maakt bekend, dat hjj de agentuur 
voor Nederland van de tinna IV. II. A I. L EN 

C , fabrikanten van Centrifugaalpompen en 
Pompmachines te Londen, met goedvinden van 
laatstgenoemden, heeft O V E R G E D R A 
G E N aan den lieert'. liOK RzN. te 's-Gra-
venhagc; terwijl hjj zich bjj voortduring 
bljjft belasten met het ontwerpen en uit
voeren van Stoomgemalen. 

H . 1'. N. H A L K E R T S M A . 
Rotterdam, 1 September 18S4. 

Ünder referte aan bovenstaande kennisge
ving, beveelt de Ondergeteekende zieh aan 
voor de l e v e r i n g van Centrifugaal
pompen, Pompmachines voor Polder-
bemaling, Dii-octwerkende Pompma
chines voor Circulatiewater voor Op
pervlak-Condensors, Directwerkende 
Ventilators voor Stoomschepen, Snel
werkende Machines voor het drijven van 
Dynamo-Electrische Machines, Hy
draulische Kaapstanders en Hydrau
lische Stoom-Aanzet-Machines. 

's-Hage, 1 Sept. 1SS4. 0. BOK R/N. 

g P A I t K E T V L O E I f f l , * 
3 VILLER0Y & BOCH, METTLACH g 
2 BOCH Frères, MAUBEUGE £ 
3 MINT0N, HOLLINS & C"., STOKE £ 
5 bg de Vertegenwoordigen en Depothouders: 
g I J 10 L I N T «V C X , £ 

Oostzeedjjk 248, Rotterdam. 
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Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN W VAL OE TRAVERS. 
FABRIEK 

TE 

A M S T E R D A M 
Beltweg N". 3. 

T R A D E M A R K N A T U U R L . A S P H A L T 

VIL DETRAVERS 
Z W I T S E R L A N D . 

G e c o m p r i m e e r d e A s p h a l t , v e g e n e n d i l o D o r s r h v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p h a l l - M a s t i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i n g - R i n k s , M o n t v l o e r e n , 

K e l d e r s . 
K o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a g a 7 . i j n v l o e r e n , G a n g e n . V e r a n d a ' s , 

R r n g - e n D a k b e d e k k i n g e n , R e t o n - F u n d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 

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 Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of bjj den Heer 
H . G . KNOOPS C.OZN., Beekstraat F . 02, te Arnhem. 

De Directeur, W. P A T O N W A L S H . 

B. HOLSBOER. - ̂ Vinliom. 
r^c»verander van Z. M. den Koning. 

Fabriek en Magazijn van Instrumenten voor wetenschappelijk gebruik. 
Bekroond voor Waterpas-, Hoekmeet- en andere instrumenten 

met Zilver 1868, 1881, 1883 (Internat. Tentoonst.) 
Hoogste onderscheiding 1 8 7 9 . 

EQUERRES, MEETKETTINGEN, BRIEF- en PAKKETBALANSEN, enz. enz. 
B A K E N S , R O T A T I E - en I N D U C T I E - T O E S T E L L E N , T E U G R A A F - A P P A R A T E N , e n z . enz. 

BECKER & BUDDINGH. - ARNHEM. 
K O N I N K L I J K E F A B R I E K ™ 

W A T E R P A S - , 

H O E K M E E T -
en andere 

J. L. BACON & C°. 
Ingenieurs, aannemers van verwarming en ventilatie. 

Gouden Medaille, 
Tentoonstelling 1883, Amsterdam, 

N i e u w e v a a r t , 1.0 
A M S T E R D A M . 

Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge
stichten , woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 

Projecten en begrootingen worden kosteloos 
geleverd. 

„Solid Relief." 
Behangsel en Handen 
buitengewoon zwaar relief, 

verkrijgbaar bij 
J. WIJDOOGEN Jz.; 

10. Leliegracht, 
A M S T E R D A M . 

Het „Sol id R e l i e f overtreft de » U n -
crusta Walton" nog in stoutheid van tee
kening en verhevenheid. 

U s a n c e s , 
IJzeren D a k e n , 

cn Z i j l i e k l . , 
IJïf ren bebouwen, 
Hrjjalv. M i e r e n 

E m m e r s , Tohben, 
Vraagt C a t a l o g f «'flrra. ent . 

NEDERL. a VERZINKFABRIEK, 

Van der JÜinden & Co. 
Dordrecht. 

Zuinigheids- I Niet aangroeien-
„ .. I de en roestwe-
RoosteriJ7.ers.| rende Verven. 

Ill 

NB. 

fialv. op 

LOONl 

I N S T R U M E N T E N 
voor I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S e n z . 

v a n 
zonder 

Geê'maiï leerd-i jzeren PEILSCHALEN, 

WEEGWERKTUIGEN. 
Bü P. GOUDA QUINT, te Arnhem, is verschenen de « v e n d e aflevering van 

B e k n o p t P r a c t i s c l i L e e r b o e k 
DER 

Burgerlijke en Water-Bouwkunde, 
nooR 

Jl . F . P L A S S C I I A K K T 
Leeraar aan de Burgeravondschool en de Iloogere Burgerschool, te Delft. 

M e t o m s t r e e k s 8 0 0 in d e n t e k s t g e d r u k t e , u i t g e w e r k t e C o n s t r u c t i e - f i g u r e n 
De uitgave geschiedt bij inteekening in ongeveer 14 a 15 afleveringen a / X 2 0 

PHOTOLlTHOGRAPniE, PIIOTIIZIM.llliRAI'IIIE 
e n S t é r é o t y p e - I n r i c h t i n g 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
l)i' ondergeteekende vestigt de aandacht 

op z|jne inrichting voor Ph*t*l i t l i«grit | i l i ie , 
bijzonder geschikt voor dc reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor Phaleslnre-
fraphle voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zijne siiTioi.Be-inrlehllng voor H H . Druk
kers, alles tot de minste prijzen. 

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

De heer JOH. G. S T E M L E R Cz. , te Am-
ster 'lam, heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen en het aannemen 
bestellingen voor P h * u l l t l i « f r a » h i e , zc 
prijsverhooging voor de bestellers. 

Or. J . T H I E M F . . 

eden verschenen en uitsluitend voor 
den „Hande l" op franco aanvraag 
kosteloos verkrjjgbaar: 

De uitgebreide, moer dan 80 pagina's 
beslaande, op zwaar papier, met goillu-
ttreerden omslag gedrukten 

C A T A L O G U S 
•an alle Nederlandsche en de 

voornaamste Buitenlandsche 
Dag- en Weekbladen, 

waarin door bemiddeling van het Centraal 
Advertentie-Hureau Mende II. 432 te UTRECHT, 
A d v e r t e n t i ë n kunnen worden geplaatst. 

Ook advertentie-orders voor DIT B L A D 
worden door genoemd Bureau met den mecsten 
spoed uitgevoerd. 

UTRECHT, Sept. 1884. 

Centraal Advertentie-Bureau — Utrecht. 

H 

Gedrukt bij G. W. van der Wiel è (K, te Arnhem 

N E G E N T I E N D E J A A R G A N G N-. 39. , Z A T E R D A G 27 SEPTEMBER 1884. 

Redacteur-Uitgever F. \V. V A N ( Ï K X D T Kïz. 
Bureau der Redactie van Architeetura el Amicit ia: | A N S P R I N G E R , 

C. lï. P O S T H U M U S M E Y J E S en A . \V. W E I S S M A N . 
Stukken roof het Genootschap, de Redactie betreflende, tt adresseeren 

aan den Heer C. B. POSTHUMUS MjTYJtS, Kerkstraat 170 te Amster
dam, en die omtrent de Administratie van het Genootschap nan den 

Heer T H . G . STKKNCKRS , Oostcrdoksluis, te Amsterdam. 
Al le andere stukken en advertentiün aan het Hureau van De Ofmerker, 

I iriekoningenslraat N " . 28 te Arnhem. 

A B O N N E M E N T /2.25 per 3 maanden of wel zes gulden per jaar bij 

hij vooruitbetaling. 

A.W.W., 
jaar bij 

voor het buitenland >ruitl>etaling en franco toezending ran dit bedrag 
f 7.50 en Nederlandsch-Indiü f 9. 

A l J V E R T E N T J E N , ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een bewijsnomiiier, worden tot Vrijdag avond aangenomen. 

Voor veelvuldige plaatsing of een groot aantal regels worden abon
nementen gesloten. 

AFZÜNDEKI.IJKK NOMMKKS, uitsluitend hij contante betaling te beko
men, ad 15 cent per stuk en 25 cent per plaat. 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T GENOOTSCHAP. 

Heeren Leden wordt bericht, dat: 
de 829ste vergadering zal gehouden worden den 

isten October 1884 in ,,Maison Stroucken." 
De agenda voor deze vergadering is: 
ei. Mededeelingen van het Be:;tuur. 
b. Ballotage van voorgestelde Leden. 
c. Bijdrage van den heer H. J. Scheltema over 

sluizenbouw. 
d. Kunstbeschouwing , te geven door den heer J. 

C. D. di Gazar. 
Namens het Bestuur, 

de Iste-Secretaris 
Th. G. Strengers. 

(A.etA.) BESCHERMING OF NIET? 
Toen onlangs, bij de aanbesteding van de overkap

ping voor het Centraal Personenstation te Amsterdam, 
de laagste inschrijver voor dat belangrijk werk een 
Nederlandsche firma bleek te zijn, werd, volgens de 
dagbladen, deze uitslag door de aanwezigen met ge
juich begroet. 

Deze juichtoon was de uiting van de voldoening, 
dat althans ditmaal niet weder een aanzienlijk werk 
het buitenland ten goede kwam, maar ook de inland-
sche werkman er zijn voordeel bij had, en inderdaad, 
in dezen tijd van malaise, heeft hij wel eens een buiten
kansje van noode. Algemeen toch wordt in den lande 
geklaagd over slapte in de werkzaamheden , en dikwerf 
wordt de wensch uitgesproken, dat de Staat, door 
zooveel mogelijk mededinging van buitenslands te weren, 
der Nederlandsche Nijverheid te hulpe moge komen. 

Verreweg de meesten van ons, opgegroeid met de 
theoriën van de Manchester school', hebben een heiligen 
afkeer van alles, wat naar bescherming zweemt (al
thans in theorie), en laissez faire, laissez aller is onze 
geliefkoosde leus. Want, zegt de leer van Adam Smith , 
wanneer de Staat beschermend optreedt, kost dit den 
burgers, niet alleen geld, maar ontstaat ook de onbil-

geschenk lijkheid, dat enkelen der ingezetenen een 
krijgen, waartoe allen moeten bijdragen. 

In een ideaal-wereld is deze theorie volkomen juist. 
Anders echter in de werkelijkheid. Daar niet alle Staten 
het vrijhandelstelsel zijn toegedaan , maar verscheidene, 
en zeer aanzienlijke, protectionistische begrippen hul
digen, hebben de natiën, die den vrijen handel voor
staan, althans wanneer zij niet zeer groot en machtig 
zijn, een zeer lastige positie. Zij moeten aan de haar 
omgevende vreemdelingen dezelfde rechten geven als 
aan de landzaten, maar deze laatsten worden stelsel
matig van mededinging in den vreemde uitgesloten, 
wat natuurlijk zeer nadeelig is. Nederland, gelegen in 
de nabijheid van twee staten als Frankrijk en Duitsch
land, waar het protectionisme welig tiert, verkeert in 
dit lastige geval, en ondervindt al de onaangename 
gevolgen ervan. 

Moet daarom ook Nederland protectionistisch worden ? 
Velen geven op deze vraag, gedachtig aan de spreuk, 
dat men moet huilen met de wolven, waarmede men 
zich in het bosch bevindt, een bevestigend antwoord. 

Wij zouden echter ongaarne dit antwoord onder
schrijven. Wanneer men eenmaal met bescherming be
gint, is het einde niet te zien. Want beschermt men 
de eene industrie, dan klaagt de andere, dat zij niet 
genoeg bescherming ondervindt, en zoo gaat het voort. 
Wie ten slotte van de bescherming profiteeren, zijn 
enkele patroons, want het is niet te onderstellen, dat 
deze, door zuivere menschenmin gedreven , veel van de 
extra-winst aan hun werklieden in den vorm van loons-
verhooging zullen doen geworden. 

Indien het echter de fabrieken bijna geheel aan be
stellingen ontbreekt, daar zij, onbeschermd , niet met 
het buitenland kunnen concurreeren, en dus gesloten 
zouden moeten worden, kan het geene ongeoorloofde 
bescherming heeten, wanneer de Staat tracht, door het 
doen van bestellingen van eenigen omvang, die fa
brieken staande te houden. 

ff m 
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Het sluiten toch eener fabriek brengt met zich het 
ontslag van talrijke werklieden, die in den regel geen 
voor hen passende betrekking kunnen vinden en dus 
tot armoede vervallen. De toeneming van het aantal 
armlastigen is voor een Staat een te groot kwaad, dan 
dat men niet door alle gepaste middelen zou trachten 
dit te voorkomen. En al moge men nu met hart en 
ziel freetrader zijn, niemand zal toch de spreuk: vive 
les principes, pi'rissc le monde, willen toepassen. 

Wij gelooven, dat in een tijd als dc tegenwoordige, 
nu gebrek aan werk de algemeene klacht is, de Staat 
zeer veel tot verbetering kan bijdragen, zonder nu nog 
juist de protectionistische leer te omhelzen. Wat b. v., 
met eene geringe prijsverhooging, evengoed in Neder
land als in den vreemde kan gemaakt worden , kan 
door den Staat gevoeglijk aan de inlandsche Nijverheid 
worden opgedragen. 

Het komt er echter op aan, in deze steeds met de 
grootste omzichtigheid te werk te gaan, opdat niet 
door een partijdige begunstiging misnoegen geboren 
worde. 

Vooral door de buitenlandsche mededinging kunnen 
wij het verschijnsel verklaren, dat thans zooveel be
langrijke werken verre beneden de door de deskundigen 
opgemaakte raming worden aangenomen. Hoewel dit 
voor den Staat oogenschijnlijk voordeclig schijnt, heeft 
het toch ook zijne bedenkelijke zijde. De spotprijzen, 
waarvoor veel werken worden aangenomen, vinden 
namelijk hun oorzaak geenszins daarin, dat het bui
tenland met zijn machtiger hulpmiddelen zooveel goed-
kooper werk leveren kan, maar zijn alleen het gevolg 
van het streven der fabrikanten , om , door het aannemen 
van werk a tout prix, zoolang mogelijk staande te blijven. 
Een Nederlandsch fabrikant, die niet gaarne voor niet 
werkt, cn nog veel minder geneigd is, geld bij het 
werk toe te leggen, is dus vanzelf reeds van alle kans 
om werk te krijgen uitgesloten. 

Het geld , dat de Staat op deze wijze verdient, weegt 
niet op tegen de aanmerkelijke schade, die hij den 
solieden fabrikanten veroorzaakt. Vandaar, dat het 
wenschelijk zou zijn, indien dergelijke fabelachtig lage 
aanbiedingen, als gedurende de laatste jare herhaalde
lijk voorkwamen, niet werden aangenomen. Dit zou 
zeker een gunstigen invloed hebben op de mededinging 
van soliede industrieelen, daar het onzedelijke concur
rentie van buiten zou uitsluiten. Behoorlijke concur
rentie wordt door niemand, ook niet in Nederland, 
gevreesd. J. K. 

CURACAO. 
Wanneer de landengte van Panama zal doorgegraven 

zijn en het nieuwe kanaal ter verbinding van den At-
lantischen Oceaan met de Stille Zuidzee voor den 
handel opengesteld is, zullen de handelsschepen be- | 
hoefte hebben aan een veilige haven, zoo dicht moge- I 
lijk bij het kanaal gelegen, om daar te dokken, kolen 
in te nemen of goederen op te slaan , die voor kleine 
havenplaatsen, niet aan de groote vaart gelegen, be
stemd zijn. 

Colon, aan den ingang van het Panama-kanaal gelegen, 
zal door zijn ongezonde ligging, althans in de eerste 
jaren, niet in aanmerking kunnen komen. Dat ook 

bovendien de gewenschte haven niet aan het kanaal 
behoeft gelegen te zijn, wordt door het kanaal van 
Suez bewezen, want noch te Suez noch te Port-Saïd 
bestaat voldoende dokgelegenheid, en de schepen zijn 
genoodzaakt naar Malta te gaan om gerepareerd of 
schoongemaakt te worden. 

Ook Kingston, de havenplaats van Jamaica, ofschoon 
van de in aanmerking komende havens het dichtst bij 
het kanaal gelegen, zal door zijn te noordelijke ligging, 
door zijn minder veilige haven, door zijn klimaat en 
voornamelijk door de Bahama-riffen, die de passage 
tusschen de eilanden Cuba cn Haïti onveilig maken, 
evenmin een centraal punt kunnen uitmaken, althans, 
zooals later blijken zal, in vele opzichten bij Curacao 
moeten achterstaan. 

Voor schepen, die uit het kanaal komen en langs 
St.-Vincent, Martinique, Guadeloupe of St.-Thomas 
direct naar Europa gaan , is Curagao de meest nabij
gelegen en de gemakkelijkst te bereiken haven. De 
omweg, dien zij dan te maken hebben, is slechts gering 
en bedraagt niet meer dan ongeveer 30 Eng. zeemijlen , 
gevende, bij een vaart van 10 knoopen, slechts een tijd
verlies van 3 uren. Goederen , in groote schepen uit 
Europa aangevoerd en bestemd om over verschillende 
kleine havens van Venezuela en Columbia verdeeld te 
worden, of omgekeerd , goederen, in kleine schepen 
uit laatstgenoemde havens aangebracht om verder door 
de booten der directe lijnen naar Europa verscheept 
te worden, kunnen nergens beter dan te Curacao op
geslagen worden. 

De stoomschepen voor Europa, die tusschen de 
eilanden Haïti en Porto-Rico doorvaren, of wel, die 
voor Noord-Amerika bestemd, door laatstgenoemde 
passage of tusschen Jamaica cn Haïti koersnemen, 
zullen aan Curacao niet ten nutte komen , daar zij te 
Kingston of te Samara een meer in den koers liggende 
haven vinden. 

De belangrijkheid van Curacao evenwel ligt niet 
alleen in de diensten, die zijn haven aan de scheepvaart 
op Europa zal kunnen bewijzen, maar voornamelijk in 
die , ten behoeve van de vaart tusschen het Panama
kanaal en de Noordelijke en Oostelijke Staten van 
Zuid-Amerika. Voor alle schepen, die van de west
kust van Amerika komen en bestemd zijn voor een 
der havens van Venezuela, Trinidad, Guyana, Brazilië, 
de Argentijnsche Republiek, enz., ligt Curacao geheel 
in de route. Wanneer daarbij in aanmerking genomen 
wordt, dat Curacao door de veiligheid zijner haven, 
door zijn gezond klimaat, zijn gevestigd Gouvernement 
en door lage arbcidsloonen, boven een der in de nabij
heid gelegen havens verre de voorkeur verdient, dan 
kan het niet gewaagd schijnen om te voorspellen, dat 
zijn haven een belangrijk deel zal kunnen bekomen 
van de scheepvaart-beweging, door het Panama-kanaal 
in het leven geroepen. Ter bereiking van dit doel ech
ter is het een strikte noodzakelijkheid te zorgen, 
dat Curacao, bij de openstelling van het kanaal in 
1 8 8 8 , in alle opzichten volkomen gereed is om de 
schepen waardig te ontvangen. 

Als bewijs dat ook de Regeering deze zienswijze 
is toegedaan cn haar aandacht op de vermoedelijke 
toekomst van Curacao gevestigd houdt, kan strekken, 
dat het koloniale Gouvernement een eersten stap heeft 
gedaan en plannen liet opmaken voor de verbetering 
van den ingang der haven , voor het bouwen van een 
droogdok en voor het aanleggen van los- en laadplaat
sen van groote schepen. 

Uit de opmetingen en peilingen, door de Marine 
sedert 1852 verricht, kan opgemaakt worden, dat de 
hoeveelheid vaste stof, bestaande uit koraalsteenen en 
koraalzand, die zich onder gewone omstandigheden 
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jaarlijks in den havenmond neerzet, slechts gering is , 
en niet meer dan hoogstens 4 a 500 M- 1 bedraagt. Een 
hoeveelheid, die gemakkelijk door een Priestman-bag-
germachine, gedurende een paar maanden van het jaar 
in dienst te stellen, te verwijderen is. 

Bij stormen kan het gebeuren , dat in den tijd van wei
nige uren groote hoeveelheden plotseling aangevoerd 
worden; zoo bijv. wierp de orkaan van September 1877, 
tijdens één nacht, ongeveer 36000 M 1 in den haven
mond , waardoor deze, hoewel hij genoegzame diepte 
bleef behouden, toch belangrijk in breedte afnam. 
Daar deze stormen echter hoogst zeldzaam en, voorzoo-
ver de geschiedenis spreekt, niet meer dan eens om de 40 
a 50 jaren voorkomen, zijn zij weinig te vreezen , en 
kunnen het bestaan der haven niet in gevaar brengen. 

De haven zelve, alsook het Schottcgat, zijn niet aan 
verontdieping onderhevig , en bieden bij een waterdiepte 
van 8 tot 30 M. ruimte aan een handelsvloot grooter, 
dan ooit te verwachten is. 

Door baggering in den havenmond, in 1882 be
gonnen en sedert geregeld voortgezet, zijn reeds on
geveer 12000 M 1 verwijderd geworden en kan men 
voorzien, dat reeds in het volgende jaar de mond 
zijn vroegere breedte van 80 M. op de nauwste plaats 
zal herkregen hebben; welke breedte, volgens het oor
deel van deskundigen op het gebied der scheepvaart, 
voldoende is om den schepen veiligen toegang tot dc 
haven te verleenen. 

De aanlegsteiger voor diepgaande schepen is ont
worpen vóór Otrabanda, op een plaats waar de haven 
het breedst en de oever publiek eigendom gebleven is. 
Een kaaimuur van ruwbehakte steenen, gefundeerd 
op een diepte van O.70 M. — LVV en reikende tot 
0.75 M. -4- LVV, dient tot steun voor den ijzeren 
steiger, die bij een breedte van 9.50 M. een lengte 
van 281 M. bekomt. 

Van den kaaimuur loopt de grond onder den steiger 
met een glooiing van 1 op 1.8 naar diep water. 

Het houten plankier wordt gedragen door 3 rijen 
massief ijzeren palen van 13.5 cM. middellijn, die op 
afstanden van 2.70 M. uit elkaar staan. De palen zijn 
van onder beitelvormig en op 2 M. van de punt voor
zien met een gesmeed-ijzeren draagplaat. Zij worden 
door draaiing en door middel van een houten heiblok 
zoo diep ingebracht, dat de draagplaten op den lossen 
maar weerstandbiedenden koraalgrond komen tc rusten. 
Verder zijn de palen gesteund door trek- en kruis-
schoren en gedekt door gegoten-ijzeren mutsen, waarop 
de ijzeren liggers, evenwijdig aan den kaaimuur, be
vestigd zijn. Loodrecht hierop liggen de verankerde 
houten liggers op onderlingen afstand van 0.90 M. en 
met de uiteinden steunende tegen den kaaimuur. 

De begrootingsprijs bedraagt ƒ259,000, waaronder 
echter geen winst, noch de uitgaven voor de spoorlij
nen naar de verschillende pakhuizen en de noodige 
kranen begrepen zijn. 

Het droogdok, ontworpen op een plaats aan het 
Schottegat, nabij het tegenwoordige kruitmagazijn, wordt 
geheel uit de rots gehouwen , waarbij tijdelijk een dam 
gespaard blijft om als waterkeering te dienen. De af
metingen van het dok zijn als volgt vastgesteld. Lengte 
over de kielblokken 140 M.; breedte van invaart 18 M.j 
breedte der dokruimte, tusschen de dekzerken 26 M . ; 
op den vloer 14 M . ; diepte van invaart 8.60 M. — II.W.; 
helling van den vloer '/itu 

Met het oog op het dokken der meest voorkomende 
schepen van 90 a 110 M. lengte is, behalve de bui
tensponning, nog een tweede sponning voor de schip
deur aangebracht, waardoor de doklengte van ruim 
•40 M. met 30 M. kan verkort worden. 

Voor de waterdichtheid zijn de wanden cn de bodem 

van het dok met een betonlaag van gemiddeld 2 M. 
dikte bekleed, terwijl de banketten en de vloer uit ge
houwen steen bestaan. 

Het omliggende terrein en de oppervlakte, ver
kregen door aanplemping met de uitkomende steen, 
bieden genoegzame ruimte voor de verschillende ma
gazijnen , werkplaatsen, kolendepöts, enz. De stoom
machine en de centrifugaalpompen van 165 P.K. effec
tief, zijn vermogend genoeg om het dok in den tijd van 
4 uren droog tc zetten. 

Door de zeer gunstige omstandigheden, waaronder 
een droogdok tc Curacao te maken is, zijn de aanleg
kosten betrekkelijk gering en zullen , volgens de be
grooting, zonder winst, renteverlies gedurende den bouw, 
uitgaven voor administratie cn kosten voor het verkrij
gen van geld, niet meer bedragen dan / 990,000. 

v. D. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING D E R 
BOUWKUNST. 

De September-bijeenkomst van de Maatschappij tot 
i Bevordering der Bouwkunst werd jongstleden Donder* 
! dag, den 25 September, te Leeuwarden gehouden. 
J Een zestigtal leden gaven aan de roepstem gehoor, 
I verzamelden zich tegen halftien uren op de bovenzaal 
I van het gebouw „de Harmonie" en werden door het 
! Bestuur der Afdeeling ontvangen. De Voorzitter, de 
; heer J. E . G. Noordendorp, nam in de eerste plaats 
j het woord om in herinnering te brengen, dat hem op 

de laatste vergadering, den 28 Mei te Amsterdam ge
houden , door den President der Maatschappij gevraagd 
werd, of de Afdeeling er belang in zou stellen de Sep
tember-bijeenkomst te Leeuwarden te houden , en dat 
hij daarop volmondig toestemmend geantwoord had, 
onder opmerking, dat de jonge krachten daarbij in aan
merking moesten genomen worden. Zijne overtuiging, 
dat de Afdeeling het zou waardeeren de leden van de 
Maatschappij te ontvangen, is niet beschaamd, en door 
samenwerking en eendracht is het mogen gelukken 
een passende ontvangst te ontwerpen en voor te berei
den. Spreker hoopte, dat deze samenkomst moge lei
den tot bevordering van den band tusschen Noord en 
Zuid , en tot eene duurzame kennismaking van de leden, 
waarna hij alle aanwezigen welkom heette. 

De heer C. Muysken, Voorzitter van het Bestuur 
der Maatschappij, opende daarop de vergadering en 
zeidc het op prijs te stellen, dat de Afdeeling Leeuwar
den zich bereid verklaard had de September-bijeenkomst 
te organisceren. De omstandigheid , dat dit de eerste 
vergadering in het Noorden is, heeft beteekenis en 
spreker bracht een woord van dank aan de Afdeeling 
voor de gastvrije ontvangst en de moeite, die zij zich 
getroost heeft, om den leden een paar aangename dagen 
te verschaffen. 

De agenda der vergadering doet zien, dat ditmaal 
besprekingen van algemeenen aard aan dc orde gesteld 
zijn, en wat betreft den toestand der Maatschappij, hij 
geeft reden tot tevredenheid. Het aantal leden bedroeg 
in Februari jl. 836, groeide in Mei tot 850 aan, waar
van moeten worden afgetrokken 3 Overledenen en 2 
wanbetalers, en is op dit oogenblik 857 tegen 850 op 
hetzelfde tijdstip van het afgeloopen jaar. Het gebouw 
voor de permanente tentoonstellingen is in wording en 
onder de kap gebracht, zoodat het waarschijnlijk met 
1 Januari gereed zal komen. Het plan bestaat, den 
ouden zetel in het voorjaar te verkoopen, de Mei-ver
gadering in het nieuwe maatschappelijk gebouw te 
houden en daarbij de permanente tentoonstelling te 
openen. Het Bestuur mocht zich in de medewerking 
van vele industrieelen verheugen en door velen werd 
bijgedragen tot opluistering van het gebouw. De uit-
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gave der werken gaat geregeld en het voornemen 
bestaat, het rapport der in 1883 gehouden tentoon
stelling , dat vijf afleveringen zal beslaan, nog dit jaar 
te doen verschijnen. Aan de kunstlevende leden zal 
dan een uittreksel, handelende over de retrospectieve 
kunst, worden toegezonden. Met den wensch dat het 
bezoek aan het Noorden aanleiding zal geven tot eene 
druk bezochte vergadering in Amsterdam, sloot de 
Voorzitter zijne medcdeelingen. 

De Voorzitter stelde zich daarop tot taak de laatste 
jaren op bouwkundig gebied in Nederland te bespre
ken , en vestigde vooraf de aandacht op de verslagen 
der laatste vergaderingen, waarin hoofdzakelijk onder
werpen van huishoudelijken aard voorkomen, terwijl 
vraagstukken van den dag of op bouwkundig gebied 
op den achtergrond blijven. De herziening der wet, 
die in 1880 geschiedde, was daarvan oorzaak, want 
tal van veranderingen moesten met behulp van de le
den worden totstandgebracht. Er gingen stemmen 
op om de vergaderingen te maken als vroeger en het 
Bestuur heeft dezen wenk ter harte genomen, nu een 
en ander in verband met den nieuwen toestand gere
geld en een tijdperk van rust ingetreden is. Vandaar 
zijn een paar onderwerpen op de agenda geplaatst, en 
spreker zal het eerste inleiden, hopende dat daarom
trent een levendig debat zal ontstaan. 

Stelt men zich de vraag: wat is de toestand der 
Houwkunst op heden en wat is er de laatste jaren ge
daan? dan geeft het antwoord stof tot blijdschap. Ziet 
men eenige jaren terug, dan doen zich drie omstandig
heden voor, die ertoe geleid hebben verbetering aan 
te brengen; deze zijn: 1" beter onderwijs, 2". het 
initiatief der Regeering en 3" belangstelling van het 
publiek. 

Om kennis te verkrijgen cn talent te ontwikkelen 
is onderwijs noodig , en de verbetering daarvan moet 
goede vruchten dragen. Raadpleegt men de geschie
denis, dan blijkt dat de opleiding der architecten vóór 
20 jaar zeer gebrekkig was; aan de academiën te Am
sterdam, Rotterdam, Den Haag, Delft en Breda werd 
toen onderwijs gegeven met uiterst gebrekkige hulp
middelen. Het onderwijs bestond in hoofdzaak in het 
nateekencn der orden naar Vignola volgens eene dorre 
nuchtere teckenmethode, zonder eenig artistiek element. 
Van esthetiek was geen sprake en dc constructieleer 
bepaalde zich tot de timmerkunst; de steenconstructie 
bleef buiten behandeling en het is opmerkelijk, dat 
steenhouwwerken op gelijke wijze als timmerwerk wer
den uitgevoerd. Het artistieke bleef bij dit onder
wijs op den achtergrond: vandaar zijn Te Winkel in 
Delft en Storm van 's Gravesande te Breda er nimmer 
in geslaagd een school te vormen. De bouwkundigen 
moesten hunne studiën in het buitenland maken, maar 
hierin kwam verandering, toen bij de Polytechnische 
School te Delft een leerstoel voor Bouwkunst opgericht 
en daarvoor een bouwmeester uit den vreemde ont
boden werd. Wel ontstond er een storm over deze 
regeling en werd cr van vele zijden op aangedrongen 
den architect aan eene Academie van sehoone kunsten 
op te leiden, maar de Regeering behield haar stand
punt, en het moet volgens spreker erkend worden, dat 
het onderwijs aan de Polytechnische School op zijne 
plaats is, sedert cle kunst van den architect zich moet 
paren met de wetenschap van den ingenieur. Het 
teekenen is sterk ontwikkeld en neemt men het rap
port in handen , dat de Maatschappij over cle tentoon
stelling van 1883 uitbracht, dan moet erkend worden, 
dat de teekeningen met talent gemaakt zijn ; het meeren
deel der medewerkers zijn leerlingen der Polytechnische 
School. Het is echter te betreuren, dat die schat van 

j hulpmiddelen zich in eene kleine stad als Delft bevindt 
I en het ware verkieslijker, ze naar een centrum van 
I bevolking over te brengen. 

In 1870 werd bij de oprichting der Academie te 
Amsterdam den wensch geuit om de Bouwkunst niet 
tc vergeten, en de Maatschappij van Bouwkunst gaf 
als hare meening te kennen, dat de leerstoel voor Bouw
kunst te Delft misplaatst was. In de laatste jaren zijn 
te Amsterdam vele inrichtingen ontstaan, als de kunst
school voor Nijverheid, de Qucllinusschool en meer 
anderen cn in verband daarmede moest verbetering van 
het handwerk samengaan. 

Strekken bovenstaande opgaven om te doen uitko
men dat het onderwijs verbeterd is, het volgende heeft 
betrekking op het initiatief der Regeering. Overtuigd 
dat kunst regeeringszaak is, werd eene Commissie van 
adviseurs in het leven geroepen om de Regeering bij 
te staan. De vroegere scheppingen op bouwkunstig 
gebied dankte men aan Waterstaat en Genie; de sta
tionsgebouwen van dien tijd, de uitbreiding van het De
partement van Financiën, de Hooge Raad, het De
partement van Koloniën en meer anderen zijn blijvende 
bewijzen van het scheppingsvermogen dier heeren en 
men zag terecht in, dat het gemoed van den meest 
prozaïschen mensch daardoor niet bevredigd kon wor
den. Over de adviseurs ontstond weldra strijd; ver
keerde organisatie en verdeeldheid in eigen boezem 
waren daaraan schuld. De hoofdgrieven waren, dat de 
adviseurs alles uitsloten, wat niet met hunne richting 
overeenkwam en dat zij zelf bouwden; deze autocra
tische inrichting kon geen stand houden: de Commissie 
van adviseurs werd dan ook ontbonden en vervangen door 
een Referendaris voor Sehoone Kunsten. Nu wordt 
alles door een en denzclfden geest geinspireerd en bij 
vele restauratiën, zooals van de Loterijzaal te 's-Graven
hage, de Kloostergang te Utrecht en meer anderen, 
heeft overdrijving plaats. Men denke echter niet, dat 
dit alleen in ons land plaats vindt; ook in het buiten
land is dit geval en spreker haalde ten bewijze daarvan 
een schrijven aan, dezer dagen ontvangen van de 
Society for the protection of ancient Buildings. 

Dit lichaam stelt zich tot taak om de gebouwen te 
beschermen en acht dit noodig, sedert zich in de laatste 
vijftig jaren een streven geopenbaard heeft om die ge-
denkteekenen van vroegere eeuwen te herstellen ; al is 
het een lichtzijde dat die bouwwerken de opmerkzaam
heid trekken, blijft het eene waarheid, dat zij dikwerf 
op onwaardige wijze behandeld worden en dat de 
restauratie op vernietiging gebaseerd is. Nu in onzen 
tijd een eigen bouwtrant ontbreekt, doet de lust om 
oude gebouwen te herstellen zich gelden; maar dit is 
eene vervalsening. Het gaat toch niet aan een kerk
gebouw, dat in verschillende eeuwen gebouwd is en 
daarvan de onmiskenbare bewijzen draagt, te veranderen 
in den stijl van een bepaalden tijd, waarbij aan de 
bijzondere grillen wordt toegegeven van den persoon, 
die met de restauratie belast is en waarbij het cachet van 
oorspronkelijke kunst ontbreekt. Doorliet oplappen gaat 
het oude verloren en het resultaat is niets clan een 
zielloos namaaksel. De Engelsche Maatschappij of 
Vereeniging wijst erop, dat er reeds veel is verloren 
gegaan, dat nimmer terugbekomen kan worden ; vol
gens haar moeten alle tot heden ondernomen restau
ratiën gelaakt worden, want de slechtste hadden ver
nietiging van het goede tengevolge en de beste ondergin
gen eene bewerking, gelijksoortig aan die van een 
oude schilderij, die gerestaureerd wordt. 

De gebouwen moeten beschermd en niet gerestau
reerd worden; wankelende muurbrokken moeten ge
schraagd en niet bijgelapt worden. Zijn de gebouwen 
te oud om ze door stutten voor instorting te bewaren, 
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dan doet men goed ze af te breken en door nieuwe 
te vervangen. Spreker wees erop dat in deze circu
laire veel voorkomt, wat ook op ons land betrekking 
heeft, daar nu en dan zoogenaamde restauratiën met oud-
gemaakte steen plaats vinden, en opperde de vraag of 
het wenschelijk is, dat de Maatschappij zich met deze 
Engelsche Vereeniging in betrekking stelt. 

Na deze uitweiding over de afkeurende stemmen, 
die in het buitenland opgaan over de modezucht tot 
restauratie, werd de invloed besproken, die het initia
tief der Regeering uitoefende. Hij deed zich in de 
eerste plaats gelden bij de Gemeentebesturen, maar 
dit werkte zeer langzaam. 

De steden breidden zich uit en cle ontmanteling van 
eenige vestingen kwam daarbij ten goede, maar in den 
regel was de uitleg geen sieraad en werden de nieuwe 
wijken grootendcels ingenomen door woningen voor 
de arbeidende klasse en den burgerstand, die zich van 
de woonhuizen in de oude stad daardoor onderscheid
den , dat meer op de hygiënische eisehen gelet was en 
dat over de samenstelling , dank zij dc plaatselijke ver
ordeningen op het bouwen , minder geklaagd kon wor
den. De hoofdgrief was, dat er niet naar een bepaald 
plan gewerkt werd en de uitleg broksgewijze plaats
vond. Er moet gewaakt worden voor het behoud van 
oude stadsgedeelten, maar hierin wordt veel tekort 
gekomen. 

Door krachtig optreden moet op het publiek gewerkt 
worden en daartoe kan de pers medewerken; terwijl 
vroeger geen orgaan voor de Bouwkunst bestond, ont
breekt het op dit gebied thans niet aan concurrentie 
en de couranten, die zich vroeger niet inlieten met de 
Bouwkunst, oefenen thans critiek uit, al is zij dik
werf onjuist. De belangstelling der particulieren open
baart zich in de lust voor het aanbrengen van artis
tieke betimmering cn inrichting , zoodat op verbetering 
kan gewezen worden en deze beschouwingen leiden tot 
de vraag: waardoor kenmerkt zich de Bouwkunst van 
heden? Het antwoord daarop luidt: door betere con
structie , minder beperkte keuze van materialen , meer 
artistieke opvatting en meer stijl. 

Men heeft alle stijlen doorloopen en, alles negeerende, 
naar iets nieuws gezocht, maar zonder gevolg. De ge
bouwen voor den Hoogen Raad en het Departement 
van Koloniën te 's-Gravenhage geven antwoord op de 
vraag, hoever men het daarmede gebracht heeft en de 
pogingen , daartoe in München gedaan, hebben tot niets 
geleid. Het is niet aan ccn enkel geslacht gegeven 
om een stijl te scheppen; groote leidende beginselen 
moeten daarbij op den voorgrond treden. Viollct-le-Due 
wil het verleden dienstbaar maken voor onzen tijd, 
daarop een stempel van individualiteit drukken cn zoo 
doende tot een nieuwe kunst geraken. De bloeiperiode 
der Hollandsche Renaissance heeft onze bouwmeesters 
geinspireerd cn ook de ambachten der ióeen 17e eeuw 
hebben ons veel nagelaten, wat bestudeerd moet wor
den en kan worden toegepast. Gelukkig beziet ieder 
de Hollandsche renaissance op zijne manier en dit 
is een groot voordeel; opvatting en stijl verschillen , 
daar de een zich niet geheel vrij kan maken van de 
middeleeuwen en de ander zich aangetrokken gevoelt 
tot de Grieksche kunst. Men lette ook op het ver
schil tusschen Viollet-le-Duc, die eiken vorm verwerpt, 
die niet door de constructie is aangegeven en Semper, 
die eene geheel andere meening is toegedaan. 

Een blik op de hedendaagsche bouwkunst in de we
reldsteden geeft duidelijk aan, dat de kunst der mid
deleeuwen op den achtergrond komt en dat cle renais
sance gehuldigd wordt. Spreker beschreef de Ring te 
Weenen, waar de monumentale kunst van den dag 
vertegenwoordigd is en verduidelijkte dit deel der voor

dracht door tal van photographieën, die onder de le
den circuleerden. 

Dank zij de verbeterde transportmiddelen, is de ar
chitect minder beperkt in dc keuze der bouwmaterialen, 
maar daarbij moet met omzichtigheid worden te werk 
gegaan. Het is noodzakelijk in de omgeving rond te 
zien : waar dit verzuimd wordt, loopt men gevaar de 
harmonie te storen. Zoo zijn dc beide monumentale 
bruggen, te Amsterdam over den Amstel gebouwd, 
in het water gevallen en het publiek, dat zich van 
den misstand rekenschap geeft, verlangt dat de monu
mentale balustraden afgebroken worden. Hoe meer de 
bouwkunst zich ontwikkelt, des te schooner worden de 
roeping en het standpunt der Maatschappij, die zich 
niet tot taak moet stellen, zooveel mogelijk te geven 
voor de te betalen contributie, maar wel om cle kunst 
in de hoogte te houden. 

De heer H. P. Vogel bracht den Voorzitter hulde 
voor het gesprokene en wees erop, dat de Vergadering 
hare ingenomenheid betuigd heeft met de strekking 
der circulaire van de Engelsche Vereeniging. Het is 
verkeerd om alles goed te vinden, wat onze voorouders 
gemaakt hebben en het ziekelijk navolgen van oude 
gebouwen is verderfelijk, waarbij spreker de geschiede
nis van de restauratie van het Raadhuis te 's-Gravenhage 
in herinnering brengt. Wat de opleiding der architec
ten aan de Polytechnische school aangaat, deze is deug
delijk en de bewijzen zijn geleverd. Na bespreking van 
het verschil in meening tusschen VioIet-le-Duc en Sem
per, werd aanbevolen de opleiding van bouwkundigen, 
niet alleen aan de Polytechnische school, maar ook 
aan eene Academie te midden van kunstenaars te doen 
plaatshebben, waardoor eene meer artistieke vorming 
verkregen wordt, die op het aantal studeerenden een 
gunstigen invloed zou uitoefenen. 

De heer J. C. Knuttel was bevreesd, dat de roep 
over de gunstige opleiding aan de Polytechnische School 
ten gevolge zou hebben, dat dc leemten over het hoofd 
werden gezien. Hoewel de hoogleeraren zich aan de 
zaak wijden en bijbrengen, wat mogelijk is, ondervin
den zij te weinig steun; de kunstgeschiedenis mag niet 
ontbreken en evenzoo dient er college gegeven te wor
den over het uitbreiden van steden , den aanleg van 
tuinen cn parken en de hygiène. Werden daarvoor 
leerstoelen opgericht, dan zou de studie in mechanica 
en eenige andere vakken verminderd kunnen worden, 
zonder dat dit nadeeligen invloed had. Spreker bracht 
dit in het midden , wijl hij zich verzekerd houdt dat de 
zaak verbeterd zal worden, als telkens op de fouten 
gewezen wordt. 

De heer Th. Sanders beaamde de frissche denk
beelden van den Voorzitter, deelde de vergadering 
mede, dat hij dit punt vóór zeven jaren besproken 
heeft in de Vragen des Tijds en sloot zich bij den heer 
Knuttel aan. In vroegeren tijd werd er te Delft aan 
kunst niets gedaan en cr waren bijna geen hulpmid
delen ; al is in de laatste zeven jaren veel verbeterd, 
moeten de gebreken genoemd en moet op het wegrui
men daarvan aangedrongen worden. 

De heer J. H . Leliman was de gedachte toegedaan, 
dat de critiek over bestaande inrichtingen minder te 
pas komt bij de beantwoording der gestelde vraag. Let 
men op de uiteenloopende meeningen van mannen als 
Violet-le-Duc cn Semper en op het feit, dat naast de 
Polytechnische school Academiën staan, waar de in
dividualiteit der onderwijzers te sterk domineert, dan 
acht hij het noodig, dat de Maatschappij niet alleen 
bij het Rijk, maar ook bij de Provinciale en Gemeente
besturen aandringe, het onderwijs naar een bepaald 
vastgesteld plan te geven. 
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In de eeuw van Frederik-Hendrik bestonden scho
len noch Academiën en toch was het den bloeitijd van 
alle kunsten; het Raadhuis te Amsterdam vertoont eene 
'mengeling van bouw-, beeldhouw-en schilderkunst, die 
tot bewondering dwingt en, als wij dc kunst willen op
beuren, is het noodig eenheid in het onderwijs te bren
gen. Eerst dan, als er een bepaald fond gelegd is, 
moet de verdere ontwikkeling geheel vrijblijven. 

De Voorzitter beantwoordde de verschillende sprekers 
en wel den heer Vogel, dat hij zich den tijd herin
nert, zelf onderwijs te Delft gegeven te hebben en 
daardoor de overtuiging heeft, dat er aan geldelijke 
middelen veel tekort komt, reden waarom spreker gaarne 
met den heer Leliman medegaat om niet alleen den 
Staat, maar ook andere autoriteiten aan te spreken. 
Zich tot den heer Knuttel wendende, die zijne oplei
ding met zoo goed gevolg aan de Polytechnische School 
genoten heeft, uitte spreker zijne bevreemding, dat het 
onderwijs aldaar door hem wordt aangevallen ; leemten 
moeten erkend worden en, hoewel kunstgeschiedenis 
niet mag ontbreken, schijnt dit minder het geval te zijn 
met de hygiene, daar men niet te veeleischend mag 
zijn. Ook den heer Sanders werd in gelijken zin be
scheid gegeven , om ten slotte erop te wijzen, dat het 
onderwijs van den hoogleeraar Gugel op prijs gesteld 
moet worden. Wat nu de circulaire der Vereeniging 
voor de bescherming van oude gebouwen aangaat, 
werd het voorstel van den Voorzitter goedgekeurd, 
om dit stuk namens de Maatschappij te beantwoorden 
en daarbij de verzekering van sympathie te geven. 

De heer J. H . Leliman hield zich overtuigd van 
den invloed der Maatschappij, wees op de handelin
gen der bouwmeesters van den Staat en achtte het be
ter voor de groote werken een wedstrijd te openen dan 
wel alleen ze door de vriendjes te doen bouwen. Hij 
wilde zich daarom tot de Hooge Regeering wenden, 
haar met de circulaire in kennis stellen en ook wij
zen op de leemten in het onderwijs aan de Polytech
nische School. 

De Voorzitter bestreed het voorstel van den heer 
Leliman; al werd beaamd, dat de Staat eene zeer 
eenzijdige richting inneemt en alles in handen van 
den Referendaris berust, achtte spreker het oogenblik 
minder gelukkig om op de grieven terug te komen, te 
meer daar het verbroken evenwicht der financiën stoor
nis in het oprichten van gebouwen heeft gebracht en 
daaraan voor het oogenblik niet gedacht kan worden. 

Alvorens het tweede onderwerp te bespreken, deelde 
de Voorzitter mede, dat de heer Cuypers wel te Leeu
warden tegenwoordig was, doch door ongesteldheid 
verhinderd werd de bijeenkomst bij te wonen en dat 
de heeren Nieuwenhuis en Redeker Bisdom door ambts
bezigheden belet waren naar het Noorden te komen. 

Aan den heer W. C. Metzelaar werd daarop het 
woord gegeven tot bespreking van de vraag: Voldoet 
tut bouwkundig onderwijs, zooals het thans en sinds 
vele jaren hiertelaude gegeven wordt, aan de eischen, 
die men daaraan tegenwoordig stellen mag? Spreker 
was door het Bestuur uitgenoodigd zijne voorstellen, 
die in het Bouwkundig Weekblad van 27 Augustus jl. 
zijn opgenomen, op deze vergadering nader toe te 
lichten. Onder verwijzing naar dat opstel, bracht de 
heer Metzelaar een en ander in het midden over de 
instellingen van onderwijs, waarvan vele aan billijk ge
stelde eischen niet voldoen. Als zoodanig moeten de 
ambachtsscholen genoemd worden, die in de mode zijn 
en de bescherming van het publiek genieten. Er zijn 
drie zaken, die bij deze instellingen over het hoofd 
worden gezien, als : 

1 z i j moeten zoodanig zijn ingericht, dat het onder

wijs niet alleen ten goede komt aan enkelen, die door 
bijzonderen aanleg en gunstiger maatschappelijke toe
standen in staat zijn, om een of meer trappen op den 
maatschappelijke!! ladder te stijgen, maar in de eerste 
plaats aan de meerderheid, die slechts voldoenden aan
leg en ijver bezit. 

2". het kind uit de handwerksklasse treedt, ook ten 
gevolge der omgeving, minder goed onderwezen in de 
wereld dan dat der meer wclgestelden; 

3". de handwerksman moet hardwerken, om met de 
zijnen in de behoeften van het gezin te kunnen voor
zien en hij kan het loon der kinderen niet ontberen. 
Daarom moet de tijd van het onderwijs zóó geregeld 
zijn , dat de verdiensten er zoo min mogelijk onder lijden. 

Een paar ambachtsscholen zouden geen kwaad doen, 
maar de algemeene oprichting daarvan moet ontraden 
worden , ook om de financiëele zijde van het vraagstuk. 
Voor het oogenblik zijn de uitgaven nog te betalen, 
maar dc toestand wordt onhoudbaar, ais de scholen 
meer algemeen en beter bezocht worden. Om dit aan 
te toonen, raadplegen wij de verslagen der ambachts
school te Rotterdam , waar eene goede verhouding tus
schen het getal meesters en leerlingen bestaat, en voor 
169 jongens/141 per hoofd en per jaar wordt uitge
geven. Rekent men nu daarbij op de omstandigheid, 
dat de jongens bovendien de teekcnlessen aan de Aca
demie bijwonen, en stelt men zich de vraag, wat de 
kosten zouden zijn, als alle ambachtslieden aan de 
school werden opgeleid en hun daar het geheele onder
wijs gegeven moest worden, dan zal het antwoord een 
groot cijfer bedragen. Als globale rekening mag men 
aannemen , dat Rotterdam achtmaal grooter is dan De
venter en, daar in laatstgenoemde plaats genoegzaam 
alle toekomstige werklieden, ten getale van 100, de 
bouwkundige school bezoeken, zou Rotterdam 800 leer
lingen tellen, die aanspraak kunnen maken op eene 
opleiding aan de ambachtsschool. De kosten daarvan 
bedragen 800 X ƒ 1 4 1 = / i 12,800 en al werd dit cij
fer ingekrompen, zou het toch te groot zijn voor de 
gemeentelijke financiën. Thans wordt voor die school 
door de Gemeente ƒ21000 en door de Provincie ƒ9000 
uitgegeven. 

Zooals de inrichting thans is, blijven het scholen voor 
bevoorrechten, waardoor de anderen benadeeld wor
den. Bovendien ligt er een bezwaar in de gemaakte 
werkstukken , en blijft het eene moeilijke vraag, hoe 
daarmede te handelen ; het vernietigen daarvan is geest-
doodend voor de jongens, die daardoor bemerken dat 
de arbeid, aan het werk besteed, nutteloos is. Door 
ze te verkoopen, wordt de ambitie opgewekt en de kas 
gestijfd, maar dit geeft eene scheve verhouding tegen
over de bazen en dc uitvoering zou onmogelijk wor
den , zoodra alle toekomstige werklieden de school be
zochten. 

De practische opleiding van den metselaar geschiedt 
niet aan de school en de jongens, die zich op dit vak 
toeleggen, worden niet aangenomen of wel bij een 
baas gezonden, dat geene consequente toepassing kan 
genoemd worden van het beginsel, om de opleiding 
der jongens niet aan de bazen toe te vertrouwen. Met 
steenhouwers en stukadoors wordt op gelijke wijze ge
handeld. 

Door tal van beperkingen heeft het practisch werken 
weinig waarde en men is er alleen toe gekomen, 
omdat vele mannen buiten het vak zich met de zaak 
bemoeien en dc argumenten van andersdenkenden niet 
geteld worden. Treedt men in eene vergelijking tus
schen de opleiding aan de school en bij een baas, 
dan kan door tal van voorbeelden gewezen worden op 
de gunstige werking eener opleiding in de werkplaats; 
de gebreken, daaraan verbonden, worden te groot 
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uitgemeten en in vele kleine Gemeenten kan met 
voldoening gewezen wordt op den band, die tusschen 
baas en knecht bestaat; door het oprichten van am
bachtsscholen geeft men den bazen een brevet van on
bekwaamheid en wordt eene concurrentie geopend, 
waardoor wantrouwen wordt opgewekt. De omstandig
heid , dat het ambacht aan de school binnenshuis wordt 
geleerd, beweegt meer welgestelde ouders de kin
deren daarhenen te zenden met de hoop, hen laterals 
opzichter of teekenaar geplaatst te zien of wel, eene 
acte voor onderwijs te doen verkrijgen. De Besturen 
mogen niet medewerken om dagscholen voor practisch 
onderwijs op te richten, daar zij voor dit doel onge
schikt zijn , maar de teekenscholen of academiën ver
vormen en voor goed Bouwkundig onderwijs zorgen, 
waardoor geene conflicten met sociale toestanden ont
staan. Wil men de bestaande ambachtsscholen voorloopig 
handhaven , dan krimpe men het aantal langzamerhand in 
en verzuime niet de avondscholen te verbeteren. Het 
is hier geen strijd over methode, maar alleen over begin
selen, waarbij spreker zijn leedwezen betuigde dat hij 
indirect een aanval heeft moeten richten tot de am
bachtsschool, die zich hierterstede bevindt. 

De heer Baron bestreed de zienswijze van den heer 
Metzelaar en was van meening, dat de gemiddelde aan
leg het uitgangspunt moet zijn, waardoor geene wan
verhouding kan ontstaan. Daar de jongens van 12—15-
jarigen leeftijd worden toegelaten, kan er geen sprake 
zijn, dat het inkomen der ouders door het prijsgeven 
van het loon der kinderen veel benadeeld zal worden; 
althans te Leeuwarden kan dit weinig invloed hebben 
en wellicht meer in plaatsen als Deventer, waar vele 
fabrieken gevonden worden. Jongens, die de opleiding 
aan de ambachtsschool hebben genoten, verdienen van 
ƒ 3 tot ƒ 6 per week, en de bezwaren omtrent de ge
maakte werkstukken kunnen voor een deel uit den weg 
geruimd worden , als er overeengekomen wordt in geen 
geval voor particulieren en uitsluitend voor de bazen te 
werken. Het getal scholen is eerder te klein dan te 
groot en, dat enkele leerlingen over het paard getild 
werden en het doel der school voorbijliepen, ligt een
voudig daaraan, dat de opleiding door de ouders niet 
begrepen werd; die uitzonderingen zijn geen regel en 
de verslagen der ambachtsschool te Arnhem leeren, dat 
85"/, der leerlingen ambachtsman gebleven zijn. 

De heer J. H. Leliman bracht in het midden, dat 
de ambachtsscholen meer bepaaldelijk besproken zijn 
en de redactie der vraag een ru inter veld van bespre
king aanbiedt. In 1857 stelde dc Maatschappij tot 
Bevordering van Bouwkunst de vraag: „hoe moet het 
onderwijs op ambachtsscholen zijn ingericht?", die door 
spieker beantwoord werd en, toen dit bijval vond, 
werd er besloten een prijsvraag uit tc schrijven. De 
antwoorden van de heeren Veth en Van Maurik wer
den bekroond en slaan volkomen op de vraag, die 
thans aan de orde is; de Maatschappij stelde zich 
daarna in verbinding met de Maatschappij tot Verbe
tering van den Werkenden Stand, die zich de zaak-
aantrok en in 1860 werd op het initiatief der Maat
schappij eene ambachtsschool te Amsterdam opgelicht, 
die goede resultaten heeft geleverd. Spreker verschilt 
daarom van gevoelen met den heer Metzelaar en wil 
voortdurend op het aanbeeld slaan om meer ambachts
scholen te vestigen. Dat daarbij eigenaardigheden 
moeten overwonnen worden, ligt voor de hand, want 
het kind van den ambachtsman is een rentegevend 
eigendom; ook zullen leemten moeten worden aange
vuld, maar hierin kan verbetering komen, waartoe de hulp 
der Afdeeling Leeuwarden wordt ingeroepen. Zoolang de 
Staat uitgaven doet voor de opleiding van theologen, 

soldaten en meer anderen, en het algemeen geld daar 
toe besteedt, moet ook voor de opvoeding van den 
handwerksman gezorgd worden. 

De heer Noordendorp wees erop, dat de heer Leli
man aan de Afdeeling een zware taak heeft opgelegd 
om de ambachtsschool te steunen en de leemten uit 
den weg te ruimen. Wat die school zelve aangaat, 
deelde hij mede, lid van het Bestuur te zijn en de 
uitkomsten te moeten prijzen, daar de leerlingen, na 
volbrachten driejarigen cursus, allen geplaatst zijn en 
stof tot tevredenheid geven. Volgens spreker legt het 
loon van een jongen van 12 tot 15 jaar weinig gewicht 
in de schaal; op den winkel wordt hij dc knecht van 
den knecht, is dikwerf in eene ongunstige omgeving 
en wordt bovendien voor slechte diensten gebruikt. 
Leemten zullen immer bestaan, maar kunnen wegge
ruimd worden; aan de ambachtsschool wordt den jon
gen onderwijs gegeven om met vaardige hand te kunnen 
teekenen cn geniet hij eene langzame opleiding in het 
timmer-, meubel- of smidsvak, waaraan bouwkunstig-
en herhalingsonderwijs verbonden is. Het kind van 
den werkman wordt op deze wijze beter onderwezen, 
dan in de werkplaats. 

De heer Vogel vroeg of de ambachtsschool uitslui
tend moet besproken worden, nu het vooruitzicht ge
opend is om eenige gebouwen in de stad te bezich
tigen. Het onderwerp komt hem te belangrijk voor 
om dit in korten tijd af te handelen, reden waarom 
hij in bedenking geeft, deze zaak in de Mei-vergadering 
opnieuw ter tafel te brengen. 

De heer Metzelaar herhaalde, dat hij niet tegen am
bachtsscholen gekant is, maar men zich de vraag moet 
stellen hoe het onderwijs voor het kind van den werk
man moet worden ingericht, om dit voor allen toe
gankelijk te maken. Het komt er op aan de beste 
uitkomsten te verkrijgen cn, zijns inziens, mogen de 
ambachtsscholen de verbetering van teekenscholen en 
academiën niet in den weg staan. 

Na discussie tusschen de heeren Leliman, Metzelaar en 
den Voorzitter werd besloten dit belangrijke onderwerp op 
eene volgende vergadering opnieuw aan de orde testellen. 

De heer Schill vestigde de aandacht der Vergade
ring op de berichten in de nieuwsbladen omtrent de 
verbouwing van groote Rijksgebouwen en gaf het Be
stuur in overweging zich tot de Regeering te wenden 
met verzoek, om daarvoor prijsvragen uit te schrijven. 

De heer Rieber, den voorgaanden spreker beantwoor
dende , gaf te kennen, dat de bedoelde plans reeds 
lang gereed lagen en hierbij aan een uitknipsel eener 
courant van 1876 moet gedacht worden. 

De heer Leliman deed het voorstel om eene collec
tie ontwerpen uit het archief der Maatschappij te zen
den naar de internationale tentoonstelling, die in 1884te 
Antwerpen gehouden wordt, in de hoop, daar een gou
den medaille te kunnen veroveren. 

De heer J. E . G. Noordendorp verzocht het woord om 
eenige mededeelingen te doen omtrent Leeuwarden; hij 
vestigde de aandacht in de eerste plaats op het eigen
aardige, dat op de plaats der vergadering vóór zes 
eeuwen dc Middelzee gelegen was, terwijl het heerlijke 
weiland, dat thans ter beschouwing voor ons ligt, door 
de zilte baren was ingenomen. 

Van de gebouwen, zoogenaamde Stinsen, die toen 
bestonden, kan alleen de plaats nog worden aangewe
zen cn daaronder werden de kerk van Oldehove, het 
Buraianiahuis en de Camminghaburg genoemd. 

Vermoedelijk werd Leeuwarden omtrent 1190 tot 
stad verheven en het verkreeg stedelijke rechten, pri
vileges en een eigen stadsbestuur door de vereeniging 
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der dorpen Nijehove, Oldehove en Hoek; hoewel de 
stad meermalen verwoest werd door de Noormannen, 
de burgertwisten tusschen de Scliicringers en Vetkoo-
pers cn de oorlogen met de Graven van Holland, 
breidde zij zich meer en meer uit. Om haar zooveel mo
gelijk tc beschermen, werd in 1398 begonnen met het 
graven eener gracht om dc stad , die nu nog bestaat 
en waaraan in 1481 eene aanmerkelijke uitbreiding ge
geven werd. Behalve tie gracht, werden ook aarden 
wallen en poorten aangelegd en tie inwoning der wel
varende stad werd meer en meer gezocht door de be
woners ten plattclande , die buiten de stad minder vei
lig waren. Onder de regeering van Hertog Albert van 
Saksen (1498—151 5) werd het zoogenaamde Blokhuis 
gebouwd ter plaatse, waar nu het Tuchthuis staat; door 
de stichting van dat Blokhuis en de Munt, waarvan de-
plaats moeilijk is aan te wijzen , werd Leeuw arden in 
1504 als hoofdplaats van Friesland aangewezen. 

Keizer Karei V , die van 1515—1555 als Heer van 
Friesland regeerde, schonk de stad vele privileges, 
bouwde scholen cn een nieuw Raadhuis, waarvan een 
deel thans als Departementsgebouw dient. Omstreeks 
1529 werd tot den bouw van een toren bij de kerk te 
Oldehove besloten en de bouw opgedragen aan Jacob 
van Aaken, die een toren ontwierp van drie- a vier
honderd voet boven den grond cn „tot ouerstcn cn 
principaelstcn bouwmeester" benoemd werd op een loon 
gedurende zes jaren, dat de bouw zou duren, van acht 
stuivers daags, benevens eene vrije woning en jaarlijks 
een nieuw deftig kleed. Na drie jaren arbeid, waarbij 
met vele ongelukken gekampt moest worden, overleed 
de bouwmeester en het werk werd toen opgedragen 
aan Cornell's Frederiks. Zoodra de aanbouw met 10 
meter gevorderd was, ontdekte men verzakking aan 
de noordwestzijde, zonder te kunnen beslissen of dit 
aan de losheid van den bodem, de onvoldoende fun
deering of het gewicht van de zware steenen trap moest 
worden toegeschreven. Met het opbouwen werd voort
gegaan en wel tot den tweeden trans, zonder aan het voor
nemen gevolg te geven den toren in meer spitsen vorm 
en met andere materialen op te trekken. Het is onzeker 
of dit aan de verzakking of aan de vrees daarvoor 
moet worden toegeschreven, dan wel of de kosten be
zwaren gaven. Zooveel is zeker, dat de toren op de 
hoogte van 133 voet of 40 M. als een onvoltooide 
romp bleef staan in den toestand, waarin hij nog kan 
aanschouwd worden; alleen de steenen transleuningen 
zijn later door ijzeren vervangen, die zeker niet tot 
sieraad kunnen strekken. 

Kort daarna, en vermoedelijk omstreeks 1538, werd 
met den bouw van een tweeden toren in het midden 
der stad begonnen, waaraan den naam van Nieuwe- of 
St.-Jacobstoren gegeven werd, en ook hiermede was 
men verre van gelukkig. De noordoostelijke hoek toonde 
na den bouw een begin van verzakking aan en door 
toemetseling der a jour gewerkte bogen en het aanbren
gen van zware verankeringen werd het bouwwerk nog 
ruim drie eeuwen instandgehouden. In het afgeloopen 
jaar gaven de volgehouden maandelijksche waarnemin
gen, vooral na de Decemberstormen, duidelijk aan 
dat de verzakking toenam , en werd tot de amotie 
besloten. Het steenen deel van den toren vertoonde 
eene vermenging van Gothische en Renaissance-vormen, 
maar de spits maakte een aangenamen indruk en Henri 
Havard wijdde aan dit bouwwerk een bijzonder artikel 
in zijne Voyage aux villes mortes du Zuiderzee onder 
het hoofd: I.a tour penchie de Leeuwarden. 

Het St.-Anthonygasthuis, reeds omstreeks 1400 
ter eere van den H. Antonius opgericht, werd aan
merkelijk uitgebreid en daaraan toegevoegd eene afzon
derlijke ziekenzaal, de Beijer of Bayard geheeten en 

uitsluitend bestemd om „eerbare Luyden, passeerende 
heuren weghe in Pelgrimage of andere verdienstighe 
werken" te herbergen. Deze instelling, die nog onder 
denzelfden naam bestaat, is bijzonder rijk, heeft een 
inkomen van meer dan ƒ100,000 en vat hare roeping 
breed op. 

In 1534 ontstond het zoogenaamde Old Burgerwees
huis voor het opnemen van vader- of moedcrlooze 
kinderen, cn deze stichting, eerst gevestigd in een ge
bouw op 't Hofplein, bezit een nieuw gebouw, door 
den architect H. R. Stoett Fz. ontworpen. Onder de 
merkwaardige gebouwen moet de aandacht gevestigd 
worden op dat, tusschen de jaren 1566 en 1571 ge
sticht op cle Heerengracht of de tegenwoordige Turf
markt , voor den Provincialen Raad of het Hof van 
Friesland. Met den bouw werd Bartholomeus Janszoon, 
„conincklijke mayesteyts bouwmeester" belast en den 
7 November 1571 was men daarmede zoover gevorderd, 
dat het den Provincialen Raad tot zetel kon verstrek
ken cn plechtig kon worden ingewijd. Ofschoon onvol
tooid , kan dit gebouw tot een der pronkstukken van 
dc bouwkunst der 16de eeuw gerekend worden. Het 
verloor in 1811 zijne oorspronkelijke bestemming en 
werd eerst als militair hospitaal, later als kazerne en 
sedert 1824 als huis van burgerlijke en militaire ver
zekering gebruikt. Van den onderbouw is slechts de 
wenteltrap over. 

Om den handel te gerieven, besloot de Magistraat 
van Leeuwarden in 1595 een nieuwe en groote waag 
te bouwen: dit gebouw onderscheidde zich door zijne 
gunstige plaatsing aan de binnengracht en zijn schil-
derachtigen vorm. Tot Stads-boter- en zoutwaag be
stemd , heeft het als zoodanig tot 1880 dienst gedaan, 
toen de behoeften van den handel eene grootere ruimte 
vorderden. De luifel, die oorspronkelijk als hangluifel 
werd aangebracht, onderging in 1616 eene uitbreiding 
en het is in dien vorm, dat wij haar thans nog aan
schouwen , maar het plan bestaat het gebouw tot zijn 
oorspronkelijken vorm terug te brengen , waarvoor eene 
teekening is gemaakt, die in het vergaderlokaal ge
vonden wordt en bij het ontwerpen waarvan de be
scheiden uit het gemeentelijk archief geraadpleegd zijn. 

Spreker behandelde daarna den toestand der zeden, 
vooral onder de geringere volksklasse, daar dit deel maakt 
van de geschiedenis der stad; omstreeks het einde der 
zestiende eeuw schijnt die toestand niet alleen te 
Leeuwarden, maar in de geheele Provincie, vrij on
gunstig te zijn geweest. De stedelijke Regeering achtte 
het den 20 Juli 1598 plichtmatig, het besluit te nemen 
om de kerk van het voormalige klooster der Grauwe 
Begijnen tot tuchthuis in te richten en een tuchtmeester 
aan te stellen. De inrichting was zoo onvoldoende, 
dat de Staten van Friesland den 20 Augustus 1608 
besloten een Landschapstuchthuis op te richten en dat 
der stad Leeuwarden af te schaffen; zes jaren later 
kwam men op dit denkbeeld terug: in 1619 werd 
besloten het Landschapstuchthuis te verkoopen en het 
geld te besteden tot noodwendige verandering en ver
bouwing van het gevangenhuis op 't „gedemoleerde 
Blokhuis." Dit besluit werd niet uitgevoerd, en 40 jaren 
later werd een nieuw Landstucht- en werkhuis gesticht 
op de plaats, waar het tegenwoordige staat en dat 
door Obbe Hansen en vier andere bouwmeesters voor 
62,500 gulden gebouwd werd. De gevangenis brandde 
in den nacht van 11 op 12 November 1754 af en 
den 24 Juni 1756 werd een nieuw gebouw voor 
den Hove van Friesland beschikbaar gesteld, waaraan 
tot 1782 allerlei uitbreiding en verbetering gebracht 
werd, om het eindelijk in 1821 te bestemmen tot 
ccn Rijks-gevangenis voor crimineel veroordeelden. 
In 1845 en 1847 werden belangrijke uitgaven gedaan 
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tot verbetering, en een bijna geheele verbouwing, in 
1870 aangevangen, heeft de gevangenis in den tegen-
woordigen toestand gebracht. Omtrent deze gevangenis 
en de Kanselarij drukt Henri Havard zich in de vol
gende bewoordingen uit: ,,1'un est situé dans ce déli-
„cieux palais, qu'on nomme la Chancellerie; l'autre est 
„une grande et belle prison nouvellement batie, ayant 
„un aspect a la fois élégant et robuste et empreint 
„d'une certaine majesté. II semble mème que l'archi-
„tecte, tant il a mis de coquetterie dans son oeuvre, 
„ait voulu que ce sinistre batiment, loin d'attrister la 
„jolie capitale, concourüt au contraire a son embellise-
„ment". Spreker maakte melding van vele andere 
inrichtingen, waarbij men zou kunnen stilstaan, maar 
dit zou te veel tijd wegnemen, reden waarom hij zich 
tot een enkel punt bepaalde. Toen Leeuwarden in 1865 
aan het Europeesch spoorwegnet werd aangesloten, 
kwam dc uitbreiding der stad ter sprake. De gracht 
en de wallen aan de zuidwestzijde der stad werden 
geraseerd en er ontstond een nieuwe wijk, waarin de 
Willemskade met bruggen en ruime kaden werden aan
gelegd. Sinds 1873, toen die uitbreiding voltooid was, 
werd krachtig gewerkt aan den bouw van scholen, de 
uitbreiding der gasfabriek, het stichten van een beurs
en waaggebouw, het dempen van grachten en het 
uitvoeren van tal van werken in het belang van den 
gezondheidstoestand der stad. Eene uitvoerige be
schrijving daarvan zou veel tijd vorderen en ten deele 
doelloos zijn, daar zoo aanstonds de gelegenheid zal 
worden aangeboden zelf een oordeel te vellen, bij de 
wandelingen door de stad en de bezoeken aan vele der 
genoemde gebouwen. 

De Voorzitter bracht den heer Noordendorp dank 
voor zijne mededeelingen , die door de Vergadering met 
toejuiching ontvangen werden, om daarna de heeren Schill 
en Leliman te antwoorden. Met eerstgenoemde was 
hij van oordeel, dat de Maatschappij het oog moest ge
vestigd houden op de groote werken, door den Staat 
te ondernemen en hij gaf daarbij de verzekering, dat 
de gegeven wenken niet in den wind zullen geslagen 
worden. Wat het voorstel van den heer Leliman aan
gaat, hiermede kan spreker niet medegaan, daar deel
neming aan tentoonstellingen in den regel weinig vol
doening geeft en vele kosten veroorzaakt. In 1883 
heeft de wereldtentoonstelling te Amsterdam geleerd, 
dat de uitkomsten gering zijn ; niet alleen moest men 
zich met eene bescheiden plaatsruimte vergenoegen, 
maar ook de uitslag was verre van bemoedigend en, 
naar zijne meening, was het verkieslijk op vak-ten
toonstellingen te verschijnen, waar de medewerking 
meer op waarde geschat wordt. Hoewel naar zijne 
meening eene inzending op de internationale tentoon
stelling te Antwerpen geen beter onthaal zal vinden 
dan te Amsterdam, stelde spreker zich voor deze zaak 
in eene Bestuursvergadering ter sprake te brengen. 
Onder dankzegging aan de leden voor de opkomst, 
werd de vergadering gesloten. 

Het déjeuner, dat daarop den leden door de Af
deeling Leeuwarden werd aangeboden, getuigde van 
den tact, dien de kunstbroeders uit het Noorden bezitten 
om als gastheer op te treden. Een woord van lof zij 
hun gebracht voor de waarlijk grootsche wijze, waarop 
zij die taak hebben opgevat. 

In een volgend nommer zal dit verslag vervolgd 
worden. 

M A A T S C H A P P I J T O T B E V O R D E R I N G D E R B O U W K U N S T . 
AFDEELING ROTTERDAM. 

Vergadering van Vrijdag 19 September 1884. 
Punten van behandeling: 

Verslagen der gehouden vergadering van het Bestuur der 

Maatschappij met de Afdeelingen, in April jl., en van de A l 
gemeene Vergadering, in Mei 11., te Amsterdam. Deze verslagen 
werden respectievelijk door de heeren Kanters en Van der Goes 
voorgelezen en uitgebracht. 

Behandeling van onderstaand ingekomen voorstel van den 
heer C. M. Droogleever Kortuyn: 

» D e Afdeeling Rotterdam van de Maatschappij tot Bcvorde-
»ring der Bouwkunst, overwegende: 

»dat de wet van genoemde Maatschappij, na hare laatste 
«herz ien ing , aan de toetreding van afdeelingsleden bezwaren in 
»den weg legt, die voor den bloei harer Vereeniging nadee-
»lig zijn; 

«dat de Algemeene Vergadering der Maatschappij ten tweede 
«male een besluit dienaangaande genomen heeft, dat aan de 
«Afdeel ing de hoop ontneemt om in de eerste jaren hare vrij-
«hcid van handelen in dezen terug te bekomen; 

»dat de bestaande band tusschen de Maatschappij en de 
«Afdee l ing , voor het doel dat de laatste beoogt, geene voor-
«deelen oplevert die in de verte opwegen tegen het bovenge-
11 noemde nadeel; 

«bes lu i t : 
«hare Vereeniging los te maken van de Maatschappij tot 

«Bevordering der Houwkunst, door haar als Afdeeling der Maat-
iischappij te ontbinden , haar terzelfder tijd als zelfstandige 
«Vereen ig ing weder op te richten, en cle naam der Vereeniging 
«te doen zijn: Vereeniging tot Bevordering der Bouwkunst te 
«Rot terdam; 

«voorloopig haren werkkring, contributie en reglement de
nzelfde te doen blijven als van de Afdeeling, het laatste evenwel 
«met weglating van alles, wat betrekking heeft op de Maat
schappij; 

Hierop is in de Bestuursvergadering van 5 September 11. door 
den heer J. C. van Wijk onderstaand amendement ingediend, 
dat door de meerderheid van het Bestuur is overgenomen. 

«Het voorstel van den heer C. M. Droogleever Fortuyn 
«vooropste l l ende , doch daarbij te voegen of te wijzigen: dat 
"dc Afdeeling Rotterdam aan de Maatschappij tot Bevordering 
»der Bouwkunst kennisgeeft, dat zij geen gebruik meer wenscht 
»te maken van de bevoegdheid, om zich Afdeeling van de Maat
schappij tot Bevordering der Bouwkunst tc noemen, doch 
«voortaan genaamd zal zijn: 

«Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst te Rotterdam." 
Dit voorstel was door den heer Van Wijk, met goetlkcuring 

van den heer Droogleever Kortuyn, nader nog gewijzigd in het 
volgende besluit: 

i". Onze Vereeniging los te maken van dc Maatschappij tot 
Bevordering der Houwkunst, door aan genoemde Maatschappij 
kennis te geven dat men geen gebruik meer wenscht te maken 
van de bevoegdheid, zich Afdeeling van de Maatschappij te 
n oemen. 

2. Voorloopig haren werkkring, contributie en reglement 
dezelfde te doen blijven, het laatste evenwel met weglating van 
alles, wat betrekking heeft op de Maatschappij. 

3° . Dc naam der Vereeniging te veranderen in: Vereeniging 
tot Bevordering der Bouwkunst te Rotterdam. 

De Voorzitter, dc heer H . Cramer, begon met erop te wijzen 
dat dit voorstel niet wettig was en hier dus niet in behandeling 
kon worden genomen. Immers het reglement der Afdeeling 
voorziet niet in het geval van ontbinding en het ging, volgens 
spreker jiiet aan, hier bij stemming over het lot der Afdeeling 
te beslissen, tenzij dit met algemeene stemmen zou geschieden, 
hetgeen echter wel niet het geval zou zijn. 

Niettemin vond het voorstel Droogleever voldoende onder
steuning, hetgeen bleek uit den wensch van meer dan het ge
vorderde aantal van 10 leden. 

De heer D. K. F. van der Linden beweerde, dat hier nimmer 
bij meerderheid van stemmen zou kunnen worden besloten, om 
du Afdeeling op te heffen, daar de minderheid dan toch bleef 
bestaan en dus, met haar, ook de Afdeeling. 

De heer Droogleever bracht in het midden, dat 't a l l één de 
bedoeling was zich geheel zelfstandig af te scheiden en daarna 
te blijven, wat de Vereeniging thans is, met de wijziging in het 
voorstel omschreven. 

Dc heer Van Wijk beweerde, dat het Bestuur het voorstel 
had aangenomen, daar de groote meerderheid ervoor had ge
stemd en 'tnu niet moest worden voorgesteld, alsof het voor
stel onwettig zou zijn. De Voorzitter bieef bij zijne meening, 
verklaarde, het voorstel niet in stemming te zullen brengen en 
stelde voor, het in handen tc stellen van een commissie, die 
daaromtrent rapport zou uitbrengen. 

De heer Muller gaf te kennen, dat juist omdat 't reglement 
niet voorzag in het geval van ontbinding, de leden gerechtigd 
waren hun eigen wet te maken en stelde daarom voor om over 
het voorstel te stemmen. 

De heer Leliman, ter vergadering aanwezig, gaf een histo
risch overzicht omtrent het ontstaan der Afdeelingen in het 
algemeen en van de Afdeeling Rotterdam in 't bijzonder, en 
herinnerde daarbij, dat juist de eerst alhier opgerichte vereeni
ging van Bouwkunst-beoefenaren zich, op eigen verzoek, als 
Afdeeling van de Maatschappij had gevestigd en daarna 
het goede voorbeeld van Rotterdam ook door andere plaatsen 
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was gevolgd. Hij zou 't zeer bejammeren als hier, zoo maar 
op staanden voet, een besluit werd genomen, waardoor een 
band zou verbroken worden, die reeds zooveel jaren had be
staan cn toch altijd de gewenschte aanraking had tengevolge 
gehad. 

De heer Droogleever releveerde, dat er van de Maatschappij 
geen heil meer te verwachten is; dat de Afdeeling door de 
nieuwe wet, die het aannemen van niet-leden der Maatschappij 
verbiedt, in ledental met + 50 was verminderd en dat langer 
dralen den ondergang der Afdeeling zou tengevolge hebben. 

De heer Leliman antwoordde, dat toch reeds iets in de ge
wenschte richting was verkregen, door de nieuwe bepaling, 
dat de Afdeelingen plaatselijke leden beneden de 23 jaar moch
ten aannemen. Hij, voor zich, vond 't beter om bij de Maat
schappij op wijziging van de wet aan te dringen, dan zich af 
te scheiden, hetgeen slechts tot scheuring en verbrokkeling 
van krachten zou aanleiding geven. De talrijke opkomst in 
deze vergadering was voor hem het bewijs, dat er belangstel
ling bij de leden bestaat; hij hoopte, dat die belangstelling 
groot genoeg zou zijn, om te verhinderen, dat hier een zoo be
treurenswaardig besluit zou worden genomen. 

De heer Van der Linden gaf ook nog te kennen , dat het 
Voorstel is uitgegaan van niet-leden der Maatschappij en 
dat iemand toch niet uit zijn eigen huis door vreemden mag 
worden verwijderd. Zoolang hier leden zijn van de Maatschappij, 
zal er z.i. ook een Afdeeling blijven bestaan, weshalve hij niet 
kon begrijpen hoe zoo iets aan de scherpzinnigheid van den 
heer Droogleever kon zijn ontsnapt. 

De heer Droogleever antwoordde, dat, om bij het gezegde 
Van der Linden te blijven, zijn voorstel niets anders ten doel 
had, dan het bedoelde huis voor instorting te vrijwaren. Im
mers dat huis zou flink in orde worden gemaakt, zoodat't voor 
het gebruik geschikt werd, dat thans niet 't geval is. 

Opnieuw werd op « s t e m m e n " aangedrongen, waaraan echter 
geen gevolg werd gegeven, omdat de Voorzitter bleef weigeren 
het voorstel in stemming te brengen. 

De voornaamste grief betrof Amsterdam, hetgeen door zijn 
ledenaantal, dat de vergaderingen zoo gemakkelijk kan bij
wonen, alles domineerde, zoodat de voorstellen der Afdeelingen, 
wanneer ze niet in den geest van Amsterdam vielen, nooit kans 
van slagen hadden. 

De heer Van Wijk vond hierin aanleiding om luide te pro
testeeren tegen het feit, dat de Afdeelingen niet ieder een aan
tal stemmen konden uitbrengen in verhouding tot haar leden
aantal. Hierdoor toch kan de toestand nooit goed worden en 

bleef Amsterdam de meeste vruchten plukken van hetgeen door 
al de leden werd mogelijk gemaakt. 

De heer Fol deed het voorstel, om deze gewichtige zaak niet 
in deze vergadering af te handelen, maar het Bestuur en de 
leden in de gelegenheid te stellen het voorstel nader te over
wegen, om dan in een eerstvolgende vergadering op de zaak 
terug te komen. Inmiddels zou ook het Bestuur der Maat
schappij in de gelegenheid zijn, van zich te doen hooren, waar
door de kans bestond, dat er een minnelijke oplossing kon 
worden getroffen. 

Dit voorstel vond steun bij den heer Van Hattem. Ook de 
heer Van Wijk zou gaarne zien, dat't tot een schikking kwam, 
die echter de heeren Droogleever en Muller voor onmogelijk 
hielden, omdat de wet der Maatschappij alle wijzigingen van 
ingrijpenden aard verbiedt en het Bestuur genoeg heeft getoond 
in geen geval te willen medewerken, om aan het bezwaar der 
Afdeelingen gehoor te geven. 

Men drong dus aan op stemmen, hetgeen echter de Voor
zitter bleef weigeren, waarop de gemoederen nogal in gisting 
kwamen en te midden waarvan de Voorzitter eensklaps de Verga
dering sloot. 

Alstoen werd door een der leden den heer Voorhoeve, Vice-
voorzitter der Afdeeling, uitgenoodigd de Vergadering te her
openen en de zaak in stemming te brengen. Deze echter, 
ofschoon niet toegevende dat het voorstel onwettig is, vond't 
voorzichtiger thans, nu de tijd reeds zoover verstreken was 
(vele leden maakten aanstalten om te vertrekken), het voorstel 
niet in stemming te brengen, maar aan te houden, hetgeen 
tenslotte werd goedgevonden, waarna de Vergadering uiteen
ging. 

Wij hopen dat het Bestuur der Maatschappij niets onbeproefd 
zal laten, om een breuk te voorkomen, en geven het denkbeeld 
aan, dat het Bestuur bij de eerstvolgende vergadering tegen
woordig zij, om, door zijn invloed en prestige, de Maatschappij 
voor een gevoelig verlies te vrijwaren, een verlies dat, ook 
met het oog op de overige Afdeelingen, diep ingrijpende ge
volgen zou kunnen na zich slepen. 

( A , et A . ) C O R R E S P O N D E N T I E . 
Aan den heer f. L. te Apeldoorn. De bedoeling van het 

programma is niet anders, dan zooals het er staat, namelijk 
»een zaal voor 300 personen". 

De i"*'-Secretaris. 

A D V E R T E N T I Ë N . 

AANBESTEDING. 
B U R G E M E E S T E R en W E T H O U D E R S der 

Gemeente ARNHEM zullen Donderdag 2 Octo
ber 1884, 's voormiddags 11 ure, in het open
baar ten Gemeentehuize aanbesteden: 

H e t m a k e n v a n T R O T T O I R S met 
aanverwante w e r k z a a m h e d e n , 
he t O P H O O G E N v a n een ge
deelte aan de O u d e K r a a n , en 
het m a k e n v a n een C E M E N T E N 
R I O O L i n de Spijkerstraat. 

Bestekken tegen betaling ter Secretarie ver
krijgbaar. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Vrijdag 3 October 1884, des namiddags 

te 3 uren, zal in het Café-Restaurant Kras-
Kapotst*, door de Naatnlooze Vennootschap 
"Bouwmaatschappij De IJsbreker" 
worden aanbesteed: 

Het bouwen van 3 Heerenhuizen 
in é e n blok, aan de Weesper-
zijde, hoek 3d' Roerhavestraat 
te Amsterdam, met de leveran
tie van alle Materialen en Ar-
beidsloonen. 

Het Bestek en de Teekeningen zjjn ad 
ƒ 2 . 5 0 per stel te verkrjjgen ter Stoomdruk
kerij van R O E L O F F Z E N en H ü B N E R , N . Z . 
Voorburgwal No. 187. 

Inlichtingen geeft de Ingenieur-Architect 
A . L . V A N G E N D T , te Amsterdam. 

AANBESTEDING. 
Op Woensdag 8 October 1884, des namid

dags ten 5 ure, zal door den Architect J . M . 
KONING te Muiden, namens zjjn Principaal, 
in het Hotel DUET RECHTHUIS" te Muider-
berg, worden aanbesteed: 

Het bouwen van twee Woonhui
zen met Boerderij te Muider-
berg. 

Aanwjjzing op het terrein op den dag der 
besteding, des namiddags ten 3 ure. 

Van af Donderdag 2 October a. s. zjjn ge
drukte bestekken ad ƒ 1.— verkrijgbaar Mi 
den Boekhandelaar F . W. E G KLING, Singel 
498 Amsterdam, en bjj den Architect voor
noemd, bjj wien de teekeningen ter visie 
liggen. 

Door het Algemeen Advertentie-Bureau van N I J G H & VAN D I T M A R , te Rotterdam en Amsterdam, is heden uitgegeven eene ljjst, 
aangevende 

75 Aanwijzingen 
om te 

Annonceeren. 0 
pgave van alle in 
Nederland verschij
nende Couranten. 250 A F D R U K K E 

v a n 

C L I C H E ' S , Proef- Advertentiën wor 
den vooraf gratis 
geleverd. 

Indien men aan deze Ljjst, groot 12 kwarto pagina's, bjjzondere attentie schenkt, zal men daarin ongetwjjfeld een of meer 
publiciteiten vinden, waarvan met gunstig gevolg gebruik kan worden gemaakt. Vooral zjj de aandacht van belanghebbenden ge
vestigd op de daarin voorkomende. 

Publiciteiten No. 34, 38, 48 en 61: voor leenings-Advertentién. — Publiciteit No. 32: voor hen, die in de hoofdplaats 
van iedere provincie hunne Advertentie wenschen gelezen te zien. — Publiciteit No. 51: voor AdcerUntièn, die door ie Handelaars in ge
heel Nederland moeten gelezen morden. — Publiciteit No. 66: voor Industrieel/- Advertentiën. 
gÊf Het heeft onze aandacht getrokken, dat in het buitenland het ad verteeren met cl ichés al meer en meer in zwang geraakt. 

Volgens onze meening is dit zeer practisch, daar eene advertentie met een daarbij passend cliché onmiddellijk in het oog 
moet vallen. Ten gerieve van onze cliënteele hebben wjj een grooten voorraad clichés doen vervaardigen, waarvan een ge
deelte in deze Ljjst is afgedrukt. Indien de publiciteit, die men ons Advertentie-Bureau wenscht op te dragen, maar eenigszms 
belangrijk is, kan de belanghebbende uit deze clichés eene keus doen. Onverschillig hoe groot het aantal bladen is, waarin 
een advertentie moet worden geplaatst, leveren wij er kosteloos het noodige getal clichés bjj. 

Voor dit blad worden aan genoemd Advertentiebureau dagelijks advertentiën aangenomen en bjj eenigszins belangrijke order 
eveneens clichés gratis bijgeleverd. 

N I 7 G H c f e V A N 

27 September 1884. DE O P M E R K E R . 34/ 

De Ondergeteekende, Civiel en Werktuig
kundig Ingenieur te Rotterdam, Zuidblaak 
26, maakt bekend, dat hij de agentuur 
voor Nederland van de firma ff. H. ALLEN 

C , fabrikanten van Centrifugaalpompen cn 
Pompmachines te Londen, met goedvinden van 
laatstgenoemden, heeft O V E R G E D R A 
G E N aan den Heer C . H O K R Z N . te 's-Ora-
venhage; terwjjl hjj zich bjj voortduring 
blijft belasten met het ontwerpen en uit
voeren van Stoomgemalen. 

H . P . N . H A L B E R T S M A . 
Rotterdam, 1 September 1884. 

Onder referte aan bovenstaande kennisge
ving, beveelt de Ondergeteekende zich aan 
voor de l e v e r i n g van Centrifugaal
pompen , Pompmachines voor Polder-
bemaling, Directwerkende Pompma
chines voor Circulatiewater voor Op
pervlak-Condensors, Directwerkende 
Ventilators voor Stoomschepen, Snel
werkende Machines voor het drijven van 
Dynamo-Electrische Machines, Hy
draulische Kaapstanders en Hydrau
lische Stoom-Aanzet-Machines. 

's-Hage, 1 Sept. 18S4. C . BOK Rzx. 

J . L. BACON & C°. 
Ingenieurs, aannemers van verwarming en ventilatie. 

Gouden Medaille, 
Tentoonstelling 1883, Amsterdam, 

N i e u w e v a a r t , 10 
AMSTERDAM. 

Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge
stichten , woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 

Projecten en bcgrootingen worden kosteloos 
geleverd. 

Heeren Architecten. 
P A R K E T V L O E R E N V A N H O U T van 

A. BEMBE Keulen 
(Mergentheim, Mainz) opgericht in 1780. 
Deze fabriek levert in de beste soorten, 

kant en klaar gelegd, de vloeren naar het 
bestaande Monsterboek of naar te geven tee
kening; ook Parket op Asphalt. Vele 
vloeren zjjn reeds tot tevredenheid der be
stellers, in Nederland geleverd. 

Bekroond met de eerste prijzen op de 
Tentoonstelling te Amsterdam 1883. Monsters 
en prjjzen worden gaarne verstrekt door den 
vertegenwoordiger voor Nederland: 

FRANZ DYCKERHOFF, 
Emmerik aan den Rijn, 

1 

Vraagt Catalog. 
NEDERL. 

Yan der 
U n i v . op 

LOONl 

Losanges , 
IJzeren Daken, 

cn Zijbekl., 
IJzeren Gebouwen, 
Gegalv. IJzeren 

Emmers, Tobben, 
Gieters, enz. enz. 

VERZINKFABEIEK, 

inden & Co. 
Dordrecht. 

Zuinigheids- I Niet auugrocien-
n .. I lie en roestwe-
«OOSteriJzerS.| rende Verven. 

L 
KLOÜS & VAN L I I H I K H 

R O T T E R D A BI 
E I G E N A A R S v a n B A Z A L T G R O E V E N 

in R I J N P R U I S S E N . 
Agenten van de Maatschappij van 

Quenast, van de Hardsteengroeven 
der Maatschappij St. Georges en van 
de Bonner Portland-cement Fabriek. 
Handelaars in Bazalt, Hardsteen, Straatkeien, 

Portland-Cement, Bruinsteen, enz. 

' P A R K E T V L O E R E N , * 
3 VILLEROY ft BOCH, METTLACH £ 
2 BOCH Frères, MAUBEUGE K 
=5 MINTON, HOLLINS & C°., STOKE £ 
•*> b|] de Vertegenwoordiger, en Depothouders: i±i 
Z, r > E L I I N T &L O . , g 

Oostzeedijk 248, Rotterdam. 

KYANISEERFABRIEK 
VAN 

J. & D. VAN DER POT 
R O T T E R D A M . 

Voor Rasterwerk, zoowel bezaagd als rus
tiek, Binten, Vloerdelen, geheele 

getimmerten enz. 

Volkomen behoedmiddel tegen rotten 
en Champignon, 

terwijl de vloeren ook veel minder afslijten. 
Alles wordt op verlangen volgens 

teekening gereed gemaakt met bijlevering van hout. 

Commissionairs in 
D e n n e n - , V u r e n - , G r e e n e n - e n E i k e n 

B E S T E K H O U T . 

Eenige handelaren in de 

Prima PORTLAND-CEMENT, 
merk DlCHEKl lOFl ' * snnvi:, 

in wichthoudende vaten van 180 Kilo en in 
zakken van 70 Kilo, niot vervalscht met hoog
ovenslakken , kalksteen, tras of andere bijmen
ging, en laat op de zeef van 900 mazen p. 
c . M 2 , hoogstens 4"„ achter. 

H A R D - en Z A N D S T E E N e n 

NIEDERMENDIGER BAZALT LAVA. 
Chemisch bereide V e r f , 

O L I E B I J T S E L S en V E R N I S S E N 
uit de fabriek van den Heer 

F . A. Q. V A N G E L D E R , 
te Rijswijk bjj 's Hage. 

Italiaansche Mozaïk vloeren, 
volgens teekening. 

ENGELSCHE AARDEN BUIZEN. 
B E L G I S C H E G I P S . 

Vuurvaste Steenen en Vuurklei enz. 

FABRIEK DE HOLLANDSCHE IJSSEL 
D E J O N G H & C. 

Civiel-Ingenieurs te Ondewater, 
leveren en vervaardigen in den kortst mogelijken tijd alle soorten van Stoombaggermo-
lens in hout- of ijzerconstructie, volgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte en op
brengst van 150 tot 2000 M 3 per werkdag, Stoomgraafmachines (Fxcavateurs), Stoom
werktuigen, Ketels, Drijfwerken, Locomobielen, Heimachines, Steen- en Tegelvorm
machines, IJzeren Kap- cn B r u g c o n s t r u c t i è n enz. 

THE0D. FERD. BIERHORST, 
H A A R L E M , 

levert: 

Windmotoren 
tot pompen, waterverzor
ging en transport van wa

ter n.iar alle hoogten. 

Waterleiding 
voor kleine Gemeenten 

oin machines te drjjven 
tot 15 paardenkracht, 

speciaal voor 

WE 

zeer geschikt. 

feta 

T U R F M O L M S T R O O I C L O S E T . 
Patent van O T T O P O P P E Kirchberg. 

Eenigste constructie, welke aan bestaande 
privaten zonder groote kosten kan aange
bracht worden. Goedkoopste en volmaakste 
desinfectie, voor Privaat tonnen. 

Turfmolm heeft de eigenschap alle 
vochtige excrementen op te zuigen, 
waar de stinkende amoniak-gassen 
gebonden en de meststof in den vorm 
van snuif gemakkelijk verzonden kan 
worden. 

Het closet is van binnen voorzien van een 
mechanisme, die iederen keer niet meer Turf
molm strooit, als noodig is om de faeces te 
bedekken en te desinfecteeren. 

F A M I L I Ê Ï E S S E N A A R 
van verstelbare hoogte voor kinderen 

van fi tot 1S jaren, 
onmisbaar in ieder huis. 

F A B R I K A N T : 
La Construction Imliistrielle 

te B R U S S E L . 

Vochtwerende Parketvloeren, 
Tapijt-Parketvloeren 

alle soorten van 

eenvoudige en rijke P A R K E T V L O E R E N . 
Waterdichte en onbrandbare 

HOUTASPHALT-VLOEREN. 
Manner, Mozaïk en Granito, 

G l a s - en Stilt-Mozalk. 

Gekloofde Plafonneerlatten. 
Groote partij witte en bruine 

ROTSSTEENEIV 
tot lagen prjjs T E KOOP. 

Prospectus en prjjzen op aanvrage bij 
T H E 0 D . F E R D . B I E R H O R S T , Haarlem. 
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Aanbesteding. 
B U R G E M E E S T E R en WETHOUDERS van 

HENGELO zullen, voorbehoudens goedkeu
ring van den Raad dier gemeente, op Woens
dag 1 October a. s., 's middags 12 ure, pu
bliek aanbesteden: 

Het verbouwen der School te 
Woolde en het daarnaast stich
ten eener Onderwijzerswoning, 
beiden gelegen aan den straat
weg naar Delden. 

Bestek en teekening zjjn van af 2t Sep
tember a. s. ten Raaihuizc te verkrijgen. 
Inlichtingen verstrekt de Gemeente-opzich
ter, door wien 's Maandags vóór de besteding 
's morgens 10 uur op het terrein aauwjjzing 
zal gedaan worden. 

Burgemeester en Wethouder* toorn.: 
A. D. VAN A S S E N D E L F T D E C O N I N G H , 

Burgemeester. 
B. G. GUIKINK, Secretaris. 

Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VAL DE TRAVERS, 
FABRIEK T R A D E M A R K . 

AMSTERDAM 
Belt weg N " . 3. 

N A T U U R L . A S P H A L T 
VAN 

M L DE TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

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

STOOMKETELS o TOkTlIEl 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

18SH bekroond met 
EEEE-LIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

Hollandsche T u i n e n Z e e p a a r d , 
Bickerstraat 

A1V. S T E R D A M . 
P I 1 0 T 0 L l T I H M . l t A I K , P I I O T O M I M A P I I I E 

e n S t é r é o t y p e - I n r i c h t i n g 
van G. J. THIEME, te Arnhem. 

De ondergeteekende vestigt de aandacht 
op zjjne inrichting voor INio lo l i l l iog i» | ih ie , 
bjjzonder geschikt voor de reproductie van 
Plan», Teekeningen enz. van H H . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l ' l ioiozlnr»-
graphic voor de reproductie van Platen cn 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van H H . Uitgevers en op 
zijne «iivri-iiijpi-ini i< ii i lng vuur H H . Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

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

De heer JOH. G. S T E M L E R Cz., te Am-
tUrdum, heeft zich welwillend belast met het 

geven van inlichtingen en het aannemen van 
estellingen voor Ph»i« l l i i i« (r i . | i l i iF , zonder 

prijsverhooging voor de bestellers. 
Gr. J. THIEME. 

G e c o m p r i m e e r d e A s p h a l t w e g e n e n d i t o D o r s e h v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p h a l t - M a s t i c k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i n g - K i n k s , M o u t v l o c r e n , 

K e l d e r s . 
K o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a g a z j j n v l o c r e n , G a n g e n , V e r a n d a ' s » 

B r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , U e t o n - F n n d e e r i i i g r n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraas werend. 
A s p h a l t speciaal tot wering v a n vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zicb 
te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg S, Amsterdam, of bii den Heer 
H. G. K N O O P S C.OZN., Beekstraat F . « 2 , te Arnhem 

De Directeur, W. PATON WALSH. 

BECKER & IU l)l)l\<;il. - ARNHEM. 
K O N I N K L I J K E F A B R I E K VAN 

W A T E R P A S - , 

H O E K M E E T -
en andere 

I N S T R U M E N T E N 
voor I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S e n z . 

T E R R A - C O T T A - F A B R I E K 
gevestigd te ZEIST (sedert 1835), 

B E K R O O N D M E T D I V E R S E M E D A I L L E S . 

Magazijnen te Amsterdam, Achteroosteinde 
bij het Paleis voor Volksvlijt. 

Uitgebreide handel in: Kleurige Gevel- en Proflolstoon, Fransche Muur-, 
Vloer-, Trottoir- en M o s a ï k t o g o l s , alle soorten Dakpannen en IJzeren Dak
ramen. Portland-Cement franco aan elk Station op keur en prjjzen tegen elke 
concurrentie. 

y s t e e n h o u w e r i j , gestampte Kunstzandsteen en 
. Gegoten Cementen Voorwerpen. 

Eene groote keuze M A R M E R E N S C H O O R S T E E N M A N T E L S uit de Stoom-
marmerfabriek van den heer E . K. UZINGA is in onze Magazjjnen dageljjks ter bezich
tiging voorhanden. 

G R A F Z E R K E N en M O N U M E N T E N , B E E L D E N cn V A Z E N , Marmeren 
en Bremer V L O E K E N , A L B A S T I N E en CHEMISCHE V E R F . 

MAMTMJY éjr Co., 
Achteroosteinde, AMSTERDAM. 

Geëmai l leerd- i j zeren PEILSCHALEN, 

WEEGWERKTUIGEN. 
LÏUlOOPFIi l c i 

Avenue Rogier 27 Luik. 
L A R O C H E T T E S T E E N , bekroond op 
de Tentoonstelling der Maatschappij ter be
vordering der Bouwkunst in 1S82; verder 
Hardsteen, Keijen, Kalk , enz. enz. 
Monsters op aanvrage verkrijgbaar. 

G. J. VINCENT & C 0., 
Kunstsmeden, 

Bekroond op de Internationale Koloniale 
en Uitvoerhandel Tentoonstelling 

te Amsterdam in 1883 met de 
Z I L V E R E N M E D A I L L E . 

ialiteit in IJzeren Hekken 
F I J N S M E E D W E R K . 

Leveren : P a a r d e n r u i v e n , IJzeren K e 
tels en Reservo irs voor water, olie, enz. 

Gedrukt by 6. W. van der Wiel & O., te Arnhem. 

N E G E N T I E N D E J A A R G A N G N-. 40. Z A T E R D A G 4 OCTOBER ü 

Redacteur-Uitgever F. W. V A N G E N D T TGz. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia: | A N SPRINGER, 

C . B. POSTHUMUS MEYJES en A. \V. WKISSMAX. 
Stukken voor het Genootschap, de Redactie betredende, te adresseeren 

aan den Heer C . B. POSTHUMUS M E Y J E S , Kerkstraat 170 te Amster
dam, en die omtrent de Administratie van het Genootschap aan den 

Heer T H . G. STRENGERS, Oosterdoksluis, te Amsterdam. 
Alle andere stukken en advertentiün aan het Bureau van De Opmerker, 

Driekoningen straat N°. 28 te Arnhem. 

j A B O N N E M E N T ƒ2.25 P 8* 3 maanden of wel zes gulden per jaar bij 
vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag; voor het buitenland 

f 7.50 en Nederlandsch-Indië f 9.—, bij vooruitbetaling. 
A D V E R T E N T I E N , ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 

cent voor een bewijsnommer, worden tot Vrijdag avond aangenomen. 
I Voor veelvuldige plaatsing of een groot aantal regels worden abon-
: nemen ten gesloten. 

AFZONDERLIJKE NOMMERS, uitsluitend bij contante betaling te beko-
I men, ad 15 cent per stuk en 25 cent per plaat. 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T GENOOTSCHAP. 

Heeren Leden wordt bericht: 
dat als gewoon lid van het Genootschap is aange

nomen de heer G. A. Heinen, decorateur. 
Namens het Bestuur, 

de I ste-Secretaris 
Th. G. Strengers. 

(A.etA.) 3 OCTOBER T E L E I D E N . 
In het begin der vorige maand circuleerde in ver

schillende bladen het nieuwtje, dat het standbeeld van 
onzen oud-burgemeester Pieter Adriaansz. van der 
Werflf onthuld was. Het feit van de toenmalige ont
hulling moest echter als eene „studentengrap" beschouwd 
worden, en de zaak werd door middel van een paar 
zeilen weder zoo spoedig mogelijk ongedaan gemaakt. 
Dit laatste was uit het bericht, dat onlangs daaromtrent 
in De Opmerker voorkwam, niet op te maken en het 
is daarom alleen, dat het hier te berde gebracht wordt. 

Ieder, die weieens een monument heeft zien ont
hullen — en wie heeft dat tegenwoordig niet — kan zich 
door even de oogen te sluiten, best voorstellen hoe 
ook hier weder de gebruikelijke feestrede uitgesproken 
werd, hoe uit een goed bezette muziektent toepasselijke 
tonen weerklonken, o. a. „het liedeken van Doesa", 
eene melodie van omstreeks 1600 en thans tot marsch 
omgewerkt; hoe verder de meer en meer gebruikelijke 
kinderenrei door middel van hunne vocale talenten de 
geheele zaak meer luister trachtte bij te zetten — dit 
alles is zooals dat meer gebeurde. Alleen zou melding 
gemaakt kunnen worden van het allernieuwste op het 
gebied van onthullen, althans in ons land, en dat is 
de wijze, waarop het omhulsel weggenomen wordt en 
hier door middel van electriciteit moest geschieden. 
Mocht het echter zijn, dat de lezer nadere bijzonder
heden omtrent den geheelen gang van het feest wenscht 
te weten, dan is 't het best hem te verwijzen naar de 
dagbladen, die hem volkomen bevredigen kunnen. 

Wij zullen ons echter beperken tot het beschouwen 
van het monument zelf, en wat verder in een blad als 
De Opmerker thuis behoort; vooraf evenwel een enkel 
woord over den historischen optocht, die ook een deel 
van het feestprogramma uitmaakte en besloten werd 
met een allegorische voorstelling der sedert kort hier 
bestaande practische ambachtsschool. Het was een 
wagen, met de attributen der Bouwkunst versierd, 
waarop zich een schaafbank, een smidse en een schil
derezel bevonden, waarbij eenige leerlingen de respec
tievelijk bij deze instrumenten behoorende kunsten 
vertoonden. Zij werd omgeven door de overige leer
lingen in uniform of werkpak, terwijl de leeraren der 
inrichting den stoet besloten. 

Het totstandkomen van het monument is een ware 
lijdensgeschiedenis te noemen, en het is der commis
sie stellig een pak van het hart, dat de zaak nu aan 
een eind is gekomen. De eerste en grootste tegen
spoed veroorzaakte de kassier, bij wien het geld gede
poneerd was en die hiermee op den loop ging, terwijl 
het monument reeds in bewerking was ; een zware taak 
was 't om het kapitaal, waarvan nog iets gered was, 
weer compleet te krijgen. Toen het er was, kwam 
het kiezen van een geschikte plaats voor de oprich
ting aan de beurt: na lang beraad werd hiervoor de 
Ruïne gekozen. Intusschen prijkte het standbeeld in 
een der zalen van de teekenacademie in Den Haag op 
eene schilderijen-tentoonstelling, ondanks de protesten 
der commissie van het monument, die nog geen eigen
domsrechten kon doen gelden. Verder zal 't wellicht 
nog menigeen versch in 't geheugen liggen, hoe in het 
voorjaar een strijd gevoerd werd over de richting van 
het front van het monument. De ontwerpers hadden 
't naar het Zuiden willen hebben, ter wille van de 
gunstige verlichting, die het bekronende standbeeld 
alsdan zou verkrijgen, terwijl het Dagelijksch Bestuur 
van Leiden aan de Noordzijde de voorkeur gaf, om
dat het dan niet met den rug naar de zijde van de 

http://PI10T0LlTIHM.lt


350 DE O P M E R K E R . 4 October 1884. 

naastbijzijnde hoofdstraat, het Rapenburg, zou gewend 
zijn. Ondanks de overtuigende bewijzen, dat een stand
beeld met het front naar de Noordzijde zich hoogst 
ongunstig voordoet en waarbij eene reeks bestaande 
voorbeelden uit alle werelddeelen aangehaald werden, 
mocht het niet baten , en de Gemeenteraad nam , op 
voordracht van Burgemeester en Wethouders, het be
sluit om Van der Werff steeds met den rug naar het 
licht te laten staan. 

Zooals het monument zich nu voordoet, staat het 
nagenoeg middenop de Ruïne. Het verheft zich op 
een terras van vrij aanzienlijke afmetingen en is geheel 
van hardsteen. De profielen en versieringsmotieven, die 
erop aangebracht zijn, zijn aan den Griekschen stijl 
ontleend. Het bovengedeelte is aan de vier zijden 
voorzien van bronzen basreliëfs, die betrekking hebben 
op het beleg en ontzet van Leiden in 1574, en wordt 
bekroond door het op ongeveer dubbele levensgrootte 
voorgesteld beeld van Van der Werff, eveneens van 
brons. 

De frontzijde geeft eene voorstelling van den eed 
van trouw, eenmaal den Prins gezworen, waaronder 
gegrift is: 

Het Vaderland getrouwe 
Illijf ik tot in den dood! 

Ter rechterzijde zien wij een gevecht tusschen be
legerden en belegeraars, waaronder: 

Zoolang wij hebben handen, ziet, 
Om t'eten é é n , één om te vechten, 
Zoo komen wij tot schande niet. 

De linkerzijde vertoont eene prediking in de kerk, 
ter dankzegging aan Leiden's ontzet, waaronder: 

Ik zal met al mijn hart den Heer 

Blijmoedig geven lof en eer. 

Terwijl eindelijk de achterzijde ons het ontzet zelf 
aanschouwelijk maakt, waaronder: 

Nu mogen wij afdrogen 
Onz' lang bekreten oogen, 
Want Leiden is ontzet. 

Afgietsels van deze basreliëfs waren reeds op de 
Arnhemsche tentoonstelling geëxposeerd. 

Nog zien wij op de voorzijde vermeld, dat het monu
ment opgericht is: 

Ter gedachtenis aan de verdediging en 
verlossing van Leiden. 

De bevestiging van Nederland's vrijheid 
cn ter eere van den Burgemeester 
l'ieter Adriaansz. van der Werff. 

Terwijl op het benedengedeelte de raad gegeven 
wordt om vroolijk te zijn, door de regels: 

Juich Holland, dat door Leiden's moed 
Uw roem, uw vrijheid zag behoed. 

De letters maken wel geen hoofddeel van het ge
heel uit, maar nemen toch een voorname plaats in; 
we zouden ze daarom wat meer karaktervol wenschen. 

Hoewel het werk van den architect, den heer H . P. 
Vogel, verdienste bezit, moet den heer Koelman als 
beeldhouwer voorwaar het leeuwendeel van den roem 
toegekend worden. De flinke houding van het stand
beeld, vol uitdrukking, doet den meester kennen en 
maakt, dat men de minder gelukkige punten in de bas-

reliefs over het hoofd ziet; die aan de voorzijde toch, 
waar het afleggen van den eed voorgesteld wordt, heeft 
wel eenige overeenkomst met de wijze, waarop de Egyp-
tenaren gewoon waren hun tempelwanden te versieren, 
zoo staan de figuren achter elkander, allen in dezelfde 
houding met de hand omhoog. Gaat men echter na, 
dat de kunstenaar deze reliefs verscheidene jaren ge
leden modelleerde, dan zou het niet onmogelijk zijn 
dat hij zelf er niet geheel tevreden mede is. 

Ten slotte nog iets over de decoratie van stadswege, 
die behalve uit de onvermijdelijke vlaggen en wimpels, 
ook nog uit een tempelwand bestond, van latwerk ge
timmerd en die geïllumineerd moest worden. Het cu
rieuste hiervan was gelegen in de middelste der drie 
poorten van dezen wand, door n.l. hierin een perspectief 
van het gewelf der doorgang tc zien te geven. Natuur
lijk was er slechts een persoon gelijk, die zoo gelukkig 
was om zich op het juiste punt te bevinden, vanwaar 
die poging tot gezichtsbedrog gelukte, zoodat men 
licht kan nagaan dat, op een veld als de Ruïne, de 
groote menigte een verkeerden indruk van deze voor
stelling moest krijgen. Tot verontschuldiging zou kun
nen dienen, dat de Gemeenteraad niet genoeg geld dis
ponibel gesteld had om een nieuw spektakelstuk te 
doen maken, waardoor de deskundigen, die toch iets te 
voorschijn dienden te brengen, eene decoratie moesten 
opschommelen uit langvervlogen jaren, toen men het 
met de wetten van de decoratieve kunst nog niet zoo 
nauw nam. 

De volkssmaak is echter, naar wij hopen, reeds 
genoeg ontwikkeld, om dergelijke scheeve voorstellin
gen op te merken en af te keuren. 

Uiden, 3 October 1884. D. J. 

(A. et A.) BIJ D E P L A A T . 
Bijgaande plaat geeft een afbeelding van het zooge

naamde kaaspaklnds van de laatstelijk gehouden Inter
nationale Landbouw-tentoonstclling te Amsterdam. 

Dit paviljoen, opgericht voor rekening van de hee
ren H . J. Wijsman & Zoon, werd niet bestemd om een 
model-kaaspak/iuis voor te stellen, maar wel om een 
grootsche inzending te bevatten van alle mogelijke 
soorten Nederlandsche natuurboter en kaas , op Hol
landsche wijze bereid, in verschillende toestanden: zooals 
het product van den boer komt, zooals het aan de markt 
wordt gebracht, in het pakhuis wordt opgeslagen en 
geconserveerd, en eindelijk verpakt wordt tot verzen
ding door het land, naar het buitenland en de tropen. 

Het paviljoen bestaat uit een hoofdgebouw en drie 
vleugels. 

Het hoofdgebouw bevat een „bar", waar vier Hol
landsche en Friesche boerinnetjes in nationaal kostuum 
het publiek in de gelegenheid stelden om het tentoon
gestelde te „proeven". 

De vleugel tegenover den hoofdingang was ingericht 
voor de boterstellingen, waar tevens een groote py-
ramide opgericht was, bestaande uit de diverse soorten 
overtreksels, fusten, Keulsche potten, blikwerk enz. 

In de beide andere vleugels, ter linker- en rechter
zijde van het hoofdgebouw, waren de kaassoorten ge
ëxposeerd. 

Het gebouw is uitgevoerd (in imitatie altijd!) van 
zandsteen; de balustrade op het hoofdgebouw en de 
pannen van terra-cotta; deuren, kalf, raamvullingen, 
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pinacles van brons. De friesversiering en de vulling 
boven de bogen in gekleurd glasmozaïek op gouden 
grond, en een faïence-versiering bij de penanten. 

De uitvoering werd opgedragen aan de firma Staal 
en Haalmeijer; de heeren Heinen (decoratieschilder), 
en Van der Pek en Bauschulze assisteerden bij het 
decoratieve gedeelte. 

A. SALM G.BZN. , architect. 

A R C H I T E C T U R A E T AMICITIA. 
Vergadering van I October 1884. 

Na opening der vergadering cn lezing der notulen 
en ingekomen stukken , wordt overgegaan tot dc bal
lotage van den heer Heinen, die als lid wordt aan
genomen. 

De heer H. J. Scheltema houdt nu zijne aangekon
digde bijdrage over sluizenbouw, en behandelt uitvoe
rig vele belangrijke onderdeden van deze gewichtige 
afdeeling der waterbouwkunst. Door tal van teeke
ningen licht spreker zijne voordracht toe, die met 
aandacht gevolgd wordt en waarvoor hem de dank 
der vergadering gebracht wordt. 

De heer J. C. D. di Gazar doet daarop het plaat
werk „Baukunst des Mittelalters", vanj. Otzen, circu-
leeren, en de heer G. van Arkel stelt eenige ontwer
pen van zijne hand ter bezichtiging. Beiden heeren 
wordt voor hun moeite dankgezegd. 

Na het afdoen van enkele huishoudelijke zaken wordt 
de vergadering gesloten. 

FETISJISME IN Z A K E S T A A T S W E R K E N . 
Als de schatkist gevuld is, gelijkt de waarschuwing 

van hem, die zijne stem verheft tegen een herhaald 
beroep op den Staat, op het geroep in de woestijn. 
Nu onze schatkist telkens leenen moet om niet ledig 
te zijn, en ieder overtuigd is van de onbekwaamheid 
en onwaardigheid onzer wetgevers, vindt men mis
schien ccn meer geopend oor , als men aanmaant tot 
zelfhulp. Het oogenblik schijnt mij dus gunstig toe 
om iets mede te deelen uit Herbert Spencer's Sins of 
legislators, in Mei j.l. verschenen in The Contemporary 
Review. 

Een apothekers-provisor, die, na geluisterd te heb
ben naar dc omschrijving van een pijn, welke hij voor 
koliek houdt, maar die werkelijk veroorzaakt wordt 
door darmontsteking, en een purgatie voorschrijft, die 
den lijder doodt, wordt schuldig geacht aan man
slag. Maar wij meten de verantwoordelijkheid der 
wetgevers voor hunne misslagen op een veel minder 
strenge wijze. Niet alleen worden zij niet gestraft voor 
de rampen, die zij verwekken, maar zij worden ter
nauwernood misprezen. Men neemt niet eens aan, 
dat de ondervinding den wetgever geleerd moet heb
ben , niet tusschen beiden te treden vóórdat hij zich 
zeiven gevormd heeft. 

Hij wordt niet veroordeeld wegens het veronacht
zamen van de waarschuwing voor roekelooze tusschen
komst. Integendeel, het wordt verdienstelijk geacht, 
als hij, misschien pas van dc hoogcre burgerschool 
gekomen of van de balie, waarbij hij als advocaat wat 
geld won, of van een dorp, waar zijn honden hem 
populair maakten, in het Parlement optreedt en lucht
hartig de middelen bevordert of belemmert om te wer
ken op het staatslichaam. Î n in dit geval kan hij 
zicli niet verontschuldigen met tc zeggen dat hij niet 
weet, hoe weinig hij weet. (Zie ook Fritsje, in Mul-
tatuli's Specialiteiten.) En toch zijn dc kwalen, ont
staan door slechte wettenmakerij, ontzettend groot in 
vergelijking met die, welke veroorzaakt worden door 
slecht onderwezen genceshceren of apothekers. 

i Slecht onderwezen wetgevers hebben in de vervlo-
! gene eeuwen aanhoudend het menschelijk lijden ver-
I ergerd, terwijl zij bedoelden het te verzachten. In 
j Engeland heeft men in de drie jaren 1870—72 niet 

minder dan 3532 wetten, als nadcelig, moeten herzien, 
en daarvan 2759 geheel ingetrokken; in de laatste 
drie zittingen heeft men 650 wetten van jeugdige dag-
teekening, allen uitgevaardigd onder Victoria, moeten 
afschaffen. 

Reeds een gebrek in den vorm van een rechtsgeding 
sleept dikwijls na zich : verlies van met moeite gespaard 
geld, grooten en langdurigen kommer, ziekte, ongeluk 
van het gezin, onvoldoende voeding en kleeding der 
kinderen. Oordeel zelf, wat de gevolgen van slechte 
wetten kunnen zijn! 

Onder het vorige geslacht werd een wet gemaakt op 
de woningen. In die wijken van Londen, waar ge-

! ringe huizen stonden , gebouwd op onpractische wijze, 
en waarin de nieuwe wet op het bouwen verbetering 
moest brengen , werd vroeger een gemiddelde huurprijs 
betaald , die de eigenaren tevredenstelde. Maar de hui
zen , gebouwd volgens de nieuwe regeling, brachten 
geen redelijke winst op, want de lieden, voor wie zij 
bestemd waren , waardeeren de buitengewone veiligheid 
niet van muren, versterkt door hoekijzers. De bouw-

1 meesters hebben er zich dus toe bepaald huizen op te 
trekken in betere wijken, en opgehouden met wonin
gen op te richten voor de massa, behalve in de voor
steden. Dientengevolge werden de huizen der binnen-
wijken overbevolkt. Twintig personen werden in ééne 
kamer gehuisvest. Voor zulke afgrijselijkheden moet 
men den agitatoren dankweten, die door de nieuwe 
wet op het bouwen den openbaren gezondheidstoestand 

i bedoelden te verbeteren, 
j Gaan wij over tot den nieuweren tijd. 

De wet op Artisan's Dwellings gaf aan de plaatse-
! lijke besturen de macht, slechte woningen omver te 
i halen en te voorzien in den bouw van <roede. Tot 

September 18S3 had zij, tegen betaling van vijftien 
millioen gulden, 21000 personen der hoofdstad van 

I huisvesting beroofd cn 12000 ervan voorzien. De over-
! blijvende 9000 bleven dus zonder woning. Een andere 
I plaatselijke potentaat, in de City, deed huizen omver-
i halen, waarin 1734 arme lieden geborgen waren, en 
I de daardoor ingenomen ruimte werd op staatsgezag 
; verkocht voor een station. Ongeveer 11000 personen 
• moesten nu maar onderdak zien te komen in ellendige 
I krotten, die reeds overbevolkt waren! 

Ga nu eens na, wat de wetgevers gedaan hadden. 
! Door onoordeelkundige belastingen deden zij de prijzen 
; van baksteen en timmerhout rijzen en verhoogden zoo-
I doende de bouwkosten; daardoor bevorderden zij tevens 
1 het gebruik van bouwstoffen van slecht gehalte. Om 
j de oprichting van ellendige woningen tegen te gaan, 
I maakten zij bepalingen, die, als in de middeleeuwen, 

dc hoedanigheden van de huizen voorschreven, maar 
begrepen niet, dat zij, door aan te dringen op hoogere 
waarde en dus hoogeren huurprijs, de vraag zouden 

! beperken en derhalve het aanbod doen verminderen. 
; Nemen wij een en ander te zamen, dan zien wij, dat 
! de lasten werden opgedreven, daardoor den minderen 
i man belet werd van de voor hem gebouwde woningen 
I gebruik te maken, en ten slotte het hem bijna onmo-
• gelijk gemaakt werd onderdak te komen. 

In enkele wilde stammen wordt de zieke, die, door 
niet te genezen, den fetisj tot een leugenaar maakt, 
geworgd. Wie de macht van den fetisj in twijfel trekt, 
heeft evenmin een lang leven. Vroeger, toen het gezag 
onzer regeerders versterkt werd door krachtige maat
regelen , was het even gevaarlijk iets oneerbiedigs tc 
zeggen van den staatsfetisj. Nu is de ergste straf voor 
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hem, die aan zijne almacht twijfelt, gekleinacht te wor
den als een reactionair, die steeds praat van laissez faire. 
De feiten, die hij aanvoert, zullen het ingeworteld ge
loof niet verzwakken, want dit geloof is bestand tegen 
elk bewijs. 

Wijlen sir Charles Fox , die veel ondervinding had 
van staatszaken, zeide zeer aardig: „Het Gouvernement 
is het tegenovergestelde van een filtreerwerktuig: gij 
legt er de verslagen helder in en zij komen er mod
derig uit." 

Ieder kent de gebreken van de officieele sleur. De 
tabellen zijn meestal twee jaren ten achter. De inertie 
is ongeneeslijk. Bijna ieder ambtenaar is tegen verbe
tering. 

Toen men, bijvoorbeeld, in Engeland bij de zee
macht de electrische telegraaf wilde invoeren, ant
woordde de Admiraliteit: „Wij hebben een zeer goed 
stelsel van serr.aphoren." Het bestuur der Posterijen 
verzette zich eveneens tegen een betere wijze van tele-
grafeeren en later tegen het algemeen gebruik van de 
telefoon. Met de eene hand vermeerdert de Staat de 
kwalen, die hij met de andere tracht te verminderen, 
b.v. als hij een belasting heft van verzekering tegen 
brand, en daarna bepalingen maakt om den brand beter 
te blusschen. Zoo schrijft hij eenige wijzen van bouwen 
voor, die het brandgevaar doen toenemen (Capt. Shaw, 
Fire Surveys, or a Summary of the Principles to be 
observed in Estimating the Risk of Buildings). 

Een Engelsch officier had een teekening gemaakt 
van de afstanden , waarop Britsche en vreemde pantser
schepen door de groote Britsche kanonnen konden wor
den doorboord. Al de vreemde Regeeringen kenden ze, 
terwijl de Engelsche officieren er onkundig van bleven. 

Door den staatswaarborg van de hoedanigheid van 
het zilver, is de zilverhandel afgenomen, maar tege
lijkertijd de hoedanigheid van het zilver. 

Al is de les nog zoo vreeselijk, zij baat niet. Na 
de ramp aan de Taybrug werden bouwmeester en aan
nemer luide gesmaad, maar niets werd aangevoerd 
tegen den staatsambtenaar, van wien de brug het ge
tuigenis van deugdzaamheid ontving. 

Zoo werden typhus en keelziekte te Edinburgh ver
spreid door een staatsstelsel van rioleering. Toch roept 
men meer dan ooit om staatszorg voor de openbare 
gezondheid. 

Veertig jaren geleden dwong de Staat de steden een 
rioolstelsel aan te leggen, dat den inhoud in de rivie
ren deed vloeien en alzoo de bronnen der watervoor
ziening bedierf. Men kwam toen op tegen de water
maatschappijen over de onzuiverheid van haar water. 
En nu verzoekt men den Staat de zaak in handen te 
nemen! De misslagen van den Staat worden blijkbaar 
een reden, hem te verzoeken nog meer te doen. 

De wilde heeft tenminste de verontschuldiging, dat 
zijn fetisj zwijgt en zijn onbekwaamheid niet bekent. Maar 
wij, beschaafden, blijven aan onzen afgod, gemaakt 
met onze eigen handen, een macht toeschrijven, die 
hij op de eene of andere wijze bekent niet te hebben 
verkregen. 

Zoo schreef onlangs een vergadering van leden der 
beide Huizen aan Gladstone over den bctreurenswaar-
digen, akeligen toestand der openbare werken: „heen-
en-weer slingeren, onzekerheid, kostbaarheid, buiten
sporige verkwisting, kleinheid, enz." 

Zeker knaapje, dat bedaard een afgrijselijk lijkachtig 
mombakkes kon aanzien, liep angstig weg als zijn va
der het opzette. Iets dergelijks overkomt ons met onze 
wetgevers. Wij zien hen dagelijks, vóórdat zij candi-
daat zijn , zonder eenigen eerbied voor hen te gevoe
len. Wij lachen hen zelfs uit wegens hun ongeschikt
heid. Maar nauwlijks zijn zij afgevaardigd geworden 

naar het Parlement, of, te oordeelen naar de verzoe
ken , die wij tot hen richten, is er niets, dat hun wijs
heid niet vermag te volbrengen. 

Cl., 30/9 '84. R. v. E . 

K E R K B O U W T E KATWIJK-AAN-ZEE. 
Tot nadere toelichting voor heeren Bouwkundigen 

maken Kerkvoogden der Hervormde Gemeente te Kat-
wijk-aan-Zee het volgende bekend: 

Er worden verlangd teekeningen en begrootingen van 
eene kerk met toren, uurwerk en volledig meublement. 
Het gebouw mag geen gaanderijen hebben en moet 
vijftienhonderd zitplaatsen bevatten. Als bijgebouw moet 
op consistorie en bergplaats gerekend worden. 

Het terrein is 60 meter lang en 50 meter breed, 
aan beide zijden belend door den publieken weg. De 
bodem van het terrein is zandgrond; er behoeft niet 
geheid te worden. 

De som, die mag worden besteed, bedraagt vijf-en-
zeventig duizend gulden, waaronder begrepen moet 
zijn een ijzeren hek, dat het terrein aan drie zijden 
afsluit. 

Indien de ontwerper van de teekening, die voor den 
bouw wordt gebruikt, onverhoopt niet tot bouwmeester 
wordt gekozen, zal hem als schadeloosstelling / 500 
worden uitgekeerd. De ontwerpen moeten franco bij 
den President-kerkvoogd zijn ingezonden vóór 1 De
cember 1884 en vergezeld gaan van een verzegeld en 
met hetzelfde motto als de teekening gemerkt briefje, 
waarin naam en woonplaats van den inzender vermeld 
zijn. De niet-bekroonde ontwerpen zullen met onge-
openden brief aan het op te geven adres franco wor
den teruggezonden. 

De Jury van beoordeeling zal bestaan uit Kerkvoog
den met 2 of 3 deskundigen, door Kerkvoogden uit 
te noodigen. 

De ontwerper wordt geheel vrijgelaten in de keuze 
van den stijl en van den vorm van het gebouw. 

De situatieteekening van het terrein en nadere in
formation zijn te bekomen bij den heer L . van der 
Plas, President-kerkvoogd te Katwijk-aan-Zee. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

(Vervolg cn slot van blz. 345.) 
In het verslag, dat in het voorgaande nommer werd 

opgenomen, bepaalden wij ons tot het verhandelde op 
de vergadering; het zij ons vergund daaraan toe te 
voegen, dat het vergaderlokaal een feestelijk aanzien 
had door de tentoonstelling van teekeningen, hoofd
zakelijk bijeengebracht door leden van de afdeeling 
Leeuwarden. Tegenover de ontwerpen van tal van ge
meentewerken te Leeuwarden, — en betrekking heb
bende op den bouw van verschillende scholen, het 
gymnasium en bruggen, de overdekking van de vee
markt en de restauratie van het waaggebouw, — prijkte 
eene verzameling werkstukken van de leerlingen der 
ambachtsschool. Onder de ontwerpen van particuliere 
architecten noemen wij die van villa's, woonhuizen en 
grafmonumenten van den heer H . H. Kramer, van de 
kerk te Tjummarum en het Old-burgerweeshuis van 
den heer H. R. Stoett Fz., van een stelphuizinge door 
den heer W. C. de Groot, van een overdekte vleesch-
en groentenmarkt door den heer A. T. van Wijngaar
den , benevens ontwerpen en opnemingen van den heer 
N. van der Hoeff, leeraar aan de ambachtsschool. De 
architect W. C. Metzelaar zond het ontwerp van het 
ziekenhuis te Deventer, terwijl vele uitvoerige teeke
ningen van het huis van opsluiting en tuchtiging te 
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Leeuwarden, naar het plan van den ingenieur-architect 
J. F. Metzelaar, en de teekeningen der Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst van de Kerk en het 
Gemeentehuis te Bolsward en van de Waterpoort te 
Sneek, de wanden versierden. Onder de tentoonge
stelde materialen moet in de eerste plaats melding ge
maakt worden van de gekleurde tegels en de Friesche 
steen van den heer J. van Hulst te Harlingen, waar
van de toepassing ten zeerste kan worden aanbevolen; 
voorts van de monsters tras, tufsteen, enz., van de 
heeren Van der Meij en Vermeulen, en de glasversie
ringen van den heer S. Coltoff te Leeuwarden. 

Na afloop van het déjeuner werd de gelegenheida an-
geboden tot het bezichtigen van eenige belangrijke ge
bouwen en inrichtingen. Het vrij talrijk gezelschap, 
en de weinige beschikbare tijd , maakten het noodig zich 
in groepen te verdeelen en vooraf aan de Commissie 
op te geven welke inrichtingen men bezoeken wilde. 

Wij bezochten het Beursgebouw, eene stichting van 
den lateren tijd, ruim en doelmatig ingericht; eene 
vrij hooge trap leidt naar de eigenlijke beurs, terwijl 
de geheele ruimte daaronder voor den handel in boter 
en kaas is bestemd. Uitkomende aan de Singelgracht, 
is die plaats daarvoor alleszins geschikt en het rondom 
vrijstaande gebouw maakt inderdaad eene aangename 
en flinke vertooning. 

In 't algemeen kunnen wij die getuigenis geven van 
de geheele stad , die, voor velen onzer vreemd, de ver
wachtingen verre overtrof; ruime pleinen, breede straten, 
groote magazijnen en deftige woonhuizen, omsloten 
door de Singelgracht, waar stoombooten en andere 
vaartuigen bezig waren te laden of te lossen, — dit 
alles gaf den indruk van bedrijvigheid en welvaart. 

Het Tuchthuis, sedert het jaar 1869 geheel verbouwd, 
drukt met zijn breeden hoofdingang tusschen 2 torens, 
en de gevels met vensters, door ijzeren tralies verze
kerd, geheel het karakter uit van zijne bestemming. 
Het inwendige munt uit door eene zeer regelmatige in
deeling , waarbij niet alleen op de ruimte, maar ook op 
aanvoer van licht en lucht bijzonder is gelet, zóódat in 
verschillende zalen en lokaliteiten de meest mogelijke 
frischheid heerscht. Moge zulks al voor een goed 
deel afhangen van de huishoudelijke inrichting, bij 
een minder doelmatig gebouw zou zulks onmogelijk 
worden. 

De Kanselarij is, bepaaldelijk wat den voorgevel 
betreft, een gebouw, dat ongetwijfeld onder de merk
waardigste van de 16e eeuw kan gerekend worden en 
maakt een inderdaad schilderachtig effect. Door her
haalde verbouwingen is van het inwendige alleen de 
trap met haar kunstig bewerkte spil en gewelven be
langrijk; dit trok terecht ieders bewondering. 

De bezoekers van het Museum van het Fricsch Ge
nootschap werden op de meest welwillende wijze rond
geleid door enkele leden van het Bestuur, en verkregen 
een zeer belangrijk overzicht van zeer vele oude ge
bouwen , meubels, grafsteenen, doopvonten, enz.; de 
beroemde Hindelooper Kamer leverde de bewijzen van 
den vroegereti rijkdom van dat thans vervallen stadje. 

De Roomsch-Katholieke kerk, gewijd aan den H . 
Bonifacius, gebouwd door den heer P. J. H.Cuijpers, 
werd vervolgens door het meerendeel der leden bezocht; 
enkelen zelfs beklommen den toren, die door zijn rijzigen 
cn aangenamen vorm reeds vroeger de aandacht trok. 
Ofschoon het inwendige van de kerk nog in bewerking 
was, belooft dit na de voltooiing een prachtig geheel 
te zullen worden. 

Van daar trok men achtereenvolgens naar de Am
bachtsschool , niet alleen uit belangstelling tegenover 
een onzer gastheeren, den Directeur dier inrichting, 

I maar ook onder den indruk van het gesprokene op 
I de vergadering. Een honderdtal leerlingen werken in 
! de ruime en flink ingerichte werkplaatsen en allen roem-
i den ten hoogste de wijze, waarop hier het onderwijs 
gegeven wordt; immers de uitslagen waren op de ware 
grootte op het papier gebracht en evenzoo werden 
kozijnen met betimmering uitgevoerd. Wij zagen kappen 
op de halve ware grootte, zóó dat alle verbindingen 
duidelijk zichtbaar waren en in de smederij werd werk 
geleverd, dat dagelijks in de practijk voorkomt. In 
één woord, de indruk was de meest gunstige en het 
baart geen wonder, dat deze inrichting, volgens ver
kregen mededeelingen, de beste resultaten gaf. 

Nadat in den Prinsentuin, eene zeer geliefkoosde 
uitspanningsplaats met vroolijken aanleg, eene ge-
wenschte rust was genomen, vereenigde men zich 
te 6 uren in de Harmonie om het middagmaal te ge
bruiken. 

De ruime zaal, rondom op smaakvolle wijze door 
planten en groen versierd , maakte met den welvoor-
zienen disch een recht aangenaam geheel, en geen won
der, dat bij zulk een ontvangst de feestelijke stemming 
niet ontbrak. Ook hier hadden onze gastheeren voor 
alles in de ruimste mate gezorgd, en toen de rij 
der toosten door den Voorzitter der Afdeeling geopend 
was, deden zich vanachter het groen de tonen der 
muziek hooren en werden de vele en vaak juist ge
kozen woorden met fanfares begroet. Daarbij ontbrak 
het niet aan bewijzen van groote ingenomenheid met 
en erkentelijkheid voor de even gulle als royale ont
vangst, aan de gasten bereid. 

Te 9 uren vereenigden zich op den volgenden dag, 
26 September, een 40tal leden aan het station tot het 
deelnemen aan den voor dien dag bepaalde excursie. 

Door het heerlijkste weder begunstigd, ontbrak ook 
toen niets aan de aangename stemming. 

Te Harlingen aangekomen, werden de havenwerken 
bezichtigd; jammer dat het eigenaardige van een haven 
daar ontbrak en er, althans op dat oogenblik, niet 
het allerminste vertier was op te merken. 

Enkele leden bezochten nog de welbekende fabriek 
van witte en geschilderde muurtegels enz. van den heer 
J. van Hulst en waren zeer voldaan over dat bezoek. 
Het meerendeel doorwandelde het stadje, nam onder 
andere het vóór korten tijd gebouwde kantongerecht 
in oogenschouw en vestigde de aandacht op de massa's 
hout, waarin Harlingen steeds een belangrijken handel 
drijft om elkander te 10.50 weder aan het station 
te ontmoeten en van daar per extra stoomtram den 
tocht te vervolgen naar Bolsward. 

De welvarende streek, die wij passeerden , als bezaaid 
met boerderijen met hare hooge daken (stelpwonin-
gen), de vele riante en netgebouwde huizen in de 
dorpen Kimswerd, Arum en YVitmarsum, allen gelegen 
langs den weg, maakten op ons den aangenaamsten 
indruk. 

Vóór het stadhuis te Bolsward stapte men uit den 
tram en bezichtigde eerst den inderdaad prachtigen 
voorgevel, waarna de leden door den heer Burge
meester in de Raadzaal ontvangen werden en inzage 
bekwamen van enkele stukken uit het hoogst belangrijk 
stedelijk archief, waaronder een document, onderteekend 
door den Due d'Alve in 1573 , zilveren penningen van 
het schippersgilde, mede van dien tijd, dc zilveren 
sleutels der stad met het daarbij behoorende fluweelen 
kussen, enz. 

Het Stadhuis dagtcekent van het jaar 1618, is in 
1765 verbouwd en een meesterstuk van architectuur; 
jammer dat ook hier allengs restauratie gebiedend nood
zakelijk wordt blijkens de verzakking , die zich vertoont 
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en waardoor de kroonlijst op enkele punten veel geleden 
heeit. Van de raadzaal zijn de portaaldeur en de 
schoorsteenmantel zeer merkwaardig; de overige lokalen 
leveren niets bijzonders op. Jammer dat tegen het 
fraaie gebouw ten deele een luifel is aangebracht en 
de ruimte onder de raadzaal als waag voor de kaas
markt wordt gebruikt. 

Bij den bekenden Bijlsma werd een en ander gebruikt 
en vervolgens de Oldtkoof of Groote Kerk bezocht. In 
dit kerkgebouw, dat van het midden der 11 e eeuw 
dagteekent, doch van 1446—1463 nieuw werd opge
trokken , bevinden zich nog prachtige overblijfselen van 
vroegere grootheid, waaronder de preekstoel, de bank, 
bestemd voor huwelijksinzegening, de vroedschapsbank, 
de gestoelten der „reguliere kanunniken", van welke 
laatsten de figuren veel geleden hebben bij de beeld
stormerij. Voorts zijn in deze kerk vele kolossale en 
fijn bewerkte grafzerken van eerste Friesche familiën. 

De Kleine of Broekekerk, in 1270 gesticht cn in het 
midden der 15e eeuw vernieuwd, verkeert in zeer ver
vallen toestand en wordt thans als bergplaats voor 
de brandbluschmiddelen gebruikt. 

Te ruim 3 uren weder per stoomtram van Bolsward 
vertrokken, arriveerden wij te 4 uren te Sneek en ook de 
route derwaarts was vroolijk en afwisselend door de 
welvarende dorpen Nieuwland en IJsbrechtum. 

Bij aankomst te Sneek werden de leden ontvangen 
door dc heeren A. Breunissen Troost, architect, en 
J. P. Hoogendijk, Gemeente-architect, waarbij zich 
mede aansloten de heeren J. Houwink Gzn. en Th. Cool, 
industrieelen aldaar. 

Allereerst brachten onze vriendelijke geleiders ons 
naar het Staiiltuis, een zeer goed onderhouden gebouw 
met keurig bewerkte détails. In 1760 verbouwd, is 
het een voortbrengsel van den barok-stijl, die ook 
van binnen vrij goed is volgehouden: getuigen daarvan 
vooral de schoorsteenmantel en verder het plafond met 
de betimmering van de raadzaal. 

Vervolgens bezochten wij de Waterpoort, een zeer 
belangrijk bouwwerk, in 1613 gesticht cn in 1878 ge
restaureerd door tusschenkomst van het Rijk, onder 
leiding van den architect Gosschalk. Door de goede 
zorgen van den heer Troost lagen op het raadhuis de 
zeer net uitgevoerde teekeningen van genoemde poort 
ter inzage, waardoor de allereerste toestand, de latere 
verandering en dc in 1878 uitgevoerde restauratie wer
den aangegeven. Ook van het raadhuis was de teeke
ning van den voorgevel aanwezig. 

De nieuwe Synagoge, zeer onlangs door den heer 
Troost opgebouwd, is klein maar net uitgevoerd; de 
Moorsche stijl is getrouw volgehouden en, de geringe 
beschikbare middelen in aanmerking genomen, is deze 
kerk zeer bezienswaardig. 

In de steenhouwerij van de bekende firma G. & J. 
Cool, werden wij door den heer Th. Cool binnengeleid, 
waar een 70t.1l werklieden de schoorsteenmantels be
werken, die in de magazijnen te Amsterdam, Rotter
dam cn andere steden worden opgesteld. 

Door den heer Houwing, firma Jan Houwink Gzn., 
werd ons op de meest gastvrije wijze eene verfrissching 
aangeboden , terwijl wij ons verlustigden in eene prach
tige en smaakvolle étalage van porselein. Verder ver
toonde genoemde heer ons ten zijnen huize, meer be
paald in de zaal waar het middagmaal wordt gebruikt, 
verscheiden artikelen van glas , voorhanden in zijn ate
lier voor loodbeglazing. 

Daarna verecnigde men zich in de Sociëteit bij den 
heer Agcma, waar in de ruime en nette concert-en 
komediezaal het middagmaal werd gebruikt. Ook hier 
ontbrak het niet aan gezelligen kout, en werden inde 
rij der toosten onze vriendelijke geleiders niet vergeten. 

De heer Houwing toonde zijne groote ingenomenheid 
met onze Vereeniging door zich als lid der Maat
schappij aan te melden. 

Te ongeveer 9 uren verlieten we het vriendelijke en 
welvarende stadje , namen plaats in den extra-trein, die 
ons naar Leeuwarden terugvoerde, en bleven vervol
gens in de Sociëteit Amicitia nog enkele uren bijeen, 
om den volgenden morgen weder de stad Leeuwarden 
te verlaten. 

Wij mogen niet nalaten nogmaals den dank te bren
gen aan de Afdeeling Leeuwarden voor de alleraange
naamste dagen, die we in haar midden mochten door
brengen , en vooral aan den Voorzitter en Secretaris met 
de leden der Feestcommissie, die zich veel moeite en 
kosten hebben getroost, maar aan wie wij de verzeke-
ing geven, dat het verblijf in Friesland zonder eenigen 
twijfel voor allen de aangenaamste herinneringen zal 
achterlaten. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N ? 
'S-GRAVENHAGE. In de Dinsdag j.l. gehouden zitting 

van den Gemeenteraad werd kennis gegeven, dat de 
heer Van der Vegt, hoofdingenieur van den Provin
cialen Waterstaat, het gewijzigd project tot verver-
sching van het water in de stadsgrachten had inge
zonden. 

Naar wij vernemen is daarbij van den grondslag, 
in het plan-Van Malscn-Siccama aangegeven, niet afge
weken , maar zijn daarin alleen die wijzigingen aange
bracht , welke met het oog op dc eischen, die de 
toekomst zou kunnen stellen , wenschelijk werden geacht. 

De kosten, waarop dit gewijzigd plan berekend 
wordt, moeten, als wij wel ingelicht zijn, die van het 
plan-Van Malsen-Siccama wel overtreffen, maar toch 
niet in die mate, dat men daarom voor de',uitvoering 
zou behoeven terug te deinzen. 

Ook wordt verzekerd, dat, wanneer het Gemeente
bestuur zich met dit gewijzigd project mocht vereenigen, 
ten deele reeds dadelijk, ten deele over enkele weken 
met de uitvoering een aanvang zou kunnen gemaakt 
worden, en het werk vermoedelijk in het begin van 
den aanstaanden zomer gereed zou kunnen zijn. 

AMSTERDAM. In de tweede helft van de maand Oc
tober zal alhier eene vergadering worden gehouden 
van landmeters en adspirant-landmeters van het Kadas
ter , teneinde de wenschelijkheid te bespreken van het 
oprichten van een bond en een concept-reglement te 
behandelen, ontworpen door eene commissie, voor 
eenigen tijd tot dat doel gekozen. 

Teneinde alle ambtenaren van het Kadaster in de 
gelegenheid te stellen deze vergadering bij te wonen, 
heeft de Minister van Financiën bepaald, dat de inge
nieurs-verificateurs verlof kunnen verleenen aan de in 
hunne divisie werkzaam zijnde ambtenaren gedurende 
den 19, 20 en 21^" October a. s. 

ZWOLLE. In eene dezer dagen gehouden zitting van 
den Gemeenteraad werd medegedeeld, dat de Minister 
van Waterstaat op het verzoek der gemeente, om een 
keersluis te mogen bouwen in het Zwartewater, af
wijzend heeft beschikt, doch dat tegen de uitvoering 
van het ontwerp van den provincialen ingenieur bij hem 
geen bedenking bestaat. 

LEEUWARDEN. Het Friesche Genootschap voor Ge
schied-, oudheid- en taalkunde hield deze week de 
gewone jaarvergadering cn besloot tot het meubilcercn 
van de keuken, welke zich in het gebouw van het 
museum van het Genootschap bevindt. Het Bestuur 
zal een hernieuwd beroep doen op de dames der leden, 
om de voorwerpen ten geschenke tc mogen ontvangen, 
die zij nog bezitten en in eene keuken van de voor
gaande eeuw thuis behooren. 
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MAASTRICHT. De Burgemeesters der aan de Maas 
in het district Maastricht gelegen gemeenten zijn door 
den Commissaris des Konings in Limburg gehoord 
over twee ontwerpen tot verbetering van de rivier de 
Maas. Deze plans zijn: l°. sluiting van den overlaat 
te Heugem, opruiming der Maasbrug te Maastricht 
en van alles, wat den afvoer van water hinderlijk is en 
2°. het aanleggen van een groenen waterweg langs de 
boorden der rivier. Voor het eerste zijn de kosten 
op /1,300,000, voor het tweede op /680,000 geraamd. 
Voorts is aan de betrokken gemeentebesturen de vraag 
gedaan, voor hoeveel zij in de kosten tot verbetering 
willen bijdragen. 

MEDEMDLIK. De Rijksgebouwen, die tot kweekschool 
voor de marine-officieren en later tot kazerne voor het 
depót van dicipline gebruikt werden, zijn tot krank
zinnigen-gesticht ingericht naar het plan van den ar
chitect A. F. van Wijngaarden, en den dezer 
maand in gebruik genomen. Het geheel is doelmatig 

en flink ingericht en met verwarmingstoestel, stoom-
kokerij en dito wasscherij en gasfabriek voorzien, waar
van de plans door den heer H . A. Ravenek, hoog
leeraar te Delft, gemaakt zijn. 

MUNTENDAM. De aandeelhouders der aardappel-, 
meel- en stroopfabrick „Hibernia", die de fabriek in 
publieke veiling brachten, hebben besloten haar aan 
den hoogstcn bieder, W. A. Scholten te Groningen, 
voor ƒ75,550, plus eenige duizenden voor over te nemen 
goederen, te gunnen. 

Deze fabriek, ongeveer 25 jaren oud, is begonnen 
met een oorspronkelijk kapitaal van ƒ 600,000 en zal, 
nu door de verkoopsom de openstaande posten betaald 
kunnen worden, dat kolossale bedrag tot nul geredu
ceerd zien. Gelukkig schijnt het den grooten industrieel 
Scholten te Groningen anders te gaan: immers is hij 
nu door den aankoop van deze fabriek bezitter ge
worden van de zesde aardappelmeelfabriek in Groningen, 
behalve die in Pruisisch en Russisch Polen. (D. v. N.) 

B E N O E M I N G E N . 
De gemeenteraad van Dordrecht 

benoemde tot adjunct-directeur van 
de gasfabriek en van de waterleiding 
aldaar den heer J. J. Prins, thans 
directeur der gasfabriek te Lochem. 

A D V E R T E N T I E N . 
Het BESTUUR der Vereeniging tot Be

vordering der Bouwkunst te GRONINGEN 
maakt bekend, dat afdrukken tc verkrjj
gen zijn van bet B E K R O O N D E ONT
W E R P van HEN'HI E V E R S , voor een 
fontein op het Heereplein te Gronin
gen, tegen toezending van ƒ 1.50 per post
wissel aan het adres van de Administratie 
van het maandblad De Bouwkunst, Heerewcg 
Y n°. 1118» te Groningen. 

Bjj den aanleg van het Buizennet, den 
bouw der Ovens, Gashouders enz. voor 
de Gemeente-Gasfabriek te Hilversum, wordt 
ten spoedigste G E V R A A G D een 

DESKUNDIG OPZICHTER. 
Adres in persoon of per franco brieven 

met getuigschriften, bjj den Directeur der 
Gasfabriek te Leiden. 

AANBESTEDING. 
Kanaal Almelo-Nordhorn 

(RamitiK f 834,000). 
• De in dit blad, dd. 30 Augustusjl., voor-
loopig aangekondigdeaanbesteding zal, krach
tens beslnit van G e d e p u t e e r d e S t a t e n 
van Overijssel, plaats nebben op Vrijdag 
17 October 1884, 's middags te 12 ure, 
aan het Provinciaal bureau te Zwolle 

Tevens wordt medegedeeld, dat debenoo-
digde eigendommen onder Almelo en Ambt 
Almelo voor den aannemer van het werk be
schikbaar zijn. 

De Hoofdingenieur, 
L . A. KEUVENS. 

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

op de Intern. Tentoonstelling tc Amsterdam 
1883 bekroond met 

E E E E - E I P L O M A (hoogste onderscheiding). 
H o l l a n d s c h e T u i n en Z e e p a a r d , 

B i c k e r s t r a a t 
A M S T E R D A M . 

Bekroond: 
D u s s e l d o r p 1880 

Weenen 1880. 

Gouden Medaille 
A m s t e r d a m 1883 

JOH ANN ODORICO, Frankfort a/M. 

Bekroond: 
Frankfort a/M. 1881. 

Amsterdam 1882. 

FABRIEK VAN 

Marmermozaïek en Terrazzo-vloeren, Glasmozaïek, 
Kunstmarmer on Cementuitvoeringen. 

Succursales: Amsterdam, Weenen, Londen, Boston. 
O p j f . ' i - l c l i t lr*:$o. 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 

FERD. ENGERS, Amsterdam. 

Aanbesteding. 
De Architect L E O N A R D A. SPRINGER 

zal op Donderdag 16 October, des namiddags 
te 3 uren, te Stratum bjj Eindhoven aanbe
steden: 

Het grondwerk voor den aanleg 
van een park voor rekening 
van den heer B. H . A . L H J K E L 
aldaar. 

Bestek en teekeningen zjjn tegen betaling 
van ƒ 1 . 5 0 te verkrijgen liij GEZ. WIJN te 
Eindhoven en bjj de heeren S C H E L T E M A en 
H0I .KEMA in dc Beursstraat tc Amsterdam. 

Aanwjjzing in loco op den dag der aan
besteding tc 1 uur en verdere inlichtingen 
bjj den architect voornoemd, Vondclkadc 141. 
Amsterdam. 

AANBESTEDING. 
Op Maandag den 13d™ October 1884, des 

middags te 12 uur, zal in het Heeren-Loge-
ment DEN BURCHT te Leiden, worden aan
besteed : 

Het ontruimen der ru ïnen en ver
der afbreken der gebouwen op 
net terrein aan den Vestwal 
nabij de voormalige Marepoort, 
en het maken van een brand
vrij Fabriekgebouw van steen 
en ijzorconstriictio. 

In 2 perceelen en in massa. 
Het ontwerp met bestek liggen ter inzage 

in voornoemd Hotel. 
Dc aanwjjzing in loco zal plaats hebben 

op Woensdag den achtsten October 1SS4, des 
voormiddags tc 10 uren. 

Afdrukken van het ontwerp cn bestek zjjn 
tc verkrjjgen ad ƒ 3 . — en inlichtingen wor
den gegeven door den Architect 

W. F . VAN nun H E I J D E N , 
Doezastraat 43 

te Leiden. 

AANBESTEDING. 
Op Woensdag 8 October 1884, des namid

dags ten 5 ure, zal door den Architect J . M . 
KONING te Muiden, namens zjjn Principaal, 
in het Hotel »HET RECHTHUIS" tc Muider-
berg, worden aanbesteed: 

Het bouwen van twee Woonhui
zen met Boerderij te Muider-
berg. 

Aanwjjzing op het terrein op den dag der 
besteding, des namiddags ten 3 ure. 

Van af Donderdag 2 October a. s. zjjn ge
drukte bestekken ad ƒ 1 . — verkrjjgbaar bjj 
den Boekhandelaar F . W. E G KLING, Singel 
188 Amsterdam, en bjj den Architect voor
noemd, bjj wien de teekeningen ter visie 
liggen. 

AANBESTEDING. 
Op Dinsdag 7 October 1884 zal door den 

Architect ,1. W. MEIJER, namens zjjn prin
cipaal, in Café PANORAMA, Plantage Middel
laan, tc Amsterdam, worden aanbesteed: 

Het bouwen van een Woonhuis 
op een terrein gelegen aan de 
Plantage Farklaan naast N". 23. 

Bestek en teekeningen zijn tegen betaling 
van f 2 verkrjjgbaar bjj de WlD. T A K EN 
Z 0 0 N , Spuistraat bjj de Paleisstraat. 

Aanwjjzing in loco Vrjjdag 3 October, 
's namiddags ten half 2 uur. 

STOOMWAALSTEENFABRIEK 
te D R U T E N 

H A R T M A N & COMPIE 
K A N T O O R te N I J M E G E N , 

V A N W E L D E U E N S T R A A T Ne. 14. 

http://70t.1l
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T E KOOP 
op den besten en druksten stand te Nijmer/en 
in het midden der oude stad, E E N " P É R 
C E E L groot ongeveer 400 centiaren, 
uitmuntend gelegen voor en met kleine kosten 
in te richten tot HOTEL, CAKK enz. 

Aanbiedingen onder N°. 2S aan het Bureau 
van dit Blad. 

J . L . B A C O N & C ° . 
ingenieurs, aannemers van verwarming en ventilatie. 

Gouden Medaille, 
Tentoonstelling 1883, Amsterdam, 

N i e u w e v a a r t , l.O 
A M S T E R D A M . 

Inrichtingen voor openbare gebouwen, gc-
Btichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 

Projecten en begrootingen worden kosteloos 
geleverd. 

PI10T0ZI \C(X;K A PII1E 
e n S l é r é o l y p e - l n r i e l i l i n s 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zjjne inrichting voor IMiololiil.ogri.iihi.., 
bjjzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van 1111. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor IMioioilnio-
graphii- voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van H H . Uitgevers en op 
zijne s t éréo type - Inr i ch t ing voor H H . Druk
kers, alles tot de minste prijzen. 

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

De heer J O H . ii. S T E M L E R Cz. , te Am
sterdam, heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
Bestellingen voor Photolithographic, zonder 
prijsverhooging voor de bestellers. 

O . J . T H I E M E . 

K - HOLSBOER. - Arnhem. 
Lo verander van Z. M.deri Koning. 

Fabriek en Magazijn van Instrumenten voor wetenschappelijk gebruik, 
Bekroond voor Waterpas-, Hoekmeet- en andere instrumenten 

met Zilver 1808, 1881, 1883 (Internat, Tentoonst.) 
Hoogste onderscheiding 1879. 

EQUEKIIES. MEETKETTINGEN, HKIEF- en PAKKETI1A LANSEN, enz. enz. 
B A K E N S , R O T A T I E - en I N D U C T I E - T O E S T E L L E N . T E L E G R A A F - A P P A R A T E N , enz. enz. 

Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VAL DE TRAVERS, 
N A T U U R L . A S P H A L T 

VAN 

VIL DE TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

T R A O E M A R K . FABRIEK 
TE 

AMSTERDAM 
Beltweg N " . 3. 

G e c o m p r i m e e r d e A s f a l t w e g e n e n d i t o D o r s e h v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p h a l t - M a s l i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i n g - R i n k s , M o u t v l o e r e n , 

K e l d e r s . 
K o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a g a z i j n v l o e r e n , G a n g e n . V e r a n d a ' s , 

B r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , B e t o n - F u n d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 

Z i n d e l i j k , V o c h t w e r e n d , O n d o o r d r i n g b a a r , G e r a a s w e r e n d . 

A s p h a l t s p e c i a a l t o t w e r i n g v a n v o c h t i g e m u r e n . 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 
te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of bij den Heer 
H . G . K N O O P S C.OZN., Beekstraat F . 62, te Arnhem 

De Directeur, W. P A T O N W A L S H . 

BECKER & BUDMNGH. - ARNHEM. 
K O N I N K L I J K E F A B R I E K »o 

W A T E R P A S - , 

H O E K M E E T -
en andere 

I N S T R U M E N T E N 

voor I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S e n z . 

Losanges , 
IJzeren Daken, 

en Zijbekl., 
IJzeren (lebouneo, 
Gegalv. IJzeren 

Emmers, Tobben, 

Vraagt Catalog. " W * G [ t t m > e u l - m -

N E D E R L . I VERZINKFABEIEK, 

Yan der JÜinden & Go. 
G a l v. o p Dordrecht. 

T A A M I Zuinigheids- I Niet aangroeien-

LUUll | KoosterijzersJ re 
en roestwe-

rende Verven. 

Geêmailleerd-ijzeren PEILSCHALEN, 

WEEGWERKTUIGEN. 

gPARKETVLOEREIV, ^ 
3 VILLEROV & BOCH, METTLACH £ 
S BOCH Frères, MAUBEUGE £ 
5 MINTON, HOLLINS ft C°., STOKE £ 
a» bjj de Vertegenwoordigers en Depothouder*: jj 
5 Ü E L I N T ét O , ö 

Oo8tzcedjjk 248, Rotterdam. 

Bjj P . G O U D A Q U I N T , te Arnhem; , is verschenen de cir.ic aflevering van: 

Geschiedenis van de Bouwstijlen 
IN Dl 

H o o f d t i j d p e r k e n d e r A r c h i t e c t u u r , 
HOOR 

I T d E i l . « F G E L . 
Hoogleeraar voor de Bouwkunst aan de Polytechnische School, te Delft. 

Met ruim 700 in den tekst gedrukte figuren en 6 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 . 

De uitgave geschiedt bij inteekening in 12 afleveringen a ƒ 1.75. 

Portland-Cement, 
bekroond met de Zilveren Medaille der 
Internationale Tentoonstelling te Amsterdam, 
in 188,'i. 

NEDERLANDSCH FABRIKAAT, 
in kwaliteit en prijs concurreerend met de 
meest gerenommeerde Engelsche merken. 

PRIJSOPGAVE en MONSTERS worden 
op aanvraag kosteloos verstrekt door de Fabri
kanten 

BRANTJES en LANKELMA 
te PURMEREND. 

Gedrukt bij 0. W . van der W i e l & C»., te A r n h e m . 

NEGENTIENDE JAARGANG N-. 41. ZATERDAG 11 OCTOBER 1884. 

£ ^ 

MICITIA 

M M M J' 

Redacteur-Uitgever F. W. V A X G E N D T TG*. 
Bureau «Ier Redactie van Architectura et Amiciiia: TAN' SI'KINflKR, 

C. R POSTHUMUS MEYJES en A. \V. WKISSMAX. 
Stukken voor het <ïenootschap, tie Redactie betredende, te adresseeren 

aan den Heer C . It. POSTHUMUS MKYJI-S, Kerkstraat 170 te Amster
dam, en die omtrent de Administratie van hel Genootschap aan den 

Heer T H . (i. STRKNGKRS, Oosterdoksluis, te Amsterdam. 
Alle andere stukken cn advertenticn aan het Bureau van De Opmerker, 

Driekoiiingenstraal N°. 28 te Arnhem. 

A.W.W.. 
A B O N N E M E N T f 2.25 per 3 maanden of wel /es gulden per jaar bij 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag; voor het buitenland 
ƒ7.50 en Netlerlandsch-Indit1 f 9.—, bij vooruitbetaling. 

A D V E R T E N T I Ë N 1 ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een bewijsnommer, worden tot Vrijdag avond aangenomen. 

Voor veelvuldige plaatsing of een groot aantal regels worden abon
nementen gesloten. 

AFZONDERLIJKE NOMMKRS, uitsluitend bij contante betaling te beko
men, ad 15 cent per stuk en 25 cent per plaat. 

MEDEDEELINGEN VAN HET GENOOTSCHAP. 

Heeren Leden wordt bericht: 

a dat de 830ste vergadering zal gehouden worden 
den 15den October e. k. in het American Hotel op het 
Leidscheplein. 

De agenda voor dc vergadering is: 
l e Mededcelingen van het Bestuur. 
2 ° Installatie van een Ltd. 
3e Bijdrage van den heer C. B. Posthumus Meyjes. 
4e Kunstbeschouwing te geven door den heer Ü. 

Klinkert. 

b dat dc Bibliotheek is opengesteld en dat de Biblio
thecaris zitting houdt iederen Maandagavond van 8 
tot 1 0 uren tot het afgeven van boek-en plaatwerken. 

Namens het Bestuur, 
de iste-Secretaris 

Th. G. Strengers. 

(A.etA.) DE KATWIJKSCHE PRIJSVRAAG. 

Getrouw aan de belofte, die wij bij den aanvang van 
het jaar 1883 aan onze lezers deden, hebben wij ons 
steeds beijverd, om alles, wat op prijsvragen betrek
kingen heeft, in onze kolommen te bespreken. Ook 
de Katwijksche prijsvraag mag daarom niet onopge
merkt voorbij worden gegaan. 

Men kent de geschiedenis ervan. Op zekeren mor
gen was in eenige couranten een advertentie te lezen, 
waarin vermeld stond , dat Kerkvoogden der Hervormde 
Gemeente te Katwijk-aan-Zee het voornemen hadden 
eene nieuwe kerk te doen bouwen, en daarom heeren 
bouwkundigen uitnoodigden tot het maken van een 
ontwerp (teekeningen en begrooting) voor een kerk
gebouw , dat, zonder gaanderijen, 1500 zitplaatsen moest 
bevatten en met inbegrip van volledig meublement, 
maar zonder orgel, niet meer dan ƒ75,000 mocht 
kosten. Het beschikbare terrein was 48 M. lang en 
gemiddeld 34 M. breed De bekroonde zou, zoo hem 
de 

uitvoering niet werd opgedragen, met ƒ 500 schade
loos gesteld worden. Half September werd die adver

tentie geplaatst en reeds 1 November werden de ont
werpen verwacht. 

Toen wij deze advertentie ter plaatsing kregen, hebben 
wij ons aanstonds gewend tot den President-kerkvoogd, 

I den heer L. van der Plas Bz., naar wien belanghebben-
I den blijkens de oproeping verwezen werden, met ver-
I zoek iets te willen mededeelen omtrent de schaal der 
j teekeningen, de wijze van beoordeeling enz., voor-
! zooverre dit niet was opgenomen in het programma , 
J en boden wij aan,. laatstgenoemd stuk in onze koloin-
I men te publiceeren. 

De heer Van der Plas was zoo beleefd, ons mede 
; te deelen, dat de schaal aan de vrije keus der inzenders 
! werd overgelaten en dat een Jury van twee of drie des-
I kundigen zou worden benoemd. Later vulde hij zijn 
I bericht aan met de mededeeling, dat verlangd werden 
j een kerk met toren, zonder gaanderijen, die 1500 zit-
j plaatsen kan bevatten, doch tevens de gelegenheid 
[ aanbood tot het later maken van gaanderijen en van 

bijlokalen als cathechisatie- en kerkeraadskamer. Voorts 
deelde hij mede, dat het terrein vlakke zandgrond was 

\ en (wat niet strookt met de cijfers der advertentie) een 
: afmeting had van 49 bij 34 M. Ook bepaalde hij de 
] schaal op I a 200, wat zeker beter was, dan de 
. vrijheid, die kerkvoogden aanvankelijk aan deontwer-
! pers wilden geven. 

Hoewel men met genoegen zag, dat gaandeweg meer 
i licht in de duisternis ontstoken werd, uitten velen den 

wensch naar een bepaald programma. Aan dien wensch 
i werd door heeren kerkvoogden gevolg gegeven in ons 

laatste nommcr. 
Zooals het programma nu definitief schijnt vastge

steld , worden verlangd: teekeningen en begrootingen 
van eene kerk met toren, uurwerk en volledig ameu
blement. Het gebouw mag geen gaanderijen hebben 
en moet vijftienhonderd zitplaatsen bevatten. Als bij
gebouw moet op consistorie en bergplaats gereken 
worden (wat vroeger niet vermeld was). 
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Het terrein is grooter dan bij de vroegere opgaven, 
en heeft nu een lengte van 60 bij eene breedte van 
50 M . Onder de ƒ 75,000, die men besteden mag, 
moet een ijzeren hek aan drie zijden van het terrein 
begrepen zijn. De bepaling omtrent de schadeloosstel
ling van ƒ 500 is gebleven , doch de inleveringstermijn 
op 1 December gesteld. De Jury zal bestaan uit kerk
voogden en 2 of 3 deskundigen, door kerkvoogden 
uit te noodigen. Van de schaal der teekeningen wordt 
nu niet gesproken, maar wij vermoeden, dat de vroe
ger genoemde schaal 1 a 200 zal bedoeld zijn. Ont
werpers worden geheel vrijgelaten in de keuze van stijl 
en vorm van het gebouw. De bouwsom wordt niet 
genoemd, maar is waarschijnlijk ƒ75,000. 

E r is dus, na veel moeite, een stuk in de wereld ge
komen , dat hoewel niet volledig, althans ten deele op 
den naam van programma kan aanspraak maken. Jam
mer is het, dat kerkvoogden , toen zij tot het uitschrij
ven eener prijsvraag besloten, zich niet aanstonds tot 
een bekwaam deskundige gewend hebben om voorlich
ting , hoe het programma in te richten: dan zou, wat 
nu ten koste van veel geschrijf slechts gebrekkig tot
standkwam , onmiddellijk goed kunnen geweest zijn. 
Kerkvoogden toonen hun goeden w i l , nu ze hun werk 
gaandeweg verbeteren, en zij zouden zich zeker aan
stonds met een deskundige verstaan hebben, hadden 
zij beseft, dat het opmaken van een programma niet 
ieders werk is. 

Nuttig zou het geweest zijn, indien dc afmetingen 
van een zitplaats en de breedte der gangpaden waren 
opgegeven. Daarvan toch hangt de afmeting van het 
kerkgebouw af. Ook het opgeven van een bepaalde 
schaal en van de gewenschte teekeningen komt ons 
zeer wenschelijk voor, terwijl het ongetwijfeld een 
gunstigen invloed op de medewerking zal hebben, in
dien kerkvoogden zoo spoedig mogelijk de namen 
hunner deskundigen publiceeren. Zijn dat mannen van 
erkende bekwaamheid, dan zullen velen gaarne zich 
aan hun oordeel onderwerpen. Zal echter het oordeel 
der deskundigen voor de kerkvoogden den doorslag 
geven ? Wij hopen en vertrouwen het. Maar al te veel 
toch komen daar, waar het 't bouwen van gods
dienstige gestichten geldt, allerlei overwegingen van 
religieuzen aard in het spel, die met het ontwerp niets 
te maken hebben. Welke ook de geloofsovertuiging 
van een ontwerper zij , doet niets ter zake, indien zijn 
ontwerp slechts in alle deelen aan de gestelde eisehen 
voldoet. 

Niet lang geleden beklaagde een inzender in De 
Opmerker zich erover, dat elke prijsvraag slechts voor 
de bouwkunstenaars een voorwendsel was tot geschrijf 
en dat hierdoor het publiek gaandeweg zou worden 
afgeschrikt van het uitschrijven ervan. Ons komt dit 
geschrijf nuttig voor en wij achten het een verblijdend 
verschijnsel, dat telkens pennen door de prijsvraag-
quaestie in beweging worden gebracht. Beter toch in 
het geheel geen prijsvragen dan slechte, die enkel 
ontzenuwend kunnen werken, en waardoor de deel
nemers slechts teleurstelling oogsten. 

Inmiddels zien wij met belangstelling den uitslag der 

Katwijksche prijsvraag tegemoet en uiten den wensch, 
dat het kerkgebouw een gunstige uitzondering moge 
maken op de talrijke smakelooze producten, in de 
laatste jaren door de Nederduitsch-Hervormde Ge
meente gesticht. 

Naschrift. Blijkens de in dit nommer voorkomende 
mededeeling van den heer President-kerkvoogd, moet 
in de kerk gelegenheid zijn tot plaatsing van orgel, 
klok en uurwerk. De kosten hiervan zijn in de bouw
som niet begrepen , wel echter die voor de petroleum
verlichting. 

D E E E R S T E V U U R L O O Z E L O C O M O T I E F 
M E T S O D A - K E T E L . 

Den 27en Maart j l . hebben, op uitnoodiging van 
den heer Maurits Honigmann, te Grevenberg, bij 
A k e n , de heeren Kirchweger en Heusinger von 
Waldegg de proefritten der eerste vuurlooze locomotief 
met sodaketel, volgens het gepatenteerde stelsel van 
Honigmann, op het baanvak Würselen—Stolberg der 
lijn A k e n — G u l i k bijgewoond. De heer Heusinger von 
Waldegg heeft over den gunstigen afloop een bericht 
geplaatst in zijn Organ für die Fortschritte des Eisen-
bahnwesens. 

De gebezigde locomotief is een oude zesraderige, door 
de Maatschappij Tubize, in België , in 1862 gebouwd, 
met een zuigermiddellijn van 360 m M . , een zuigerslag van 
600 m M . en 1180 m M . middellijn voor de beide voorste 
raderen. Zij is voorzien van een nieuwen ketel volgens 
Honigmann's stelsel en heeft de volgende inrichting: een 
cilindrische stoomketel van 800 m M . middellijn en 4.40 
M . lengte, langs zijn benedenvlak voorzien van 440 
straalsgewijze staande pijpen van F i e l d , rust zwevende 
in een sodaketel ('), die van onderen een half-cilindri-
schen en van boven een tot den rechthoek naderenden 
vorm heeft met half-cilindrische zijdelingsche uitstekken 
of buiken. De in den stoomketel ontwikkelde stoom 
wordt aan beide zijden van den ketel, met behulp van 
dubbele slangpijpen, meermalen door de heete sodaloog 
geleid, waardoor hij sterk verhit en dus volkomen ge
droogd in de machine komt. De wasem wordt door een 
verdeelpijp, die van vele kleine gaten voorzien is en 
op den bodem van den sodaketel l igt, in de soda
loog geleid en daarin geheel opgeslorpt. Op de stoom
pijp is een lucht- of terugslaande klep aangebracht, 
teneinde te voorkomen , dat de soda-vloeistof in de 
cilinders wordt gezogen bij het afblazen van stoom. 
De verhittingsoppervlakte van den stoomketel bedraagt 
50 M ' , waarvan 45 op de pijpen van Field komen. 
De vulling met soda weegt ongeveer 5500 K G . en 
kan ongeveer 2500 K G . water opslorpen. Het ge
wicht der locomotief bedraagt ongeveer 26 ton en dat 
van den sodaketel 12 ton. De gewichtsverdeeling op 
den niet te veranderen radstand der oude machine 
(bij 1740 m M . afstand tusschen voor- en middelas 
en 1530 m M . tusschen middel- en achteras) kon slechts 
onder zeer ongunstige voorwaarden plaatsvinden, daar 
meer dan de helft van het gezamenlijk gewicht op de 
vooras komt. 

Bij den aanvang van Honigmann's werkwijze wordt de 
uitgeblazen stoom (? Auspuffdampf) van het stoomtuig 
in den sodaketel geleid, de loog wordt daardoor tot een 
hoogeren warmtegraad verhit en deze verdampt het wa
ter in den waterketel, zoolang de soda-oplossing bij 
bepaalden warmtegraad het vermogen heeft op te slor
pen. Wordt bijvoorbeeld de sodaketel met een ge
noegzame hoeveelheid loog van 185—200 0 kookpunt 
gevuld, dan kan het proces, met water van 166", over-

(!) Vergelijk daarmede De Opmerker, 1883, blz. 310. 
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eenkomende met 6 atmosferen stoomspanning , begin
nen en met deze spanning zoolang duren, totdat de 
loog door de opneming van den afgeblazen stoom tot 
het kookpunt 166'' verdund is. Is dit kookpunt be
reikt , dan is de soda-oplossing bij dezen warmtegraad 
niet meer instaat, den gezamenlijken uitgeblazen 
stoom op te slorpen; een deel daarvan zou ontwijken 
en de afnemende warmte-toevoer niet meer voldoende 
zijn. Het proces kan echter weder worden voortgezet 
als de stoomspanning en daarmede ook de warmtegraad 
der loog verminderd wordt, b. v. tot drie dampkrings-
drukkingen, overeenkomende met 144' hitte, zoodat 
dan de loog tot dit kookpunt weer verdund kan wor
den en weder uitgeblazen stoom kan opnemen. 

Bij aankomst van den verslaggever te Würselen 
stond de locomotief voor de werkplaats der naburige 
ammonia-sodafabriek van den heer Honigmann te Gre
venberg , waar de stoomketel met heetwater en stoom 
uit de daar staande stoomketels gevoed was geworden 
en de manometer 3 atmosferen stoomdruk wees. Met 
deze zuivere stoomvulling (gelijk bij de vuurlooze lo
comotief van Lamm) reden wij des morgens om ne
gen uur veertig minuten naar het ongeveer 900 M . 
verwijderde, op het station Würselen gebouwde vul-
lings- of afstoomingsstation (Abdampf-statioii), waarbij 
de stoomdruk zeer snel tot 2 */t dampkring daalde. De 
vulling van den sodaketel geschiedde hier door na
tuurlijken druk uit den afstoomingsketel, met behulp 
van een aangeschroefde ijzeren pijpgeleiding, binnen de 
zes minuten, waarbij gelijktijdig de onder de machine 
aangebrachte vergaarbak met voedingswater gevuld werd. 

N a het inlaten van de sodaloog steeg de stoomdruk 
zeer snel tot 5'/, atmosferen en kon de machine ter
stond worden gebruikt tot het rangeeren van den trein. 

Deze bestond uit twee personenrijtuigen en drie ge
deeltelijk geladen goederenwagens. Het 6.5 K. M . lange 
baanvak bevat twee klimmingen van , lang 600 M . 
en 246.4 M . , en eene van 6 \ t , lang 360 M . , zonder 
te spreken van die van r , ' , „ , T B - „ , „ s 5 en 5%, bene
vens bochten van minder dan 300 M . straal. De af
stand werd in 20 minuten afgelegd. Ofschoon gedurende 
den rit de stoomketel, met behulp van een injector vol
gens Körting's uitvinding, met koud water gevoed werd, 
bleef de stoomdruk steeds bijna volkomen standvastig, 
terwijl de mamometer gestadig 5} atmosferen wees, 
en de veiligheidskleppen zeer zwak en gelijkmatig als 
een ademhaling afbliezen. Ook werkte de machine zon
der geraas, terwijl geen uitstooting van den afgewerk-
ten stoom in de vrije lucht plaatsvond en alle stoom 
door de sodalaag volkomen opgeslorpt werd. Door 
thermometers, die in de stoomruimte en in de soda-
ruimte der ketels, zoowel als in de pijp voor het 
afblazen van den stoom werden gebracht, konden elk 
oogenblik zeer nauwkeurig de warmtegraden afgelezen 
en opgemerkt worden, dat de stoom geheel droog in 
gebruik kwam. 

De terugrit van Stolberg naar Würselen met 2 per
sonenrijtuigen en twee ledige goederenwagens vereischte 
22 minuten, terwijl de duur, volgens het programma, 
25 minuten bedraagt. De stoomdruk was daarbij even
eens volkomen standvastig en de kleppen bliezen ook 
hier weer zeer zwak af. 

In den namiddag werden deze proefritten tusschen 
Würselen en Stolberg met dezelfde sodavulling onder 
even gunstige omstandigheden herhaald. Bij de afreis 
uit Würselen om 4 uur 25 min. was de locomotief tot 
3 'I2 atmosferen overdruk afgekoeld, welke druk gedu
rende het heen- en terugrijden op dezelfde hoogte werd 
gehouden. De terugreis ving aan om 5 uur 20 min. 
De machine was dus acht uren lang in dienst. De ver
zadigde soda-oplossing kon door den nog aanwezigen 

rechtstreekschen stoomdruk in den afdampingsketel 
(/ Abdampfkesscl) geheven worden, waar binnen vier 
tot vijf uren de verdunde loog tot haar vroegere 
dichtheid verdampt (? cingedampft) wordt, zoodat de 
loog den volgenden morgen weder tot het vullen van 
den sodaketel kan worden gebezigd en de kringloop 
van het proces opnieuw beginnen. 

Tevens kon bij het zorgvuldigst onderzoek geen ver
lies van bijtende soda worden aangetoond. Voor het 
afstoomen (abdampfen) van elke vulling des sodaketels 
van 5500 K . G . worden aan brandstof ongeveer zeven 
centenaars (Duitsche van vijftig K.G.) licht kolengruis 
verbruikt. Aan het afstoomingsstation is tevens een 
waterketel verbonden, waarin door de aftrekkende vuur-
gassen het voedingswater van den stoomketel tot 100" 
verhit wordt, om dit, gedurende het vullen van den 
sodaketel, gelijktijdig door natuurlijken druk in de 
waterruimte van den locomotiefketel te doen vloeien. 

Tot dusverre zijn de proefritten met de boven be
schreven eerste vuurlooze locomotief met sodaketel 
zoo gunstig afgeloopen, dat zij sedert den 31" Maart j l . 
de regelmatige personentreinen tusschen Würselen en 
Stolbetg bedient, terwijl deze afstand steeds op den 
in de reisgids bepaalden tijd wordt afgelegd. 

De werkwijze van Honigmann heeft reeds kort na 
de eerste bekendwording bij verscheidene mijn-locomo
tieven , met name voor de mijn Maria der Hönchcner 
Actiën- Gesellschaft en de Königsgmbc der Vcreins- Gcsell-
schaft te Kohlscheidt, bij Aken, een voordeelige toe
passing gevonden. Hierbij rusten ketel en machine op 
gescheiden vierraderige toestellen, en worden de stoom
pijpen voor de geleiding naar de cilinders en voor den 
afgeblazen stoom naar den sodaketel door veerkrachtige 
brandspuitslangen (Slauchvcrbindungcti) vervangen, daar 
in de mijnen geene vullingsstations kunnen worden op
gericht en de ketel voor het. afstoomen en het opnieuw 
vullen met sodaloog telkens in de schacht in het dag
licht moet worden gebracht. Het ketelstclsel van Honig
mann zou de grootste veiligheid aanbieden voor het 
vervoer op mijnbanen, die aan zware ontploffingen zijn 
blootgesteld , daar hierbij alle vuur vermeden wordt. 

De vuurlooze locomotieven met sodaketel zullen in 
elk geval hare toepassing vinden bij nijverheids- en 
hoofdbanen in steden, zoowel als bij tramlijnen, daar 
zij daarvoor alle vereischte voorwaarden bevatten, want 
zij werken zonder eenigen reuk en zonder eenig geraas, 
terwijl er geen stookplaats is en de vrije uitstooting 
van den stoom in de lucht vervalt. E lk gevaar van 
ontploffing wordt vermeden. Het locomotief-personeel 
wordt niet in beslag genomen voor onderhoud van vuur 
en kan al zijn aandacht wijden aan de veiligheid, door 
tijdig stilstaan en remmen. 

Eveneens zijn deze locomotieven van het grootste 
gewicht voor de exploitatie van lange tunnels en on-
deraardsche spoorwegen, daar, bij het gebruik van de 
gewone locomotieven , de lucht der onderaardsche banen 
dikwijls zoo bedorven wordt, dat de passagiers slechts 
in dichtgesloten wagens kunnen rijden, terwijl bij Ho
nigmann's locomotief de lucht volkomen zuiver, vrij 
van rook en vonken blijft cn de passagiers, zelfs bij 
open vensters, geen hinder van vonken of gruis hebben. 

Omtrent de kosten kunnen bij den korten tijd der 
proeven nog geen juiste opgaven worden gedaan. 
De prijs der bijtende soda (ongeveer f 18 voor de 
100 K.G.) komt weinig in aanmerking, terwijl werke
lijke verliezen van loog niet te vreezen zijn, daar de 
sodaketel nooit onder druk staat en bij een ondichten 
stoomketel het water steeds in de sodaruimte zal drin
gen, en alle andere mogelijke verliezen, gedurende het 
proces, bij het vullen en het wederverdampen gemak
kelijk kunnen vermeden worden. 
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Het afstoomen van de verzadigde sodaloog vordert, 
zooals gezegd is, voor een lading of locomotief-vulling 
ongeveer zeven Duitsche centenaars magere gruiskolen. 
Hiervoor kan ook turf, bruinkool of een andere brand
stof van geringe waarde worden gebezigd, terwijl de 
gewone locomotieven in steden en tunnels slechts ge
bruik kunnen maken van de dure cokes. 

Bij de tot dusverre genomen proeven, die maan
den geduurd hebben, bleek niet, dat de sodalaag een 
nadeeligen invloed op de bouwstof van den ketel uit
oefende , daar gesmeed ijzer eerst bij hooge samentrek
king en een hitte van meer dan 180", gegoten ijzer 
eerst bij meer dan 200" aanmerkelijk wordt aangetast, 
warmtegraden, die bij Honigmann's werkwijze niet wor
den bereikt. Daarentegen werd bevonden, dat de af-
stoomingsketels door de loog merkbaar worden aan
getast. De inwendige afslijting begon op eene hoogte, 
gelijkstaande met den gemiddelden stand der geconcen
treerde loog , en ging voort tot den bodem, zoodat men 
kan aannemen, dat gegoten ijzer, bij afdampings-
temperaturen boven 200 1 C , door de bijtende soda ge
deeltelijk wordt opgelost. Een nauwkeurige bepaling 
van het verlies aan ijzer kon niet gegeven worden. De 
duur van zulk een afstoomingsketel zou, naar de on
dervinding in chemische fabrieken, bij onafgebroken 
gebruik, op één tot twee jaren geschat kunnen worden. 
Deze noodzakelijke vernieuwing van den afstoomingsketel 
maakt het hoofdbezwaar uit, dat echter gedeeltelijk door 
de geringe behoefte aan herstelling van de sodaketels 
wordt opgewogen, terwijl de laatsten, tengevolge der 
betere en werkzame overdracht van warmte, verge
leken met de ingewikkelde locomotiefketels, een gun-
stigen en eenvoudigen vorm verkrijgen. 

Verder moet men in het oog houden, dat bij het 
wegvallen van de stoking in Honigmann's locomotiefke
tels , de stoker op de locomotief bespaard wordt, ter
wijl het afstoomingsstation, waar slechts één stoker 
in dienst is , de vullingen voor vier tot zes locomo
tieven kan bezorgen. 

Prof. Riedler, hoogleeraar aan de technische hooge-
school te Aken, aan wien wij de grondigste onder
zoekingen omtrent Honigmann's stelsel te danken heb
ben (vergel. Zcitschrift des Vereins dcutseller Ingenieure; 
Band XXVII , Seite 729), neemt weder proeven en 
zal de uitkomsten openbaar maken, terwijl ook de 
heer Honigmann voor geene offers terugdeinst om zijn 
stelsel te volmaken en in algemeene toepassing te 
brengen. 

Volgens de laatste «nededeelingen gelooft de heer 
Honigmann een soda-locomotief voor twaalf uren dienst 
te kunnen vervaardigen, en worden reeds twee zulke 
locomotieven van 40 tons gewicht in de Hanoversche 
Maschinenbau-Actiengesellschaft (vroeger G. EgestorfT) 
voor rekening van den heer Honigmann gebouwd, 
om ze op de tunnelvlakken der Gothard-baan te ge
bruiken. 

K E R K B O U W T E K A T W I J K - A A N - Z E E . 
Tot aanvulling der opgaven omtrent deze prijsvraag, 

opgenomen in het nommer van 4 October jl., bladz. 352, 
dient, dat in de nieuwe kerk gelegenheid moet zijn 
tot plaatsing van orgel, klok en uurwerk. De kosten 
daarvan zijn niet begrepen in de bouwsom, maar wel 
die der verlichtingstoestellen voor petroleum. 

Bij de mededeeling van het bovenstaande bericht, 
van den heer President-kerkvoogd ontvangen, geven 
wij den raad dm de situatietcckening van het terrein 
te ontbieden, daar dit een onregclmatigen vorm heeft, 
waarmede bij het ontwerp rekening gehouden moet 
worden. 

I N G E Z O N D E N . 
Geachte Redactie, 

Volgens het verslag in uw blad van de laatste vergadering 
der Afdeeling Rotterdam van de Maatschappij tot Bevordering 
der Houwkunst, heeft een der leden gezegd, dat het voorstel, 
om de Vereeniging los te maken van de Maatschappij, was 
uitgegaan van niet-lcden der Maatschappij. 

Daar die uitdrukking in de vergadering onopgemerkt schijnt 
te zijn voorbijgegaan, maar in druk wellicht eenig gewicht in 
de schaal zal leggen, is het van belang daartegen in te bren
gen, dat van de 6 bestuursleden, die door hunne instemming 
het voorstel tot een bestuursvoorstel hebben gemaakt, er 5 
lid der Maatschappij zijn. 

Met hoogachting. 
X. 

B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
BERLIJN. Omtrent den stand der werkzaamheden bij 

den bouw van het nieuwe „Reichstagsgebaude" kunnen 
wij het navolgende mededeelen. 

De zuidelijke helft der fundamenten is voltooid. Aan 
dit werk waren groote moeilijkheden verbonden, daar 
het bouwterrein op verschillende plaatsen zeer slecht 
was. Men vond aan de zuidzijde plekken, waar het 
vaste zand eerst op 3.20 a 5.70 M. diepte voor den 
dag kwam. Door damwanden moest het grondwater 
gekeerd worden, terwijl ook dikwerf beton tot ver
sterking van den ondergrond moest aangewend wor
den. De fundamenten bestaan uit pijlers van Rüders-
dorfer kalksteen, die op vele plaatsen 4 tot 4.50 M. 
dikte hebben. Hicrtusschen zijn spaarbogen van bak
steen aangebracht. Als het weder gunstig is, hoopt 
men ook dit jaar nog met de noordelijke helft gereed 
te komen. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'S-GRAVENHAGE. De Regeering heeft bericht ont

vangen, dat in Mei 1885 te Londen, onder het patro
naat van H . M. de Koningin van Engeland en het 
voorzitterschap van Z. K. H . den Prins van Wales, 
eene internationale tentoonstelling zal gehouden worden 
van uitvindingen, gedaan sedert 1862. Tot het ver
krijgen van inlichtingen worden belanghebbenden ver
wezen naar de onderstaande adressen, aan welke de 
bescheiden omtrent de tentoonstelling zijn toegezonden: 
het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, te 's-Graven
hage; de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, 
te Amsterdam; het hoofdbestuur der Vereeniging tot 
bevordering van Fabricks- cn Handwcrksnij'ocrhcid in Ne
derland, te 's-Gravenhage; het bewind der Vereeniging 
van cn voor Nederlandsche industricclcn; het hoofd
bestuur der Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering 
van Nijverheid, te Haarlem; het hoofdbestuur der Hol
landsche Maatschappij van Landbouw; het hoofdbestuur
der Fricschc Maatschappij van Landbouw cn Veeteelt, te 
Leeuwarden. 

— Men weet, schrijft de Leeuwarder Courant, dat, 
nadat te Hindeloopen zelf in den loop der jaren de op 
de bekende wijze van vroeger ingerichte en gemeubi
leerde kamers langzamerhand geheel waren verdwenen, 
met goeden uitslag toch de herinnering eraan is be
waard gebleven. Het eerst zag men eene in al hare 
vorige pracht op de historische tentoonstelling te Leeu
warden in 1877, en sedert is er eene te vinden in het 
Friesch Museum aldaar en ook in het Panopticum te 
Amsterdam. 

De vóór een paar jaren afgetreden Burgemeester van 
Hindeloopen, de heer F. Rinia van Nauta, heeft ech
ter begrepen, dat het toch wel het meest eigenaardig 
zou zijn, die herinnering te Hindeloopen zelf te be
waren. Te dien einde laat hij thans eene hem bchoo-
rende woning aldaar geheel op de oude wijze inrichten 
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en van al het noodige huisraad voorzien, niet nage- , 
maakt, maar werkelijk antiek. De heer Rinia van 
Nauta laat alles met de meeste zorg, en zonder zich 
door de kosten te laten afschrikken, in orde brengen. 

— Ter vervulling van twee plaatsen van adjunct
ijker der maten en gewichten zal, op een nader te be
palen dag in het eind van de maand November e. k., 
in het gebouw der Polytechnische school te Delft een 
vergelijkend examen worden afgenomen. Nadere bij
zonderheden bevat de Staatscourant. 

— Plan, bestek en begrooting voor de nieuwe spoor
brug over de Maas te Venloo zijn gereed en den 
Minister ter goedkeuring aangeboden. Volgens dit plan 
zal de bestaande brug ongeveer 1 '/2 M. naar de Noord
zijde verschoven worden en bieden dezelfde pijlers aan 
de zuidzijde nog ruimte genoeg aan voor de nieuw te 
bouwen brug met dubbel spoor. 

AMSTERDAM. Door de Jury, samengesteld uit de 
Commissie van Toezicht, voorgelicht door de heeren 
hoogleeraar-directcur Aug. Allebé, Ch. Rochussen en 
Scholten , directeur van het Rijks-museum, is uitspraak-
gedaan , omtrent den aan de Rijks-academie van Beel
dende Kunsten gehouden wedstrijd in de schilderkunst. 
De heeren Jac. van Looy en Jan Dunselman hebben 
beiden eene schilderij geleverd van zoo groote verdienste, 
dat hun gelijkertijd aanspraak op de medaille is gege
ven , en de Commissie beloofd heeft hare beste pogin
gen te zullen aanwenden om, ondanks het beperkend 
reglement, de Regeering te bewegen den beiden mede
dingers deze onderscheiding te doen toekennen, met het 
daaraan verbonden uitzicht eener vierjaarlijksche sub
sidie , tot voortzetting hunner studiën in het buitenland. 

— De leden van de jury tot beoordeeling der ant
woorden, in te zenden op de prijsvraag voor eene 
Beurs 'alhier, zijn, opgeroepen tót 'hef houden' van 
eene eerste bijeenkomst op 10 November aanstaande. 

LEEUWARDEN. De Gemeenteraad heeft met 11 tegen 
10 stemmen concessie verleend aan de heeren Van den 
Broek cn Van Barncveld Kooy tot den aanleg en de 
exploitatie eener drinkwaterleiding. In een vorige raads
zitting staakten de stemmen. 

MONTFOORT. Deze week werd eene partij van on
geveer 1,500,000 steenen, staande op de steenfabriek 
„De Hoop" , publiek verkocht. De prijzen varieerden j 
tusschen de 3'/2 en 8 1/, gulden per duizend. 

AMERSFOORT. In de voorgaande maand had hier een wedstrijd 
plaats voor de levering van eene brandspuit aan de gemeente. 
Vijf spuiten waren aangegeven. 

De afstand van de spuit (zoowel zuig- als perspomp) tot de 
straalpijp, bedroeg ongeveer 200 meter. De doorsnede van de 
opening van de straalpijp was 19 mM. 

De spuit van den heer A . H . van Bergen te Heiligerlee bracht 
het tot 31.05 M. ver; die van Gebroeders Van Bergen te Mid-
wolde 29.80 M . ; die van den heer Rencker te Utrecht 27.50 M. 
en die van Jos. I l eduwé te Luik . vertegenwoordigd door de 
firma W . Hoven & Zoon te 's-Hage, 26.97. De spuit van Ge
broeders Kronenburg te Kuilenburg bleef buiten mededinging, 
aangezien een der schroeven niet paste. 

De brandspuit van den heer A . H . van Bergen te Heiliger
lee voldeed het meest aan de eischen, zoowel wat bouw als 
vermogen betreft. Ingevolge het oordeel der Jury, bestaande 
uit de heeren: Jhr. A . D. J. Calkoen, W. Ruitenberg en J. J . 
de Koningh, is aan hem de levering opgedragen. 

B E N O E M I N G E N . 
De heer P. C. de Visser, civiel-ingenieur , is door 

den Minister van Waterstaat benoemd tot • bijzonder 
adsistent van den hoofd-directcur van het Kon. Ned. 
Meteorologisch Instituut te Utrecht. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING D E R 
BOUWKUNST. 

AFDEELING AMSTERDAM. 

Vergadering van Vrijdag 10 October 1884. 
De Afdeeling hield Vrijdagavond hare eerste winter

vergadering in het lokaal Eensgezindheid. 
De Voorzitter opende de vergadering met een wel

komstgroet aan de Leden en uitte daarbij den wensch, 
dat dc wintervergaderingen weder even aangenaam zou
den zijn als die van het vorige jaar, waartoe hij de 
medewerking van allen inriep. 

Hierna werden door den Secretaris de notulen der 
vorige vergadering gelezen en, onder dankzegging voor 
de trouwe notulatie, goedgekeurd. 

De heeren Leliman en Schill brachten, als afgevaar
digden van de Afdeeling, op verzoek van den Voor
zitter, verslag uit over de vergadering van de Maat
schappij tot Bevordering der Bouwkunst. De heeren 
deden mondeling, ieder voor de helft, verslag van den 
tocht naar Leeuwarden, met verwijzing naar de ver
slagen in de verschillende technische bladen. 

Punt 2 van de agenda: „Bespreking der leesavon-
den. Zullen zij wederom worden ingesteld ?" werd uit
voerig besproken en besloten die ook dezen winter 
voort te zetten. 

De Commissieleden, die den vorigen winter de lees-
avonden hebben geregeld, met name de heeren Jos. A . 
Cuypers, W. Langhout, J. de Haan en J. van Looy, 
werden, met uitzondering van den heer J. de Haan, 
die voor het lidmaatschap bedankt heeft, door het Be
stuur uitgenoodigd die taak weder op zich te nemen. 

De Voorzitter vroeg daarom beide eerstgenoemde 
heeren, die ter vergadering aanwezig waren, of zij met 
die benoeming genoegen namen, waarop de heer Lang
hout het woord nam en verklaarde die taak niet weder 
te willen aanvaarden en haar gaarne aan anderen over
droeg, wat hij voor de zaak zelve noodig achtte. De 
heer Jos. A. Cuypers stelde zijne aanvaarding afhan
kelijk van dc andere heeren, waarop de Voorzitter 
het voorstel deed de Commissie te versterken met 
nog een paar leden, waaronder een Bestuurslid. 

Het Bestuur zal eenige heeren uitnoodigen zich tot 
een Commissie te vereenigen om de leesavonden te 
regelen. Dienovereenkomstig werd besloten. 

Punt 3 van de agenda: „Zullen prijsvragen worden 
uitgeschreven?" werd door het Bestuur toegelicht; de 
geringe, dikwijls algeheel ontbrekende deelneming had 
het doen besluiten die vraag te stellen. De leden 
waren eenstemmig van gevoelen, dat men met het uit
schrijven van prijsvragen moest blijven voortgaan en 
gaven het Bestuur eenige wenken over de wijze, waarop 
dit moet geschieden. Het voorstel van het Bestuur 
tot het benoemen van een Commissie tot het uitschrij
ven van prijsvragen werd verworpen. 

Na het bespreken van verschillende onderwerpen, 
als het critiseeren van bouwwerken door de pers, dat, 
zooals het over de Hoogesluis plaatsvond, werd ge
laakt, werd voorgesteld tot de Afdeeling Rotterdam 
een schrijven te richten om het afscheiden dier Afdee
ling van de Maatschappij te voorkomen , welk voorstel 
werd aangenomen. 

Nadat een tweetal heeren tot leden waren voorge-

V A R I A . 
Nieuwe Amerikaansehc teekenborden. Tegenwoordig 

komt meer en meer in Amerika een teekenbord in 
gebruik, waarbij het zoo lastige opplakken vermeden 
wordt. Het bestaat uit een vierkant raam, waarvan 
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de binnenzijden afgeschuind zijn, en uit een in dit 
raam passend bord. Het vel wordt natgemaakt, op 
het bord gelegd, en vervolgens het raam over het 
bord naar beneden geschoven, waardoor het vel beves
tigd wordt. Tot betere bevestiging is daarenboven nog 
een zeer eenvoudige klemschroef-inrichting aangebracht. 

Een nieuwe verf. In het arsenaal te Brest wordt 
sedert eenigen tijd als verf voor hout en metaal een 

mengsel van zinkwit en chloorzink gebruikt, en wel 
met het beste gevolg. De verf is spoedig hard en slijt 
niet gemakkelijk af. Men moet er echter op bedacht 
zijn haar slechts bij droog weer in de buitenlucht 
te gebruiken, daar regen haar doet afbladderen. In 
plaats van chloorzink kan men ook zinksulfaat, zink-
nitraat, ijzerchloride, ijzernitraat, ijzersulfaat of man-
gaanverbindingen gebruiken. Men verkrijgt dan allerlei 
tinten en de deugdzaamheid der verf blijft dezelfde. 

A D V E R T E N T I E N . T E KOOP 
L O U I S G O F F I N & C I E 

• j op tien besten en dniksten stand te Nijmegen 
Aveillie ROffier 27 Luik. ' >n het midden der oude stad, E E N P É R -

L A R O C H E T T E S T E E N , bekroond op; 9 E E L groot ongeveer 400 centiaren, 
de Tentoonstelling der Maatschappij ter be 
vordering der Houwkunst in 1SS2; verder 
Hardsteen, Keijen, Kalk , enz. enz. 
Monsters op aanvrage verkrijgbaar. 

i uitmuntend gelegen voor en met kleine kosten 
I in te richten tot HöTKL, CAFÉ enz. 

Aanbiedingen onder N°. 2S aan het Ilureau 
van dit Blad. 

Het BESTUUR der Vereeniging tot Be
vordering der Houwkunst te G RON IM! EN 
maakt bekend. dat afdrukken te verkrjj
gen zjjn van het B E K R O O N D E ONT
W E R P van HENRI E V E R S , voor een 
fontein op het Heereplein te Gronin
gen, tegen toezending van ƒ 1.50 per post
wissel aan het adres van de Administratie 
van het maandblad De Ruuiciytii.it, Heeroweg 
Y n°. 1113* tc Groningen. 

Het PORTLAND-CEMENT uit de Alsen'sche 
Portland-cement-fabrieken firma O. F. ALSEN 
& SOHN te ITZEHOE bij Hamburg, wordt uit
sluitend geïmporteerd door de NEDERLAND
SCHE ZANDSTEENFABRIEK aan het Noord
zeekanaal tusschen VELSEN en IJMUIDEN. 

Yoor prijs en conditiën zich te vervoegen bij den ondergeteekende. 
TM. -A.. SCHELLIXJ. IMreoteur. 

AANBESTEDING. 
Op Maandag den 13"" October 1884, «los 

middags tc 12 uur, zal in het Heeren-Loge-
ment DEN BURCHT ie Leiden, worden aan
besteed : 

Het ontruimen der ruinen en ver
der afbreken der gebouwen op 
het terrein aan den Vestwal 
nabij de voormalige Marepoort, 
en het maken van een brand
vrij Fabriekgebouw van steen 
on ijzerconstructio. 

Ia 2 perceelen en in massa. 

Het ontwerp met bestek liggen ter inzage 
in voornoemd Hotel. 

Dc aanwjjzing in loco zal plaats hebben 
op Woensdag den achtsten October 1SS4, des 
voormiddags te 1(1 uren. 

Afdrukken van het ontwerp cn bestek zjjn 
te verkrijgen ad ƒ8 .— cn inlichtingen wor
den gegeven door den Architect 

W. F. VAM DEK H E M D E N , 
Doeziistraat 43 

tc Leiden. 

Aanbesteding. 
Dc Tuinarchitect L E O N A R D A. SPRIN

G E R zal o)> Donderdag 16 October, des namid
dags tc 3 uren, tc Stratum bjj Eind/ioven 
aanbesteden: 

Het grondwerk voor den aanleg 
van een park voor rekening 
van den heer B. H . A. SLNKEL 
aldaar. 

Bestek cn teekeningen zjjn tegen betaling 
van ƒ 1 . 5 0 te verkrjjgen bjj Gi:z. WIJN tc 
Eindhoven en bjj de heeren SCHELTE.MA en 
HOI.KEMA in de Beursstraat te Amsterdam. 

Aanwjjzing in loco op den dag der aan
besteding tc I uur en verdere inlichtingen 
bjj den Tuinarchitect voornoemd, Vondelkade 
141 Amsterdam. 

Zevende Openbare Verkoopiftg 

(.KMKciiiK u V r n u i i i m i n 
te GRONINGEN. 

D l O N T V A N G E R DER REGISTRATIE EN 
DOMEINEN tc GRONINt.EA zal op Woens
dag den 12 November 1884 «les voormiddag! te 
Kl uur precies, in het CoNCKitrnns in dc 
Poelestraat tc Groningen, ten overstaan van 
den aldaar resideerenden Notaris Mr. N. V A N 
H A S S E L T , in het openbaar bij opbod ver-
koopen: 

T I E N K A V E L S B O U W T E R R E I N 
gelegen aan de Verlengde Astraat en 
de Westerhaven te Groningen. 

Dc catalogus, bevattende dc voorwaarden 
van verkoop, dc beschrijving en dc kaart 
der perceelen is van 17 October af voor 
ƒ 0.26 verkrjjgbaar bij den Ontvanger voor
noemd, die nadere inlichting geeft. 

Aanwjjs wordt gegeven Dinsdag 11 Novcm. 
her 1SS4 's middags 12 unr. 

AMSTERDAMSCHE 

OMMBÜS-MAATSCIIAI'PIJ. 
A A N B E S T E D I N G . 

Op Zaterdag 18 October 1884, des middags 
te 3 uur, zal in het Cafe PdNORAMA, in 
dc Plantage, worden aanbesteed: 

Het bouwen van een S T A L G E -
B O U W voor 43 Paarden met 
REMISE voor Tramwagens, 
SMEDERIJ en verder bijkomen
de werken, op een terrein aan 
de 2de Leeghwaterstraat te Am
sterdam, met de leverantie van 
alle Materialen en Arbeidsloo-
nen. 

Het Bestek is a ƒ0.80 tc verkrjjgen ter 
Handelsdrukkerjj C. A. SPIN & ZOON, N.Z. 
Voorburgwal, Amsterdam. 

Inlichtingen geeft de Ingenieur-Architect 
A. L . V A N GENDT. 

E E N BOUWKUNDIG 

Qp&icbter en Teekejjaaiv 
zeer gunstige informatiën kunnende produ
ceren, bekwaam zoowel tot het ontwerpen 
als detailleren en uitvoeren van bur
ger- of waterbouwwerken; wegens vol
tooiing van ccn groot werk, buiten betrek
king komende, V R A A G T P L A A T S I N G . 

Adres met franco brieven, Letters Y A , 
aan het bureau van De O/merter. 

.1. B E E T Z , J . MEIJEIUNK M E I J E R , H . 
C R U I J F F , J . C. N E U M A N . A. K L E M A N 
en J . A. K L E E B L A D . Makelaars, zullen op 
Maandag 3 November 1884, des middags ten 
12 ure, in het Verkooplokaal FRASCATl 
tc Amsterdam, ten overstaan van den Nota
ris W. N. REPELIUS in veiling brengen, 
de in volle werking zijnde 

G A S F A B R I E K , 
met dcrzelver G E B O U W E N en E R V E N , 
M A C H I N E S I E N , G A S H O U D E R en 
GASBUIZEN door dc Gemeenten üudslioorn, 
Aarlanderreen cn Alphen; benevens een B L O K 
van Z E V E N ARBEIDERSWONIN
G E N , met inbegrip van alle vaste cn losse 
G E R E E D S C H A P P E N , daaraan verbon
den eoncess i ën cn loopende contracten, 
alles te zamen in één koop, staande en ge
legen aan dc lage zjjde van den Rijn, in de 
Gemeente Aarlanderveen, bjj het kadaBter 
aldaar bekend in Sectie C n°". 1451 en 1452, 
gczamenlljjk groot 8 Aren en 14 Centiaren. 
Deze perceelen zjjn te bezichtigen I Hngsdags 
en Donderdags van 9 tot 12 ure, mits zich 
hiervoor vervoegende ten kantore van den 
Heer J . M. V A N V A L K E N B U R G tc Alphen. 
Dc boeken der fabriek cn de ljjst der losse 
gereedschappen, de bewjjzcn van Eigendom, 
de Vcilconditicn zullen 4 dagen vóór cn op 
den verkoopdag ter visie liggen ten kantore 
van den Notaris W . N. R E P E L I U S , Hce ; ; 

rengracht 114 te dms/erdam, alsmede copij 
dcrzclve ten kantore van den Heer J . M. 
V A N V A L K E N B U R G te Alphen. 
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Vraagt C a t a l o g . 

N E D E K L . 

Tan der 
G a l v . op 

LOONl 

l.osanges, 
IJzeren Daken, 

pn Zijbekl., 
IJzeren Gebouwen, 
(ii'galv. IJzeren 

Emmers. Tobben. 
Gieters, enz. enz. 

V E R Z I N K F A B R I E K , 

linden & Co. 
Dordrecht. 

Zuinigheids- I Niet aiinirrocien-
. . I tie en njestwe-

Koostery/.ers.| rende Verven. 

L 

Portland-Cement, 
bekroond met de Zilveren Medaille der 
Internationale Tentoonstelling te Amsterdam, 
in 1883. 

N E D E R L A N D S C H F A B R I K A A T , 
in kwaliteit en prjjs concurreerend met de 
meest gerenommeerde Engelsche merken. 

PRIJSOPGAVE cn MONSTERS worden 
op aanvraag kosteloos verstrekt door de Fabri-

BRANTJES en LANKELMA 
te PURMEREND. 

kanten 

KYANISEERFABRIEK 
VAN 

J . & D. VAN DER POT 
R O T T E R D A M . 

Voor Rasterwerk, zoowel bczaagd als rus
tiek, Binten, Vloerdelen, geheele 

getimmerten enz. 
Volkomen behoedmiddel tegen rotten 

en Champignon, 
terwjjl de vloeren ook veel minder afsljjten. 

Alles wordt op verlangen volgens 
teekening gereed gemaakt met bijlevering van hout. 

Commissionairs in 

D e n n e n - , V u r e n - , G r e e n e n - e n E i k e n 
B E S T E K H O U T . 

Eenige handelaren in de 

Prima PORTLAND-CEMENT, 
merk i n c k K K l i o r t ' * x ö n u : , 

in wichthoudende vaten van 180 Kilo en in 
zakken van 70 Kilo, niet vervalsen! met hoog
ovenslakken , kalksteen, tras of andere bijmen
ging, en laat op de zeef van 900 mazen p. 
c.M 1 , hoogstens 4% achter. 

H A R D - e n Z A N D S T E E N e n 

NIEDERMENDIGER B A 2 A L T L A V A . 

Chemisch bereide V e r f , 
O L I E B I J T S E L S en V E R N I S S E N 

uit de fabriek van den Heer 
F . A. Q. V A N G E L D E R , 

te Rijswijk bjj 's Hage. 

Italiaansche Mozaïkvloeren, 
volgens teekening. 

ENGELSCHE AARDEN BUIZEN. 
B E L G I S C H E G I P S . 

Vuurvaste Steenen en Vuurklei enz. 

Heeren Architecten. 
P A R K E T V L O E R E N V A N H O U T van 

A. BEMBE Keulen 
(Mergenlheim, Mainz) opgericht in 1780. 
Deze fabriek levert in de beste soorten, 

kant cn klaar gelegd, dc vloeren naar het 
bestaande Monsterboek of naar te geven tee
kening; ook Parket op Asphalt. Vele 
vloeren zjjn reeds tot tevredenheid der be
stellers, in Nederland geleverd. 

Bekroond met de eerste prijzen op de 
Tentoonstelling tc Amsterdam 1SS3. Monsters 
en prjjzen worden g.iarne verstrekt door den 
vertegenwoordiger voor Nederland: 

ERANZ DYCKERHOFF, 
Emmerik aan den Rijn. 

Van ouds gevestigde Fabrieken 
VAN 

\. H. TAN BERGEN, 
te Heiligerlee (prov. Groningen). 

Nieuwe Constructie 

B R A N D S P U I T E N , 
K I O G l ' K V t N U I N G . 

liet versi gmpuH van alle beproefde, 
buiten- cn binncnlandsche Brandspuiten 

OP mj 
W e r e l d l e i i l o o n s t e l l i i i i £ t e A m s t e r d a m 

in 1 8 8 3 . 
H i e r v a n r e e d s 147 s t u k s a f g e l e v e r d . 

B E K R O O N D op Wereldtentoonstellingen 
Amsterdam 1883, . 

Weenen, Londen, Parijs, 
Philadelphia. 

SPECIALITEIT DN: 

U I TORENKLOKKEN, 
Torenuurwerken, zwaar Gietwerk, 
Koper- cn Metaa l -Compos i t i ën , Ma
chines- cn Grofsmederij. — Echte Hen
nepen en Gomelastieken Brandspuitslan
gen cn Emmers, geijkte Koperen Ba
lansen, Schalen, Gewichten, etc. 

A A N D E DRIE STOOM-MACHINALE 

Steen-, Dakpannen- en 
Draineer buizen-Fabrieken, 

(werkende met zeven ovens), groote voorraad. 

KLOOS & TAN LI1URGH 
R O T T E R D A M 

E I G E N A A R S v a n B A Z A L T G R O E V E N 
in RI.INPRUISSEN. 

Agenten van de Maatschappij van 
Quenast, van de Hardsteengroeven 
der Maatschappij St. Georges en van 
de Bonner Portland-cement Fabriek 
Handelaars in Bazalt, Hardsteen, Straatkelen, 

Portland-Cement, Bruinsteen, enz. 

G T J . V I N C E N T & C 0 . , 

Kunstsmeden, 
S C H I E D A M . 

Bekroond op dc Internationale Koloniale 
en Uitvoerhandel Tentoonstelling 

te Amsterdam in 1883 met de 

Z I L V E R E N M E D A I L L E . 

Specialiteit in IJzeren Hekken 
FIJN SMEEDWERK. 

Leveren: Paardenruiven, IJzeren Ke
tels en Reservoirs voor water, olie, enz. 

iP4RKETTL0EREN,g 
3 VILLEROY & BOCH. METTLACH g 
S BOCH Frères. MAUBEUGE £ 
5 MINTON, HOLLINS & C".. STOKE •= 
MM ~ 
OS hjj de Verleg nwoordiireri en [>e|>othonderi: mi 
JJ T>i : L I I N X Ac C X , g 

Oostzcedjjk 248, Rotterdam. 

PlIOTOLITIIIIIiRAPIIIE. PIIOTOZlNCOGRAPDtE 
e n S t é r é o t y p e - I n r i c h t i n g 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zjjne inrichting voor l'liot»lltlioicrui>ltle, 
bjjzondcr geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van H H . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l'liolozlmo-
g-rapliir voor do reproductie van Platen cn 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van H H . Uitgevers en op 
zjjne M r r é a t ; pr-lnrirlitint: voor H H . Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

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

De heer JOH. G. S T E M L E R Cz. , te Am-
sterdam, heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen cn het aannemen van 
bestellingen voor Photoliiliograithie, zonder 
prijsverhooging voor de bestellers. 

O. J". THIEMR 

FABRIEK DE HOLLANDS!'III', IJSSI'L 
D E J O N G H & C ° . 

Civiel-Ingenieurs te Oude water, 
leveren cn vervaardigen in den kortst mogcljjken tjjd alle soorten van Stoombaggermo-
lens in hout- of jjzerconstructie, volgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte en op
brengst van 150 tot 2000 M 3 per werkdag, Stoomgraafmachines (Fxcavateurs), Stoom
werktuigen, Ketels, Drijfwerken, Locomobielen, Heimachines, Steen- cn Tegelvorm-
macbines, IJzeren Kap- cn Brugconstructicn enz. 

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

I T O O M E T E L S EN 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
EERE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

H o l l a n d s c h e T u i n e n Z e e p a a r d , 
Bickerstraat 

A M S T E R D A M . 

J . L . B A C O N & C ° . 
Ingenieurs, aannemers van verwarming en ventilatie. 

Gouden Medaille, 
Tentoonstelling 1883, Amsterdam, 

Nieuwe va,;irt, 10 
A M S T E R D A M . 

Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge
stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 

Projecten cn begrootingen worden kosteloos 
geleverd. 

http://Ruuiciytii.it
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Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN V N VUL DE TRAVERS. 
FABRIEK T R A U E M A R K . 

A M S T E R D A M 
Beltweg N". 3. 

N A T U U R L . A S P H A L T 

VtL BE TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

G e c o m p r i m e e r d e A s f a l t w e g e n e n d i t o D o r s c l i v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p h a l t - M a s t i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i n g - l t i n k s , M o u t v l o e r e n , 

K e l d e r s . 
K o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a g a z i j n v l o e r e i i , G a n g e n , V e r a n d a ' s , 

B r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , l i e t o n - F u n d e e r i i i g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 

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 Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of bjj den Heer 
H . G. KNOOPS C.ÜZN., Beekstraat F . « 2 , te Arnhem. 

De Directeur, W. P A T O N W A L S H . 

BEOKEK & BlDIHMill. - ARNHEM. 
K O N I N K L I J K E F A B R I E K vA* 

W A T E R P A S - , 

H O E K M E E T -
en andere 

I N S T R U M E N T E N 

voor I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S e n z . 

GeëmaiHeerd- i jzeren PEILSCHALEN, 

WEEGWERKTUIGEN. 

Ttieod. Ferd. Bierhorst, 
I C A A 1 M . K M 

LEVKRT 

ASPHALTVLOEREN. 
van uitmuntende 

A s p h a l t - M a s t i k , uit de groeven der 

Oeutschen Asphalt-Actien-Gesel lschaft , 
der Limmer u. Vorwohrler Werke 

in HANNOVER, 
voor Trottoirs, Straatplaveisel, Pa-

brieken, Kegelbanen, enz. 
Waterdichte en Onbrandbare 

HOUT-ASPHALT-VLOEREN 
d e b e s t e V l o e r b e d e k k i n g v o o r B r u g g e n , 

alsook Zoldcrconstrnctie en Vloer voor 
Fabrieksgebouwen, Concertlokalen, Schouw
burgen, Ziekenhuizen, Particuliere huizen enz. 

Maimer-Mozaïk en Granito, 
Glas- en SI IkMo/aïk. 

Houten Parketvloeren. 
Massieve Parketvloeren. 

Tapijt-Parket 
in dikte van 7, S, '.) en 10 m/m. 

Vochtwerende Parketvloeren. 

PARQUETS HYDROFUGES, 
Systeem D A M M A N & CASSARD. 

FAMILIE-LESSENAAR 
van verstelbare hoogte voor kinderen 

van li tot IS jaren. 

T E R R A - C O T T A - F A B R I EK 
gevestigd te ZEIST (sedert 1835), 

B E K R O O N D M Ï T D I V E R S F . M E D A I L L E S . 

Magazijnen te Amsterdam, Achteroosteinde 
bij het Paleis voor Volksvlijt. 

Uitgebreide handel in: Kleurige Gevel- en Profielsteon, Pransche Muur-, 
Vloer-, Trottoir- en M o s a ï k t e g o l s , alle soorten Dakpannen en IJzeren Dak-1 
ramen. Portland-Cement franco aan elk Station ,'op keur en prijzen tegen elk( 
concurrentie. 

Hardsteenhouwerij, gestampte Kunstzandsteen en 
Gegoten Cementen Voorwerpen. 

Eene groote keuze M A R M E R E N S C H O O R S T E E N M A N T E L S uit de Stoom-
marmerfabriek van den heer E . K. OZINGA is in onze Magazjjnen dagelijks ter bezich
tiging voorhanden. 

G R A F Z E R K E N en M O N U M E N T E N , B E E L D E N en V A Z E N , Marmeren 1 
en Bremer V L O E R E N , A L B A S T I N E en C H E M I S C H E V E R F . 

MAHTMMT If Co., 
Achteroosteinde, AMSTERDAM. 

ë 

P A URI K A N T E N : 
La Construction Indnstrielle 

te B R U S S E L . 

Turfmolm Strooi-Closet. 
PATENT VAN 

OTTO POPPB, Kirchberg. 
Eenigste constructie, welke aan bestaande 

privaten zonder groote kosten kan aange
bracht worden. 

Goedkoopste en volkomen desinfectie voor 
Privaattonnen. 

Turfmolm heeft de eigenschap alle 
vochtige excrementen op te zuigen, 
waardoor de s t i n k e n d e amoniak-
gassen gebonden en de meststof in 
den vorm van snuif gemakkelijk ver
zonden kan worden. 

Het closet is van binnen voorzien van een 
mechanisme, dat lederen keer niet meer Turf
molm strooit, als noodig is om de faeces te 
bedekken en te desinfecteeren. 

Gekloofde Plafonneerlatten 
lit'l beste en Miii'ilknii|'sie iiialmrcl voor plafonds. 

(Jroote partij witte en bruine 

tot lagen prjjs T E KOOP. 

Gedrukt bïjG. W . van der W i e l & (X, te A r n h e m . 

N E G E N T I E N D E J A A R G A N G N . 42. Z A T E R D A G 18 OCTOBER 1S84. 

Redacteur-Uitgever F. W. V A X C.EXDT JGz. 
Bureau der Redactie van Architectura e; Amiciiia: JAX SPRIXGER, 

C. It. POSTHUMUS MEVJES en A. W. WKISSMAX. 
Stukken voor het Genootschap, de Redactie betreflende, te adresseeren 

aan den Heer C. Ii. Pos'nit'Ml's MKVIKS, Kerkstraat 170 te Amster
dam, en die omtrent tie Administratie van het Genootschap aan den 

Heer Tir. G. STRKNUKRS, Oosterdoksluis, te Amsterdam. 
Alle andere stukken en advertentiën aan het Bureau van De Opmerker, 

Driekoningenstraat X". 28 te Arnhem. 

(A. et A.) REIS-INDRUKKEN. 
DUUR 

C . B. P O S T H U M U S M E Y J E S . 

Een reisje door eenige streken van Duitschland, j 
Frankrijk en België, onlangs door mij volbracht, geeft ! 
mij aanleiding, het een en ander van de indrukken, | 
die ik daar ontving, aan u mede te deelen. De stof 
is bijzonder rijk, en daarom zie ik mij verplicht tot 
het doen eener keuze, en ik geloof niet beter te kunnen 
doen , dan u eerst te leiden naar het Nationale gedenk-
teeken op het Niederwald, vervolgens de schoone archi
tectuur van Frankfort te doen bewonderen , om eindelijk 
uitvoerig stil te staan bij de parel der Duitsche Renais
sance, het beroemde Heidelberger slot. 

Het is nu ruim een jaar geleden, dat de grijze Monarch 
van het Duitsche Rijk, omringd door tal van zijne 
meestberoemde onderdanen, het Niederwald-gedenk-
teeken onthulde, een monument, bestemd om aan het 
nageslacht de roemrijke dagen van 1870—71 in her
innering te brengen. 

Wie het gedenkteeken gaat bezoeken , verlaat bij 
Rüdesheim of Assmannshausen den trein, die hem 
door de schoonste streken langs den Rijn heeft heen
gevoerd, om dan per tandradspoor het Niederwald te 
bestijgen. 

Het monument is beneden reeds op grooten afstand 
te zien. Het blikt van het Niederwald over de bloeiende 
„Rheingau" naar het westen, als een monumentale 
belichaming van de „Wacht am Rhein". 

Met vreugde ontving het Duitsche volk dit grootsch 
gedenkteeken, dat een uitstekend kunstwerk is, en 
zijn schepper, Johannes Schilling uit Dresden, een eere
plaats verzekert onder de eerste kunstenaars der negen
tiende eeuw. 

Het zij mij vergund, in korte trekken de geschiedenis 
van het monument mede te deelen. 

Nadat het denkbeeld was opgevat, ter herinnering 

A.W.W.; 
Alt( INNEMEN T f 2.25 per 3 maanden of wel zes gulden per jaar bij 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag; voor het buitenland 
f 7.50 en Xederlamlsch-Imlie f 9.—, bij vooruitbetaling. 

A 1 ) V E R T E X T I E X , ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een bewijsnommer, worden tot Vrijdag avond aangenomen. 

Voor veelvuldige plaatsing of een groot aantal regels worden abon
nementen gesloten. 

AFZONDERLIJKE NOMMERS, uitsluitend bij contante betaling te beko
men, ad 15 cent per stuk en 25 cent per plaat. 

aan de gebeurtenissen van de jaren 1870—71 een natio
naal gedenkteeken op te richten, riep de hiervoor be
noemde Commissie in den aanvang van het jaar 1872 

de Duitsche kunstenaars op, om ontwerpen in te leve
ren , aan hen de beslissing latende , of het monument 
plastisch, architectonisch of wel een combinatie van 
beide kunsten zou zijn. Als standplaats werd voor-
loopig de Leintop aangewezen en als bouwsom 250,000 

thaler vastgesteld. Niet minder dan 11 plastische en 
26 architectonische ontwerpen kwamen in. 

De beeldhouwers Drahe, Hanel en Zumbusch en 
de architecten Strack, Hitzig en Schmidt als jury be
noemd , kenden aan geen der ontwerpen voldoende 
kunstwaarde toe, om aan de hooge eischen, die bij 
een dergelijk monument gesteld mochten worden, te 
voldoen, doch wees aan de heeren Eggert te Berlijn, 
Schilling te Dresden en Pieper te Dresden de prijzen toe. 

De Commissie liet zich door dien uitslag niet ont
moedigen, maar schreef in het begin van 1873 opnieuw 
een prijsvraag uit, doch thans een besloten prijsvraag, 
waaraan de drie bekroonden en een tiental Duitsche 
kunstenaars, op uitnoodiging der Commissie, deelnamen. 
In het programma werd vastgesteld, dat het geheel 
architectonisch moest worden opgevat, doch met ruime 
toepassing van beeldhouwwerk. Ook deze tweede 
prijsvraag had geen gunstigen afloop, daar geen der 
medewerkers zich aan de vastgestelde bouwsom had 
gehouden. 

Een derde besloten prijsvraag had tot resultaat, dat 
aan den beeldhouwer, die zich steeds met bijzondere 
liefde aan het ontwerp had gewijd, en die reeds in 
den aanvang met succes bekroond werd, Prof. Joh. 
Schilling, de uitvoering werd opgedragen, want in 
April van het jaar 1874 werd Schilling's plan, dat als 
een combinatie van zijn beide eerste ontwerpen kan 
beschouwd worden, goedgekeurd. Prof. Karl Weissbach 
had het architectonische gedeelte op zich genomen. 

In 1877 werd, na eenige jaren van voorbereidend 

fa /" 
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werkzaamheden, een aanvang gemaakt met den bouw 
van het monument, en reeds den i6en September van 
dat jaar werd door den Keizer van Duitschland, in 
tegenwoordigheid van de keizerlijke familie en vele 
Duitsche vorsten, feestelijk de eerste steen gelegd. 

De bekende firma Ph. Holzmann & Co., te Frank
fort a/M., werd aannemer der werken, die door den 
architect H. Becker geleid werden. Voor de terrassen 
en steunmuren en voor de kern van het monument 
werd een uit het Niederwald afkomstige steen gebezigd, 
terwijl alle overige steenhouwwerken in Oberkirchener 
zandsteen werden uitgevoerd. 

In den zomer van 1879 was het pedestal in hoofd
zaak voltooid en in de volgende jaren werden de om
vangrijke terrassen , trappen en steunmuren uitgevoerd. 
In hetzelfde jaar kwam ook de beeldhouwer Schilling 
gereed met het model van het kolossale Germania-
beeld, dat het geheel zou bekronen, zoodat tot het 
gieten kon worden overgegaan. De gieter, Ferdinand 
von Miller, toog met zijne drie zonen aan den arbeid, 
en in Februari 1881 werd het eerste der 5 horizontale 
stukken, waaruit het beeld zou bestaan, gelukkig ge
goten. In Juni 1883 was de geheele gieting volbracht. 
Van München, waar de gieter zijn werkplaats had, 
werden de kolossale stukken per spoor naar Worms 
getransporteerd, en van daar per schip langs den Rijn 
naar het Niederwald vervoerd. De aannemers Holzmann 
& Co. brachten verder de zware stukken door ver
nuftige hijschtoestellen naar boven, en reeds in Juli 
1883 was het geheel gesteld. De verschillende andere 
bronzen, als de beelden van Oorlog en Vrede, Rijn en 
Moezel, de reliefs enz., werden door verschillende brons
gieters gegoten. 

De kosten van het monument hebben 1,200,000 mark 
bedragen: de aanvankelijke bouwsom is dus met de 
helft overschreden. 

Het is zeker jammer, dat niet aanstonds bij het uit
schrijven der prijsvragen een ruimere som werd toe
gestaan , doch dit is een zaak, waarmede wij ons maar 
niet zullen inlaten. Liever wil ik trachten, u den 
indruk te schetsen, dien het kunstwerk op den be
schouwer maakt. 

Door tal van afbeeldingen is het u reeds bekend, 
doch deze allen kunnen slechts een flauw denkbeeld 
geven van de werkelijkheid. 

Door een forschen muur van breuksteen is tegen de 
helling van den berg een grootsch terras gevormd, 
dat van twee zijden langs een breeden, glooienden 
weg bereikt wordt, en een lengte heeft van 300 bij 
een breedte van 70 M. 

Het monument op de hoogte van den onderbouw 
gemeten, is 15 M. lang en 11 M. breed. Aan de 
voorzijde is een breede trap gebouwd, en aan weders-
zijde een terrasmuur aangebracht, die met kandelabers 
versierd is. Breede trappen voeren van de omliggende 
terrassen naar den onderbouw, op hare bordessen 
den vermoeiden beklimmer welkome rustpunten aan
biedend. De terrassen zijn met veel smaak ontworpen 
en verbinden op een zeer gelukkige wijze het monu
ment met de omringende sehoone natuur. 

De hoogteafmetingen zijn: van het bovenste terras 
tot den bovenkant van de vooruitspringende trap 3.36 M.; 
van daar tot aan de basis van de Rijn-Moezel-groep 
1.96 M. en tot die van de hoekfiguren 4.66 M . ; van 
hier tot den onderkant van het voetstuk der Germania 
4.35 M. De onderkant van de figuur is 25.80 M. boven 
het terras, en de figuur zelf 11.80 M . hoog. Het 
terras ligt ongeveer 200 M. boven den Rijn. 

Na deze dorre cijfers, die ik u opsomde, om een 
indruk te geven van de reusachtige afmetingen van het 
monument, zal ik u het kunstwerk nader beschrijven. 

Op den zandsteenen onderbouw, wier schrille witheid 
op een zonnigen dag mij deed wenschen, dat de tand 
des tijds spoedig een betere kleur moge aanbrengen, 
staat de trotsche Germaniafiguur met wapperenden haar
tooi voor een zetel, waarvan de zijstukken door adelaars 
gevormd worden. Zij steunt met de uitgestrekte linker, 
hand op het zwaard, dat in de scheede rust, en heft 
met de rechterhand de met laurieren omvlochten keizers
kroon omhoog. 

De onderbouw is versierd door twee hoekfiguren, 
Oorlog en Vrede voorstellende. De Oorlog is een krach
tig , gepantserd man, die in de eene hand een zwaard 
heeft en op een bazuin blaast, en fraai gemodelleerd 
is. De Vrede is een veel zachtzinniger jongeling, met 
olijftakken en een hoorn des overvloeds beladen. Deze 
figuur is veel minder gelukkig uitgevallen dan die van 
den Oorlog. Aan de voorzijde van den onderbouw is 
een haut-rclicf aangebracht, voorstellende Rijn en Moe
zel, in de gedaante van twee krachtige grijsaards. 
Zeer fraai van uitvoering is het fries , dat zich daar
boven bevindt, en waarop men , in 200 portretten, de 
beroemde Duitschers van 1870 ziet afgebeeld. Boven 
dit fries bevindt zich een kolossale adelaar. 

Tegen de zijden van den onderbouw zijn de beroemde 
bronzen reliefs aangebracht, die den uittocht tot en den 
terugkeer van den oorlog voorstellen. Deze reliefs zijn 
zeer schoon, en de edele vrouwenfiguren en krachtige 
soldatengestalten, die, hun plicht volgende, alwat hun 
lief is achterlaten om hun „ letterland" te dienen, de 
weemoedige blikken van vrouw en kroost bij den uit
tocht en de gelukzalige uitdrukking der sehoone ge
laatstrekken bij den terugkeer, maken deze reliefs tot 
stukken van hooge kunstwaarde. 

A l dit fraaie beeldhouwwerk is aangebracht op- en 
tegen het zandsteenen voetstuk, dat met zijn kloeke 
vormen zeer tot den gunstigen indruk van het geheel 
medewerkt. Het deed mij goed, nevens den naam 
van Professor Schilling dien van zijn vriend, den ar
chitect Professor Weissbach, op het pedestal te zien, 
daar hem een groot deel van de eer toekomt. 

Ik verzoek u nu, met mij de boorden van den Rijn 
te verlaten, om aan den oever van de Main in de oude 
Keizersstad Frankfort eenige interessante bouwwerken 
te gaan bezichtigen. 

(Wordt vervolgd) 
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A R C H I T E C T U R A E T AMICITIA. 
830e Vergadering, gehouden 15 October 1884. 

Bij het openen der vergadering zegt de Voorzitter, 
dat, daar het lokaal in Maison Stroucken, waar tot-
dusverre de vergaderingen plaats hadden, wegens de 
talrijke opkomst te klein bleek, terwijl de groote zaal 
in dat gebouw te ongezellig is , het Bestuur getracht 
heeft, een ander lokaal te vinden, en geslaagd is in 
het huren van de zaal in het American Hotel, waar 
men thans vergaderd is. Hij hoopt, dat de leden dezen 
maatregel zullen toejuichen en dat ook de nieuwe ver
gaderzaal spoedig te klein moge zijn. (Toejuiching.) 

Hierna worden de notulen gelezen en goedgekeurd. 
De heer Heinen wordt als lid geïnstalleerd, en daarop 
het woord gegeven aan den heer C. B. Posthumus 
Meyjes, die in een uitvoerige en boeiende lezing zijn 
reisindrukken van een gedeelte van Duitschland mede
deelde , welke lezing wij achtereenvolgens in De Op
merker zullen publiceeren. Talrijke photographieën ver
duidelijkten het gesprokene, en een krachtigapplaudis-
sement was den spreker het bewijs, hoezeer zijn sehoone 
voordracht door de leden op prijs werd gesteld. 

De heer D. Klinkert laat vervolgens Raschdorff's 
EntWÜrfe rondgaan, waarvoor hem de dank der Ver
gadering wordt gebracht. 

De heer Posthumus Meyjes doet nu eenige medc
deelingen betreffende dc Katwijksche prijsvraag, waar
uit blijkt, dat medewerking ontraden moet worden, 
daar zij, die geen leden zijn van het kerkgenootschap, 
worden uitgesloten, en er reeds een persoon te Katwijk 
is, die met de uitvoering belast zal worden. Een door 
spreker voorgelezen brief bevestigt dit nader. 

Voorts wordt de navolgende vraag besproken, die 
in de vraagbus gevonden wordt: „Is het wenschelijk 
dat, zooals in een der weekbladen , bijwijze van wenk 
aan Gemeentebesturen, werd geopperd, door de be
sturen voor alle nieuwe werken prijsvragen worden uit
geschreven; zoo ja, op welke gronden?" Het resultaat 
van de besprekingen is, dat men meent, dat slechts voor 
belangrijke staats- en gemeentewerken prijsvragen prac-
tische waarde hebben. Voor de dagelijks voorkomende 
werken zou het prijsvragen-systeem te omslachtig zijn. 

Nadat nog de heer Fritz Schöler als lid is voor
gesteld , wordt de vergadering gesloten. 

I N G E Z O N D E N . 
KATWIJK A / Z E E , 16 October 1884. 

Den Weledelen Heer F. W. van Gendt JGs. 
Redacteur van De Opmerker, tc Arnhem. 

Weledele Heer, 
Naar aanleiding van verschillende vragen, ons door 

heeren Bouwkundigen gedaan, nemen wij de vrijheid 
U te verzoeken in uw blad te willen meedeelen, dat 
wij bij het door ons reeds gestelde in de twee laatst
verschenen nommers van uw blad niets hebben te voegen 
en den heeren Bouwkundigen vrijlaten om op die ge
gevens mee te dingen al of niet. Alleen achten wij 
ons geroepen om een lasterlijk bericht tegen te spreken 
dat ons ter ooren kwam, namelijk dat wij reeds in 
eenige betrekking zouden staan met een Bouwkundige, 
aan wien het werk door ons ten slotte toch zal worden 
gegund. Wij verklaren plechtig met niemand, wien ook, 
in eenige betrekking te staan, en het stellige voornemen 
te hebben het werk te gunnen aan hem, die de beste 
teekeningen inzendt, indien daartegen geene over
wegende bezwaren zijn. 

U voorloopig onzen dank betuigende voor de opne
ming heb ik de eer hoogachtend te zijn namens het 
College Kerkvoogden 

Uw Dio. Dn. 
L . v. D. PLAS Bz., Voorzitter. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'S-GRAVENHAGE. Bij beschikking van den Minister van Bin

nenlandsche Zaken van 11 (Jetober is bepaald, dat de Com
missie, belast met het examineeren van hen, die een akte van 
bekwaamheid wenschen te verkrijgen tot het geven van mid
delbaar onderwijs in het hand- en rechtlijnig tcekenen en 
boetseeren, voor 18S4 zitting zal houden tc Amsterdam; cn zijn 
benoemd: tot lid en voorzitter dier Commissie, Jhr. Mr. V. E . L . 
de Stuers, referendaris bij het Departement van Binnenland
sche Zaken, te's-Gravenhage; tot leden: W. B, G . Molkenboer, 
directeur der Normaalschool voor teekenonderwijzers, te Amster
dam : S. Altman, hoogleeraar aan de Rijks-academie van beel
dende kunsten, tc id.; C. 1'. Holst Gz., leeraar aan de Normaal
school voor tcekenondcrwijzers, te id.; F. I.z. Berghuis, directeur 
der Ambachtsschool, te Arnhem; John F. Groll, architect-opzich
ter bij 's Rijks museumgebouwen, te Amsterdam; Bart van 
Hove, leeraar aan de (hiellinusschool, te Amsterdam; G . Sturm, 
leeraar aan dc school voor Kunstnijverheid, te Amsterdam. 

— Omtrent het plan tot waterverversching der grachten, 
opgemaakt door den hoofdingenieur van den provincialen 
Waterstaat J. van der Vegt, deelt Het Vaderland het vol
gende mede: 

«Beha lve het maken eener schutsluis in dc Loosduinsche-
vaart, en wellicht nog eenige waterkeeringen in de singel
grachten, wordt van den N . - W . Buitensingel af de vaart naar 
de Aschstaal en langs de Gasfabriek verbreed en verder een 
nieuw kanaal gegraven door de terreinen van den heer C. 
Goekoop, de nieuwe I.aan-van-Meerdervoort, de gronden van 
H . K. H . de Groothertogin van Saksen voorbij de oude Laan-
van-Meerdervoort tot nabij de hofstede Hanenberg. Aldaar 
wordt een stoomwerktuig van 140 pdkr. opgericht, dat door 
middel van twee ccntrifiignalpompcn instaat zal zijn 10.000 
M ' water per uur of 200.000 M ' in 20 uren op te voeren in 
een hooger gelegen te graven kanaal door de duinen. Dit 
kanaal, waarvan de bodem op 2 M. boven Delfland's peil is 
ontworpen, loopt langs de aan te leggen spoorbaan naar Sche-
veningen tot aan de grenzen der domeinen van H. K. H . en 
van daar in meer westelijke richting tot aan de zeewering op 
de grensscheiding der gemeenten 's-Gravenhage en Loosduinen. 

«Aldaar wordt het water door middel van drie hevels, ieder 
van 0.90 M. middellijn, over de zeewering in zee geloosd. 

«Een en ander wordt begroot op een som van ƒ485,000 
buiten de kosten van onteigening. 

«Omtrent dit laatste schijnt men met de eigenaren der te 
onteigenen gronden nog tot geen overeenkomst te zijn geraakt, 
waaraan dan ook waarschijnlijk is toe te schrijven, dat de 
Raad in deze aangelegenheid nog geen beslissing heeft kun
nen nemen. 

« D e plans en teekeningen, betrekking hebbende op dat 
onderwerp, liggen voor de leden van den Raad ten Stadhuize 
ter bezichtiging." 

GRONINGEN. In dc plaatselijke dagbladen komt onderstaande 
oproeping voor, waarop wij de aandacht onzer lezers vestigen: 

Aan de werklieden in Nederland ! 
De I'ropaganda-club te Groningen wenschte in den aan

staanden winter eene nationale tentoonstelling te organiseeren 
van voorwerpen, door den werkman in vrijen tijd vervaardigd. 
Die taak viel genoemde club bij nader inzicht te zwaar, zoo
dat zij de hulp van anderen inriep. Zij is daarin geslaagd door 
het samenstellen eener Commissie, die, geheel buiten de club 
staande, de regeling dezer tentoonstelling wel heeft willen aan
vaarden. Die Commissie is samengesteld als volgt: Joan A. 
Nieuwenhuis, voorzitter, C. Huizenga, 2e voorzitter; G . Nan-
ninga, F. Muller, secretarissen; H . van O l m , A. ter Borg, 
penningmeesters; J. G . B. Abbringh, J. Barkman, J. van Dui
nen, F. Janssen, K. H . Kloppenburgh, H . Koops, R. B. Mam
men, F . Nanning, S. Nanninga, T h . Snijders, J. A . Tomasini, 
leden; terwijl als jury-leden voor de verschillende vakken res
pectievelijk zijn benoemd: Timmer- en wagenmakerswerk: H . 
Hoekzema, architect, E . Herkenbosch, Mr. timmerman en aan
nemer. Smidswcrk: J. Ensing, fabrikant, lid van de firma «Botje 
en Ensing", J. J. Kremer, Mr. smid. Meubelmaker swerk: P. J. 
Hazeu, architect, S. de Waard, meubelfabrikant. Steen-, 
beeldhouw- en boetseerwerk: L. M. Moolenaar, adjunct-direc
teur der gemeentewerken, H. van Heusden, steenhouwer, H . H . 
Ekamp , beeldhouwer. Draaiwerk (hout, ijzer en ivoor): L . M. 
Moolenaar, adjunct-directeur der gemeentewerken, \V . T . S. 
Telgens, kunstdraaier. Koper- en blikslagerswerk: J. A . Nie-
wenhuis, F . Oswald, Mr. Koperslager. Stoffeerders- cn klecr-
Maker stoerk: Joh. van Gelder, stoffeerder, H . Jansen. Mr. kleer
maker. Tceken- en schilderwerk: E . D. J. de Jongh Jr. , leeraar 
aan de teekenacademie •Minerva", H . J. de Vries, decoratie-
en huisschilder, F. Lentingh Wiardi , decoratie-en huisschilder. 

Voor de negende afdeeling, «a lgemeene zaken", oordeelen al 
de jury-leden te zamen. Mochten bij deze laatste afdeeling 
verscheidene inzendingen komen van een bepaald vak, niet in 
het bijzonder in dit programma genoemd, dan stelt de Com
missie zich voor, daarvoor alsdan nog speciale jury-leden te 
benoemen. 
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Voor dc acht eerste afdeelingen zijn gesteld, per afdeeling 
ée'n prijs, een premie en één eervolle vermelding, terwijl voor 
de gde afdeeling drie prijzen, drie premién en drie eervolle 
vermeldingen zijn vastgesteld 

Voor eiken prijs wordt uitgekeerd een eerediploma cn f 10.—; 
voor elke premie een eerediploma en f 5 . — en voor elke eer
volle vermelding een eere-diploma en 10 loten in de tentoon
stellingsloterij. Bovendien zal aan die inzenders, welke door 
hunne inzendingen blijkbaar tot betrekkelijk hooge uitgaven 
aan materialen zijn gedwongen geworden, een vergoeding daar
voor worden verstrekt, een en ander ter beoordeeling van de 
Regelingscommissie der tentoonstelling. 

De tentoonstelling wordt bij genoegzame deelneming in de 
voornaamste plaatsen des Rijks overgebracht, na vooraf te Gro
ningen tc zijn geregeld. Inzenders ontvangen gratis een be
wijs van toegang voor deze tentoonstellingen. 

Datum van inlevering: uiterlijk 15 Januari 1885, aan het 
gebouw «Eendracht", Zuiderbinnensingel te Groningen. 

Namens tic Regelings-commissic: 
JOAX A. NIEUWENHUIS, Voorzitter. 
F. M U L L E R , Secretaris. 

' S - H E R T O G E N B O S C H . De dag. waarop de heer L. C. Heze-
mans, architect voor de restauratie der hoofdkerk alhier, vóór 
25 jaren bij dit belangrijk werk in dienst trad, is niet onop
gemerkt voorbijgegaan. De Commissie voor de restauratie be
groette den jubilaris in de werkloods en bood hem als geschenk 
het prachtwerk van Paul Lacroix, met eene keurig geschre
ven opdracht aan. Jonkheer Mr. 1'. van Meeuwen, onder
voorzitter der Commissie, hield eene toespraak, waarin een 
terugblik op de geschiedenis van de restauratie der kathedraal 
geworpen en hulde gebracht werd aan allen, die daartoe heb
ben medegewerkt; aan het Provinciaal Genootschap voor Kun
sten en Wetenschappen in Noordbrabant, dat door bespreking 
der zaak en het uitschrijven eener prijsvraag de belangstelling 
opwekte, werd lof toegezwaaid, en ook aan wijlen den aarts
bisschop van Utrecht, die de zaak in gang bracht. Spreker 
herinnerde aan den bescheiden, maar grooten bouwmeester 
Vcneman, die de plans voor de herstelling van het Noorder
portaal ontwierp en de uitvoering leidde tot in 1863, toen ziekte 
hem noodzaakte de taak neder te leggen en aan zijne leerling 
Hezemans toe te vertrouwen. 

De jubilaris ontving van de oud-leerlingen en leerlingen een 
zilveren milieu-de-table in Renaissance-stijl, van het werkvolk 
een zilveren inktstel in gelijken stijl, van zijn jongsten leer
ling een prachtige gouden tcekenstift, van den heer A. der 
Kinderen, kunstschilder te Amsterdam, een keurige penteeke-
ning, een gezicht op het Zuiderportaal der St.-Janskerk van 
binnen, en van vrienden en kennissen talrijke bewijzen van 
vriendschap, achting cn waardeering. 

Aan een gemecnschappelijken maaltijd vereenigde de jubila
ris in de keurig versierde loods zijne oud-leerlingen. leerlingen 
en werklieden, waarna het werkvolk het verdere gedeelte van 
den dag in gepaste vroolijkheid op het terrein doorbracht. 

LEEUWARDEN. In den Gemeenteraad hadden belangrijke 
beraadslagingen plaats over de verdere voorwaarden der aan 
de heeren T h . A . van den Hroek en G. N. van Barneveld Kooij, 
te Amsterdam, verleende concessie tot aanleg en exploitatie 
eener drinkwaterleiding binnen de gemeente. 

Slechts een tweetal amendementen van minder belang wer
den goedgekeurd; al de overige werden verworpen. Ten slotte 
werden de voorwaarden in haar geheel met 12 tegen 8 , en 
het geheele voorstel met 13 tegen 7 stemmen goedgekeurd. 

— Door Gedeputeerde Staten der provincie Friesland is J. 
Vegter, opzichter 2e klasse van den Provincialen Waterstaat 
te Joure, bevorderd tot opzichter der ie klasse. 

DORDRECHT. Het Bestuur der Vereeniging tot verfraaiing 
van Dordrecht is voornemens eene prijsvraag uit te schrijven 
voor den aanleg van een park op de Karremansweide. Men 
is tot dit denkbeeld gekomen, daar de Gemeenteraad eenige 
maanden geleden het besluit nam, de behandeling van het 
adres der bovengenoemde Vereeniging, tot kosteloozen afstand 
van het terrein , aan te houden totdat zij de plans voor het 
aan te leggen park zou hebben ingezonden. 

Naar wij vernemen is door de goede zorgen van het bestuurs
lid, den architect H . W. Veth , de prijsvraag reeds gereed, 
zoodat de bekendmaking ervan spoedig kan worden tegemoet-
gezien. 

— Dezer dagen overleed alhier op 7 5 j a r i g e n leeftijd de tee
kenaar en schilder. Johannes Rutten. Deze bescheiden, doch 
verdienstelijke kunstenaar heeft zich voornamelijk beziggehou
den met het teckenen en schilderen van oude stadsgezichten, 
poorten, gevels en andere architectonische merkwaardigheden 
uit het bloeitijdperk der Hollandsche Renaissance. Het mee
rendeel dezer teekeningen en schilderstukken is gemaakt in 
een tijd, toen de voortbrengselen uit de glanspcriode der va-
derlandsche bouwkunst met een onverschillig oog werden be
schouwd, en juist deze omstandigheid verhoogt de verdienste 
van Rutten. De meeste zijner stukken betreffen het oude 
Dordrecht, en berusten in de rijke verzameling van onzen stad
genoot Mr. S. van Gijn. 

WINTERSWIJK. Delocaalspooiwegen Winterswijk-Hengeloo(O) 
cn Ruurloo-Neede zijn Maandag jl. feestelijk ingewijd. Een feest-
trein bracht een aanzienlijke schaar genoodigden, waaronder 
de Minister van Waterstaat, van hier naar Hengeloo, waardoor 

! Mr. J. E . H . Baron van Nagell van Ampsen de overdracht 
I plaatshad van de exploitatie dier wegen aan de Hollandsche 

Spoorwegmaatschappij. 
Den directeur, den heer J. H . Nivel, is bij deze gelegenheid 

het ridderkruis der orde van de Eikenkroon geschonken. 
— Van de heeren J. cn D. van der Pot, die onlangs eene 

kyaniseerfabriek hebben opgericht, ontvingen wij een geschrift, 
dat tot titel draagt: Bedenkingen tegen het kyaniseeren opge
heven, en waarop wij de aandacht der bouwkundigen vestigen. 
Uit deze brochure blijkt, dat de heer J. Kalff te Utrecht, hoofd
ingenieur der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwe
gen, aan de technische ambtenaren dier Maatschappij eene 
circulaire heeft gezonden, waarbij, op grond der scheikundige 
onderzoekingen van den heer F. J. van der Veer, een minder 
gunstige opinie over het kyaniseeren werd opgewekt. Van de 
zijde der heeren Van der Pot werd al het mogelijke in het 
werk gesteld om het verkeerde der zienswijze van den schei
kundige Van der Veer aan te toonen, maar nu de circulaire 
niet ingetrokken is, zien de fabrikanten zich verplicht de zaak 
nader toe te lichten, opdat de deskundigen een zelfstandig oordeel 
kunnen vellen. Aan het slot van het geschrift deelen de heeren 
Van der Pot mede, dat zij vermeenen genoegzaam te hebben 
aangetoond: | ° dat hei kyaniseeren niet door inpersing moet 
geschieden, maar op de wijze, als dit bij de Boaeniche spoor
wegen wordt behandeld, en 2" dat het de beste methode is om 
hei hout te bewaren voor bederf, zonder eenig schadelijk gevolg. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

AFDEELING ROTTERDAM. 

Vergadering van Vrijdag 17 October 1884. 
Punten van behandeling: 
Rapport der Afgevaardigden ter vergadering van de 

Maatschappij, in September 1.1. te Leeuwarden ge
houden ; 

Behandeling van een door 10 leden ingezonden voor
stel , luidende als volgt: 

De Vergadering besluite: , . 
1". Een Commissie te benoemen, bestaande uit 7 

gewone en plaatselijke leden, die de volgende vragen 
onderzoekt en daaromtrent verslag uitbrengt. 

a. legt de wet van de Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst, na hare laatste herziening, aan de toe
treding van Afdeelingslcden bezwaren in den weg, die 
voor den bloei onzer Afdeeling nadeelig zijn? 

b. heeft de Algemeene Vergadering der Maatschappij 
ten tweede male een besluit dienaangaande genomen, 
dat onze Afdeeling de hoop ontneemt, om in de eerste 
jaren hare vrijheid van handelen in dezen terug te 
bekomen ? 

en wanneer de beide eerste vragen bevestigend be
antwoord worden: 

c. levert de bestaande band tusschen de Maatschappij 
en de Afdeeling, voor het doel dat de laatste beoogt, 
voordeden op, die in de verte opwegen tegen het 
bovengenoemde nadeel? 

d. wat zal de toekomst onzer Afdeeling zijn, onder 
de gegeven omstandigheden? 

2". Genoemd verslag in de vergadering, waarin het 
zal worden uitgebracht, in stemming te brengen en het 
te doen drukken, om aan elk lid een exemplaar toe 
te zenden; 

Behandeling der in de bus gevonden vragen: 
1". Over het herstellen van vochtige muren. 
2". Hoe kan zink op een dak vastgelegd worden 

om tegen het opwaaien beveiligd te zijn. 
De Vergadering, die werd bijgewoond door 26 leden, 

hoorde met aandacht de zeer uitvoerige en nauwkeurige 
notulen van den Secretaris, den heer Van der Goes, 
aan. Die notulen werden, met instemming van al de 
leden, goedgekeurd. 

De heer Beijderwellen, te Kralingen, Afgevaardigde 
ter 50e Algemeene Vergadering te Leeuwarden, bracht 
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rapport uit. Ofschoon dit rapport vele bijzonderheden 
bevatte, zullen wij 't hier niet weergeven, aangezien 
het verslag van die vergadering reeds in de Dc Op
merker en het Bouwkundig Weekblad is opgenomen. 
Den heer Beijderwellen werd door den Voorzitter , onder 
applaus van de Vergadering, dankgezegd voor zijn 
kernachtig verslag, dat bij acclamatie voor kennis
geving werd aangenomen. 

Alsnu kwam het voorstel van 10 leden in behandeling. 
De Voorzitter vroeg inlichting omtrent punt 2 , daar 

hij niet begreep waarover men stemmen wilde. De 
heer Droogleever Fortuyn zegt, dat de stemming over 
de conclusie van het rapport, het oordeel zal aantoonen 
van de meerderheid der vergadering. Hij voegt daar 
nog bij , dat het voorstel van de vorige vergadering 
dient aangehouden te worden om dit nieuwe voorstel 
in behandeling te nemen. Het heeft hem getroffen, 
dat, buiten den heer Leliman, niemand onzer leden 
spreker's praemissen heeft aangevallen. Trouwens de 
heer Leliman dwaalde, daar het den heer Droogleever 
leed zou doen als er scheuring plaats had. De krachten 
der Afdeeling laten geen scheuring toe; niettemin zijn 
wij het allen eens, dat de banden die ons aan de 
Maatschappij vastbinden , te knellend zijn. Hij voor 
zich achtte het echter gelukkig, dat in de vorige 
vergadering niet dadelijk een besluit is gevallen in den 
zin zooals hij het wenschte. Immers het had den 
schijn kunnen hebben van overrompeling, en dit zou 
te bejammeren en ook onnoodig zijn , daar een recht
vaardige zaak toch vanzelf haar beslag krijgt. Daarom 
was hij op 't denkbeeld gekomen om een vergadering 
te beleggen van voor- en tegenstanders van zijn voor
stel — tegenstanders wellicht wegens den vorm — , van 
welke vergadering het thans ingediende voorstel een 
uitvloeisel is. Immers een rapport zal den waren toe
stand in een helder licht kunnen brengen en het zal 
't voordeel hebben , dat leden, die weinig onze ver
gaderingen bezoeken, een exemplaar thuis zullen ont
vangen en dus op hun gemak allen kunnen overwegen 
tot welke zijde zij zullen overhellen. Tenslotte richt 
hij het verzoek tot de pers , n.l., om het toch niet te 
doen voorkomen alsof zijn voorstel tegenstand bood 
aan Amsterdam. Neen, vele Amsterdammers heeft 
hij leeren kennen als onpartijdige en liberale mannen. 
Zoo o. a. de heeren Sanches, Schill en Huybers, die 
de vergadering van Gedelegeerden der Afdeeling te 
Utrecht hebben bijgewoond. Geen onvoorzichtige woor
den dus aan het adres der Amsterdammers, daar 
onze tegenstand alleen gericht is tot de Algemeene 
Vergadering. 

De Voorzitter dankt den heer Droogleever voor zijne 
toelichtingen, maar vraagt opnieuw waarover gestemd 
zal moeten worden, daar toch niet bij stemming zal 
worden uitgemaakt of de rapporteurs hun plicht heb
ben gedaan ? De heer Droogleever antwoordt, dat zijn 
bedoeling alléén is om kracht te putten uit het rap
port , welke kracht meer invloed zal kunnen hebben, 
dan een overijld besluit. Vandaar zijn voorstel, waar
door alle overijling wordt vermeden. 

De heer Voorhoeve zegt, dat z. i. het rapport een 
conclusie zal moeten stellen; daarop zal een stemming 
volgen en dan blijkt vanzelf of de meerderheid al of 
niet met het rapport medegaat. 

De heer H . van der Linde Dzn., een der onder-
teèkenaars van het voorstel, is 't niet eens met den heer 
Voorhoeve. De bedoeling toch is alléén, om de vra
gen te onderzoeken en niet, om het voorstel van de 
vorige vergadering weer aan de orde te brengen. De 
heer Droogleever gelooft niet, dat het rapport in be
schouwingen over de vragen zal treden , maar feiten 
zal aantoonen. Wanneer nu dc Vergadering het met 

't rapport eens is, dan zal ze wel weten wat haar te 
doen staat. 

De heer Beijderwellen vraagt inlichting omtrent 
punt d. 

De Voorzitter wenscht de vragen hier niet in be
handeling te nemen; dit is het werk der te benoemen 
Commissie. De heer Van Hattem zegt, dat de Com
missie van 7 leden eenvoudig al de vragen zal beant
woorden , waarna de stemming over het rapport zal 
kunnen plaatshebben. De heer P. Hooijkaas Jr. meent, 
dat het rapport eerst moet uitgebracht worden; daarna 
kan eerst stemming plaatsvinden. De heer Van Prooijen 
is van gevoelen, dat, wanneer de twee eerste vragen be
antwoord zijn , de laatste vragen de conclusie daarstellen. 
De heer Van der Linden beweert, dat alléén over 
de conclusie van het rapport moet worden gestemd. 
Dc heer Wakkie stelt voor, om het rapport niet in eene 
vergadering uit te brengen, daar het onmogelijk zal 
zijn daarover, zoo maar op staanden voet, een oordeel te 
vellen. Hij acht 't daarom noodzakelijk, dat het rap
port zal gedrukt en aan al de leden rondgezonden 
worden. De vergadering kan alsdan later gehouden wor
den , als de leden tijd hebben gehad om het rapport 
te overwegen, en op die vergadering kan dan de stem
ming plaatshebben. Dit voorstel wordt met algemeene 
stemmen aangenomen. 

De heer Fol stelt voor, dat nu eerst zal uitgemaakt 
worden of er een Commissie zal worden in het leven 
geroepen. Zoo ja, dan kan die Commissie dadelijk 
worden benoemd en de zaak voorloopig blijven rusten, 
daar zij dan hier niet verder behandeld behoeft te wor
den. Dit voorstel wordt aangenomen met 24 tegen 2 
stemmen. 

De heer Droogleever stelt voor, dat het grootste ge
deelte der Commissie zal bestaan uit leden, die niet 
tot de voorstellers behooren. 

De heer Fol wil de keuze vrijlaten. De heer Voor
hoeve wil de meerderheid doen bestaan uit plaatse
lijke leden. De heer Drooglever bestrijdt dit. Waarom 
zullen de gewone leden in de minderheid gesteld wor
den ? Nimmer is toch gebleken dat men afscheiding 
wil tusschen gewone en plaatselijke leden. De heer 
Van der Linden wil de meerderheid vormen uit de 
gewone leden, maar in ieder geval de voorstellers in 
de minderheid stellen, bijv. op 3. Dit wordt aange
nomen. De Voorzitter brengt in 't midden, dat de 
voorstellers de zaak wenschen te bespoedigen, dat 
dus over 14 dagen een buitengewone vergadering 
zal moeten plaatshebben en de Commissie hierop 
wel mag rekenen , daar het rapport spoedig zal moeten 
worden opgemaakt. De heeren Van der Linden en 
Voorhoeve wenschen niet zooveel spoed te maken en 
willen afwachten wanneer de Commissie gereed kan zijn, 
om dan eenige dagen daarna de vergadering te beleggen. 
De Voorzitter stelt voor alsdan die vergadering te be
palen drie weken na heden, daar hij den tijd van 
14 dagen ook te kort vindt. Aldus wordt besloten. 
Daarop had de stemming plaats van 3 leden uit de 
10 voorstellers. De heer C. M. Droogleever Fortuyn 
verkreeg 21 stemmen, de heeren Van der Linden 17, 
Van Goor 12 , Van Hattem 7 , Kanters 6, Van Prooijen 
5, Wecldcnburg 5, Fol 3 en Muller 3, terwijl 2 
stemmen van onwaarde waren, als te zijn uitgebracht 
op den heer Voorhoeve, die echter niet tot de onder
teekenaars behoort. Alsnu moest worden gestemd over 
de andere 4 leden. Reeds 2 leden der Maatschappij 
waren gekozen (de heeren Van der Linden en van Goor), 
dus moeten nog 2 leden der Maatschappij en bovendien 
2 plaatselijke leden (geen onderteekenaars) worden 
gekozen. Van de gewone leden kregen de heeren 
Voorhoeve 12, Wakkie u en Beijderwellen 10 stem-
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men, terwijl op verschillende andere heeren een min-j 
der aantal stemmen waren uitgebracht. I 

Daarna werd overgegaan tot de verkiezing van 2 
plaatselijke leden. Benoemd werden de heeren B. Hooy-
kaas Jr. met 9 en P. Hooykaas Jr. met 8 stemmen, 
terwijl de overige stemmen waren verdeeld over ver
schillende andere Afdeelingsleden. Alle gekozenen 
namen hun benoeming aan, behalve de heer Voor
hoeve, zoodat de Commissie werd zamengesteld uit de 
heeren Droogleever Fortuyn, Van der Linden, Van 
Goor, Wakkie, Beijdcrwellen, B. Hooykaas Jr. en 
P. Hooykaas Jr. 

De Voorzitter vraagt of iemand nog iets heeft in 't 
midden te brengen , waarop de heer Droogleever For
tuyn de opmerking maakt, dat het Bestuur der Maat
schappij in zijn brief, voorkomende in het Bouwkun
dig Weekblad van gisteren, mistast, door te zeggen 
dat alleen gewone leden mogen stemmen over zaken, 
die op de Maatschappij betrekking hebben. Hij rele
veert, dat plaatselijke leden alleen een adviseerende stem 
hebben in zaken, die de Maatschappij betreffen, dus 
overigens hebben zij in alles stem. 

Eenige discussie wordt hierover nog gevoerd, waarbij 
de een wenscht, dat deze aanmerking niet in de notulen 
zou worden vermeld, terwijl een ander de zaak wilde 
aanhouden en een derde haar juist wilde vermelden, 
omdat het Bestuur voorzichtiger had moeten zijn; waarop 
tenslotte de heer Droogleever opmerkte, dat 't zijn 
bedoeling niet was die zaak ter behandeling voor te 
stellen maar dat hij alleen wilde doen uitkomen, dat het 
Bestuur der Maatschappij zich in dien brief heeft vergist. 

De vragen, die onder aan het convocatiebiljet ver
meld stonden, moesten, wegens het vergevorderde uur, 
tot een volgende vergadering worden aangehouden. 

Niets meer aan de orde zijnde, werd de vergadering 
door den Voorzitter gesloten. 

AFDEELIXC; LEEUWARDEN. 
Vergadering van Vrijdag 17 October 1884. 

De Voorzitter opent deze eerste wintervergadering, 
heet het groot aantal aanwezige leden welkom en 
wenscht, dat de belangstelling, welke deze opkomst toont, 
ook bij de volgende bijeenkomsten moge blijken en 
de dan te behandelen onderwerpen van veel nut voor 
de leden mogen zijn. 

Door het Bestuur wordt medegedeeld , dat van het 
Hoofdbestuur der Maatschappij een schrijven is ont
vangen, inhoudende eene dankbetuiging aan de Afdeeling 
Leeuwarden voor de ontvangst, den leden der Maat
schappij bij de onlangs gehouden Algemeene Verga
dering bereid; de Voorzitter betuigt daarop zijn dank 
aan alle Afdeelingsleden, die hebben bijgedragen tot 
het welslagen van deze eerste vergadering in Friesland, 
zoowel voor hunne bemoeiingen als voor de milde finan-
cieele bijdragen, waardoor hij er met genoegen op mag 
wijzen dat in weerwil van de vele uitgaven, de Af-
declingskas niet wordt bezwaard. 

Als nieuwe leden worden voorgesteld de Heeren: 
O. S. Knottnerus en J. G. van der Meij, alhier, S. 
Tjallingii, te Harlingen, en G. Houwink te Sneek, 
die met algemeene stemmen worden aangenomen. 

Op voorstel van het lid Kramer wordt besloten de 
behandeling van het schrijven van eenige bouwkundi
gen en industrieelen alhier, behelzende de mededee-
ling, dat zij voornemens zijn eene bouwkundige Vereeni
ging op te richten en zich bij de Afdeeling wenschen 
aan te sluiten, uit te stellen in afwachting van nieuwe 
voorstellen dienaangaande, en wordt het Bestuur uit-
genoodigd, genoemde heeren met dit besluit in kennis 
te stellen en hen aan te moedigen tot toetreding tot 
de Maatschappij. 

Vervolgens werden de werkzaamheden voor dezen 
winter geregeld, waarbij de heeren J. E. G. Noorden
dorp, S. Baron, A. D. G. ten Doesschate, R. Ver
meulen, A. T. van Wijngaarden en H. H. Kramer 
zich welwillend belasten met het leveren eener bijdrage. 

Naar aanleiding van de voordracht van den heer 
Metzelaar, onlangs alhier gehouden en thans in het 
Bouwkundig Weekblad geplaatst, ontstaat eenige dis
cussie , en er wordt besloten, in eene volgende bijeen
komst deze voordracht te bespreken, die door den 
heer Baron zal worden ingeleid. 

Hierna wordt door den Voorzitter ter bezichtiging 
gegeven eenige afleveringen van „Le recueil d'Archi-
tecture", uitgave van Ducher, te Parijs, en het werk 
„Baukunst des Mittelalters" vanOtzen, uitgever Ernst 
Wasmuth te Berlijn; beide werken worden met belang
stelling bezichtigd en daarna de Vergadering, met 
waardeering voor de trouwe opkomst, die vt ellicht ook 
te danken is aan het nette en meer gezellige nieuwe 
vergaderlokaal, door den Voorzitter gesloten. 

V A R I A . 
Metaalversieringen met aluminium. Als men voor

werpen van messing, koper of brons op enkele plaat
sen met aluminium dekt en deze met den krasborstel 
glanzend maakt, kunnen de andere deelen dier voor
werpen , waar geen aluminium is aangebracht, en die 
bij verwarming beslaan, op de draaibank weer blank 
gemaakt en met stearine gepolijst worden. Het con
trast tusschen het glanzend matte wit en het metaal 
maakt een prachtig effect. 

Teekent men op blank geslepen messing ornementen 
en figuren met aluin, en smelt rnen deze in, dan ver
toont zich, na bewerking der geheele oppervlakte met 
den krasborstel, het aluin zilverwit, het metaaliblank. 

Van bijzonder schoon effect is ook de verdere gal
vanische vergulding van stukken uit messing enz., die 
vooraf met aluin op de aangegeven wijze behandeld wer
den. Matgoud is het meest aanbevelenswaardig. Teekent 
men met Faberpotlooden n". 3 en nu. 4 ornementen 
en figuren op gealumineerde platen, dan smelten deze 
vast in, »n kunnen met den krasborstel behandeld 
worden. Het grauwe van de potloodteekening vormt 
een zeer schoon contrast met het aluminium, voorna
melijk, wanneer nog eenige goudversiering tot ver
fraaiing der teekening aangebracht wordt. 

Naar het oordeel van velen zou deze methode met 
voordeel in de practijk kunnen worden toegepast. 

Het aanstrijken van ijzer met teer. Bij gelegenheid 
van het onderzoek der vóór 20 jaren gebouwde hang
brug tusschen Pittsburg en Alleghany-City in Penn-
sylvanië, ontdekte men, dat de kabels van eene 
sterkte van 185 mM. zoodanig doorgevreten waren, dat 
eenigen daarvan reeds bij een zesde van de verlang
de weerstandskracht braken. De oorzaak van de 
verminderde weerstandskracht der kabels zoeken de 
ingenieurs in het bestrijken met teer. Het teer vormt 
onder inwerking van den dampkring teerwater, dat 
chloriden, koolzure- en ammoniakzouten bevat, die de 
kabels doorvreten en hunne kracht doen afnemen. In-
plaats van teer werd toen lijnolievernis gebruikt, en 
daaroverheen een laagje loodwit gelegd. 

In den tcgenwoordigen tijd wordt nog wel een laagje 
warm teer op het ijzer gebracht, en vooral van binnen 
in stoomketels, om het roesten te verhoeden. Vele 
fabrieken zijn dan ook reeds tot het aanstrijken met 
lijnolievernis overgegaan, wat het voordeel heeft, dat 
de werklieden, met het reinigen van den ketel belast, 
geen gevaar loopen voor stikgassen, of voor ontvlam
ming van het teer. (Technisches Ccntralblatt). 
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A D V E R T E N T I Ë N . 
Provincie ZUID-HOLLAND. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Maandag den lOden November 1884, des 

voormiddags ten \Vi ure, zal, onder nadere 

Sxdkeuring, door den Voorzitter, of een der 
eden van het College van Gedeputeerde 

Staten der Provincie Zuid-Holland, en in 
bjjziju van den Hoofd-Ingenieur van den 
Provincialen Waterstaat in Zuid-Holland, 
aan het lokaal van het Provinciaal Bestuur 
te 'e Oraveniage, worden aanbesteed: 

Het onderhouden van- en hetdoen 
van Eenige HersteUingen aan 
de gebouwen, behoorende tot 
het huis bewoond door don Heer 
Commissaris des Konings in 
de Provincie Zuid-HoUand, te 
's Gravenhage, gedurende 2 ja
ren en 5 maanden, van 1 Januari 
1885 tot 31 Hei 1887. 

Deze Aanbesteding zal geschieden bjj en
kele inschrijving, overeenkomstig ij 434 tot 
43f> der Algemeene Voorschriften. 

Het Bestek ligt ter lezing aan het lokaal 
van het Provinciaal Bestuur van Zuid-Hol-
land te 's Gravenhage, en is voorts, op franco 
aanvrage, tegen betaling der kosten, te be
komen bjj den Boekhandelaar Firma G E 
BROEDERS V A N G L E U F , Spui no. ÜSm, 
te 'e Gravenhage en door zjjne tusschenkomst 
in de voornaamste gemeenten des Rjjks. 

Nadere inlichtingen zjjn te bekomen bjj 
den Hoofd-Ingenieur van den Provincialen 
Waterstaat in Zuid-Bolland, J . V A N DER 
VEG'P, te 's Gravenhage. 

De Gedeputeerde Staten der Provincie 
Zuid- Holland, 

F O C K , Voorzitter. 
F. T A V E N B A A T , Griffier. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Donderdag den 30 October 1884 zal door 

den Architect D. SEMMELINKte Nijmegen, 
des middags om 3 uur, in het Hotel FA AZEN 
worden aanbesteed: 

Het bouwen van eene Vi l la te 
Groesbook. 

Bestek en teekening liggen van af den 21 
October a. s. in bovengenoemd Hotel ter in
zage; terwjjl de bestekken van af dien da
tum ad ƒ 0.50 te verkrjjgen zjjn bjj den Boek
handelaar Firma H. TEN HOET te Nijmegen. 

Inlichtingen geeft bovengenoemde Architect. 

i m i ^ i i ^ E N i n U i i i 
Door afloop der werkzaamheden, biedt 

zich aan, tegen primo November of eerder 
een OPZICHTER en vaardig T E E K E 
N A A R , theoretisch en practisch bekend 
met burgehjke- en waterbouwkunde. 

Brieven letter 0 Bureau Opmerker. 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER ,11 WETHOUDERS van 

'n-HEK'tOGENHOSCII, rallen op Donderdag 
23 October 1884, voormiddag) 10 ure, ten 
Raadhuize aldaar, bjj enkele inschrijving 

A A N B E S T E D E N : 
Het maken eener schietbaan met 

aanhooren van dien binnen het 
fort Orthen. 

Het bestek en de teekening liggen ter 
inzage op het Raadhuis te 'x-llertugenbosch 
en zjjn deze te verkrjjgen bjj den 'iemeente-
Architect J . M. N A B B E aldaar, tegen beta
ling van ƒ 2.00. 

Aanwjjzing in loco zal plaats hbben op 
Maandag 20 October e. k., namiddag 3 ure. 

De inschrjjvingsbil.jetten moeten vóór 3 ure 
des namiddags van den dag, dien der Aan
besteding voorafgaande. in de ten Raadhuize 
daartoe gestelde bus gestoken zjjn. 

Inlichtingen zjjn te bekomen bjj den Ge
meente-Architect voornoemd. 

t-Hertogenbosch, 11 October 1884. 
Hurgemeexter en Wethouders voorn. 

De Hurgemeexter, 
v. i>. DOES D E WILLEBOIS. 

De Secretaris, 
3. N. G. SASSEN. 

Portland-Cement, 
bekroond met de Zilveren Medaille der 
Internationale Tentoonstelling te Amsterdam, 
in 1883. 

NEDERLANDSCH FABRIKAAT, 
in kwaliteit en prijs concurreerend met de 
meest gerenommeerde Engelsche merken. 

PRIJSOPGAVE en MONSTERS worden 
op aanvraag kosteloos verstrekt door de Fabri
kanten 

B U T J E S en LANKELMA 
ie PUR3/EKEND. 

Neuchatel Asphalte Company I X London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VAL OE TRAVERS, 
FABRIEK TRADE MARK. N A T U U R L A S P H A L T 

T E . ^ Ï D E T B A V M H ^ IT I I n p TD 41JL7D 

AMSTERDAM H R M ^ T É B ' ™ ' K ' ' ™ 
Beltweg N' . 3. ^1 iP ZWITSERLAND. 

G e c o m p r i m e e r d e A s p h a l t w e g e n e n d i t o D o r s c h v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p h a l t - M a s t i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i n g - R i n k s , M o u t v l o e r e n , 

K e l d e r s . 
K o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a g a z i j n v l o e r e n , G a n g e n , V e r a n d a ' s , 

B r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , B e t o n - F u n d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 

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 Kantoor der fabriek, Beltweg 3 , Amsterdam, of bjj den Heer 
H . G . K N O O P S C.OZN., Beekstraat F . 6 2 , te Arnhem. 

De Directeur, W. P A T O N W A L S H . 

J. H E E T Z , J . MEIJERINK MEIJER, H . 
C R U I J F F , .1. C. N E U M A N . A. K L E M A N 
en J. A. K L E E B L A D . Makelaars, zullen op 
Maandag 3 November 1884, des middags ten 
12 ure, in het Verkooplokaal FRASCATl 
te Amsterdam, ten overstaan van den Nota
ris W. N. REPELIUS in veiling brengen, 
de in volle werking zjjnde 

G A S F A B R I E K , 
met derzelver G E B O U W E N ' en E R V E N , 
M A C H I N E R I Ë N , GASHOUDER en 
GASBUIZENdoordeGemeenten Oudshoorn, 
Aarlanderveen en Alphen; benevens een B L O K 
van Z E V E N ARBEIDERSWONIN
G E N , met inbegrip van alle vaste en losse 
G E R E E D S C H A P P E N , daaraan verbon
den eoncess i ën en loopende contracten, 
alles te samen in één koop, staande en ge
legen aan de lage zjjde van denRjjn, inde 
Gemeente Aarlanderveen, bjj het kadaster 
aldaar bekend in Sectic C n". 1451 en 1452, 
gezamentljjk groot S Aren en 14 Centiaren. 
Deze perceelen zijn te bezichtigen I Hngsdags 
en Donderdags van 0 tot 12 ure, mits zich 
hiervoor vervoegende ten kantore van den 
Heer J . M. V A N V A L K E N B U R G te Alphen. 
De boeken der fabriek en de ljjst der losse 
gereedschappen, de bewjjzen van Eigendom, 
de Veilconditiën zullen 4 dagen vóór en op 
den verkoopdag ter visie liggen ten kantore 
van den Notaris W. N. R E P E L I U S , Hee
rengracht 114 te dmxterdam, alsmede copij 
lerzelve ten kantore van den Heer J . M. 

V A N V A L K E N B U R G te Alphen. 

Provincie Z U I D - H O L L A N D . 

AANBESTEDING. 
0]i Maandag den 20"'° October 1884, des 

voormiddags ten 11 1L ure, zal onder nadere 
goedkeuring, door den Voorzitter, of een der 
Leden van het College van Gedeputeerde 
Staten der Provincie Zuid-Holland, en in bij
zijn van den Hoofd-Ingenieur van den Pro
vincialen Waterstaat 111 Zuid-Bolland, aan 
het lokaal van het Provinciaal Bestuur te 
's Gravenhage, worden aanbesteed: 

Het verrichten eener B E Z I N K I N G 
en BESTORTING aan de haven 
van Middelharnis. 

De aanbesteding zal geschieden bjj enkele 
inschrijving, overeenkomstig g 434 tot 430 
der Algemeene Voorschriften. 

Het bestek ligt ter lezing aan het lokaal 
van het Provinciaal Bestuur van Zuid-Holland 
te 's Gravenhage, cn is voorts, op franco aan
vrage, tegen betaling der kosten, te beko
men bjj den Boekhandelaar Firma G E B R O E 
DERS V A N C L E E F , Spui n». 2Sa, te 's Gra
venhage en door zjjne tusschenkomst in de 
voornaamste gemeenten des Rjjks. 

Nadere inlichtingen zjjn te bekomen bjj 
den Hoofd-Ingenieur van den Provincialen 
Waterstaat in Zuid-Ho/land, 3. V A N DER 
V E G T , te '* Graoenhage. 

De Gedeputeerde Staten der Provincie 
Zuid-Holland, 

F O C K , 1'ooriiüer. 
F . T A V E N R A A T , Griffier. 

V r a a g t C a t a l o g . 

N E D E R L . 

Van der 
O11I v. op 

LOONl 

l.osangcs , 
IJzeren D a k e n , 

rn Zijlu'kl., 
IJzeren M o u w e n , 

lïcfralv. IJzeren 
E m m e r s , Tobben, 
Gieters, enz. e n z . 

V E R Z I S K F A B R I E K , 

inden & Oo. 
Dordrecht. 

Zuinigheids- | NW aongroeien-
., I de en roestwe-

Roostergzers.| r cndc Verven. 

L 
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Bekroond: 
D a s i e l d o r p 1880 

Weenen 1880. 

Gouden Medaille 
A m s t e r d a m 1883. 

JOHANN OJJORICO, Frankfort a/M. 

Bekroond: 
Frankfort a/M. 1881. 

Amsterdam 1882. 

FABRIEK VAX 

Marmermozaïek en Terrazzo-vloeren, Glasmozaïek, 
Kunstmarmer en Cementuitvoeringen. 

Succursalen: A m s t e r d a m , W e e n e n , L o n d e n , Boston. 
O p i r e r i e h t l s * : s O . 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 

FERD. ENGERS, Amsterdam. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

V E R K O O P van gebruikte Loco
motieven met Tenders, Rijtuigen, 
Open Goederenwagens en Assen met 
Wielen. 

In de werkplaats Tilburg zijn aanwezig 10 
Locomotieven met Tenders, Reserve-
Wielen, Inventarissen en Reserve
stukken, 1 Rijtuig l « , 8 " , 3 ' kl.,7Post-
rij tuigen, 2 Open Goederenwagens met 
daaronderstaande Assen met Wielen en 
63 stellen Assen met Wielen, die by in
schrijving zullen worden verkocht. 

De inschrjjvingsbilletten moeten den li l 4 '» 
November 1SS4 vóór 12 ure bjj dc Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwe
gen, Afdeeling Tractie en Materieel, te Utrecht 
ingekomen zjjn. 

Nadere bijzonderheden omtrent deze voor
werpen en den verkoop derzelve worden op 
franco aanvraag door den Heer Ingenieur-I hef 
van bovengenoemde Werkplaats verstrekt, 

H . & J . SUY VER, 
F A B R I K A N T E N V A N 

i P A B l S m O Ï R I I I U 
VILLEROY & BOCH, METTUCH 

S BOCH Frères, MAUBEUGE 
3 MINTON, HOLLINS & C"„ STOKE 
S bij de Vertegenwoordiger, en Depothouder.: 
S r > E L I N T Sc O . , 
- Oostzeedjjk 248, Rotterdam. 

STOOMKETELS 
op de 

D l 
Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
S E E E - D I P L O M A (hoogste onderscheiding 1. 

H o l l a n d s c h e T u i n en Z e e p a a r d , 
B i c k e r s t r a a t 

A M S T E R D A M . 

STOOMWAALSTEENFABRIEK 
t e D R U T E M 

H A R T M A N & C 0 M P 1 E . 
K A N T O O R te N I J M E G E N , 

V A X W E I J D E R E N S T R A A T NO. 14. 

PilOTOL1TI1OGRAVI! 1E, PIIOTOZIMiOGRAPHIE 
e n S i é r é o l y p c - l i i r i d i l i n g 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zjjne inrichting voor I'lioiellilicgriaiihU!, 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van H H . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor IMioto/Jnta-
grnpliie voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van H H . Uitgevers en op 
zjjne MrrrolMie-liirirliihiK voor H H . Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

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

De heer .IOH. ti. S T E M L E H Cz. , te Am
sterdam , heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
bestellingen voor Plioiollilmgraiiliir, zonder 
prijsverhooging voor de bestellers. 

O . T - T H I E M E . 

HOLSBOER - ̂ ruliem. 
Leverancier van Z. M. den Koning. 

Fabriek en Magazijn van Instrumenten voor wetenschappelijk gebruik. 
Bekroond voor Waterpas-, Hoekmeet- en andere instrumenten 

met Zilver 1868, 1881, 1883 (Internat. Tentoonst) 
Hoogste onderscheiding 1879. 

.EQÜERRES. MEETKETTINGEN.̂  KRIEF- en PAKKETI1ALANSEN, enz. enz. 
B A K E N S , R O T A T I E - en I N D U C T I E - T O E S T E L L E N , T E L E G R A A F - A P P A R A T E N , enz. enz. 

BOUWKUNDE. 
T E K O O P : Allgem. Bauzeitung, 

Wien 1868—69, li dln. met Atlas. — STORM 
VAN 's GRAVENZANDE . Burgerl. en Hilit. 
Bouwkunde, 2' druk, Breda 185(1. met 
Atlas. — STOKM BUUSIXO, Waterbouw
kunde, Breda 18(14, 2 dln. met Atlas. — 
Staatsblad voor Nederl. Indiö 1816—68. 
Index op idem 1816—72. De Indo-Ne-
derl. Wetg. door BoCDEWUiSl en (1. H . 
VAN SOEST, aflev. 1—2. — DOSAKD, Recueil 
et paral lè le des ódifleos en tout genre 
ancienne et moderne. Brux. s. d. av. 
lull pl. fol. 

Aanvragen te richten aan P. V A N C I T T E R T 
Z O N E N , Haarlem. 

B E C K E B & B I M M K G H . - A R K H E N . 
K O N I N K L I J K E F A B R I E K ™ 

W A T E R P A S - , 

H O E K M E E T -
en andere 

I N S T R U M E N T E N 
voor I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S e n z . 

Geëmailleerd-ijzeren PEILSCHALEN, 

WEEGWERKTUIGEN. 
Bjj P. GOUDA QUHJT, te Arnhem, is verschenen de se.emle aflevering van: 

B e k n o p t P r a c t i s c h L e e r b o e k 
DER 

Burgerlijke en Water-Bouwkunde, 
DOOR 

II. F . P L A S S C H A E R T . 
Leeraar aan de Burgeravondschool e» de Hoogere Burgerschool, te Delft. 

M e t o m s t r e e k s 8 0 0 in d e n t e k s t g e d r u k t e , u i t g e w e r k t e C o n s t r u c t i e - f i g u r e n . 
D e u i t g a v e g e s c h i e d t t r i j i n t e e k e n i n g i n o n g e v e e r 14 a 15 a f l e v e r i n g e n a /1.20. 

J . L . B A C O N & C ° . 
Ingenieurs, aannemers van verwarming en ventilatie. 

Gouden Medaille, 
Tentoonstelling 1883, Amsterdam, 

N i e u w e v a a r t . 10 
A M S T E R D A M . 

Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge
stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 

Projecten en begrootingen worden kosteloos 
geleverd. , 

Gedrukt bjj 0. W. van der Wiel & Cu., te Arnhem. 
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RCHITECTVRAETIPMICITIA 
HiC .|h/L ll,̂> 

&• ,- A 

1 /ssésmi30mm iiiniT n̂iiril 

Rcdaeteur-Uilgever F. W. V A N G E N D T JGz. 
Burenu tier Redactie van Architectura ei Amicitia: JAN STRINGER, 

C. B. POSTHUMUS MEYJES en A. W. WEISSMAN. 
Stukken voor het Genootschap, de Redactie betreffende, te adresseeren 

aan den Heer C . It. POSTHUMUS MEYJES, Kerkstraat 170 te Amster
dam, en die omtrent de Administratie van het Genootschap aan den 

lieer Ti l . G. STRENGERS, Oosterdoksluis, te Amsterdam. 
Alle andere stukken en advertentien aan het Bureau van De Opmerker, 

Driekoningenstraat N°. 28 te Arnhem. 

A.W.W. 
A B O N N E M E N T f 2.25 per 3 maanden of wel /es gulden per jaar bij 

vooruitbetaling en franco toe/ending van dit bedrag; voor het buitenland 
j' 7.50 cn Nederlandsch-Indit.' f 9.—, bij vooruitbetaling. 

A D V E R T E N T I E N , ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een bewijsnommer, worden tot Vrijdag avond aangenomen, 

j Voor veelvuldige plaatsing of een groot aantal regels wortlen abon
nementen gesloten. 

AFZONDERLIJKE NOMMERS, uitsluitend bij contante betaling te beko
men, ad 15 cent per stuk en 25 cent per plaat. 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T GENOOTSCHAP. 

Heeren Leden wordt bericht,'dat: 
l p de 831S": vergadering zal gehouden worden den 

2c)8tcu October e. k. in het American Hotel, Leidsche-
plein , alhier. 

De agenda voor die vergadering is: 
a. Mededeelingen van het Bestuur. 
b. Ballotage van een voorgesteld lid. 
c. Kunstbeschouwing; 
2' vóór of op icA" November e. k., de inlevering 

moet plaatshebben der antwoorden op de prijsvraag 
„Een Buitensociëteit" ; 

y als buitenlid is toegetreden de heer W. Molen
broek, te Rotterdam. 

Namens het Bestuur, 
de iste-Secretaris 

Th. G. Strengers. 

REIS-INDRUKKEN 
DOOR 

C . B. P O S T H U M U S M E Y J E S . 

II. 
De bloeiende stad Frankfort, die sedert hare inlijving 

bij Pruisen het aantal harer bewoners met een derde 
zag toenemen, heeft sedert 1871 zeer veel bouwlust 
getoond, waartoe de welgesteldheid van vele ingeze
tenen niet weinig bijdroeg. 

Bijna in iedere hoofdstraat wordt het oog door 
prachtige bouwwerken geboeid. Velen dezer hebben 
als hun schepper Paul Wallot, den overwinnaar van 
de prijsvraag voor het Duitsche Rijksdag-gebouw. Zijn 
kunst heeft iets zeer persoonlijks en dikwijls weet hij 
een gelukkig effect te verkrijgen door het verbinden van 
Middeleeuwsche met Renaissance-motieven, hoewel hij 
ook in de zuivere Renaissance zich goed thuis gevoelt. 

Het fraaiste van zijne werken acht ik den 30 M. langen 
gevel van een gebouw, in de Kaiscrstrasze, waarin 
zich drie winkels met bovenwoningen bevinden. Op 
een forschen onderbouw verheffen zich twee verdiepin
gen in baksteen met vlechtingen bewerkt, waarin de 
vensters, omsloten door strenge omlijstingen, zeer 
smaakvol zijn aangebracht. De kroonlijst wordt door 
vensters gebroken, en hierboven bevinden zich drie 

zeer elegante topgevels. De indruk , dien deze gevel 
maakt, is zeer gunstig; toch komt het mij voor, dat 
er geen genoegzame harmonie bestaat tusschen de 
onderste winkel-verdieping, het al te vlakke tusschen-
gedeelte en de zeer rijke bekroning. Ook de zeer 
scherpe bossageblokken van den onderbouw hebben iets 
onrustigs. De gehouwen steen , hier gebezigd, is Maul-
bronner zandsteen, die een zeer aangename tint heeft. 

Het winkelhuis met woning Zeil 17 kwam mij min
der gelukkig voor, doch ook hier gaf VVallot veel goeds. 
Jammer is het, dat hij hier eenige Fransche mo
tieven heeft toegepast, daar dit de harmonie verbreekt. 
Deze gevel is opgetrokken van groenachtige zandsteen 
uit de groeven van Gebr. Henck aan de Main. 

In de Friedrichstraszc 3 bouwde Wallot een typischen 
gevel met krachtig relief zoo in lijstwerk als détail. 
De steen, hiervoor gebruikt, kwam uit de omstreken 
van Metz en is een kalksteen van een zachte kleur, 
die een zeer gelukkig effect maakt tegenover de met 
terra-cotta bekleede gevelvlakken. Fraaie sgraffitti, vol
gens eigenhandige teekeningen van den architect, dra
gen veel bij tot de levendigheid van het geheel. De 
terra-cotta-beklecding maakt hier m. i. een beter effect 
dan bij het Panopticum te Amsterdam, waar men iets 
dergelijks aanbracht. Ik noem voorts als bezienswaar
dig nog een gevel van Wallot in de Kaiscrstrasze, waar 
grauw-groene zandsteen met baksteen afwisselt. 

Na deze beschouwing van eenige werken van VVallot 
wensch ik u te brengen naar de Beurs, door de ar
chitecten Burnitz en Sommer in Italiaanschen Renais-
sance-stijl gebouwd. Het uitwendige, met goed beeld
houwwerk versierd, verraadt een zeer bekwame hand. 
De gevels zijn van Heilbronner zandsteen, hier en 
daar door tufsteen uit het Brohlthal afgewisseld. Tot 
mijn leedwezen heb ik het inwendige van het gebouw 
niet kunnen zien. 

Laat ons thans het prachtige nieuwe operagebouw 
bezichtigen en hierbij eenige oogenblikken wat uit
voeriger stilstaan. 

In den aanvang van 1870 besloten eenige rijke in
gezetenen pogingen in het werk te stellen, om een 
nieuwen schouwburg te stichten, en kort daarna stelden 
zij fl. 480,000 ter beschikking van het Stadsbestuur, 
om als eerste bijdrage te dienen voor de benoodigde 
bouwsom. Het ontbrekende volgde spoedig en reeds 
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in 1871 werd een besloten prijsvraag uitgeschreven 
tusschen de architecten Bordiau te Brussel, Burnitz te 
Frankfort, Brückwald te Leipzig, Strack te Berlijn 
en Lucac te Berlijn. Het ontwerp van laatstgenoemde 
werd bekroond en aan hem de uitvoering opgedragen. 
Daar liet eerst uitgekozen bouwterrein niet geschikt 
bleek te zijn, werd ccn beter beschikbaar gesteld en 
aan I.ucae opgedragen, een nieuw ontwerp te maken. 
Dit werd na eenige wijzigingen goedgekeurd en aan
stonds met den bouw een aanvang gemaakt. Op den 
2o*t** October 1880 werd het gebouw in tegenwoor
digheid van den Duitschen Keizer ingewijd, doch de 
bouwmeester mocht helaas dit schoone oogenblik niet 
beleven. Reeds den 26rt"" November 1877 was hij ge
storven , na de verdere leiding der werkzaamheden aan 
zijne leerlingen, de architecten Becker en Giesenberg, 
te hebben overgedragen. 

Na deze geschiedkundige uitweiding, zullen wij over
gaan tot de beschouwing van het gebouw, en aller
eerst het uitwendige bezien. Heerlijk gelegen op een 
der beste punten van Frankfort tusschen schoone plant
soenen, verheft zich het gebouw tot de aanzienlijke 
hoogte van 34 M. boven de straat en beslaat een opper
vlakte van 4000 M*. 

De gevels, in strengen Renaissance-stijl opgetrokken, 
zijn geheel van Savonnière-stccn en Perthois-kalksteen 
uitgevoerd. Op een in blokken bewerkten onderbouw 
met rondboog-deuren verrijst de hoofdverdieping, met 
een klassieke zuil- en pilaster-orde versierd. Ook aan 
den bovenbouw treft men pilasters aan, waartusschen 
vakken met ornementen zijn aangebracht. 

Het fronton boven den voorgevel wordt bekroond 
door een rijke groep van de hand van den beeldhou
wer Enke, voorstellende Apollo in een door twee ge
vleugelde griffioenen getrokken zegewagen; ter weders-
zijde van deze groep staat een vrouwebeeld, „Recha" 
uit Lessing?s „Nathan der Weise" en „Isabella" uit 
Schiller's „Braut von Messina" , beiden door den beeld
houwer Herold uitgevoerd. De andere bekronende 
beelden zijn nog niet aangebracht, daar de oorspron
kelijke bcgrooting van fl. 1,200,000 reeds aanmerkelijk 
overschreden werd. Het frontespies bevat twee alle
gorische figuren, Rijn en Main voorstellende, door den 
beeldhouwer Hundrieser vervaardigd. 

In de loggia van de middelpartij staan twee stand
beelden , het eene Mozart, het andere Goethe voor
stellend. Talrijke ornementale beeldhouwwerken aan 
de gevels dragen niet weinig tot verhooging van het 
effect bij. Op het plein voor het gebouw staan vier 
schoon geprofileerde steenen obelisken met omringende 
zitbanken. De bronzen versieringen en lantarens zijn 
keurig van bewerking en teekening. 

Maakt dus het gebouw, wat het uitwendige betreft, 
een zeer gelukkige vertooning, het inwendige overtrof 
mijn stoutste verwachtingen. In Italiaansche Renais
sance uitgevoerd, en met ornementen, in navolging 
van die van Rafael's loggia's versierd, had deze schouw
burg, wat het inwendige betreft, voor mij een groote 
aantrekkelijkheid en ik schroom niet te verklaren, dat 
het effect even groot, misschien zelfs grooter is dan 
dat van Garnier's wereldberoemd werk te Parijs. In-
stede van de niet altijd verkwikkelijke Neo-Grec-vor-
men, waarmede Garnier's werk al te veel gekruid is, 
ziet men hier de heerlijke Italiaansche Renaissance on
derdeelen van den aanvang der zestiende eeuw. 

Laat ons, na een mark per persoon gestort te heb
ben, thans het gebouw binnengaan. 

De hoofdvestibule wordt ter wederszijde afgesloten 
door kwartcirkelvormige nevenvestibules, die bestemd 1 

zijn voor voetgangers, terwijl de per as komende be
zoekers de hoofddeuren binnengaan. De groote vesti-

bule is 19 M. lang en 8.50 M. breed, en bereikt een 
I hoogte van 6.50 M. De wanden zijn met pilasters 

versierd en daarboven is een in cassetten bewerkt pla
fond aangebracht. De vloeren zijn van marmer-mozaïek. 

Vier treden van zwart Belgisch marmer leiden naar 
de groote trapzaal. De indruk, dien dit belangrijk onder
deel van het gebouw maakt, is wonderschoon; ik 
vleide mij op een der trappen neer, om naar hartelust 
te kunnen genieten. Ik dwaalde in verbeelding naar 
de Nouvel Opéra, ik zag de reuzen-vestibule van Schin-
kel's groot museum te Berlijn, de trotsche voorhal van 
het Anhaltcr-bahnhof van diezelfde stad voor mijn geest 
oprijzen , doch niets van dit alles scheen mij zoo heerlijk 
als deze trapzaal. Wel is Garnier's trap fantastisch en 
indrukwekkend, wel zijn dc Berlijnsche hallen grootsch, 
doch de fijne , edele kunst der Italiaansche Renaissance, 
hier toegepast, maakt dit kunstproduct m. i. schooner 
dan dit alles. 

De trapzaal is 28 M. lang , 18 M. breed en 16.50 M. 
hoog, en ligt in de as over de hoofdingang. Ken trap 
van ongeveer 3.50 M. breedte voert naar de verschil
lende loges en gaanderijen en naar twee zuilengangen, 
die evenwijdig met de korte zijden der vestibule loopen 
en de logecorridors met den foyer verbinden. Trap
treden , leuningen, balusters , borstweringen , zuilen en 
pilasters zijn uitgevoerd in echt marmer van een geel
achtige kleur, uit de groeven van Belvoye. De wan
den zijn in donkerrood stucco-lustro bewerkt. De avond
verlichting geschiedt door prachtige candelabers, die 
op de postamenten der trappen en tusschen de bogen 
der zuilenhallen zijn geplaatst. Alle verlichtingsorne
menten zijn door den architect Giesenberg ontworpen. 

Schoon ontwikkelt zich het plafond uit den wand, 
door een rijkgedecoreerd gewelf. Het is verdeeld in 
groote cn kleine caissons, met allegorische figuren be
schilderd. De gewelven zijn, op de wijze der Italiaan
sche Renaissance, met kleurige ornementen opeen lichten 
grond versierd, cn de vloer zeer kunstig met marmer 
ingelegd. Voorts dienen tot decoratie twee prachtige 
beelden van Prof. Kaupert, voorstellende de „Voor
dracht", en het „Gezang". 

De zuilenhallen naast de trapzaal voeren ons naar den 
grooten foyer, die aan den voorgevel gelegen en even
eens zeer schoon is. Op een geïmiteerd marmeren borst
wering zijn gekoppelde pilasters van geel stuc-marmer 
aangebracht. De hoofdpilasters zijn rijk versierd met 
verguld ornement op donkerblauwen grond. Donker-
roode tapijten sluiten deur- en vensteropeningen af en 
zijn in schoone harmonie met wanden en plafond. 

In de steekwelven is zeer fijn en rijk gecomponeerd 
ornement aangebracht, grauw in grauw op blauwen 
grond, met rijke randen, terwijl de daartusschen lig
gende zeshoekige velden versierd zijn met symbolische 
voorstellingen op rooden grond. Het plafond is rijk-
beschilderd en verguld. 

Boven de kwartcirkelvormige vestibules zijn lokalen 
gemaakt, in verbinding met den foyer, waar zich de 
buffetten bevinden. Deze bijzaaltjes zijn geheel als de 
groote zaal behandeld. 

Een welverdiende hulde is daar aan den bouwmeester 
Lucae gebracht, door het schilderen van zijn welgelijkend 
portret. Behalve dit portret ziet men ook nog die van 
Klenze, Schinkel, Semper, Rauch, Rietschei, Cor
nelius en Schwind, die zich allen verdienstelijk hebben 
gemaakt door het bouwen of versieren van schouw
burgen. Voor den foyer strekt zich de loggia uit, van 
waar men een schoon uitzicht geniet. 

Tot mijn leedwezen kan ik u van de groote zaal, 
corridors, loges enz. niets mededeelen, dan dat ik die in 
Egyptische duisternis gehuld vond, omdat ik aan een 
bezoek overdag de voorkeur gaf boven een avond-
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bezoek, dat, wegens de groote Augustushitte, voor 
mij weinig aanlokkelijks had. Mijn spraakzame en 
gemoedelijke gids bracht mij ook nog naar het toonccl 
en vertelde mij wonderen van mechaniek en andere 
tooneelgeheimen maar genoeg, ik heb reeds te lang 
bij de opera stilgestaan, en zal dus ten slotte nog eenige 
andere merkwaardigheden van Frankfort bespreken. 

Na onze wandeling door dc opera hebben wij wel 
behoefte aan een kleine verfrissching, en de „Palmen-
garten" geeft ons daartoe gelegenheid. De facade van 
dit restauratiegebouw, dat in onmiddellijke verbinding 
staat met het palmcnhuis, bestaat uit kalksteen, met 
pleisterwerk voor de vlakke gedeelten. 

De gevels zijn in Italiaanschen stijl opgetrokken , en 
maken een aangenamen indruk, al ziet men hier en daar 
zeer baroque vormen. Het ontwerp is van den architect 
J. H. Schmidt, wiens naamgenoot H. F. Schmidt in de 
Licbigstrasze een villa bouwde, door hem zeiven be
woond. De steenhouwwerken van dezen artistieker) ge
vel zijn uit de omstreken van Metz afkomstig. 

Veel schoons werd ook in Frankfort door de ar
chitecten Mylius en Blüntschli gebouwd. Bijzonder vol
deed mij een door hen opgetrokken groep winkelhui
zen met woningen. In Duitschen Renaissance-stijl be
handeld , zijn deze gevels gebouwd van roode zand
steen, hier en daar door tufsteen afgewisseld. Ook 
hier vindt men weder de scherpe bossages, die een 
zoo onrustig effect maken. De erker met torenbekro
ning zijn zeer goed. 

Voorts vermeld ik van deze architecten een in klas
sieken stijl gebouwden woonhuisgevel in de Kaiserstraszc 
en ook het Frankfurter Hof, het grootste hotel, dat 
geheel van zandsteen uit de omstreken van Kreuznach 
gebouwd is. De groote eetzaal hier is zeer rijk geor
donneerd, en de trappen zijn gedeeltelijk van Belvoye-
marmer. 

Op mijn weg naar den Palmengarten ontdekte ik 
eenigszins afgelegen een allerliefst kerkje in Engelsch-
Gothischen stijl en van een zeer schilderachtig silhouet. 
Het inwendige is zeer goed geslaagd. De kap is in 
het gezicht gebleven en rijk beschilderd. Ook prachtig 
gebrand glas en schoon uitgevoerd smeedwerk aan luch
ters en kronen werken mede tot verhooging van het effect. 

Vergelijken wij Frankfort met Amsterdam, dan kun
nen wij een gevoel van beschaming niet onderdrukken. 
Ginds is alles rijk en flink en de nieuwe gebouwen 
zijn het werk van architecten van smaak, en hier zien 
wij timmerlieden en beunhazen onze grachten en stra
ten ontsieren door hun stijlloos, karakterloos geknoei. 
Waar ginds flinke sommen ter beschikking van den 
architect gesteld worden en hem aldus de gelegenheid 
wordt geschonken zijn talenten te ontwikkelen, wordt hier 
van het karige sommetje meestal nog afgeknibbeld wat 
maar mogelijk is. Gelukkig, dat Stad en Rijk en eenige 
groote lichamen meer en meer beseffen, hoe ook de 
Bouwkunst, de langverschopte, hare rechten heeft. 

Ik verzoek u thans mij naar het Neckardal te vol
gen, om het beroemde Heidelberger slot in oogen-
schouw te nemen. ( Wordt vervolgd!) 

(A. et A.) In het verslag der laatste vergadering wordt 
onder meer melding gemaakt van de besprekingen over dc 
Katwijksche kerk-prijsvraag en daar een kleine onjuistheid 
gezegd, nl. dat ik zou beweerd hebben, dat er reeds een per
soon was aangewezen, die dit bouwwerk zal uitvoeren. Dit is 
niet juist. Ik stelde de leden in kennis met een der Redactie 
toegezonden brief, waarin zulks werd vermeld, en deelde 
verder mede, dat ik mij om inlichtingen dienaangaande tot 
den heer Van der Plas had gewend. Als antwoord op mijn 
schrijven heeft de heer Van der Plas in het laatste nommer 
van Dé Opmerker, namens het College van Kerkvoogden, de
zen blaam van zich geworpen, zoodat dit bezwaar tegen die 
Prijsvraag is opgeheven. C. B. POSTHUMUS MEVJES. 

(A. et A.) I N G E Z O N D E N . 
Geachte Redactie, 

Den ijver van uwen verslaggever roemende, moet ik u echter 
door deze regelen verzoeken, een enkel punt van het behan
delde in de laatste vergadering der Afdeeling Rotterdam van 
de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, duidelijker 
te doen uitkomen. 

In den brief van het Hoofdbestuur aan het Bestuur der Af
deeling Rotterdam komen de woorden voor, »dat over zaken 
de Maatschappij betreffende, alleen de leden der Afdeeling, die 
lid der Maatschappij zijn, kunnen stemmen". 

Echter is de eenige beperking, die ons reglement der Afdeeling 
omtrent het stemrecht der plaatselijke leden (dat zijn niet-
leden der Maatschappij) kent, deze, dat plaatselijke leden, bij 
de behandeling van zaken die alleen de Maatschappij betreffen, 
een adviseerende stem hebben. 

Daar nu de, in den brief van het Hoofdbestuur behandelde, 
zaak niet de Maatschappij alleen betreft, heeft het Hoofdbe
stuur bij de bovenaangehaalde woorden misgetast. 

c. M. DROOGLEEVER FORTUYN. 
Rotterdam, 20 October 1884. 

TENTOONSTELLING IN ARTI ET AMICITIAE 
T E A M S T E R D A M . 

Hoewel op den titel van De Opmerker vermeld 
staat, dat dit blad gewijd is aan „beeldende kunst en 
technische wetenschap", is tot dusverre slechts een 
enkel kunstvak, de Bouwkunst, de vertegenwoordigster 
van die „beeldende kunst" geweest, althans indien men 
enkele opstellen over aanverwante kunstvakken, die 
vrij sporadisch worden aangetroffen, wil uitzonderen. 
Deze voorliefde voor de Bouwkunst en wat daarmede 
in verband staat laat zich gereedelijk verklaren; immers 
het Genootschap Architectura et Amicitia, dat met 
zulk een prijzenswaardigen ijver het peil der Neder
landsche architectuur tracht te verheffen , koos zich het 
weekblad tot orgaan ; doch wij gelooven dat, èn onder 
de leden van het Genootschap èn onder de lezers van 
Dc Opmerker, velen gevonden worden, die zich ook 
voor de zusterkunsten in genoegzame mate interesseeren 
om eenige beschouwingen over de najaarstentoonstelling 
in Artt hun aandacht waardig te keuren. Deze over
tuiging gaf ons den moed om de navolgende indrukken 
openbaar te maken. 

I. 
Wanneer men op een helderen najaarsdag zijne schreden 

naar Arti richt, zijn penningske geofferd heeft en de 
wenteltrap is opgestegen, daarna op een witte marmer
plaat in gulden letteren des bouwmeesters lof aan
schouwd heeft, stoot men de groene klapdeur open 
en komt men allereerst in een lokaaltje, dat waar
schijnlijk oorspronkelijk niet voor het tentoonstellen 
van kunstwerken schijnt ingericht te zijn, doch dat 
reeds sedert onheuglijke jaren bij iedere expositie dient 
tot berging van eenige aquarellen, soms ook van een 
paar bouwkunstige ontwerpen (die zich, tusschen haak
jes, ook wel eens met een plaatsje aan de zijde van de 
marmeren inscriptieplaat op het trapbordes, onder een 
twijfelachtig licht, moeten vergenoegen), en waar thans 
tusschen eenige fraaie aquarellen, en verscheidene min
der fraaie, ook de eenige bouwkundige teekening hangt, 
voorstellende een koffiehuis op de De Ruyterkade van den 
bouwmeester Bcrlage. Hoewel wij ons niet op veel 
kennis van bouwkundig teekenen kunnen beroemen, 
komt het ons voor, dat deze teekening wel wat droog 
is. Misschien komt dit echter ook door de omringende 
aquarellen. 

Wij houden ons echter in dit lokaaltje niet langer 
op dan noodig is om heeren Bouwkundigen op het 
werk van hun vakbroeder te wijzen, en treden aanstonds 
de zaal rechts binnen. Ofschoon men niet kan zeggen, 
dat de Commissie voor de kunstzalen een bepaald sys
teem bij het ophangen der doeken cn paneelen heeft 
gevolgd, maar alleen op de grootte der schilderijen 
schijnt achtgeslagen te hebben, zoodat men zeer ver-
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dienstelijke schilderijen en ook tal van crotites in 
eikaars onmiddellijke nabijheid ziet, komt het ons toch 
voor , dat zij vooral laatstgenoemde categorie in deze 
voorzaal bijeenbracht. Wij vroegen ons echter af, 
waartoe het ophangen van tal van schilderijen, die be
neden het middelmatige zijn, wel nuttig kan zijn. Is 
het, om den bezoekers, als zij mannen van het vak 
zijn, te leeren hoe men niet moet schilderen , of om 
te voorkomen, dat het groote publiek een te hoogen 
dunk van de vaderlandsche kunst zou krijgen ? Naar 
wij vernemen, is er een commissie, die over het al of 
niet toelaten van kunstwerken adviseert en, zijn onze 
inlichtingen juist, dan moet zij een honderdtal hebben 
afgewezen. Die honderd doeken moeten dan wel al 
heel slecht geweest zijn , want de commissie had gerust 
aan nog een honderdtal den toegang tot het heiligdom 
kunnen ontzeggen. Waartoe zooveel kaf onder het 
koren ? De inderdaad verdienstelijke schilderijen waren, 
als een strenger zuiveringsproces had plaatsgevonden , 
er niet slechter aan toe geweest, want zij hebben een 
repoussoir, als waartoe de croutes nu schijnen te moeten 
dienen, niet noodig. De bewering van sommigen, als 
zou het „vriendjes-systeem" niet vreemd zijn aan rang
schikking , kunnen wij laten, voor wat zij is. 

Wij gaan nu de groote schilderijzalen binnen, en 
ondervinden den min of meer verblindenden indruk, 
die een schilderijtentoonstelling op een zonnigen dag 
steeds op den bezoeker maakt. Daar is tijd noodig 
om aan de kleuren te wennen, om de schoonheden 
van de afzonderlijke stukken te zien. 

Slaan wij den blik in het rond, dan treft het ons, 
dat ditmaal verscheidene doeken van grootere afme
ting dan de gewone kabinetstukjes aanwezig zijn, die 
bijna zonder uitzondering het werk zijn van oud-leer
lingen der Rijks-Academie van Beeldende Kunsten. 
Ook kwam het ons voor, dat het vroeger zoo gelief
koosd onderwerp der aardappel-etende, eten-kokende, 
of daarvoor biddende groepjes of figuurtjes zachtjes
aan minder vereerders begint te vinden, en dat de 
eeuwige visschers met hunne vrouwen, bruiden, kin
deren of verdere verwanten eindelijk eens een weinig 
met rust gelaten worden. Natuurlijk ontbreekt het niet 
aan schilders, die van hun „premier amour" niet 
scheiden kunnen, maar men merkt een streven op, om 
eens wat anders te geven. 

In de laatste jaren was langzamerhand bij dc jongeren 
een ander kwaad ingeslopen, namelijk het misbruik-
maken van zeker licht-groen , dat, naar een onzer vrien
den beweerde, uitsluitend voor die heeren vervaardigd 
werd, en dat ze aanbrachten, waar het maar even 
te pas gebracht kon worden. Gelukkig schijnt ook de 
ongemotiveerde voorliefde voor deze groen-soort te 
verdwijnen, al ziet men nog enkele landschappen, die 
ermede bedeeld zijn. 

Portretten schijnen meer en meer besteld te worden, 
wat een gelukkig verschijnsel is, daar het den schil
ders gelegenheid geeft tot ernstige natuurstudie. Er 
zijn er fraaie en minder fraaie op deze tentoonstelling; 
er zijn er, die met een breed penseel ferm getoetst zijn , 
doch er zijn er ook, wier gelikte manier de fouten 
tegen dc teekening niet kon verbergen. 

Historiestukken of stukken , waarbij naar compositie 
van figuren gestreefd is , ziet men , op een paar uit
zonderingen na, in het geheel niet. Onze voormalige 
Academie-leerlingen schilderen liever één enkel figuur, 
dan dat zij zich aan compositie wagen, en historische 
kunst schijnt voor hen niet te bestaan. Het is echter 
zeer verklaarbaar, dat zij geen historiestukken schil
deren , want wie zou zich die willen aanschaffen ? Zoo
lang de Staat niet, evenals in het buitenland, belang
rijke historiestukken voor zijn musea bestelt, is van 

de „groote kunst" hiertelande niet veel te verwach-
1 ten. Wij gelooven niet, dat het overigens onze jonge 

garde aan ambitie ontbreekt, maar ook de practijk 
heeft hare eischen. 

Stillevens zijn vrij talrijk en er zijn zeer gedistin
geerde bij. Vooral de toon der achtergronden wordt 
door de schilders en schilderessen met zorg gekozen. 

Stadsgezichten vindt men er betrekkelijk weinig, maar 
er zijn enkele goede bij. Het is de moeite waard op te 
merken , op hoe verschillende wijze stadsgezichten door 
onze schilders worden opgevat. Eenigen trachten een 
pikant lichteffect te bereiken, waaraan zij alles ten offer 
brengen; anderen gieten een gelijkmatig, bijna onna
tuurlijk licht over hun doek uit; nog anderen zoeken 
de wazige misttonen van den vroegen morgen of la
ten avond weer te geven. 

Landschap en zeegezicht zijn goed vertegenwoordigd. 
Ook daar staat de oude en de nieuwe school recht 
tegenover elkander, maar het zijn onzes inziens hier 
de nieuwere, de impressionisten, die den zegepalm 
wegdragen. Vooral de Haagsche schilders komen schit
terend voor den dag. 

De beeldhouwkunst is door een paar bustes van 
talentvolle jonge kunstenaars op de tentoonstelling ver-
genwoordigd. 

Na deze algemeene beschouwingen, hopen wij ach
tereenvolgens enkele stukken eenigszins nader te be
spreken. P l T Ï O R E . 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'S-GRAVENHAGE. Door Z. M. is,-op hun verzoek, eervol ont

slag verleend aan L. C. van Kerkwijk, Dr. J. T h . Mouton, 
R. van de Wall Bake en D. L . Wolfson, als leden der hoofd
commissie voor de behartiging van de Nederlandsche belan
gen op de internationale tentoonstelling te Antwerpen, en zijn 
als zoodanig benoemd: J. J. Beynes, fabrikant van spoor- en 
tramwegmaterieel en rijtuigen, te Haarlem; J. J. B . J. Douvy, 
glasfabrikant, tc Dordrecht; A . Daniels, directeur der Ko
ninklijke Diamantslijperij, te Amsterdam; Jacob Duy vis, stijf-
selfabrikant, tc Utrecht; G. J. van Heek, chef der firma Van 
Heek en Co., te E n s c h e d é ; H . B. Swagcmakers van Alphen, 
fabrikant van wollen goederen, te Ti lburg; J. H . A . Diepen, 
lakenfabrikant, te T i lburg; W . M. Visser, directeur van de 
Nederlandsche Stoombootmaatschappij, te Rotterdam; L. Lhoest, 
directeur der Koninklijke Nederlandsche papierfabriek, te Maas
tricht; J. Thooft, fabrikant van aardewerk, te Delft; C. N . ƒ. 
Moltzer, chef der firma Erven Lucas Bols, te Amsterdam; 
R. A . W . Sluiter, oud-kolonel der artillerie, tc 's-Hage. 

—• Tot ridder in de orde van den Bevrijder van Venezuela 
is benoemd de heer J. A . Jurriaanse, gepensioneerd chef van 
het Bouwdepartement te Suriname. 

AMSTERDAM. De Vereeniging van Ambtenaren van het Ka
daster, dezer dagen opgericht, zal den naam dragen van «Ver
eeniging voor Kadaster en Landmeetkunde". Tot bestuursle
den zijn gekozen de heeren J. J. de Koningh te Amersfoort, 
J. Boer te Utrecht en F . W. H . Paulussen te Zutfen. 

Als plaats voor dc volgende algemeene vergadering is Am
sterdam bepaald. 

NIJMEGEN. Toen de Gemeente door aankoop van den Staat 
eigenaresse werd van de voormalige vestinggronden, benoemde 
dc Gemeenteraad uit zijn midden eene Commissie voor den 
uitleg der stad, die zich de hulp van den heer W. J. Brender 
a Brandis, architect-ingenieur te Maastricht, verzekerde. De 
wijze, waarop de uitleg is totstandgebracht, verdient allen lof 
en de Gemeenteraad heeft niet geaarzeld, op voorstel dier 
Commissie, den heer Brender a Brandis dank tc zeggen voor 
de wijze, waarop hij zich van zijne taak heeft gekweten. Onzer
zijds betuigen wij ingenomenheid met den Raad voor de breede 
opvatting van den uitleg der stad, waardoor aan de Commissie 
en haren tcchnischen raadgever de noodige fondsen werden 
toegestaan, om een weldoordacht plan tc verwezenlijken. 

DEVENTER. De Commissie van beheer der Koninklijke Ne
derlandsche Locaalspoorweg-maatschappij, daartoe gemach
tigd door den Raad van commissarissen, heeft den onderbouw 
der brug over den IJsel alhier bij onderhandsche aanbesteding 
opgedragen aan den heer J. Kooij, te Amsterdam. 

BROUWERSHAVEN. Het standbeeld van Jacob Cats is Maan
dag van de markt overgebracht naar het midden van het ruime 
havenplein, op een gedeeltelijk vernieuwd en verhoogd voetstuk. 
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AFDEELING ARNHEM. 

Vergadering van Woensdag 22 October 1884. 
De Voorzitter heet de leden bij den aanvang der winter

vergaderingen welkom, en, nadat de vorige notulen waren 
goedgekeurd, bracht hij als afgevaardigde verslag uit van de 
Algemeene Vergadering, in Mei 1.1. te Amsterdam gehouden. 

De heer A. D. Walravens, glasschilder, deed daarna eene 
zeer interessante mededeeling over het vervaardigen van ge
schilderd en gebrand glas, opgehelderd door voorbeelden uit 
eigen atelier, waarvoor hem bij monde van den Voorzitter dank 
werd gebracht. Eerstgenoemde wees vooral op het groote ver
schil in kleur tusschen de nieuwe en de oude gekleurde glazen 
en schreef die eigenaardige kleuren, welke totnogtoe zeer 
moeilijk zijn tc imitceren, voor een groot deel toe aan den <ijd. 
Ook hadden de oude schilders hun geheim van kleuren-mengen, 
dat tot heden nog niet gevonden is. Door het graveeren op 
glas in verband met glasschilderen, kan men echter schooner 
producten leveren dan voorheen, ondanks het verschil in 
kleuren. 

Ook de qualiteit van het glas was eertijds anders. De ge
schilderde ruiten, dateerende uit de I2 d (' en 13d 'eeuw, bestaan 
uit geschept glas, dat niet op alle plaatsen even dik was. 

Door den Prévot-oven is het bakken ook tot een zeer korten 
tijd gereduceerd. Spreker eindigde met de leden uit tc noodigen 
een bezoek aan zijn atelier te brengen, om daar het glasschil
deren en glasbranden te zien. 

Door een der leden werd het voorstel gedaan een rooster op 
te maken voor kunstbeschouwingen, voordrachten, enz. voor 
de volgende vergaderingen, met het doel om op die wijze de 
bijeenkomsten wat meer interessant te doen zijn, welk voorstel 
in de eerstvolgende November-vergadering behandeld zal wor
den, omdat vele leden niet tegenwoordig zijn. 

Na bezichtiging van een gedeelte van het zeer belangrijke 
werk van IJssendijckc, door het lid Van Wadenoyen tot dat 
einde verstrekt, sloot de Voorzitter de vergadering. 

AFDEELING 'S-GRAVENHAGE. 

Vergadering van 24 October 1884 
Op de hedenavond gehouden vergadering werd de aan

staande wintercampagne door den Voorzitter ingeleid met een 
welkomstgroet aan de talrijk opgekomen leden. 

De notulen der vorige vergadering werden gelezen en goed
gekeurd, waarin o. a. de mededeeling voorkwam, dat het 
Bestuur het Museum «Prins Hendrik" heeft bezocht en dat de 
heer Lefcbre ten zeerste waardeering verdient voor zooveel toe
wijding op acoustiek gebied. 

Daarop werden drie leden met algemeene stemmen aange
nomen. 

Hierna volgde het verslag der afgevaardigden naar de beide 
laatst gehouden algemeene vergaderingen, waarbij met waar
deering werd gewezen op de uitmuntende wijze, waarop de 
Afdeeling Leeuwarden alles in het werk stelde om de laatste 
vergadering nuttig en aangenaam te maken. 

Op elke prijsvraag, in het vorige jaar uitgeschreven, 
n.l. i° . een getuigschrift en 2° . een buffet voor een s o c i ë t e i t 
van 1000 leden, was slechts é é n antwoord ingekomen; voor 
de eerste vraag achtte de Jury een aanmoedigingsprijs verdiend, 
die echter niet kon worden uitgereikt, omdat de inzender geen 
lid der Maatschappij noch lid der Afdeeling is. Behoudens enkele 
medegedeelde aanmerkingen, achtte zij het buffet de bekroning 
waardig, die, na opening van het naambriefje, ten deel bleek 
te vallen aan den heer W . Kromhout te Amsterdam. 

Hiertoe aangezocht door het Bestuur, hield de Voorzitter 
(de heer Vogel) op de hem eigen zaakrijke en 'aangename wijze 
eene voordracht over monumentale kunst. De vele moeilijk
heden, die zich bij het ontwerpen van monumenten voordoen, 
werden op duidelijke wijze in het licht gesteld. 

Niet altijd, zelfs zeldzaam, blijkt het geteekende ontwerp te 

voldoen, wanneer het in klein model lichamelijk te zien komt, 
cn dit laatste vereischt dikwerf weder wijziging, wanneer later 
het model op de ware grootte wordt gemaakt en de locale 
omgeving, waarin het geplaatst moet worden, daarop haren 
invioed doet gelden. Slechts van geroutineerde kunstenaars, 
op gevorderden leeftijd, mag men verwachten, dat zij zóó ver
trouwd zullen zijn met al wat later invloed kan hebben op het 
geplaatste monument, dat zij op het geteekend ontwerp mogen 
vertrouwen voor de uitvoering. In ieder geval is het raadzaam 
om nevens de teekening een model te maken. 

De moeilijkheden voor het ontwerpen van het voetstuk zijn 
talrijk, niet alleen wat de verhouding tot het hoofdbeeld aan
gaat, doch eveneens wat den vorm betreft. 

De vierkante vorm kan goed zijn, wat het beeld en face betreft, 
doch niet zelden laat zij weder onbevredigd, wanneer het beeld 
cn profil wordt beschouwd, of wel omgekeerd. 

Langwerpig vierkant heeft ook vele bezwaren, al naar gelang 
van den stand, waaronder men het beziet. 

Veelhoekige vorm heeft somtijds veel voor, doch wil men 
voorstellingen geven met groepen cn relief, dan leveren daarbij 
voorkomende kleine vlakken een groot bezwaar. 

Streng doorgaande, lange, verticale lijnen kunnen ook niet 
raadzaam zijn, want de erboven geplaatste beelden hebben 
geene zuiver loodrechte lijnen en dan wordt zeer spoedig de 
harmonie verbroken, zoodat men dit moet voorkomen door het 
afbreken met horizontale lijnen. 

Spreker acht eene kroonlijst op het voetstuk niet verant
woord, want dit geeft de beteekenis van eindigen, wat tegen 
de waarheid strijdt, wanneer daarop nog weder het beeld wordt 
geplaatst. 

Tusschen beeldhouwer en architect wordt eene sterke over
eenkomende kunstopvatting vereischt, wil men niet blootstaan 
aan gebrek in harmonie, bij 'tgeen zij gemeenschappelijk voor 
een monument ontwerpen. Een beeldhouwer met voldoende 
architectonische kennis, om geheel alleen te ontwerpen, wordt 
zelden gevonden, nog zeldzamer het omgekeerde. 

Ook werd gewezen op het moeilijke om toepasselijke toe
standen door voorstellingen cn relief tegen vlakken te wroch
ten, omdat de beeldhouwer in één kleur werkt. De figuren en 
profil voor te stellen maakt minder diepte voor het relief noodig 
en doet ook de handeling der voorgestelde personen beter uit
komen. 

De spreker wees ook met nadruk op de teleurstelling, die de 
kunstenaars niet zelden treft, wanneer het sangfroid van last
gevers hun kunststuk in een geheel andere omgeving wenscht 
te plaatsen, dan de kunstenaars zich voorstelden, waardoor 
verhoudingen en beheersching van omgeving een geheel andere 
uitwerking teweegbrengen, dan zij zich konden voorstellen; 
of wel menschen, zonder kunstgevoel, plaatsen het monument 
zóó , dat de verlichting geheel verkeerd is en menig deel, 
waarop de kunstenaar zich zoozeer heeft uitgesloofd, of waarvan 
hij zulk eene gunstige uitwerking heeft verwacht, wordt on
zichtbaar of komt niet tot de verdiende waarde. 

Bij de nog zeer nuttige aanwijzingen en opmerkingen gaf de 
spreker nog het een en ander ten beste over het kortgeleden 
onthulde monument te Leiden, waarna de heer Van Lith de 
tolk der vergadering was, door tc wijzen op de bescheidenheid 
van den spreker, die zijne verdienste daarbij te veel in de scha
duw stelde. De heer Van Lith bracht den spreker namens 
allen de daarvoor zoozeer verdiende hulde, ook voor zijne leer
rijke en aangename voordracht van dezen avond. 

Door een lid werd de mededeeling gedaan, dat behalve op 
andere onderdeelcn, ook aanmerking was gemaakt door de 
critiek, dat de kuiten van het beeld van V. d. Werf te zwaar 
zijn; hij meende die kritiek te niet te doen, door dc herinnering, 
dat destijds zeer veel kunstkuiten werden gedragen, waarmede 
de ontwerper rekening gehouden zou hebben, doch de heer 
Vogel gaf daarop de toelichting, dat de heer Koelman rekening 
had gehouden met het licht, dat op het beeld zou vallen, 
zoodat het optisch effect, thans aangaande die kuiten verkre
gen , eene verkeerde voorstelling geeft. 

Niets meer aan de orde zijnde, sloot de Voorzitter de verga
dering. 

B E N O E M I N G E N . 
Door Z. M. is met 1 November aan

staande benoemd tot opzichter 2 d e klasse 
van het stoomwezen C. van der Sluys Pz. 
te Schoonhoven. 

C O R R E S P O N D E N T I E . 
Verschillende stukken , ons toege

zonden, zullen in een volgend num
mer worden opgenomen. 

A D V E R T E N T I Ë N . 
H . & J . S U Y V E R , 

F A B R I K A N T E N V A N 

S T O O M K E T E L S m W E R K T U I G E N , 

op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 
1883 bekroond met 

SEEE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 
H o l l a n d s c h e T u i n e n Z e e p a a r d , 

Bickerstraat 
A M S T E R D A M . 

B U R G E M E E S T E R EN WETHOUDERS van 
BARIIB8SN, zullen op Donderdag 13 No
vember 1884, 's namiddags één uur, publiek 

A A N B E S T E D E N : 
Het amoveeren van vier perceelen 

en hot bouwen eener School. 
Aanwjjzing op Maandag tc voren, 's voor

middags elf uur. Bestekken met teekeningen 
zjjn van af 27 dezer verkrijgbaar ter Gemeente-
Secretarie , tegen ƒ 1 per stel. 

Barlingen, 23 October 1884. 
S P E E L M A N , Ruroemeester. 
PRUIS, Secretaris. 
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A A N B E S T E D I N G . 
S T R A A T - E N RIOOL W E R K E N . 
B U R G E M E E S T E R K N W E T H O U D E R S van 

HAARLEM zullen op Donderdag den 6™ 
November ek.. 's namiddags ten li 1;, ure, ten 
Raadhuize der Gemeente by enkele inschrij
ving aanbesteden: 

Het leggen van bij de Gemeente 
voorhanden Riolen met Futten 
van Portland-cement, het ma
ken van Bestratingen, het zet
ten van koplagen en kantdoelen 
in de Kennemerstraat en in de 
Schoterstraat en langs den Alk-
maarschen Straatweg tot aan de 
uitwateringsloot te Haarlem. 

Raming / 8170. 
Het bestek ligt ter lezing ter Gemeente

secretarie op alle weikdagen tot den dag 
der besteding van des voormiddags 10 tot 
des namiddags I ure. 

De locale aanwijzing /.al geschieden des 
Vrjjdags vóór de besteding fles voormiddags 
ten 10 ure. Inlichtingen zijn te verkrijgen 
tusschen den dag der aanwijzing en dien der 
besteding des morgens tusschen 0 en 10 ure, 
aan het Bureau van gemeentewerken, Koning
straat n". 2. 

Haarlem, 23 October 1SS1. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

E . A. JORDENS. 
lie. Serre fa rit, 

_ J . TIELENIUS K K ü Y T H O F F . 

O P E N B I R E Ü M S r a i l V i . 
B U R G E M E E S T E R KN WETHOUDERS VAN 

ROTTERDAM zjjn voornemens op Woensdag 
den 12 November 1884, des namiddag! ten 1 ure, 
ten Raadhuize aldaar aan te besteden: 

Het M A K E N ' van T W E E S T O K E 
R I J E N met tusschen gelogen KO
L E N B E R G P L A A T S E N , vaneen 
S T E E N E N V I A D U C T en bijbe-
hoorende Werken, ten behoeve 
der Gemeente-Gasfabriek aan 
den Oost-Zeedijk. 

Bestek, voorwaarden en teekeningen liggen 
op de gewone dagen en uren ter kennisne
ming op de Plaatselijke Secretarie en het 
JSlads-Tim merit ais te Rotterdam, en zijn ver
krijgbaar bjj Wed. P. V A N WAESBERGE 
en ZOON, Boekdrukkers, Houttuin 73, t égen 
betaling van /' li,—. 

Nadere inlichtingen zjjn te bekomen aan 
gemeld Timmerhuis, terwjjl de aanwijzing in 
loco zal plaats hebben op Donderdag den ö 
November 1884, des voormiddagsten 11 ure. 

B U R G E M E E S T E R KN WETHOUDERS van 
BREDA zullen op Maandag 10 November 1884, 
des middags ten twaalf ure, ten Raadhuize 
aldaar in het openbaar 

AANBESTEDEN: 
1*. Het bouwen van een A M B A C H T S 

SCHOOL met bijlevering der be-
noodigdo materialen, op het ge
meente terrein nabij de voormalige 
Inundatiesluis. 

2'. Het maken van TROTTOIRS in 
de Nieuwe-Huizen en het uitvoe
ren van de daarmede in verband 
staande werken. 

3*. Het bouwen van een B R A N D 
SPUITHUIS in de Nieuwe-Huizen. 

Dc bestekken cn de voorwaarden liggen 
dageljjks, uitgezonderd Zon- en feestdagen, 
op de gewone uren ter lezing op de Gemeen
te-Secretarie, terwjjl nadere inforniatiën zjjn 
tc bekomen ten kantore van den Gemeente
architect des voormiddags van 9—12 ure. 

Aanwjjzing in loco op Dinsdag den 4 No
vember [884, des voormiddags ten elf ure, 
aanvangende mot perceel 1. 

Gedrukte bestekken met teekeningen van 
de ambachtsschool zjjn ad ƒ 2 . 5 0 per stelen 
bestekken van de werken sub 2 en 3 zjjn 
ad / 0.25 per exemplaar verkrijgbaar. 

UIT DE HAND T E KOOP. 
Te NIJMEGEN is tc koop een perceel, groot ruim 3S0 c.A., gelegen op den besten en 
druksten stand. Uit het gebouw, dat 

36 meter gevelbreedte 
heeft, kunnen met eenige kosten 

vijf flinke Winkelhuizen 
gemaakt worden, terwjjl ook het geheele pand tot 

H o t e l , R e s t a u r a n t of C a f é 
kan ingericht worden. Aanbiedingen onder letter X aan den Boekhandelaar F . L . V A N 
AM.MERS, 's Itosch. 

Een Jongeling, 
20 jaar, zoowel practisch als theoretisch 
opgeleid, zag zich gaarne geplaatst bjj Hee
ren Architecten of Aannemers; avanceinent 
zal aangenamer zjjn dan hoog salaris. 

Brieven franco letters P. A. B. aan het 
Advertentie Bureau van C. W. B E T C ' K E . 
Rotterdam, 

OPENBARE VERKOOPING VOOR AFBRAAK. 
De Notaris Mr. F . l'F.N te Haam zal op 

Donderdag den Gi! 11 November 1884, des voor
middags ten elf ure, ten huize van J . PUIK, 
kastelein aan de Eembrug onder de gemeente 
Haan, publiek verkoopen: 

De goed onderhouden WEND-WATER
M O L E N genaamd» DE HOOI " gelegen on
der de gemeente Kernnet aan de rivier de 
Eein nabjj de Eembrug met zeilen en al 
zjjn verdere toebehooren. 

Nader onderricht te bekomen bjj B. BLOM 
te AVw//ft?-buitendijk. 

Zevende Openbare Verkooping 

G E S L E C H T E V E S T I \ G G R O \ D E I V 
te GRONINGEN. 

D E O N T V A N G E R HEK REGISTRATIE EN 
DOMEINEN te GRONINGEN zal op Woens-
dag den 12 November 1884 des voormiddags te 
10 uur precies, in het CoNCERTUMS in de 
Poelestraat te Groningen, ten overstaan van 
den aldaar resideerenden Notaris Mr. N. V A N 
H A S S E L T , in bet openbaar bjj opbod ver
koopen : 

TD3N K A V E L S BOUWTERREIN" 
gelogen aan de Verlengde Astraat en 
de Westerhaven te Groningen. 

De catalogus, bevattende de voorwaarden 
van verkoop, de beschrijving en de kaart 
der perceelen . is van 17 October af voor 
ƒ 0 . 2 5 verkrijgbaar bij den Ontvanger voor
noemd, die nadere inlichting geeft. 

Aanwjjs wordt gegeven Dinsdag 11 Novem
ber 1SS4, 's midi'ags 12 uur. 

B O U W - E N W E R K T U I G K U N D E ! 
Vierde wetler veel vermeerderde druk van 

B E R N O U L L I ' S V A D E M E C U M . 
PRAKTISCH H A N D H O E K 

voor Berekeningen, dageljjks voorkomende in de 
BOUW- E N W E R K T U I G K U N D E , 

11EWERKT 1)00H 
J. G. VAN GENDT Jr. en G. J. W. DE JONGH. 

Met 311- Afbeeldingen, 223 Tafels en 321 Voorbeelden. 
Thans oompleet ƒ 7.50; In heel linnen band ƒ 8.25. 

T H E O R I E E N B E R E K E N I N G V A N 

IJZEREN K A P - EN BRUG-CONSTRUCTÏE. 
Naar het Hoogd. van AUG. RITTER, bewerkt door 

J . G . V A N G E N D T J r . e n G . J . W . D E J O N G H . 
MET 138 AFllEEI.IlINliEN. 

Prjjs: gebrocheerd ƒ 4.75. In heel linnen band ƒ 5.25. 

Z A K B O E K J E , ten gebruike bjj het 

U I T Z E T T E N V-A-N B O G E N 
op Spoor- en andere ÏYegen, 

door H . K R Ö H N K E . 
In heel linnen band ƒ 1 . 5 0 . 

C. L. Landré, STEREOMETRISCHE HOOFDSTUKKEN 
TER UITIIREIDIKG VAN DE ELEMENTAIRE LEERBOEKEN. 

M e t e e n V o o r w o o r d v a n P r o f . D r . G R I N W I 8 . 
Prjjs ƒ 2 . 5 0 . 

G K - A _ . I D E G K E T X S , 

Z A K B O E K J E 
DER 

M A T E N , G E W I C H T E N en M U N T E N , 
Met hunne V e r g e l i j k ings- en H e r l e i d i n g s t a f e l s , 

HEVATTBNDE TEVENS BELANGRIJKE AANTEEKENINGEN OVER 

EN BOUWKUNDE. 
Prijs 1.75. 

Uitgevers T E N B R I N K & D E V R I E S , 

REKEN- MEET-, NATUUR 
Zevende veel vermeerderde druk 

Verkrijgbaar in alle Boekwinkels en 
Warmoesstraat 122, Amsterdam. 
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Rotterdamsche Diergaarde. 
Het BESTUUR is voornemens op den 15*'" 

November 1884 aan te besteden: 
Het maken van T W E E H O N D E R D 

I J Z E R E N T U I N T A F E L S . 
Bestek en voorwaarden te bekomen bjj de 

portiers tegen betaling van 10 cents. 

J . L . B A C O N & C ° . 
Ingenieurs, aannemers van verwarming en ventilatie. 

Gouden Medaille, 
Tentoonstelling 1683, Amsterdam, 

N i e u w e v a a r t , LO 
AMSTERDAM. 

Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge
stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 

Prqjecten en begrootingen worden kosteloos 
geleverd. 

KYANISEERFABRIEK 
VAN 

J. & D. VAN DER POT 
R O T T E R D A M . 

Voor Rasterwerk, zoowel besaagd als rus
tiek , Binten, Vloerdelen, geheele 

getimmerten enz. 
Volkomen behoedmiddel tegen rotten 

en Champignon, 
terwjjl de vloeren ook veel minder afslijten. 

Alles wordt op rerla/tgeti volgens 
teekening gereed gemaakt met bijleren ng van hout. 

Commissionairs in 
D e n n e n - , V u r e n - , G r e e n e n - e n E i k e n 

B E S T E K H O U T . 
Eenige handelaren in de 

Prima PORTLAND-CEMENT, 
merk DYl'KKRHOKK * M i m i : , 

in wlchthoudende vaten van 180 Kilo en In 
zakken van 70 Kilo, niet vervalscht met hoog
ovenslakken , kalksteen, tras of andere bjjmen-
ging, cn laat op de zeel van 900 mazen p. 
c . M 3 , hoogstens 4 0 „ achter. 

H A R D - e n Z A N D S T E E N e n 
IÏÏEDEEMEITDIQEE BAZALT LAVA. 

Chemisch bereide V e r f , 
O L I E B I J T S E L S en V E R N I S S E N 

uit de fabriek van den Heer 
P. A. Q. V A N G E L D E R , 

te Rijswijk bjj 's Hoge. 

Italiaansche Mozaïkvloeren, 
volgens teekening. 

E N G E L S C H r T A T A R D E N B U I Z E N . 
B E L G I S C H E G I P S . 

Vuurvaste Steenen en Vuurklei enz. 

K L 0 0 S & 
R O T T E R O A 01 

E I G E N A A R S v a n B A Z A L T G R O E V E N 
in RIJNPRUISSEN. 

Agenten van de Maatschappij van 
Quonast, van de Hardsteengroeven 
der Maatschappij St. Georges en van 
de Bonner Portland-cement Fabriek. 
Handelaars in Bazalt, Hardsteen, Straatkeien, 

Portland-Cement, Bruinsteen, enz. 

AANBESTEDING. 
B U R G E M E E S T E R en W E T H O U D E R S der 

Gemeente ARN/tl'.'MvMlln Donderdag 6 Novem
ber 1884, 's voormiddags 11 ure, in het open
baar ten Gemeentehuize aanbesteden: 

Het bouwen van'een M A G A Z I J N 
aan de Kadestraat. 

Aanwjjzing Donderdag 30 October a. s., 
's voormiddags 10 uur, op het terrein van 
den bouw: teekening ter inzage: bestekken 
tegen betaling ter Secretarie verkrijgbaar. 

Vraagt C a t a l o g . 

NEDEWL. 

Tan der 
G u l v . up 

LOONl 

L 

l.nsaiigcs , 
IJzeren D a k e n , 

en Z y b e k l . , 
IJzeren lielimiwen, 
(iegalv. IJzeren 

E m m e r s . Tobben, 
G i e t e n , e n . enz. I 

VKliZIXKFAIIKIEK, 

inden & Co. 
]> o r rf r e c h t. 

Zuinigheids- jlNi(,t
 Mnjjroeieii-

Boostergxe».! reide Verven. 

L O U I S G O F F I N & C 1 3 2 . 
Avenue Rogier 27 Luik. 

L A R O C H E T T E S T E E N , bekroond op 
de Tentoonstelling der Maatschappij ter be
vordering der Bouwkunst in 1S82; verder 
Hardsteen, Keijen, Kalk , enz. enz. 
Monsters op aanvrage verkrijgbaar. 

PH0T0LI1II0GKAPIIIE, PIIOTOZIMOGRAPME 
e n S t é r r o l y p e - l i m c h l i n g 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zijne inrichting voor l'liouniliagruiiliii., 
bjjzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans. Teekeningen enz. van IIII. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l'liatozlnro-
grupliir voor de reproductie van Platen cn 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van H H . Uitgevers en op 
zjjne Meren!. |M--inrh hi in:; voor H H . Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

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

De heer JOH. <i. S T E M L E R Cz., te Am
sterdam, heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
bestellingen voor Plioioliilioirr;,|ihie, zonder 
prijsverhooging voor de bestellers. 

G-. J. THIEME. 

BËCkËK & BllMMM.H. - A KMI KM. 
K O N I N K L I J K E F A B R I E K VAN 

E R P A S-, 

H O E K M E E T -
en andere 

I N S T R U M E N T E N 

voor I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S e n z . 

Geëmaflleerd-ijzeren PEILSCHALEN, 

WEEGWERKTUIGEN. 
T E R R A-C O T T A - F A B R I EK 

gevestigd te ZEIST (sedert 1835), 
B E K R O O J S T D M K T D I V E R S E M E D A I L L E S . 

Magazijnen te Amsterdam, Achteroosteinde 
bij het Paleis voor Volksvlijt. 

Uitgebreide handel in: Kleurige Gevel- en Profielsteen, Fransche Muur-, 
Vloer-, Trottoir- en Mosaiktegels, alle soorten Dakpannen en IJzeren Dak
ramen. Portland-Cement franco aan elk Station op keur en prjjzen tegen elke 
concurrentie. 

en 
Gegoten Cementen Voorwerpen. 

Eene groote keuze M A R M E R E N S C H O O R S T E E N M A N T E L S uit de Stoom-
marmerfabriek van den heer E . K. OZINGA is in onze Magazjjnen dageljjks ter bezich
tiging voorhanden. 

G R A F Z E R K E N en M O N U M E N T E N , B E E L D E N en V A Z E N , Marmeren 
en Bremer V L O E R E N , A L B A S T I N E en C H E M I S C H E V E R F . 

MAnTWJV & Co., 
Achteroosteinde, A M S T E R D A M . 
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J. L. BACON & CT. 
Ingenieurs, bouwmeesters 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 . 

Amsterdam, Nieuwe Vaart 1 0 . 
Antwerpen, Mechelsche Steenweg 43. 

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: 

Wees-. Arm- en Ziekenhuizen. Kerken. Schouwburgen, Scholen, 
Bibliotheken en Openbare Gebouwen, alsook 

Werkplaatsen, Wintertuinen. enz. 
Heetwater-toestellen met smalle huizen, bijzonder geschikt voor Woonhuizen, 

Villa's, Hotels, Kantoren, enz 
Deze toestellen worden met het grootste gemak toegepast, zoowel in oude als nieuwe 

gebouwen, nemen weinig ruimte in en kunnen zoonoodig geheel verborgen worden. 
Bijzondere toestellen voor: Droogkamers, Broodbakkerijen en andere industrieën. 

itoomkook-. Wasch- en Badinrichtingen. 
Ventilatie-inrichtingen door drukking in uitvoering. 

PROJEKTEN en BEGROOTINGEN worden op aanvraag kosteloos geleverd. 
Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VAL DE TRAVERS, 
FABRIEK TRADE MARK. NATUURL ASPHALT 

^ • § 9 E 9 S k . VAN 

VAL DE TRAVERS AMSTERDAM 
B e l t w e g N " . 3. Z W I T S E R L A N D . 

G e c o m p r i m e e r d e A s p h a l t w e g e n e n d i t o D o r s c h v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p h a l t - M a s t i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i n g - R i n k s , M o u t v l o e r e n , 

K e l d e r s . 
K o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e t i . M a g a z j j n v l o e r e u , G a n g e n , V e r a n d a ' s , 

B r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , I M o n - F u n d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 

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 Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of bij den Heer 
H . G. KN00PS C.OZN., Beekstraat P. 62, te Arnhem. 

De Directeur, W. PATON WALSH. 

FABRIEK DE HOLLANDSCHE I.ISSI I 
DE JONGH & C\ 

Civiel-Ingenieurs te Oude water, 
leveren en vervaardigen in den kortst mogeljjken tjjd alle soorten van Stoombaggermo-
lens in hout- of jjzerconstructie, volgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte cn op
brengst van 150 tot 2000 M :' per werkdag, Stoomgraafmachines (Excavateurs), Stoom
werktuigen, Ketels. Drijfwerken, Locomobielen, Heimachines, Steen- en Tegelvorm-
machines, IJzeren Kap- en Brugconstruct iün enz. 

G. J. VINCENT & C0., 
Kunstsmeden, 

S C H I E D A M . 
Bekroond op de Internationale Koloniale 

en Uitvoerhandel Tentoonstelling 
te Amsterdam in 1883 met de 

Z I L V E R E N M E D A I L L E . 

ecialiteit in IJzeren Hekken 
EN 

F I J N S M E E D W E R K . 
Leveren: Paardenruiven, IJzeren Ke
tels en Reservoirs voor water, olie, enz. 

Sp 

g P M E T V L O E I I P , -
Z) VILLEROY & BOCH, METTLACH £ 
2 BOCH Frères, MAUBEUGE £ 
3 HUNTON, H0LLINS & C°., STOKE •= m • 
m bjj de Vertegenwoordigers ea Depothouders: 

S; r>K L I N T & o . , s 
Oostzeedjjk 248, Rotterdam. 

Portland-Cement, 
bekroond met de Zilveren Medaille der 
Internationale Tentoonstelling te Amsterdam, 
in 1883. 

NEDKRLANDSCH FABRIKAAT, 
in kwaliteit en prijs concurreerend met do 
meest gerenommeerde Engelsche merken. 

PRIJSOPGAVE en MONSTERS worden 
op aanvraag kosteloos verstrekt door de Fabri
kanten 

BRANTJES en LANKELMA 
te PURMEREND. 

Gedrukt bij 0. W . van der W i e l & &>., te A r n h e m 
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DOOK 

C. B. POSTHUMUS MEYJES. 
III. 

H E T SLOT TE HEIDELBERG, 
volgens verschillende bronnen bewerkt. 

Slechts weinig plaatsen in Duitschland kunnen zich 
beroemen op zooveel schoonheid van ligging en om
geving , gevoegd aan zooveel gedenkwaardige herinne
ringen, als de stad Heidelberg. 

Paltzgraaf Otto de Doorluchtige , uit het huis van 
Wittclsbach (1228—1253), verplaatste den zetel zijner 
regeering naar Heidelberg. Door hem werd deze stad 
de hoofdplaats van den Rijnpfalz en bleef 5 eeuwen 
achtereen de zetel der Keurvorsten, totdat Karei Phi
lip, om kerkelijke twisten met de Protestantsche bur
gerij, in 1720 naar Mannheim trok. 

De bloei der stad is na den aanleg der spoorwegen 
snel toegenomen, dank zij den enormen toevloed van 
vreemdelingen, die jaar op jaar zich in dit heerlijk 
oord komen verlustigen aan natuur en kunst. 

Heidelberg is als 't ware de wachter van het berg
achtige Neckardal, dat hier zich ontvouwt in de Rijn
vlakte. Bij de vele monumenten, sehoone wandelin
gen enz. mogen wij thans echter niet stilstaan; wijden 
wij ons geheel aan het slot. 

Het slot van Heidelberg ligt 683 voet boven den 
zeespiegel en 313 voet boven de Neckar, aan een met 
bosch bedekten voorsprong van den zoogenaamden Ko
ningsstoel. De verschillende gebouwen van het slot 
dagteekenen niet uit denzelfden tijd en zijn ook in zeer 
verschillenden stijl uitgevoerd. 

Het oudste gedeelte , de Ruprechtsbouw, werd opge
richt door Keurvorst Ruprecht III, die, door de te 
Rhense verzamelde Keurvorsten in 1400 tot Roomsch 
Koning werd verkozen; de aan dit gedeelte van den bouw 
boven het Palzwapen aangebrachte Rijksadelaar wijst 
nog op dit feit. 

Keurvorst Fredcrik I, de Zegenrijke, de Frederik de 
Groote van zijn tijd, breidde dezen bouw zeer uit. 

De Keurvorsten der iöe en 17e eeuw, in't bijzonder 
Otto Hendrik(i555—1559), Frederilf IV (1583—1610) 
en Frederik V (1610—ir"2l), de bekende Koning van 
Bohème, gemaal van Elisabeth, dochter van Jakobus 
I Koning van Engeland, stichtten de schitterende 
prac htgebou wen. 

De 3pjarige oorlog bracht verwoestingen, maar de 
wijze Karei Lodewijk (1650—1680) herstelde het slot en 
bracht het weder in goeden staat. Helaas, slechts om 
het eenige jaren later weder opnieuw te zien ver
woesten. 

Hij was het, die bij de verwoesting der Pfalz, 1693, 
zonder gevolg aan Turenne schreef: 

„Wat gij aan mijn land bedrijft, kan onmogelijk op 
„bevel des Allerchristelijksten Konings geschieden; ik 
„moet het beschouwen als de uitwerking van een per
soonlijken haat tegen mij. Het is echter onbillijk, dat 
„mijn arme onderdanen boeten voor hetgeen gij mis
schien tegen mij hebt, daarom bepaal tijd en plaats 
„en wapen, om onzen twist te beslechten." 

Een loffelijk voorbeeld ter navolging voor onze heden-
daagsche vorsten! 

In den Orleans-oorlog liet de Fransche generaal 
Melac in 1689 tegen het door hem gesloten verdrag 
het slot springen. Een der torens aan den oostelijken 
hoek, 82 voet in diameter met een muurdikte van 20 

i voet, was van zulk uitstekend metselwerk vervaardigd, 
J dat bij het springen de buitenste helft gelijk één mas-
\ sief rotsblok in de gracht neerviel, en daar thans nog 
i ligt, als bewijs van de soliditeit van dit bouwwerk. 
I In het jaar 1693 kwamen de Franschen den 9 Mei 
i opnieuw met ongelooflijke woede in deze streek vallen 
J en veroverden den 11 Mei stad en slot, door verraad 
I van den ontrouwen commandant, bijna zonder de ge-
, ringste tegenweer. Nauwlijks was de stad door den 

Franschen Maarschalk De Lorge ingenomen, of de 
soldaten begonnen reeds de burgers zonder onderscheid 
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jammerlijk neer te sabelen en erbarmelijk te mishan
delen. In 'tkort, slot en stad werden geplunderd en 
gedeeltelijk vernield. De Allerchristelijkste Koning 
Lodewijk XIV liet tot verheerlijking van deze gruwel
daad een munt slaan , met het opschrift: „Heidelberga 
deleta" (het verwoeste Heidelberg). 

Keurvorst Karei Theodoor maakte toebereidselen 
om het slot te doen restaureeren , toen, helaas, in 't jaar 
1764 in de onmiddellijke nabijheid van den Otto-Hein-
richsbouw de bliksem insloeg en alles, tot op de 
muren na, in de asch legde. 

Sinds dien noodlottigen tijd dan is het slot eene ruïne. 
Met zijn tinnen, erkers, altanen, platformes, met 

zijn hooge poorten cn schoone standbeelden, met zijn 
tuin en bronnen, zijn bosch- cn boomengroepen is 't 
het Alhambra der Duitschers, zoowel door zijn archi
tectonische pracht en schilderachtige ligging, als door 
de wereld van historische herinneringen, die zich vast-
knoopen aan zijn met klimopranken begroeide puin-
hoopen. 

De tegenstelling der eeuwig-verjongende natuur 
en de vergankelijkheid ook van het meest trotsche 
bouwwerk door menschenhanden gemaakt, werkt juist 
hier, te midden der ruïne, onwederstaanbaar en met een 
weemocdig-poëtisch gevoel op iederen beschouwer. 

Vanuit de stad voeren verscheidene voetpaden en 
zachtglooiende rijwegen naar het slot. Een dezer vol
gende komt men, na een der poorten te zijn doorgegaan, 
in den slottuin. De hoofdpoort binnentredende, treft men 
rechts een bron aan, die zeer schilderachtig in een hoek 
is gelegen. In het midden is nog een gedeeltelijk inge
storte put te zien. Het kruisgewelf, waarmede deze bron 
is afgedekt, wordt gedragen door twee muren en vier Go
thische kolommen van graniet, die afkomstig zijn van 
het paleis van Karei den Stoute te Ingelhcim. 

De weinig belangrijke gedeelten zal ik stilzwijgend 
voorbijgaan, maar u uitsluitend over den Ruprechts-
en Rudolphsbouw, en voornamelijk over den Otto-Hein-
richs- en den Friedrichsbouw spreken. 

De zoogenaamde Ruprechtsbouw, tegenover de bron 
in den slottuin gelegen, is een weinig belangrijk, in 
Gothischen geest opgetrokken gebouw, waarin een 
zaal is gerestaureerd, die dient ter tentoonstelling van 
een verzameling stukken beeldhouwwerken, oude wa
penen, kogels, een steenen schouw, munten enz. Dit 
gedeelte van het slot is in 1400 gebouwd. Het oudste is 
de Rudolphsbouw, die onmiddellijk grenst aan den bo-
venomschrevene en in 1294—1319 is opgericht. Deze 
biedt ook weinig belangrijks en is in Gothische vor
men ; alleen een sierlijke erker aan den oostgevel 
is bezienswaardig. 

De meest gewichtige gedeelten, zoo uit een architecto
nisch oogpunt, als om hun kunstwaarde, zijn de Otto-
Heinrichs- en Friedrichsbouw. Beiden zijn voorbeelden 
van de Duitsche Renaissance, doch terwijl de Otto-
Heinrichsbouw een Italiaanschen geest ademt, is de 
Friedrichsbouw met zijn verticale lijnen en in steen ge
houwen metaalversiering der architectonische deelen 
meer het type dezer Duitsche kunstperiode. Den een 
zou ik meer willen beschouwen als een schets, den an
der als een doorwrocht studiewerk, onovertreffelijk van 
uitvoering, maar in zijn geheel ietwat droog, doch in 
ornementiek en profileeringen uitmuntend fraai. 

De totaalindruk van den Otto-Heinrichsbouw is be
paald monumentaal en roept de Bovenitaliaansche Re
naissance kunstwerken voor den geest. Portaal en 
triglyphenfries zijn bijna een trouwe kopie van een 
Bologneesch paleis. 

Dit gedeelte verrijst in 3 verdiepingen, allen door 
Ionische en Corinthische pilasters en halfzuilen bekleed 
en verdeeld; de derde verdieping heeft, behoudens de 

details, een bijna volledige overeenkomst met de tweede, 
ze is alleen lager. Zeer gelukkig is de onderlinge 
verhouding der drie, telkens in hoogte verminderende 
verdiepingen. De vormen en proporties der onder
deelen zijn prachtig, het algemeene effect opwekkend 
en schilderachtig schoon. 

De rijkdom aan architectonisch en figuurlijk beeld
houwwerk is wonderbaar rythmisch verdeeld, los en 
elegant; vele details komen, wat schoonheid en fijnheid 
der compositie en volmaaktheid der uitvoering aan
gaat, de beste Italiaansche scheppingen zeer nabij. 

De rijkdom van het beeldhouwwerk, de gracieuse 
tweelichtvensters, wier posten zelfs met beeldhouw
werk zijn bedekt en menig ander motief, doen ons 
denken aan dc Lombardische bouwwijze, gelijk wij ze 
vinden toegepast aan de Certosa te Pavia. 

De verschillende verdiepingen zijn door friezen ver
deeld , en tusschen ieder paar vensters wordt door een 
slanke pilaster de verticale verdeeling gevormd. 

Wanneer wij den gevel nauwkeurig bestudecren , treft 
ons allereerst het portaal, als een waar prachtstuk van 
beeldhouwkunst. Boven de deur is het borstbeeld van 
den bouwheer, benevens het wapen en het opschrift: 

„Otto Heinrich von Gottes Gnaden Pfalzgraf bei 
Rhein, des heiligen Römische Reichs Ertztruchsess 
und Churfürst, Herzog in Nieder- und Obcm-Baiern." 

In de 12 nissen staren standbeelden van mytho
logische personen met weemoedige blikken op 's werelds 
vergankelijkheid neer, en boven hen op de vierde ver
dieping staan nog Plato en Jupiter, verlaten, zonder 
nis om hen te beschermen, want de geheele top om 
hen is bezweken. Zij zijn daar gebleven, onbeweeglijk 
als rechters, gesteund door hun overtuiging op de ruïnen 
van hun hoop. 

De vensters begane-grond zijn origineele Renais
sance oplossingen van het Gothische kruisraam. Bo
ven deze vensters in medaillons ziet men nog, hoewel 
verminkt en beschadigd, de koppen van de Romein-
sche Keizers; in de 4 onderste nissen prijken Josua, 
Simson, Hercules en Mars. 

De tegenwoordige toestand van den Otto-Heinrichs
bouw is, in vergelijking tot zijn hooge kunstwaarde, 
zeer treurig. Er is weinig meer overgebleven dan de 
muren. Het geweld der menschen, het vuur van den 
bliksem, de knagende tand des tijds, de stormen en 
de vorst hebben dit kunstwerk als om strijd aangevallen. 

Ook de minder goede bewerking der details heeft 
het zijne daartoe bijgedragen. Aan geen der lijsten 
zijn waterhollen gemaakt, zoodat bij sterken regen, 
zelfs bij weinig wind, het water langs alle deelen loopt. 
Alle ornement en de opperhuid der blokken is geheel ver
weerd. Uit 't triglyphenfries ontbreken geheele stukken. 

Een spoedige restauratie is het eenige middel tot 
behoud, daar nu wel hier en daar voegen worden aan
gegoten en stukken vastgezet, maar toch op den duur 
het geheel niet aldus bijeen kan worden gehouden. 

De daken, de vloeren, al de inwendige constructies 
zijn bezweken , alleen de zware muren hebben gelukkig 
het geweld der vijanden getrotseerd. De holle venster
nissen komen scherp uit tegen de grauwe wolken of 
den blauwen hemel. 

Toch bespeurde ik, dat van het inwendige wel een 
en ander bezienswaardig is overgebleven, ofschoon 
slechts als ruïne, uitgenomen de keurige poortjes, die 
nog redelijk goed zijn. In de groote zaal zijn nog de 
rijkversierde sokkels en basementen der zuilen, die de 
kruiswulven torsten en hier en daar nog begin der 
wulfribben en brokstukken van plafonds. Deze stuk
ken zijn, ter voorkoming van verdere vernietiging, 
met metselwerk bedekt en de muren met zink tegen 
de directe inwerking van regen en sneeuw beschut. 



ARCHITECTUIT AMICITIA. 

5 C H D V W B V R D i G L D E N B V R Q . 

Photohth. v. a J7JHEME, Arnhem ÖSclw 1 - . Arch . Bijvoegsel van SB OPMERKER van 7 November !SS4. 



i November 1884. D E O P M E R K E R . 383 

Op soortgelijke wijze als de beschreven bouw, maar 
nog veel rijker, is de Friedrichsbouw (1601 —1607) 
geordonneerd. 

Deze heeft hooge topgevels van barokken vorm en 
is over het geheel, door de omkornissing der cordon-
en kroonlijsten boven de pilasters, van veel slankere 
verhouding, dan het voorgaande gebouw. 

De bouwmeester van dezen bouw is geïnspireerd 
geweest door den Otto-Heinrichsbouw en in het toe
passen van kruisramen, pilasters, lisenen en nissen 
blijkt, dat er is gestreefd harmonisch te werken zonder 
slaafsch te volgen. 

Deze gevel heeft in alle drie de verdiepingen tus
schen de vensters nissen, waarin standbeelden zijn ge
plaatst van de l'falzgraven, van Otto von Wittelsbach 
(1183) tot Frederik V (1607). Verscheidene zijn, 
helaas, door menschenmoedwil deerlijk gehavend. 

De twee karakteristieke puntgevels met reeds vol
komen barokke begrenzing, in gebogen en gewrongen 
lijnen, danken zonder twijfel hun oorsprong aan de 
navolging van de koepels en facaden der Jezuïetenkerken 
met hare vreeselijke bochten en kronkelingen. De 
gezwollen lijstwerken met hunne krachtige en stompe 
profielen en het breede en zware karakter der ornemen-
tale sieraden, verraden het meer gevorderde tijdperk. 
Nog duidelijker drukt zich de toenadering tot den 
barokstijl uit in de geheele verslapping, uitputting, 
ja, wegzinking van het vegetale ornement; waar de 
plantenvormen nog gehandhaafd zijn, vertoonen ze 
reeds geheel zicllooze en doode vormen. Het planten-
sieraad is gedeeltelijk vervangen door bouwkunstige 
vormen, gedeeltelijk door voorwerpen uit het dage-
lijksch leven; voorts door maskers , door aan den muur 
gehechte wapenschilden, cartouches enz. 

Dit gebouw bezit door zijn bevallige verhoudingen, 
door de klassiek-strenge verdeeling der ordonnantie en 
de ongemeen vroolijke en schilderachtige stoffecring 
een bijzondere aantrekkelijkheid. 

De kolossale kruisramen in de benedenverdiepingen, 
welke men nergens anders dan in de Nederlanden en 
in Engeland aantreft, duiden Noordschen invloed aan. 
Inderdaad heeft men ook in den jongsten tijd door 
gevonden bouwrekeningen geconstateerd , dat het steen-
houwerswerk gedeeltelijk in Nederland, met name in 
België, is vervaardigd. 

Eenige zalen van dit gebouw zijn als bibliotheek en 
musea ingericht en in een der kelders rust nog het 
bekende 236000 fiesschen bevattend groote vat, dat 
in 1751 werd vervaardigd. 

In beide bouwwerken ontwikkelt de Duitsche 
Renaissance een oorspronkelijkheid, jeugd en frisch-
heid, die zelden geëvenaard en nooit overtroffen is. 
Niettegenstaande zijn verwoesting imponeert het slot 
door zijn majesteit en pracht, geholpen door de 
natuur, die er de bekoorlijkheden van verhoogt. 
Klimopranken hebben zich gehecht aan de gevels, 
waar zij ieder jaar hooger wassen; zij omlijsten de 
vensters, de standbeelden, de beeldhouwwerken; zij 
bereiken reeds de kroonlijst der eerste verdieping. 
Indien hun gang niet wordt gestuit, zullen zij weldra 
het geheele gebouw bedekken of, beter gezegd, zullen 
er een doodskleed om weven en het oogenblik ver
haasten , dat de laatste overblijfselen tot stof zijn 
vergaan. 

Gelukkig echter zal dit oogenblik, naar wij hopen, 
nooit aanbreken. Door de zorgen van het Schlosz-Ver-
ein en tal van Duitsche kunstminnaars zullen deze 
prachtstukken der origineele Duitsche Renaissance door 
restauratie of gedeeltelijke vernieuwing voor een zeker 
verval worden bewaard. Moge het hen of hem, wien 
de eeretaak zal worden opgedragen dit werk van be

houd en herstel te leiden, niet aan talent en liefde voor 
zijn zaak ontbreken en moge er niet worden vernieuwd 
op een zoodanige wijze, dat de aantrekkelijke bekoor
lijkheid , die het cachet dezer oude ruïne thans is, 
daardoor verloren ga. 

(A.etA.) BIJ D E PLAAT. 
H E T NIEUWE GROOT-HERTOGKLIJKK 

T H E A T E R IN OLDENBURG. 
In de maand October van 1881 werd het nieuwe 

Theatergebouw in Oldenburg feestelijk ingewijd. 
Ter vervanging van een oud houten gebouw werd 

dit flinke bouwwerk gesticht naar de plans van den 
architect G. Schnitger, te Oldenburg. 

Met een krachtigen, gebloktcn onderbouw en een 
met zuilen en pilasters versierden bovenbouw, geheel 
in den geest der Italiaansche Renaissance behandeld, 
maken de gevels een zeer aangenamen indruk, die niet 
weinig verhoogd wordt door de schoone ligging. 

Inwendig is een fraaie vestibule met ruime trappen 
en corridors. Verschillende beeldhouwwerken versie
ren het geheel. In de hoofdpartij aan den voorgevel 
vinden wij bustes van Lessing, Goethe en Schiller, 
in de vestibule die van Julius Moscn, een werk van 
den Bremer beeldhouwer Kropp. 

De groote zaal maakt een zeer aangenamen indruk; 
al het inwendige is eenvoudig, doch smaakvol ver
sierd. 

A K C H I T K C T U R A F T A M I C I T I A 
Vergadering 'can 29 October 1884. 

De Vice-voorzitter opent, bij ontstentenis van den 
Voorzitter , de vergadering, en doet mededeeling, dat 
van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap en van 
the Royal Society of Britisch Architects de jaarver
slagen zijn ontvangen, Na het lezen der notulen wor
den de heeren Molenbroek te Rotterdam en Huurman 
te Delft tot buitenleden en dc heer Schöler tot ge
woon lid aangenomen. 

De heer A. W. Weissman houdt daarna eene im
provisatie, waarin hij de teekenkunst van den archi
tect in vroeger en later tijd behandelt. Tal van zaken, 
met dit onderwerp in verband staande, worden boven
dien aangeroerd, en een en ander met voorbeelden 
uit het dagelijksch leven toegelicht. Voornamelijk be
strijdt spreker het meer en meer inwoekerende kwaad 
van het „prentjesmaken", en hij toont het onlogische 
aan van het opwerken van een geometrische teekening, 
die niets anders kan en mag zijn dan een meetkun
dige projectie. Hij houdt een krachtig pleidooi voor 
het perspectief-teekenen. 

Na een belangrijke discussie, waaraan door vele le
den wordt deelgenomen, ontvangt spreker den dank der 
Vergadering. 

De heer Walle stelt daarop ter bezichtiging een deel 
van het plaatwerk „Ortwein, Deutsche Renaissance", 
en de heer Tijmon Meyer een schoone' collectie pho-
tographieën. 

Van het eerelid I. Gosschalk is het voorstel inge
komen, dat het Genootschap zal overgaan tot het uit
schrijven van een prijsvraag voor een schildwacht
huisje , opdat het bewijs moge geleverd worden, dat 
de afschuwelijke wanproducten, die thans vanwege de 
Genie voor Jacob van Campen's meesterstuk zijn aan
gebracht, wel door wat beters vervangen kunnen wor
den. Hij stelt prijs en premie beschikbaar en er wordt be
sloten tot het uitschrijven der prijsvraag over te gaan. 
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T E N T O O N S T E L L I N G IN ARTI E T AMIC1TIAE. 
II. 

Na de algemeene beschouwingen in ons eerste ar
tikel, wenschen wij in de eerste plaats de ter tentoon
stelling aanwezige portretten te behandelen, waarbij 
ditmaal, zooals wij reeds opmerkten, vele goede wor
den aangetroffen. 

De palm komt ongetwijfeld toe aan den heer H . J . 
Haverman , die ons in de nos. 90, portret van Dr. H. 
C. Muller en 89, portret van Mej. Bertha Valkenburg, 
twee verschillende staaltjes van rijkgeschakeerd talent 
te bewonderen geeft. 

De heer Haverman, oud-leerling der Rijks-acade-
. mie , is nog jong, maar belooft voor de toekomst veel. 

De karakteristieke kop van Dr. Muller is met breede, 
malsche penseelstreken weergegeven , en komt zeer 
voordeelig uit tegen een gedistingeerde fond. Zij, die 
Dr. Muller kennen , roemen de gelijkenis zeer, doch 
meenen, dat de al te pikante schaduw onder het ach
teroog eenige verzachting behoeft. Wij twijfelen ech
ter niet, of de schilder zal wel hebben teruggegeven 
wat hij zag. 

Het portret van Mej. Valkenburg geeft Haverman 
de gelegenheid om te toonen , dat hij ook, waar het 
pas geeft, geacheveerd kan werken. Ieder onderwerp 
vereischt een bijzondere penseelvoering, en het zou een 
slechten smaak verraden , indien men bij het schilderen 
van een lief meisjeskopje denzelfden stouten toets wilde 
aanwenden , die bij een mannenkop zoo goed kan doen. 
Onze schilder heeft dit ingezien en de delicate behan
deling van vleeschtonen, toilet en fond passen uitste
kend bij zijn onderwerp. Hij leverde een schilderij, 
die tot de beste van den laatsten tijd gerekend kan 
worden. 

Hoeveel bewondering wij ook voor het talent van 
Mej. Schwartze gevoelen, het schijnt ons, alsof zij dit
maal niet zoo schitterend voor den dag komt, als 
vroeger weieens het geval was. De twee stukken 
van hare hand, 229 „Grootmoeder", en 230 „Musa" , 
behooren niet tot de besten, die haar atelier verlieten. 
Wel zijn de vleeschtonen van het eerste doek zeer 
gelukkig, wel heeft de fond van het laatste een fijne 
kleur, doch zij hebben beiden hinderlijke zonden tegen 
de teekening. Men kan zich niet voorstellen , dat in 
de japon van grootmoeder werkelijk eene menschelijke 
figuur schuilt, en tracht vergeefs zich tc verklaren, 
hoe het hoofd van het kleindochtertje, links van haar, 
toch wel op het halsje geplaatst is, terwijl het linker
armpje van dit meisje in de verte aan een gespannen 
boog doet denken. Ook „Musa" heeft een scheeven 
mond en oogen, die niet op hun plaats zitten. Deze 
gebreken zijn vooral hinderlijk , wijl de behandeling 
der stoffen en der vleeschpartijen zooveel talent ver
raden. 

Tot de meest verdienstelijke doeken der tentoonstel
ling rekenen wij de portretgroep N". 183, ingezonden 
door den heer Ferdinand Oldewelt, oud-leerling der 
Rijks-academie. Niet dat wij in dit stuk de volmaakt
heid zouden zien , dat zij verre, maar de breede wijze, 
waarop de verschillende tinten tegen elkander zijn ge
zet, de zorgvolle teekening doen de minder gelukkige 
vleeschkleur, het misschien wat onafgewerkte van het 
geheel vergeten. Daar is lucht in het vertrek waarin 
zich die kinderen bevinden , en de verschillende wer
kingen van het licht zijn met zorg waargenomen en 
weergegeven. Iemand die , als Oldewelt, een stuk van 
dergelijke afmetingen zoo kloek te behandelen weet, 
heeft nog een schoone toekomst te wachten. 

Mejuffrouw Valkenburg, die door haar kunstbroeder 
Haverman op zoo bevallige wijze geschilderd werd, heeft 
ook een portret in Arti's zalen tentoongesteld. Het stelt, 

volgens den catalogus, voor den jongeheer J . H . W i l 
lem Leliman, gereed om met zijn vader den eersten 
steen te leggen op 8 Mei 1884 voor het gebouw van 
de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, ge
sticht in de Mamixstraat tc Amsterdam. De jonge
heer , die reeds zoo vroeg tot een dergelijke gewichtige 
bezigheid geroepen werd, schijnt een aardig ventje, 
dat door mejuffrouw Valkenburg niet zonder talent is 
weergegeven. Indien echter de schilderij niet den in
druk maakt, dien men wel zou wenschen, is dit voor 
een goed deel te wijten aan den wansmaak van dege
nen , die der schilderes de verplichting oplegden om 
gezegden jongeheer met een kalkbakje en troffeltje 
te schilderen, en hem tot achtergrond een soort van 
modderberg te geven , waartegen hij niet zeer gunstig 
uitkomt. Moge mejuffrouw Valkenburg spoedig tot 
dankbaarder taak geroepen worden! 

Hoewel mejuffrouw Wally Moes het door haar in
gezonden N". 177 „Fortunata" gedoopt heeft, en men 
daarom misschien recht zou hebben het tot de genre-
schilderijen te rekenen, komt het ons toch voor, dat 
wij hier met een, zij het ook eenigszins geïdealiseerd, 
portret te doen hebben. De schoone Italiaansche is 
met veel zorg geschilderd, maar het schijnt ons alsof 
de kleur en teekening van den hals te wenschen over
laten , en het gewaad te zeer één zwarte massa gewor
den is. Vooral de kop is fraai van uitdrukking en de 
grijze tinten in het vleesch zijn zeer juist geobserveerd 
en weergegeven. Het profielportret van mevrouw Van 
der W , door den heer Willy Martens te Parijs onder 
N . 158 ingezonden, is zeer geacheveerd, doch daar
door ook wat zoetelijk geworden. Het had echter een 
betere plaats verdiend, dan het thans gekregen heeft, 
en behoorde veeleer in dc eerezaal thuis dan de beide 
portretten , door de heeren Le Comte te Delft en Taan-
man te Amsterdam ingezonden. Deze beide stukken 
schijnen slechts te moeten dienen als repoussoir voor 
Mesdag's prachtige zee; doch wij wagen het, als onze 
meening uit te spreken, of men, gesteld dat dergelijke 
repoussoirs noodzakelijk waren , niet beter gedaan had, 
een paar donkere stukken pcluche of iets dergelijks 
op te hangen , instede van deze beide portretten , die 
hun makers geen eer aandoen. Het portret van Le Comte 
is zoo droog en dor mogelijk, en dat van Taanman, 
blijkens een bemerking in den catalogus, „naar photo
graphic" geschilderd (alsof Prof. Donders, wien het 
heet voor te stellen , reeds gestorven ware), is zoo won
derlijk van kleur, dat men wanen zou dat de geleerde, 
wiens ..photographic" tot model diende, tot de rood
huiden behoorde. 

Na ten slotte een niet onverdienstelijk portret van 
een bekend Amsterdamsen prediker, door Daniël Le-
wenstein geschilderd, vermeld te hebben, stappen wij 
van de portretten af, om over te gaan tot de enkele 
doeken , die een historische gebeurtenis tot onderwerp 
hebben. 

De heer Wilm Steelink, een der weinige Neder
landsche kunstenaars die bij voorkeur zijn onderwerpen 
aan historie of sage ontleent, en die voor eenigen tijd 
zulk een succes had met zijn Oberon-cyclus, doet ook 
ditmaal een greep uit het grijs verleden , en doet ons 
zien, hoe in 1106 het lijk van Hendrik IV „op een 
eiland in de Maas gezet werd, zonder eenige gods
dienstige plechtigheid , behalve dat een monnik van 
Jeruzalem, die bij toeval daar kwam, dag en nacht 
bij het lijk psalmen zong." Het is jammer, dat deze 
schilderij te zwart, en de hoofdfiguur, de monnik, 
te kort is, een fout, waarin Steelink ook vroeger 
weieens vervallen is. Als poging, om eens wat an
ders te geven dan ons door de vadcrlandsche kunste
naars in den regel wordt aangeboden, heeft de schilderij 
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van Steelink echter aanspraak op onze waardeering. 
Mejuffrouw Wandscheer beproeft ook hare krachten 

aan de „groote kunst." Zij wil ons niets minder voor
stellen dan „Esther op weg naar Koning Ahasveros." 
Mejuffrouw Wandscheer volgt de Fransche school, zij 
het dan ook uit de verte, maar dit kan niet verhoe
den , dat hare krachten voor een onderwerp als dit 
tekortschieten. Aan de hoofdfiguur is een zekere adel 
niet te ontzeggen; de teekening is goed verzorgd , al 
zou men misschien de armen van Esther's gezellin wat 
korter wenschen, en toch maakt de schilderij niet den 
indruk, dien men door dc keuze van het onderwerp 
kon verwachten. Dit wordt in de eerste plaats ver
oorzaakt door het gebrek aan karakter bij de hoofd
figuur, die al zeer weinig van een Esther heeft, ter
wijl ook het gemis van locale kleur en de al te gelikte 
wijze van schilderen tot het min gunstig effect bij
dragen. 

Wij zullen in een volgend artikel de ter tentoon
stelling aanwezige landschappen behandelen , om daarna 
de genre-stukken, zeegezichten, stillevens en wat er 
verder merkwaardig in Arti's zalen is te bespreken. 

PlTTÜRE. 

D E V E R D E E L I N G V A N D E N ARBEID. 
De hoofdoorzaak , dat de tegenwoordige industrie met 

zulke groote schreden voorwaarts gaat, is wel het feit, 
dat de verdeeling van den arbeid steeds meer conse
quent wordt doorgevoerd. Een gevolg hiervan is het 
ontstaan van uitstekende specialiteiten, zoo wat arbei
ders als werktuigen betreft, en algemeen wordt erkend, 
dat het beginsel van de verdeeling van den arbeid een 
zeer gunstigen invloed uitoefent op de nijverheid zelf, 
en tevens op de goedkoopheid en de goede hoe
danigheid van het door haar geproduceerde. Toch is 
het een feit, dat diezelfde verdeeling van den arbeid 
de levenswijze, ja zelfs de levensbeschouwing van den 
mensch geheel veranderd heeft. 

Het oude gilde, dat eeuwenlang voor de arbeiders 
onontbeerlijk scheen, heeft voorgoed afgedaan. Was 
het vroeger voor een werkman noodig, zijn vak in 
zijn ganschen omvang te verstaan, thans behoeft hij 
slechts een zeer klein onderdeel ervan te kennen, 
om op onbekrompen wijze zijn bestaan te vinden. Het 
is ontegenzeglijk, dat waar vroeger de werkman een 
zelfstandig handelend persoon was, die voor het door 
hem geleverde de volle verantwoordelijkheid droeg, hij 
thans slechts is te beschouwen als een klein onderdeel 
van ééne reusachtige machine. Alle takken van nijver
heid toch hebben een zoodanige vlucht genomen, dat 
het voor één werkman niet meer mogelijk is, ze in 
hun geheelen omvang uit te oefenen. 

't Is in het belang van de maatschappij zoowel 
als in dat van het individu , dat iedereen zijn eigen
aardige gaven tracht te ontwikkelen. Ook bij den 
arbeidersstand bestaat geen grens , waar het weten en 
het kunnen ophoudt, althans in theorie, maar in de 
practijk blijkt het, dat het opnemingsvermogen der 
menschelijke hersenen wel degelijk binnen zekere gren
zen besloten is. Daarenboven is de tijd van het leven, 
die door het meerendeel der menschen voor hun studie 
gebruikt kan worden, in den regel slechts kort, zoodat 
maar zelden iemand die grenzen, zij het ook van verre, 
nabijkomt. Bij de wilde volken zijn dc levensbehoeften 
zoo weinige, dat ieder individu, dat normaal ontwik
keld is, in al zijn nooddruft kan voorzien. Bij onze 
moderne toestanden is echter een zoo algemeene ont
wikkeling niet te bereiken, want onze sociale verhou
dingen zijn veel te gecompliceerd. 

Wij kunnen dus onze beschaving slechts doen toe
nemen door het kweeken van specialiteiten, en de 

verdeeling van den arbeid is ons daarbij een machtig 
hulpmiddel. Zonder de verdeeling van den arbeid kan 
men zich thans geene industrie meer denken; doch 
hoezeer dit in het belang der consumenten moge zijn, 
het is toch ook maar al te waar, dat dc arbeider, 
als individu , daardoor geheel te gronde gaat, daar hij 
slechts een kleine schakel van een groote keten is. 

De ideaal-werkman is thans niet meer degene, die 
het meeste weet of het meest verscheiden werk kan 
verrichten, maar hij, die één bepaald werk het snelst 
en het best kan doen. Om evenwel dit laatste te leeren 
moet hij steeds hetzelfde verrichten. Het onvermijdelijk 
gevolg van deze eenzijdige ontwikkeling is echter het 
geheel verwaarloozen van wat buiten de „specialiteit" 
ligt, en zoo wordt de mensch dan niets anders dan 
een levende machine. Gelukkig echter is de denkende 
arbeider daar niet mede tevreden , en hij tracht, door 
het aanbrengen van verbeteringen aan de machinerie , 
zooveel mogelijk den geestdoodenden arbeid te ver
mijden. Op deze wijze is de verdeeling van den arbeid 
dikwerf de moeder van gewichtige uitvindingen geworden. 

Er is echter nog meer voordeel aan verbonden. De 
zware werkzaamheden worden, dank zij de verdeeling 
van den arbeid, thans bijna zonder uitzondering door 
werktuigen verricht, zoodat slechts het fijnere werk 
voor den mensch overblijft. Het fijne werk oefent een 
meer beschavenden invloed uit, dan het grovere; men 
denke slechts hoe ver in den regel een horlogema
ker boven een grofsmid staat, wat ontwikkeling betreft. 

De arbeider, die van den geest zijns tijds doordron
gen is, zal wél doen, wanneer hij vantevoren ernstig 
overweegt, wat zijn aanleg is, opdat hij niet in een 
vak terechtkome, waarvoor hij niet geschikt is, wat 
hem zoowel tijd als geld zou kosten. Is hij eenmaal 
in het vak zijner keuze aangeland, dan trachte hij zijn 
werktuigen steeds meer tc verbeteren, maar zorge 
vooral , zelf geen 'werktuig te worden. Juist aan den
kende arbeiders is thans groote behoefte. 

BEURS-PRIJSVRAAG. 
Wij vernemen met genoegen, dat er bijzonder veel 

antwoorden op de beurs-prijsvraag inkomen. Gisteren 
moet het aantal reeds meer dan honderd bedragen 
hebben, zoodat de onderstelling niet gewaagd is, dat 
het totaalcijfer wel tot 150 zal klimmen, daar heden, 
1 November, nog vele antwoorden verwacht kunnen 
worden. Vooral in Duitschland is talrijk medegewerkt, 
doch ook uit andere landen in en buiten Europa moeten 
ontwerpen zijn ingezonden. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
's GRAVENHAGE. Naar wij vernemen hebben de hee

ren G. J. van Heek, W. M. Visser en R. A . W. 
Sluiter, onlangs benoemd als leden der hoofdcommissie 
voor de behartiging van de Nederlandsche belangen 
op de Internationale Tentoonstelling te Antwerpen, 
voor die functie bedankt. 

AMSTERDAM. Het Raadslid, de architect I. Gos-
schalk, heeft aan den Gemeenteraad een voorstel inge
diend , ondersteund door zijn medeleden Delprat, Ten 
Brummeler en Daniels, tot het uitvoeren van eenige 
werken, waardoor het mogelijk zal worden, eene ver
beterde waterverversching van een aanzienlijk gedeelte 
der stadsgrachten te verkrijgen. 

— Door Z. M. is de tcekenaar 2e klasse J. Scher-
penseel, met ingang van 1 November, benoemd tot 
teekenaar ie klasse bij 's Rijks werf alhier. 

GRONINCEN. Professor Alberdingk Thijm hield Dins
dag jl. eene causerie over de Bouwkunst in eene ver
gadering der jeugdige Vereeniging tot bevordering der 
Bouwkunst te dezer stede. 
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'S-GRAVENHAGE. In de op 13 November 
e. k. te houden vergadering van het Konink
lijk Instituut van Ingenieurs komen de 
volgende medcdeelingen voor van den Raad 
van Bestuur; als: 

a. Brief, geschreven aan den President 
van de Société des Ingénieurs civils te 
Parijs. 

b. Proefneming met brandvrije asbest-
verf te Rotterdam. 

Dc ingekomen stukken zijn de volgende: 
a. Brief van het nieuw benoemd hono

rair lid J. A. A . Waldorp. 
b. Missive van den Minister van Water

staat , ten geleide van het programma der 
internationale tentoonstelling van uitvin
dingen, enz., in 1885 te Londen te houden. 

e. Missive van dc Nederlandsche hoofd
commissie voor de in Antwerpen in 1885 
te houden internationale tentoonstelling, 
ten geleide van daartoe betrekkelijke 
stukken. 

d. Waarnemingen aan Den Helder over 
de maanden Augustus en September 18S4. 

e. Meting van het strand langs de kust 
der Noordzee in de provincie Noordholland 
in het jaar 1884. 

f. Programma van het Bataafsch genoot
schap der proefondervindelijke Wijsbe
geerte, 1884. 

g. Programma van de Maatschappij ter 
bevordering van Nijverheid. 1S84. 

//. Verhandelingen van het lid M. van 
Ruth , betreffende de uitkomsten van proe
ven met staal en de toestellen voor het 
onderzoek van de elasticiteit van ijzer en 
staal. 

i. Brief van het lid A. A . van der Leer, 
ten geleide van eene tafel met formules 
ter bepaling van de reaction der steun
punten van ccn over drie steunpunten 
doorgaande staaf, die zonder gewicht wordt 
verondersteld, doch in éen of meer punten 
met een bepaald gewicht is belast. 

h. Mededeeling van het lid J. J . van 
Kerkwijk over de Nationale Maatschappij 
tot aanleg en exploitatie van Locaalspoor
wegen in Belg ië . 

/. Rapport der commissie wegens het 
nemen van proeven be treffende creosotce-
ren van palen over een gedeelte van hunne 
lengte, in de werkplaats van den heerI 
Mr. C. Mirandolle, te Fyenoord. 

in. Mededeeling van het lid J. de Ko
ning omtrent het bezoek, door eenige le
den van het Instituut aan de Société des 
Ingénieurs civils te Parijs gebracht. 

11. Beschouwingen van het raadslid Ch. 
M. Schols, naar aanleiding van mededec-
lingcn van het lid J. J. Roclants, in het 
Tijdschrift van 1882—1883 e n 1883—1S84 
opgenomen. 

o. Verhandeling van het lid R. A . van 
Sandick, over de Padang-rivier. 

p. Mededeeling van het lid S. Verburgh 
betreffende het scheepvaartkanaal van lia-
tavia naar Tandjong-Priok. 

U T R E C H T . De Gemeenteraad heeft het 
voorstel, om den gasprijs te brengen op 
5 cent per M : ' , verworpen met 16 tegen 13 
stemmen. 

Daarna werd een motie, om Burge
meester en Wethouders uit te noodigen 
zoo spoedig mogelijk voorstellen aan den 
Raad in te dienen ter voorbereiding van 
een gasprijs van 5 cent op 1 Februari 1886, 
aangenomen met 15 tegen 11 stemmen. 

(A. et A.) LEIDEN. In den loop van het 
vorige jaar, werd ccn begin gemaakt met 
het restaureeren (wegnemen der verflaag 
van de gehouwen steen) van den gevel van 
ons raadhuis. 

Als proef werd dc monumentale trap 
onderhanden genomen, die sedert eenigen 
tijd in haar oorspronkelijken toestand te
ruggebracht is cn hierdoor de eigenaar
dige samenvoeging van hard- en zandsteen 
doet zien. Aangemoedigd door het verkre
gen succes , werd besloten om den gehee-
len gevel evenzoo te behandelen, en is 

men begonnen met het restaureeren van 
de middentravee. Het is te hopen, dat de 
Vroedschap de wenschelijkheid zal inzien 
om op deze wijze het pronkjuweel van Hol
landsche Renaissance uit het laatst der 
16de eeuw weder in zijn vorigen luister 
te doen prijken. Om hiertoe te geraken, 
is het natuurlijk niet voldoende den gevel 
van zijn verflaag te ontdoen, maar is het 
herstellen der kruiskozijnen met de daar
bij behoorendc diefijzers, in lood gevatte 
ruiten en overkruis geschilderde luiken 
ook dringend noodzakelijk. We hebben re
den te gelooven, dat het voornemen hier
toe ook bestaat, althans met de deur on
der bovengenoemde trap heeft men reeds 
een begin gemaakt, door deze geheel over
eenkomstig de toevallig bewaard gebleven 
oorspronkelijke te vervaardigen; dat men 
zich nu niet door misplaatsten schroom 
late weerhouden om deze deur, die nu 
reeds meer dan een halfjaar in de grond
verf staat, evenals de oude, met de Leid-
sche kleuren (rood en wit) te beschilderen. 

Nu de steiger voor den gevel staat zou 
het zeker wenschelijk zijn, na het te voor
schijn brengen der oorspronkelijke vormen, 
de meest belangrijke details af te gieten , 
om hiermede de verzamelingen der tce-
kenscholen tc verrijken. 

V A R I A . 
(A. et A.) Om teer van hout en ijzer te 
verwijderen, kan met goed gevolg het vol
gende middel worden toegepast. 

Men maakt een mengsel van: 
1 deel ongobluschte steenkalk, 
1 » groene zeep en 
1 » potasch 

en bestrijkt het geteerde voorwerp met 
deze dikke brij, die men na 24 of 36 uur 
verwijdert naar gelang het mengsel gemak
kelijk loslaat. 

In hoeken of gaten, waar men moei
lijk bijkan om ze af te schrapen, maakt men 
geen gebruik van dit mengsel, maar be
zigt dan een van lak met droge menie, 
die men erop laat. Na droging kan hier
over geschilderd worden. In beide geval
len kan men zelfs met lichte kleuren schil
deren , zonder dat het teer zich door de 
verf vertoont. 

Hoogte der woonhuizen te Parijs. Het 
meer en meer inwockerende kwaad om 
huizen te bouwen van zes, acht, tien, ja 
veertien verdiepingen, heeft het in groote 
steden noodig gemaakt daaraan paal en 
perk te stellen. 

Behalve dat men algemeen van meening 
is, dat eene dergelijke onmogelijke hoogte 
voor de openbare gezondheid zeer nadeelig 
is, mag ook niet over het hoofd gezien 
worden, dat in den regelde brandspuiten 
niet bij machte zijn het water zoo hoog 
op te voeren en de brandweer tegen een 
brand in de bovenverdiepingen van derge
lijke huizen niet met goed gevolg kan 
agceren. In Noordamerika, — het land 
dat op dit gebied de buitensporigste dingen 
zag — heeft men het onzinnige naar-den-
hemel-bouwen belet. 

Berlijn bezit ook eene verordening op 
het bouwen, die de hoogte der huizen 
regelt en thans is ook te Parijs eene wet 
daaromtrent in het leven geroepen. Daar-
terstede mogen in eene straat, die minder 
dan 7.80 M. breedte heeft, geen huizen 
gebouwd worden, die meer dan 12 meter 
hoog zijn. Dc grootste hoogte, die voor 
gewone huizen wordt toegelaten, bedraagt 
20 M . cn deze mag slechts worden toege
past in eene straat van 20 M. breedte en 
daarboven. Dc hoogte van hotels is ook 
vastgesteld; deze moeten bij eene hoogte 
van 18 M. en daarbeneden minstens 5 M. 
breed zijn en een oppervlakte hebben van 
30 M ' , terwijl bij eene grootere hoogte dan 
18 M . , de oppervlakte minstens 60 M ' cn 
de breedte minstens 6 M. moeten bedragen. 

1" 

2" 

3' 

B U R G E M E E S T E R EN W E T H O U D E R S van 
BREDA zullen op Maandag 10 November 1884, 
des middags ten twaalf ure, ten Raadhuize 
aldaar in het openbaar 

A A N B E S T E D E N : 
Het bouwen van een A M B A C H T S 
SCHOOL met bfjlevoring der be-
noodigdo materialen, op het ge
meenteterrein nabij de voormalige 
Inundatiesluis. 
Het maken van TROTTOIRS in 
de Nieuwe-Huizen en het uitvoe
ren van de daarmede in verband 
staande werken. 
Het bouwen van een B R A N D -
SPUITHUIS in de Nieuwe-Huizen. 

De bestekken en de voorwaarden liggen 
dagelijks, uitgezonderd Zon- en feestdagen, 
op .le gewone uren ter lesillg op de Gemeen
te-Secretarie, terwjjl nadere information zijn 
te bekomen ten kantore van den Gemeente-
architect des voormiddags van 9—13 ure. 

Aanwijzing in loco op Dinsdag den 4 No
vember I SS4 , des voormiddags ten elf ure , 
aanvangende met perceel 1. 

Gedrukte bestekken met teekeningen van 
de ambachtsschool zijn ad f 2.50 per stel en 
bestekken van ile werken sub 2 en 3 zijn 
ad f 0.25 per exemplaar verkrijgbaar. 

B C K G K M E K i > W u T n _ w l T H Ö T O É R S der 
Gemeente UTRECHT zjjn voornemens op 
Woensdag 24 Februari 1885, des namiddags ten 
één ure, ten Stadhuize in het openbaar bij 
inschrijving te verkoopen: 

Het Ammoniakwater voorttebren-
gen door de distillatie van ± 
30,000 ton Kolen, aan de Ste
delijke Gasfabriek, in het tijd
vak van é é n jaar, of van meer
dere jaren, aanvangende 1 Ju l i 
1885. 

De verkoopsvoonvaardun zijn tegen beta
ling van 10 cents per exemplaar verkrijg
baar gesteld bij de Boekhandelaren .1. G. 
V A N T E R V E E N & ZOON te Utrecht. 

Aanbiedingen op gezegeld papier geschre
ven , worden vóór of op 84 Februari 18S5 des 
namiddags ten één ure ingewacht bij den 
Burgemeester ten Stadhuize te Utrecht. 

Nadere inlichtingen zjjn te bekomen bij den 
Directeur der Stedelijke Gasfabriek te Utrecht. 

Utrecht. 2\ October 1884. 
De Secretarie iter Gemeente Utrecht, 

DE W A Ï T E V 1 L L E . 

B U R G E M E E S T E R EN WETHOUDERS der 
Gemeente AMSTERDAM zullen op Maandag 
10 November 1884, op het Raadhuis, te 12 
uur des middags, in het openbaar aanbesteden: 

Het maken van een Fondament 
voor de 30 tons Hydraulische 
kraan op den kop der Handels
kade. 

De voorwaarden dezer aanbesteding zjjn 
uitsluitend te verkrjjgen ter Drukkerij der 
Gemeente, tegen, betaling van ƒ 0 . 7 5 (met 
één teekening). 

Inlichtingen worden gegeven ten kantore 
van den Stads-Ingenieur, kamer N°. 109, op 
het Raadhuis, van 's ochtends 10tot 12 uur. 

Burgemeester en Wethouders voorn.: 
Amsterdam. V A N T I E N H O V E N . 

31 October 1SS4. De Secretaris, 
L E J O L L E . 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Donderdag den 13 November 1884 zal door 

den Architect D. S E M M E L I N K te Nijmegen, 
des middags om 3 uur, in het Hotel PAAIEN 
worden aanbesteed: 

Het bouwen van eene Vil la te 
Groesbeek. 

Bestek en teekening liggen van af den 5 
November a. s. in bovengenoemd Hotel ter in
zage; terwjjl de bestekken van af dien datun» 
ad ƒ 0.50 te verkrjjgen zjjn bjj den Boek
handelaar Firma H. TEN H 0 E T te Nijmegen-

Inlichtingen geeft bovengenoemde Architect. 
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Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A O E S T E D I Ï G 
( V o o r r e k e n i n g v a n den S t a a t ) . 

Op Dinsdag den 18''n November 1884, des na
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van staats
spoorwegen bjj de Moreelse Laan te Utrecht, 
van: 

Bestek A . N . 
Het leveren van stalen Spoorsta

ven, stalen Lasch- en Eindpla-
ten, ijzeren Haak-en Schroefbou
ten en stalen Veerringen ten be
hoeve van het tweede spoor tus
schen M I D D E L B U R G en VLIS-
SINGEN. 

De besteding geschiedt volgens art. 23 van 
het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 2S«'» October 
1884 ter lezing aan het Centraalbureau bij 
de Moreelse Laan en aan het bureau van 
den Heer Sectie-Ingenieur H. E . BEUNEE te 
Breda en is op franco aanvraag aan ge
noemd Centraalbureau (afd. Wegen Werken) 
te bekomen, tegen betaling van / 0.50. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (afd. Weg en Werken) en door 
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

Utrecht, den 25"'° October 1884. 

Portland-Cement, 
bekroond met de Zilveren Medaille der 
Internationale Tentoonstelling te Amsterdam, 
in 1883. 

N E D E R L A N D S C H F A B R I K A A T , 
in kwaliteit en prijs concurreerend met de 
meest gerenommeerde Engelsche merken. 

PRIJSOPGAVE en MONSTERS worden 
op aanvraag kosteloos verstrekt door de Fabri
kanten 

BRANTJES en LANKELMA 
te PURMEREND. 

STOOMWAALSTEENFABRIEK 
te D R U T E N 

VAN 

H A R T M A N & COWIF* 
K A N T O O R te N I J M E G E N , 

V A N W E L D E R E N S T R A A T No. 14. 

OPENBARE V E R K O K VOOR AFBRAAK. 
De Notaris Mr. F . P E N tc llaarn zal op 

Donderdag den 6dl" November 1884, des voor
middags ten elf ure, ten huize van J . PUIK, 
kastelein aan de Eembvug onder de gemeente 
Raam, publiek verkoopen: 

De goed onderhouden (VvTND-WATER
M O L E N genaamd)' DE HOOI" gelegen on
der de gemeente Eemnex aan de rivier de 
Eem nabij de Eembrug niet zeilen en al 
zjjn verdere toebehooren. 

Nader onderricht te bekomen bjj B. BLOM 
te /s>«»<w-buitendijk. 

B U R G E M E E S T E R EN WETHOUDERS van 
IIAIIIASG EN, zullen op Donderdag 13 No
vember 1884, 'snamiddags één uur, publiek 

A A N B E S T E D E N : 
Het amoveeren van vier perceelen 

en hot bouwen eener School. 
Aanwijzing op Maandag te voren . 's voor

middag» elf uur. Bestekken met teekeningen 
zijn van af 37 dezer verkrjjgbaar ter Gemeente-
Secretarie , tegen / 1 per stel. 

Harlingen, 23 October 1S84. 
S P E E L M A N , Burgemeester. 
PRUIS, Secretaris. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G 
( V o o r r e k e n i n g v a n den S t a a t ) . 

Op Dinsdag den 18'" November 1884, des na 
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen bij de .Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Rest.'k A.G. 
Het leveren van omwendbarePunt-

stukken en Kruisstukken van 
gegoten staal en van Contrarails 
met toebehooren ten behoeve 
van het tweede spoor tusschen 
Roosendaal en Bergen op Zoom. 

De besteding geschiedt volgens art. 19 van 
het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 28""" October 1884 
ter lezing aan het Centraalbureau bij de Mo
reelse Laan en aan het bureau van den Heer 
Sectie-Ingenieur H . E . B E U N K E te Breda 
en is op franco aanvraag aan genoemd Cen-
traal-bureau (Afd. Weg en Werken) te be
komen, tegen betaling van / 0.50. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken) en door 
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

Utrecht, den 25"™ October 1884. 

Neuchétel Asphalte Company I X London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VAL DE TRAVERS, 
FABRIEK TRADE M A R K . N A T U U R L A S P H A L T 

AMSTERDAM I T ï f e - l É i TAL DE T R I M S 
Beltweg N°. 3. *I^JI i j l p i P ZWITSERLAND. 

G e c o m p r i m e e r d e A s p h a l t w e g e n e n d i t o D o r s c h v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p h a l t - M a s t i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i n g - R i n k s , M o u t v l o e r e n , 

K e l d e r s . 
K o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a g a z i j n v l o e r e n , G a n g e n , V e r a n d a ' s , 

B r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , B e t o n - F u n d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 
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 Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of bjj den Heer 
H . G . K N O O P S C.OZN. , Beekstraat F . 0 2 , te Arnhem. 

De Directeur, W. PATON WALSH. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G 
(Voor rekening van den Staat). 

Op Dinsdag den 18'1" November 1884, des 
namiddags ten 2 ure, aan het Centraal
bureau der Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen bij do Moreelse Laan te 
Utrecht, van: 

Bestek A L . 
Het leveren van omwendbare 

Funtstukken en Kruisstukken 
van gegoten staal en van Con
trarails mot toebehooren ten 
behoeve van hot tweede spoor 
tusschen Middelburg en Vlis-
singen. 

De besteding geschiedt volgens art. 19 van 
het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 28"'" October 
1884 ter lesing aan liet Centraalbureau bij 
de Moreelse Laan en aan het bureau van den 
HeerSectie-Ingeni.'urlL E. B E U N K E te Breda 
en is op franco aanvraag aan genoemd Cen
traalbureau (Afd, Weg en \Verken) te beko
men, tegen betaling van /' 0.50. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken) en door 
den Sectie Ingenieur voornoemd. 

Utrecht, den 2.")"'" October 1884. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G 
( V o o r r e k e n i n g v a n d e n S t a a t ) . 

Op Dinsdag den 18'1 •» November 1884, des 
namiddags ten 2 ure, aan het Centraalbu
reau der Maatschappjj tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen bij de Moreelse Laan te 
Utrecht, van : 

Bestek N°. 400. 
Het leggen van de tweede Spoor

baan tusschen Roosendaal en 
Rergen op Zoom, het wijzigen 
en uitbreiden der Stationster
reinen te Roosendaal, Wouw en 
Bergen op Zoom en het ver
richten van bijkomende werken, 
ten behoeve van den spoorweg 
van R O O S E N D A A L naar VLIS-
SING-EN. 

De besteding geschiedt volgens ü 01) van 
het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 2S«'» October 18S4 
ter lezing aan het Centraalbureau bjj de Mo
reelse Laan en aan het bureau van den Heer 
Sectie-Ingenieur H . E. B E U N K E te Breda 
en is op franco aanvraag aan genoemd Cen-
traal-bureau (atd. Weg en Werken) te be
komen, tegen betaling van ƒ 1.60. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken) en door 
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

De aanwjjzing op het terrein zal geschie
den den 10*" November 1SS4 te Roosendaal 
ten 11 uren voormiddags. 

Utrecht, den 25"'° October 18S4. 

I . u s a n i i i ' s , 
IJzeren D a k e n , 

en Z i j b e k l . , 
IJzeren Gebouwen, 

l i i 'üiilï . IJzeren 
Emmers, Tobben, 

L Gieters, enz. enz. 

V E R Z I N K F A B R I E K , 

inden & Co. 

Vraagt C a t a l o g . 

G a l v . op 

LOONl 
Dordrecht. 

Zuinigheids- 1 Niet aangrocien-
I de eu roeatwe-

Roosternzers.| r cnde Verven. 

file:///Verken
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1 3 . M O L S B O E R . - A r n h e m . 

Leverancier van Z. VI. den Koning. 

Fabriek en Magazijn van Instrumenten voor wetenschappelijk gebruik, 
Bekroond voor Waterpas-, Hoekmeet- en andere instrumenten 

met Zilver 1868, 1881, 1883 (Intermit. Tentoonst.) 
Hoogste onderscheiding 1879. 

EQUERRES. MEETKETTIXtiEX. BRIEF- en PAKKETBALANBEH, enz. enz. 
B A K E N S . R O T A T I E - e n I N D U C T I E - T O E S T E L L E N . T E L E G R A A F - A P P A R A T E N , e n z . e n z . 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G 
( V o o r r e k e n i n g v a n d e n S t a a t . ) 

Op Dinsdag den 18' 
namiddags ten 2 ure 

" November 1884, des 
an het Centraalbureau 

der Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen by de Moreelse Laan te Utrecht, 
van: 

Bestek No. 405. 
Het leggen van de tweede Spoor-

tusschen Middelburg en Vlia-
singen (Stad), het wijzigen en 
uitbreiden der genoemde Star 
tions en van de aansluiting der 
havensporen nabij Souburg en 
het verrichten van bijkomende 
werken, ten behoeve van den 
spoorweg van R O O S E N D A A L 
naar VLISSINGEN. 

De besteding geschiedt volgens \ 49 van 
het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 2S"'° October 1S8J 
ter lezing aan het Centraalbureau bjj de Mo
reelse Laan en aan de bureau van den Heer 
Sectie-Ingenieur H . E . B E U N K E te lireda en 
is op franco aanvraag aan genoemd Centraal
bureau iafd. Weg en Werken) te bekomen, 
tegen betaling van /1.60. 

Inlichtingen worden geseven aan het Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken) en door 
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

De aanwjjzing op het terrein zal geschieden 
den ia 1 ™ Novembei 1884, aanvangende te 
Vlissingen ten 1Ü.45 ure namiddags. 

Utrecht, den 2 5 « " October 1884. 

J . L . B A C O N & C ° . 
Ingenieurs, aannemers van verwarming en ventilatie. 

Gouden Medaille, 
Tentoonstelling 1883, Amsterdam, 

N i e u w e v a t t r t , 1.0 
AMSTERDAM. 

Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge
stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 

Projecten cn begrootingen worden kosteloos 
geleverd. 

A l . X R E S T E M W . . 
BURGEMEESTER, en W E T H O U D E R S der 

Gemeente ABN HUM rollen Donderdag 6 Novem
ber 1884, 's voormiddags 11 ure, in het open
baar ten (iemeentehuize aanbesteden: 

Hot bouwen van een M A G A Z I J N 
aan de Kadestraat. 

Bestekken tegen betaling ter Secretarie 
verkrjjgbaar. 

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

S T O O M K E T E L S n ÏÏERKTOGEN. 
op dc Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

18815 bekroond met 
SERE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

H o l l a n d s c h e T u i n en Z e e p a a r d , 
Bickers traat 

A M S T E R D A M . 

BECKER & BUDMNGH. -
K O N I N K L I J K E F A B R I E K 

W A T 

VAN 

E R F A 

H O E K M E E T -
en andere 

I N S T R U M E N T E N 

Bekroond: 
D u s s e l d o r p 1880 

Weenen 1880. 

Gouden Medaille 
A m s t e r d a m 1883 

JOHANN ODORICO, Frankfort a/M. 

Bekroond: 
Frankfort a/M. 1881. 

Amsterdam 1882. 

FABRIEK VAN 

Marmermozaïek en Terrazzo-vloeren, Glasmozaïek, 
Kunstmarmer en Cementuitvoeringen. 

Succursale»: Amsterdam, Weenen, Londen, Boston. 
oj>sj.'i-i«-iit i £ * : t o . 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 

FERD. ENGERS, Amsterdam. 

By P . G O U D A Q T J T N T , te A r n h e m j , is verschenen de elMe aflevering van: 

Geschiedenis van de Bouwstijlen 
IN H 

H o o f d t i j d p e r k e n d e r A r c h i t e c t u u r . 
DOOS 

E l T C H f f l T . U T U K W J . 

Itooyleeraar voor de Bouwkunst aan de Polytechnische School, te Delft. 
Met ruim Ï Ö O in den tekst gedrukte figuren eu O 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 . 
De uitgave geschiedt bij inteekening in 12 afleveringen a ƒ 1.75. 

v o o r I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S e n z . 

Geëmailleerd-ijzeren PEILSCHALEN, 

WEEGWERKTUIGEN. 
PHÖTOLITHOGRAFIIIE, PIIOTÖZÏVllÖGRAPI11E 

e n S t é r é o t y p e - I n r i c h t i n g 
van G. J. THIEME, te Arnhem. 

De ondergeteekende vestigt de aandacht 
op zijne inrichting voor Phctalllliaaranhle, 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plant, Teekeningen enz. van 1111. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l*h«t«clitra-
graphie voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Hoekwer-
ken enz. ten dienste van H H . Uitgevers en op 
zjjne Mrréotype- l i i r ir l i t lng voor H H . Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

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

De heer J O H . G. S T E M L E R Cz. , te Am
sterdam, heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen eu het aannemen van 
bestellingen voor Pliaialllhcgrapliic, zonder 
prijsverhooging voor de bestellers. 

O. J. THIEME. 

g P M E T Ï L O E B P , -
3 VILLEROY & BOCH, METTLACH g 
S BOCH Frères, MAUBEUGE BJ 
3 MINT0N, HOLLINS & C»., STOKE £ 
a> i>!j Je VenegtnwoordIgtrt en Depfttlioudori: tg 

£ r>i<: L I N T &, O . , a 
Oostzeedjjk 248, Botterdam. 

Gedrukt bij 6. W . van der W i e l & 0»., te A r n h e K -

N E G E N T I E N D E J A A R G A N G N», 45. Z A T E R D A G 8 NOVEMBER 1884. 

1 

S U M M B •ar*»-;**» 

RCHITECTVRAETHMICIT IA 

;ever F. W. V A N G E N D T JGz. A B O N N E M E N T f2.2$ per 3 maanden of wel ces golden per jaar bij 
Architectura et Amicitia: JAN' SPRINGER, vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag; voor het buitenluie 
:s MEYJES en A. W. WEISSMAN. ƒ 7*5°. c ' n Neoerlandsch-Indië ƒ 9 . — , bij roornttbettling. 

Redacteur-Uitgever F. W. V A N G É N D T Jüx. 
Bureau der Redactie van / 

C. B. POSTHUMU 
Stukken voor liet Genootschap, de Redactie betreflende, te adresseeren 

aan den Heer C. B. POSTHUMUS MXYJES, Kerkstraat 170 te Amster
dam, en die omtrent <le Administratie van het (ïenootschap aan den 

Heer TH. (i. STRENGERS, Oosterdoksluis, te Amsterdam. 
Alle andere stukken en advertentie^ aan het ltureau van De Of merker, 

Driekoningenstraat N°. 28 te Arnhem. 

A.W.W.I 

I 
A D V E R T E N T I Ë N , ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en IO 

cent voor een bewijsnommer, «orden tot Vrijdag avond aangenomen 
Voor veelvuldige plaatsing of een groot aantal regels worden abon

nementen gesloten. 
AFZONDERLIJKE NOMMKRS, uitsluitend bij contante betaling te beko 

men, ad 15 cent per stuk en 25 cent per plaat 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T GENOOTSCHAP. 

Heeren Leden wordt bericht, dat: 

i°. de 832 8 t e vergadering zal gehouden worden den 
I2d™ November e. k. in het American Hotel, Leidsche-
plein, alhier. 

De agenda voor die vergadering is: 
a. Mededeelingen van het Bestuur. 
t. Bijdrage van den lieer J. A . van der Slufjs VeeT. 
c. Idem van den heer H . J. Oostinjer. 
d. Kunstbeschouwing te geven door den heer I. H . T. 

Löning. 

2°. dat de ontwerpen, ingekomen op de prijsvraag 
„Een Buitensociëteit", op den avond der vergaderingen 
volgende dagen in het Sociëteitslokaal van het Ge
nootschap zullen worden geëxposeerd. 

Namens liet Bestuur, 
de iste-Secretaris 

Th. G. Strengers. 

(A.etA.) B. WIJNVELD. 
De hoogverdienstelijke man, wiens naam aan het 

hoofd van dit opstel prijkt, en die zich gelukkig mag 
rekenen, leerlingen als Witkamp, Van der Waay, 
Oldewelt, Dake, Martens , Steelink, Witsen, Van der 
Valk , Poggenbeek , Wijsmuller, als de dames Moes, 
Valkenburg, Hubrecht, Fles en Wandscheer, om vele 
anderen niet te noemen, gevormd te hebben, herdenkt op 
9 November den dag, dat hij vóór vijf-en-twintig jaren 
zijn ambt als hoogleeraar aan de Rijksacademie voor 
Beeldende Kunsten aanvaardde, en deze datum zal, 
dank zij der belangstelling van zijn talrijke vrienden en 
vereerders, niet onopgemerkt blijven. 

Hoewel de bescheidenheid ons verbiedt thans reeds 
over het voorgenomen feest uit te weiden, zij het ons 
vergund, in korte trekken de loopbaan van den jubi
laris te schetsen. 

Wijnveld werd den I3I,C" Augustus 1820 geboren, 
en reeds als knaap gaf hij blijken van bijzonderen aanleg 

voor dc beeldende kunsten, met name voor de tceken-
en schilderkunst. Hij werd reeds op zeer jeugdigen 
leeftijd leerling der Koninklijke Academie van Beel
dende Kunsten, die destijds nog boven de Beurs op 
het Rokin gevestigd was, en verwierf daar, op twaalf
jarigen leeftijd, eene eervolle vermelding. 

Deels aan de Academie, deels ook door ijverige 
zelfstudie, bereidde Wijnveld zich verder voor tot me
dedinging naar den grooten schilderprijs. In 1847 nam 
hij aan den wedstrijd deel, met mededingers, waaronder 
zich ook Van Koningsveld, Van Dijck, Zürcher, Muller, 
Tetar van Elven en Israels bevonden. 

De prijs werd niet uitgereikt, doch besloten, dat de 
som van f 1200 zou worden verdeeld tusschen de ver
vaardigers der stukken gemerkt met dc motto's „Hierna 
beter", „Men ziet met smart terug op den verdwenen 
tijd", en „Hoop geeft moed". Bij opening der naam-
brieven bleken de vervaardigers te zijn respectievelijk 
Wijnveld, Zürcher en Van Dijck. 

De liefde voor de historieschildcring bleef bij Wijnveld 
onverflauwd. Dit bleek uit de reeks stukken van zijn hand, 
die achtereenvolgens op verschillende tentoonstellingen 
prijkten, en waaronder wij noemen: „de Redding van 
Mozes", „Petrus en Johannes", „het Penninkske van 
de weduwe", „Wie van u zonder zonden is", „Angelus 
Merula", „Hanna", „Rebekka", enz. 

Ook vervaardigde Wijnveld , in vereeniging met zijn 
vriend Egcnberger, het beroemde doek voorstellende 
„de belegering van Haarlem". 

Het beste bewijs voor de degelijkheid van zijn on
derwijs als hoogleeraar is de breede schaar van ver
dienstelijke leerlingen, door Wijnveld gevormd, en 
waardoor onze vaderlandsche schilderschool, die dreigde 
in te sluimeren bij het alledaagschc, weer tot hooger 
leven gewekt werd. 

Uiten wij ten slotte den wensch, dat het professor 
Wijnveld nog tal van jaren gegeven moge zijn, ten bate 
der Nederlandsche kunst werkzaam te blijven. 
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(A.etA.) D E BOUWKUNST IN TIROL 
duur 

W. J. CAMMAN PZ. (') 

Het is geene gemakkelijke taak, een beschrijving te 
geven van de bouwkunst in Tirol, een land grooter 
dan het onze, waar vele woningen gebouwd zijn op 
schier ontoegankelijke bergen , vooral wanneer men het 
land nog niet geheel doorreisd heeft. Dit is te meer 
het geval, daar er veel verscheidenheid van bouwtrant 
in de verschillende streken bestaat. Ik zal evenwel 
trachten, zoo goed mogelijk aan het vereerend verzoek 
van de Commissie van redactie van Architectura et 
Amicitia te voldoen, door in het kort een algemeen 
overzicht van de bouwkunst in Tirol te geven, en mij 
voorloopig slechts te bepalen tot de oudere gebouwen, 
hunne samenstelling, inrichting , uitwendig en inwendig 
aanzien. Wat de kerken en meer moderne gebouwen 
betreft, hoop ik later eenige mededeelingen te doen. 

Geheel verschillend van de bij ons te lande gebrui
kelijke bouwwijze, heeft de bouwkunst van Tirol een 
bepaald zuidelijk karakter, en smelt zij als het ware 
met de in Noord-Italie heerschende bouwwijze samen. 
Dit is vooral in het zuiden van Tirol, waar de Duitsche 
en Italiaansche talen om de overhand kampen, waar te 
nemen. 

De woningen hebben in het algemeen een zeer schil
derachtig aanzien, 't zij ze op bergen of in dalen ge
bouw d zijn, en het feit, dat tal van schilders ze tot 
het onderwerp hunner doeken kozen, is het bewijs dat 
ze wel de moeite waard zijn om met aandacht beschouwd 
te worden. De huizen zijn in den regel voorzien van 
uitbouwingen, erkers, veranda's, loggia's, balkons, 
trappen aan de buitenzijde, en afgedekt door flauw 
hellende daken. De kleur van het uitwendige is meestal 
wit of okerachtig, de daken zijn grauw, welke com
binatie van kleuren tegen de weelderig begroeide bergen 
een zeer gelukkig contrast vormt. 

De geringere woningen, waar de boerenstand verblijf 
in houdt, zien er zeer eenvoudig, doch stevig uit. Zij 
zijn van breuksteen of van zoogenaamde „Bachsteine" 
opgetrokken, en meest één verdieping hoog, terwijl 
het dak ver over de muren springt. De muren zijn 
minstens driemaal zoo dik als bij ons te lande en van 
onderen zwaarder dan van boven, zoodat men een flauwe 
helling duidelijk kan waarnemen. Het steenhouwwerk 
wordt ruw bearbeid op de wijze der cyclopische muren, 
de kleine raam- en deuropeningen door een paar steen
blokken , de groote door op formeelen gemetselde bogen 
van ruwbehakte welfsteenen afgesloten. Dikwijls wordt 
alles bepleisterd en gewit, waarbij men echter zorgt, 
de vensters en deuren met een bruin gekleurden rand 
te omlijsten, of de hoeken van het gebouw met ge
schilderde hoekblokken te voorzien, die soms ook 
relief hebben. 

Op de oudere gebouwen ziet men ook vaak talrijke, 
op uiterst primitieve wijze geschilderde voorstellingen, 
aan de H. Schrift ontleend. 

De daken zijn meestal met hout afgedekt, dat los 
op sparren gelegd is en door doorgaande lange plan
ken , meest schaaldelen, met steenen bezwaard, bij 
elkander wordt gehouden , wat men „schindeln" noemt. 

Het inwendige der huizen is al even eenvoudig als 
het uitwendige. De vloeren van portalen en gangen 
zijn met veelhoekige, gekloofde steenplaten bedekt, die 
een zeer onregelmatig verband vormen. De vloeren 
der vertrekken bestaan uit planken, die zeer ongelijk 
van breedte zijn. De wanden zijn meest gewit en met 
„schabionen" ornementen versierd. De vensters zijn, 
in verhouding tot onze ramen, zeer klein, en, wat 

(') Ons medelid Camman is tegenwoordig in Brixen, Tirol, werk
zaam en was zoo beleefd, ons dit opstel te zenden. Red. 

I bij ons zeer ongewoon zou schijnen, bijna zonder uit-
I zondering bijna quadratisch van vorm. Men wendt al-
! gemeen kruisvensters aan, voorzien van ramen, welke 
naar binnen draaien en met kleine, in lood gevatte ruitjes 
beglaasd zijn. De ruitjes zijn zeshoekig of rond, en bij
na ondoorzichtig. Tot sluiting van deze vensters ge
bruikt men gesmeed-ijzeren wervels. 

De zolderingen bestaan uit hout, door lijsten in vak
ken verdeeld; soms ook zijn ze geplafonneerd of ge
welfd. De trappen zijn meest van steen, de treden 
uit één stuk gehouwen, of uit breuksteen op een gewelf 
gemetseld. Soms worden zij bekleed met houten dek-
treden en stootborden. 

Eigenaardig is voorts de wijze, waarop de bekapping 
geconstrueerd is. De nok en de gordingen worden 
namelijk gesteund door pijlers van steen, waartusschen 
regen en wind vrijen toegang hebben. Dit is wel goed 
voor de ventilatie, maar het is des winters wel wat al 
te frisch. 

Wat wij tot dusverre bespraken, heeft slechts be
trekking op de woningen op het land of in het gebergte. 
In dorpen en steden worden de huizen beter afgewerkt, 
hoewel symmetrie bijna nergens is waar te nemen. 
Vooral in de groote steden vindt men groote verschei
denheid , zoo wat stijl als keuze van materiaal betreft. 
Hoewel men daar ook breuksteen dikwerf vindt aan
gewend, ziet men toch ook niet zelden gebouwen van 
gehouwen steen. De daken worden met verglaasde 
of onverglaasde pannen in verschillende kleuren ge
dekt, bijwijze van schelpverband. De algemeen ge
bruikelijke vorm van dakpan is halfrond. Voor zeer 
vlakke daken maakt men gebruik van dunne gekloofde 
stecnplaten, van 2 tot 4 cM. doorsnede, die men los 
afwaterend over elkander legt. Zij blijven door hare 
eigen zwaarte liggen, daar ze in den regel een opper
vlakte van 0.75 M1 hebben; slechts bij de goten rus
ten zij in hangijzers. 

Het hemelwater wordt weinig voor practische doel
einden gebezigd, en men laat het dan ook maar 
eenvoudig van het dak loopen, of voert het door 
ijzeren of houten goten af. 

De steen, die voor de betere woningen gebruikt 
wordt, is kalksteen, marmer of zandsteen. Behalve door 
haar beter materiaal, onderscheiden zich deze woningen 
van de meer onaanzienlijke bovendien door rijkere 
vormen. De vensters zijn beter van proportie, en twee-
en drielichtsvensters behooren volstrekt niet tot de zeld
zaamheden. Erkers, gedragen door houten balken of 
steenen consoles, worden bij voorkeur aan de straat
zijde aangebracht. 

Nieuwere gebouwen hebben vaak eene verdieping 
gelijkstraats van gehouwen steen, waarboven men dan 
de verdere verdiepingen van baksteen opgetrokken vindt. 
De baksteen is van minder goede qualiteit dan de onze, 
en de afmetingen ervan zijn 0.29 bij 0.14 bij 0.06 5 . 
De baksteen wordt met donkerkleurige of roode specie 
gevoegd. 

De woningen in de steden zijn zeer ruim, en strek
ken zich in den regel tusschen twee straten uit, zoo
dat voor- en achtergevel aan den openbaren weg lig
gen. Zij bieden meestal een woonplaats aan meer dan 
ééne familie. 

Door een poortingang, die bijna den geheelen dag 
openstaat, komt men in een gang, die in verbinding 
staat met de hoofdtrap. Deze trap leidt naar een soort 
voorzaal op iedere verdieping, waarop de gangen uit-
loopen. De meeste huizen hebben twee of drie bin
nenplaatsen , die met de straat in verbinding staan. 
Ook daar bevinden zich trappen, onder overste
kende daken, die naar de verschillende verdiepingen 
leiden. De zolders zijn, zooals wij boven reeds op-
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merkten, niet zeer droog en dienen dan ook slechts 
tot bewaarplaatsen van datgene, waaraan de regen geen 
schade kan doen, of tot het drogen van de wasch. 
Wanneer de binnenplaatsen groot genoeg zijn , bevindt 
zich daar ook een bron, die de verschillende familicn 
van water voorziet. 

Merkwaardig zijn de zoogenaamde „Lauben", die 
men hier in bijna alle steden aantreft, waaronder men 
open „loggia's" aan de gevels der huizen verstaat. 
De bogen dezer „Lauben" hebben soms tot zeven me
ter spanning, en rusten op pijlers, die meest vierkant 
of rond cn van gehouwen steen, breuksteen of marmer 
zijn. De rijweg tusschen de „Lauben" is in den re
gel niet breed. 

De fraaiste „Lauben" vindt men te Neumarkt aan dc 
Etsch. Jammer, dat daar voor een paar jaren een 
geduchte overstrooming, door de Wildbach veroor
zaakt , heeft plaatsgevonden, zoodat straten en „Lauben" 
meer dan een meter hoog met zand cn modder zijn 
gevuld. Om de moeite, aan het wegruimen daarvan 
verbonden , te ontgaan, heeft men de straat wat op
gehoogd, zoodat de „Lauben" thans een gedrukt aan
zien hebben. Voor den wandelaar zijn deze overdekte 
gangen zeer gemakkelijk, daar hij alles, wat in de 
winkels tentoongesteld is, op zijn gemak kan bezichtigen, 
doch zij zijn oorzaak, dat de verdieping gelijkstraats 
der huizen meest onbewoonbaar is, wegens gebrek aan 
licht. De „Lauben" zijn nu eens met hout, dan met 
stcenplaten, soms ook met „Bachsteine" bevloerd. De 
gewelven zijn óf gewit óf ook wel beschilderd. 

De kapconstructies zijn op zeer eenvoudige wijze 
saamgesteld en meest uit ruwe, onbezaagde balken of 
uit rondhout in elkander gewerkt. De kap is vol
komen onafhankelijk van het gebouw, want dat is zoo 
de wet in Oostenrijk. De zoldervloer moet onbrand
baar zijn , en wordt daarom van cement of van estriken 
vervaardigd. Bij oudere gebouwen heeft men hetzelfde 
doel bereikt door .steenplaten, in kalk gelegd. Bij het 
inslaan van den bliksem, of bij brand in dc nabijheid , 
is de onbrandbare zoldervloer van veel nut, daar dan 
de zolder gerust kan branden, zonder dat het overige 
van het gebouw gevaar loopt. Ook bij brand in een 
gebouw is het gevaar van overslaan minder groot. 

Door goede bouwverordeningen kan men dus een 
kostbare brandweer uitwinnen, en wordt niet, zooals 
bij ons in de nieuwe wijken, het leven van tal van 
gezinnen op het spel gezet. 

(Slot in een volgend JV\) 

BEURSPRIJSVRAAG. 
Wij vernemen dat onze verwachting betreffende het 

inzenden van antwoorden op de Beursprijsvraag nog 
overtroffen is. Niet minder dan 178 ontwerpen zijn 
ingezonden, waarbij zeer fraaie, terwijl daarenboven 
eenige ontwerpen, die nog verwacht worden, bij expedi -
teurs zijn. 

Daar het openen der groote menigte kisten, waar
onder zich zeer groote en zware bevinden, meer tijd 
vereischt, dan men aanvankelijk vermoedde, kan een 
volledige lijst der motto's vooralsnog niet worden op
gemaakt , maar men zal trachten, haar zoo spoedig 
mogelijk saam te stellen en te publiceeren, opdat de 
inzenders zekerheid krijgen, dat hun ontwerpen ont
vangen zijn, of, mocht dit onverhoopt niet het geval 
zijn, reclameeren kunnen. 

Voorloopig worden de ontwerpen in de bibliotheek
zaal en de daaraan grenzende lokalen in het nieuwe 
Rijks-museum gerangschikt, en waarschijnlijk zal ook 
het publiek, nadat de Jury uitspraak gedaan heeft, 
ze daar kunnen bezichtigen, daar aan het vervoer van 
de bijna 2000 teekeningen eigenaardige bezwaren ver

bonden zijn. Wij hopen, dat het Museum als expo
sitie-lokaal voor bouwkundige teekeningen geschikt 
moge blijken. 

De Nederlandsche ontwerpen moeten vrij talrijk en 
goed van qualiteit zijn, daar de beste krachten in ons 
vaderland aan den prijskamp hebben deelgenomen. 

In plaats van den heer Robert Kerr zal de bekende 
architect R. Phené Spiers als beoordeelaar optreden. 

D E TENTOONSTELLING IN ARTI E T 
AMICITIAE. 

III. 
Alvorens tot het landschap over te gaan achten wij 

het onzen plicht, eene misstelling in ons vorig over
zicht te verbeteren. De zetter toch geeft daar aan 
Dr. Muller een achtcroog, terwijl wij slechts een 
rechteroog bedoelden. 

Er zijn fraaie landschappen in Arti's zalen aanwezig, 
en het is de moeite waard, op te merken op hoe 
verschillende wijze de natuur door de schilders wordt 
weergegeven. Waar de een genoeg heeft aan eenige 
grove borstelvegen om zijn gedachten uit te drukken, 
en waardoor wel atmosfeer ontstaat, maar ook een 
zekere vaagheid tevens, tracht een ander door con-
scientieuse fijnheid een effect te bereiken , dat in de 
natuur, althans zoodanig, niet voorkomt. De impres
sionistische richting schijnt gaandeweg veld te winnen, 
tenminste het kwam ons voor dat de schilderijen van 
de andere school niet zeer talrijk en ook niet zeer 
belangrijk waren. 

De eereplaats is gegeven aan n". 157, Jacob Maris' 
„Na den regen". Hier heeft men een staaltje van 
impressionisme, doch van impressionisme in den goe
den zin. De sombere, vochtige toon, een landschap 
na den regen eigen, is uitmuntend wedergegeven , en 
de eenige aanmerkingen, die men op Maris' werk zou 
kunnen maken , zijn, dat de lucht wat vuil geworden 
is, en een weinig meer achevé niet geschaad zou 
hebben. 

Ter wederzijden van Maris' landschap hangt eene 
schilderij van Mauve, die ditmaal bijzonder gelukkig 
was. Zijn n". 161 vooral, een „Moestuintje" verbeel
dende, is allerfraaist, hoewel ook zijn n". 162, „Zomer", 
een aantrekkelijk kunstwerk is. Het onderwerp van 
de eerste schilderij is zoo eenvoudig mogelijk, maar 
welk een prachtig morgenlicht is erover uitgegoten! 
De dauw trilt nog op ieder blaadje en het is alsof 
men de geurige morgenlucht inademt, zoo natuurlijk 
is alles weergegeven. Ook de „Zomer" heeft groote 
qualiteiten, doch het wil ons dunken, alsof de lucht, 
die in het verschiet dit landschap afsluit, wat zwaar 
is, en in zijn ondoorzichtig grijs niet genoeg van een 
zomerlucht heeft. 

Het „Zomerlandschap" van Du Chattel is mede 
onder de beste inzendingen ter tentoonstelling te rekenen. 
In een zeer harmonieus gamma geschilderd , treft het 
ons door zijn eenvoud en natuurwaarheid. Wat meer 
wijking in het verschiet hadde echter het effect nog 
doen winnen. 

Hoewel men ons misschien zal opmerken, dat Ter 
Meulen's „In het bosch van St.-Germain" wellicht 
eer tot de dierenschilderingen dan tot de landschappen 
te rekenen is, wenschen wij het toch thans reeds te 
bespreken. Wij aarzelen niet, het onder de beste der 
aanwezige kunstwerken te rangschikken. De wijze van 
schilderen is brillant, en er is veel licht in het stuk, 
dat aan natuurwaarheid en harmonisch coloriet weinig 
te wenschen overlaat. 

Jan van Essen, een schilder met veelzijdige begaafd
heid , doch die zich in den laatsten tijd bijna uitsluitend 
aan het landschap schijnt te wijden, heeft een paar 
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gezichten in het Gooi geëxposeerd, die hem van een 
zeer gunstige zijde doen kennen. Al zal wellicht de 
lucht van het gezicht op de heide bij Hilversum door 
sommigen wat zwaar worden geacht, bij het landschap 
achter den Trompenberg is deze aanmerking niet tc 
maken, en de kunstenaar heeft daar het Gooische 
schoon met weinig middelen uitstekend uitgedrukt. 

Schoone landschappen zond ook mevrouw Bilders-
van Posse. Haar no. 18, „Aan de beek", is een ju
weeltje van opvatting en uitvoering, en moge haar 
kerkje te I leelsum bij oppervlakkige beschouwing wat 
al te impressionistisch behandeld zijn, men moet toch 
de fraaie werking van het maanlicht-effect bewonderen. 

De „Zomernacht" van Louis Apol is onzes inziens 
niet zoo gelukkig als de stukken, die hij ons vroeger 
welcens te zien gaf, toen hij vooral sneeuw-effecten 
zocht weer te geven. Apol zal echter ongetwijfeld een 
schitterende revanche nemen. 

De beide schilderijen van De Bock zijn wat zwaar 
van toon. Al ontkennen wij niet dat men effecten , 
zooals dat in den „Septemberavond" afgebeeld, soms 
ziet, wij gelooven toch dat het „uitgeknipte" van de 
boomen wat overdreven is. Ook „In het Duin" is 
wat te zwart, al willen wij anders deze schilderij geene 
qualiteiten ontzeggen. 

Het stukje van Gabriël, „In de Zon" getiteld, heeft 
werkelijk zon, wat men niet van alle schilderijen, die 
een zonneschijn heeten voor te stellen, kan zeggen, en 
is met veel smaak geschilderd. 

Onder de goede landschappen noemen wij nog de 
„Appelboomgaard" van B. Kortcling. Er is wel wat 
misbruik gemaakt van lichtgroen, doch het effect van 
de morgenzon is zeer gelukkig weergegeven. 

De „Herfsttonen" van Willem Oppenoorth geven 
ons niet den indruk, als zou de schilder hier werkelijk 
de natuur bestudeerd hebben. Veeleer schijnen wij 
hier te doen te hebben met eene fantaisie, die slechts 
in de verte aan de natuur ontleend is. Doch inplaats 
van die onnatuurlijke boomen en struiken, inplaats 
van dat onnatuurlijke water, hadden wij liever wat „na
tuur en waarheid" gezien. Dat de heer Oppenoorth 
ons dat kan geven bewijst hij in zijn „Brugje bij Den 
Haag", dat zeer gelukkig is. 

Poggenbeek geeft zijn schilderij tot titel „In de zon", 
en wij moeten bekennen, dat hij zeer gelukkig in zijn 
zoneffect geweest is. 

Bijzonder goed vertegenwoordigd is J. van de Sande 
Bakhuijzen te 's-Gravenhage, wiens twee stukken, „Bosch
gezicht" en „Duinlandschap", tot de sieraden der tentoon
stelling behooren. Zijn meesterlijk talent is te zeer be
kend , dan dat wij erover zouden behoeven uit te weiden. 

Minder gelukkig achten wij de bijdragen van P. A. 
Schipperus, die waarschijnlijk niet naar de natuur ge
schilderd zijn, doch slechts herinneringen aan het vroeger 
geziene schijnen weer te geven. Wij zijn echter over
tuigd , dat de heer Schipperus , die vooral als illustrator 
uitmunt, spoedig wat beters zal leveren. 

Jan Vrolijk's „Zomeravond" geeft blijk van gevoel, 
en doet ons voor de toekomst veel verwachten. Bij
zonder geslaagd is Wijsmuller's „Landschap met vee", 
dat getuigenis aflegt van ijverige natuurstudie en fijn 
waamemingstalent. 

Wij hebben hierboven aangestipt, wat ons onder de 
landschappen het meest merkwaardig scheen. Een be
spreking van allen was in dit bestek niet wel mogelijk 
en wij wilden daar te minder toe overgaan, daar wij 
dan allicht op fouten zouden moeten wijzen, wat geen 
aangename taak is. 

In onze volgende bijdrage zullen wij stads-gezicht, 
zee-gezicht en dierenschildering behandelen, om dan 
ten slotte het „genre" te bespreken. PITTORE. 

B O E K B E O O R D E E L I N G . 
Woordenlijst voor de spelling der aardrijks

kundige namen in Nederland, samen
gesteld door de afdeeling „Nederland" 
van het Nederlandsch Aardrijkskundig 
Genootschap. — Amsterdam, C. L . 
Brinkman. 

Ofschoon wel niet direct het bouwkundig- en inge
nieursvak betreffende, meenden we toch het onder 
bovenstaanden titel, onlangs, verschenen werkje met 
een enkel woord te moeten bespreken, daar de één
heid van spelling van de Nederlandsche plaatsnamen 
ongetwijfeld eene zaak is, die het algemeen belang raakt. 

Naar aanleiding van eene beslissing door Gedepu
teerde Staten in Zeeland, omtrent de spelling van 
plaatsnamen, genomen, werd over dit punt 15 Maart 
1880 een debat gevoerd in de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal. Vandaar, dat het Bestuur van het 
Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap besloot, 
eene woordenlijst van de Nederlandsche aardrijks
kundige benamingen te doen vervaardigen en uitgeven. 

't Valt niet tc ontkennen, dat in den laatsten tijd 
ten opzichte van het schrijven der plaatsnamen in ons 
vaderland zich heelwat willekeur voordeed. De een 
schreef Almelo, de ander AlmeW. Hier vond men 
Aarle-Rixtel, ginds Aarlerikstel, enz. Aan die wille
keurige schrijfwijze een einde te maken, is het doel 
van het thans besproken werkje, dat, in handig 
formaat en duidelijken druk, verkrijgbaar is a 65 cents. 

De arbeid werd opgedragen aan twee commissiën: 
de eene voor het geschiedkundig onderzoek der Neder
landsche aardrijkskundige namen, de andere om eene 
woordenlijst samen te stellen door eene oordeelkundige 
toepassing van de regels der nieuwe spelling; terwijl 
tegelijk werd gestreefd, zooveel mogelijk, naar eenvou
digheid en eenvormigheid. 

Gaarne erkennen wij, hetgeen de samenstellers ook 
in de voorrede zeggen, „dat in eene woordenlijst als 
deze alle inconsequentiën niet dadelijk konden worden 
vermeden." Te veel is schadelijk, zoo ook hier. Toch 
meenen wij ons de vrijheid te mogen veroorloven, te 
vragen, of niet enkele schrijfwijzen tegelijk verbeterd 
hadden kunnen worden. Zoo was men in den laatsten 
tijd meer en meer de zienswijze toegedaan, de x uit 
Nederlandsche plaatsnamen te verwijderen: men schreef 
b. v. Aksel, Bokstel, Baaksem, Hardinksveld (of Har
dingsveld), Nibbikswoud, enz. En in de woordenlijst 
vindt men dc x terug. Naar onze meening heeft de 
ks in die woorden meer recht van bestaan, daar 't een 
zuiver Nederlandsch letterteeken is, terwijl de uitspraak 
er niet door gewijzigd wordt. Nu kan men wel spreken 
van de afleiding; maar . . . . waar dan te eindigen ? 
Waarom schrijft men nu niet meer Swolle, Amstel-
redamme, Molqueren, enz. ? 

Zoo vonden we ook , naar ons inzien, enkele in
consequentiën, als: Nederweerd en Valkcnszvaard (of
schoon men in den laatsten tijd overhelde tot de schrijf
wijze: Valkensitrm/). Ook: Frateneamrf(Reden), niet
tegenstaande men in die streek spreekt van Fraterweerd. 

Tevergeefs zochten we b. v. Wortredcn (of Wordt-
reden, of Worthreden, of Worth-Reden), juist een 
plaatsje, waarbij de schrijfwijze van den naam alles
behalve vaststaat. 

Zou 't ook aanbeveling kunnen verdienen te schrij
ven : Santpoort, inplaats van: Zandpoort ? 

Waarom 's-Grave«hage, -deel, -hoek, -moer, -pol
der, en daarentegen 's-GravHand ? 

De zoo gewraakte spelling Wieken is in het boekje 
gehandhaafd. In de Grondbeginselen der Nederlandsche 
Spelling, § 95 , zeggen de heeren De Vries en Te 
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Winkel, dat medeklinkers in het midden van een woord 
worden verdubbeld, wanneer de voorafgaande klinker 
kort (onvolkomen) is, en de lettergreep den vollen of 
halven klemtoon heeft. De regelmatigheid zou dus 
eischen, dat men schreef: lachchen, lichchaam, enz. 
Alleen de minder fraaie opeenhooping van dezelfde 
medeklinkers deed hen besluiten, ze niet te verdubbelen 
en te schrijven: lachen, enz. Wichen (met den onvol
komen klinker /) kan dus niet worden uitgesproken als: 
Wiechen (of wil men: Wijchen), zooals de gemeente 
wel degelijk heet. 

Wij meenen deze eerste uitgaaf echter te mogen be
schouwen als eene proeve, en huldigen gaarne het 
goede doel van het Aardrijkskundig Genootschap, dat 
althans tracht eenheid in de spelling der Nederlandsche 
plaatsnamen te brengen. Om die reden brengen wij 
het Genootschap onzen dank, en kunnen het werkje 
aanbevelen aan allen, die prijsstelten op eenvormigheid 
in de schrijfwijze der plaatsnamen in Nederland. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

AFDEELING AMSTERDAM. 
Vergadering van Vrijdag 7 November 1884. 

Te ongeveer 8 uren opende de Voorzitter de ver
gadering , waarna door den Secretaris de zeer uitvoe
rige notulen der vorige vergadering werden gelezen 
en door de Vergadering goedgekeurd. 

De Voorzitter bracht de vreugdetijding, dat de Com
missie, die verleden jaar dc gezellige bijeenkomsten 
op de Vrijdagen heeft geregeld, zich opnieuw heeft 
geconstitueerd; zij bestaat uit de heeren Jos. A. Cuy
pers , Berlage, Langhout, Sanches en Haverkamp; 
de Voorzitter uitte daarbij den wensch, dat de moeiten 
der genoemde heeren door trouwe opkomst der leden 
mochten worden beloond. 

Er werd voorts bericht, dat het Bestuur beslo
ten heeft twee prijsvragen uit te schrijven, waarvan 
het programma is opgesteld door de heeren Laarman, 
Sanches en Schill. De eerste prijsvraag, uitsluitend ter 
mededinging voor de leden der Afdeeling, is het ont
werp van een candelabcr met drinkfontcin, waaraan 
eene belooning zal worden toegekend van f 50.— en 
de tweede prijsvraag, ter mededinging voor alle Ne
derlanders, heeft betrekking op een serie van opme
tingen van voorwerpen van oude kunst, waaraan eene 
belooning zal worden toegekend van ƒ 5 0 . — en ƒ 2 5 . — . 
Voor beide prijsvragen zal het programma worden 
bekendgemaakt. 

De heer H . Moen werd als lid geïnstalleerd. 
De heer K. Bes, leeraar aan een der Hoogere Bur

gerscholen alhier, daartoe door het Bestuur uitgenoodigd, 
trad als spreker op en hield eene bijdrage over karak
teristiek van vormen en kleuren in de Bouwkunst. 
Spreker doorliep voornamelijk het karakteristieke der 
vormen in de architectuur der Oudheid en weidde daarbij 
in het breede uit over het constructieve in de Griek-
sche kunst, behandelde daarna het aanbrengen der 
kleuren, waarvan men in de Oudheid gebruik maakte, 
en besloot zijne belangrijke lezing met den raad aan de 
Westerlingen om de Ouden in hunne kleurenpracht na 
te volgen. 

Spreker werd den dank der Vergadering gebracht 
bij monde van den Voorzitter en na eenige discussion 
over het gesprokene, werd de vergadering gesloten. 

~ B I N N E N L A N D S C M E B E R I C H T E N . 
'S-GRAVENHAOE. Ter uitvoering van de wet, houdende 

'ntrekking der bepalingen omtrent tijdelijke vrijstelling 
van grondbelasting voor gebouwde eigendommen is 
°- a. het volgende bepaald: 

De wet mag geen nadeel toebrengen aan hen, die op 

1 Januari 1885 aan bouwplannen reeds een begin van 
uitvoering hebben gegeven. Wie vóór dat tijdstip met 
stichting, herbouw, bijbouw of vernieuwing begon, 
heeft aanspraak op den vrijdom in de Vie afdeeling der 
wet van 1870 bepaald. 

Na de ingebruikstelling dier gebouwen, behoort, op 
den voet dier afdeeling, vrijdom voorgesteld ofwel de 
verkorte termijn toegekend te worden, onverschillig 
of die gebouwen eerst in den loop van 1885 of later 
in gebruik gesteld zijn. 

Daar de vraag, of een bouw vóór 2 Januari 1885 is 
begonnen, later bij de uitvoering der wet soms niet met 
zekerheid zou te beantwoorden zijn, dienen de contro
leurs der directe belastingen en van het kadaster tijdig te 
onderzoeken en aan te teekenen voor welke gebouwen 
nog aanspraak kan worden gemaakt op de gunstige be
palingen , die bij de wet van 1884 zijn ingetrokken. 

— Omtrent het monument voor Koning Willem II, 
dat deze week tc Luxemburg onthuld werd, kunnen 
wij melden, dat de Luxcmburgsche Kamer den 29 De
cember 1880 tot de oprichting besloot. Voorloopig werd 
een som van 90.000 fr. daarvoor bestemd, maar dit 
bedrag is nauwelijks half toereikend gebleken en de 
Kamer zal een suppletoir crediet moeten toestaan. Op 
voorstel van een, den 23 September 1880 benoemde, 
commissie werd een concours voor het maken van 't 
gedenkteeken uitgeschreven tusschen de beeldhouwers 
Caïn te Parijs, Hundrieser te Berlijn, Mercié te Parijs, 
Pêtre te Nancy en Van der Stappen te Brussel. 

Eenparig werd het ontwerp van Antonio Mercié be
kroond door de Jury, die uit de volgende heeren be
stond: Paul Eyschen, president, Tony Dutreux, af
gevaardigde , vice-president, den beeldhouwer Cavalier 
van 't Institut de Erance, den beroemden schilder Gé-
rome, Mare, directeur van „l'lllustration", Portaels, 
directeur van het Museum van Schoone Kunsten te 
Brussel, prof. Schaper te Berlijn en den secretaris
generaal P. Ruppert, als secretaris. 

Het voetstuk werd door den stedelijken architect te Pa
rijs , den heer Gt'nain, ontworpen. De teekeningen voor 
de bas-reliefs zijn door den heer Mare vervaardigd en het 
hek is een fraai product Luxemburg's industrie, gegoten 
in 't atelier van de Gebr. Gilbert. Het is versierd met 
de Koninklijke Kroon en 't naamcijfer W., zoomede met 
de beteekenisvolle jaartallen 1841 en 1884. 

Het beeld zelf is 3.60 M. hoog, Aanvankelijk zou 
Koning Willem II te paard zijn voorgesteld, met den 
steek rustende op den nek van 't paard. Eerst later 
werd dit door Mercié veranderd en het beeld heeft 
daardoor veel aan losheid gewonnen. 

AMSTERDAM, Op 7 November j . l . herdacht de heer S. H . 
fieerhenkc, opzichter i ' klasse bij den Stadsarchitect, den 
dag, dat hij vijftig jaar in dienst der Gemeente doorbracht. 
Van Burgemeester en Wethouders, zijne chefs en ambtgenoo-
tcn ontving de jubilaris fraaie geschenken. 

ARNHEM. In de winterzitting der Provinciale Staten van 
Gelderland is besloten tot het verleenen van eene jaarlijk-
sche subsidie v a n / 1200 aan de ambachtsschool alhier. 

HARI.INCEN. Uit het groot aantal sollicitanten naar de 
betrekking van gemeente-architect, is een viertal opgemaakt, 
bestaande uit de heeren De Mazurc te 's-Gravcnhage, Van 
Reenen te A r u m . Springer tc I'urmerend en Van der Werf te 
Ternaard, waaraan werd toegevoegd de heer M. Lamminga, 
die de betrekking sedert geruimen tijd voorloopig waarneemt. 

APELDOORN. Den 4 d , n November is alhier de tentoonstelling 
geopend van gas-, kook-en verwarmingstoestellen, bad kachels, 
gasmotoren enz. 

De Burgemeester opende haar met eene toespraak tot de 
aanwezigen, waarna eene lezing over het gas en zijne toepas
sing, plaats had door den heer D. J. Sanders van Loo, te 
Amsterdam. Ingericht op de wijze als onlangs te Middelburg, 
zijn hier tal van zaken op genoemd gebied tentoongesteld, en 
zijn deze ook nu en dan in werking. De voornaamste inzendin
gen zijn van de heeren J. G. Mensink, te Apeldoorn; l'eck & C o . , 
te Amsterdam; W. J. Stokvis, te Arnhem en Gebr. Boudewijnse, 
te Middelburg, 
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— Aflevering 10 van De Natuur (uit
gave van J. G. Broese te Utrecht) bevat: 

De stuurbare luchtballon van de kapi
teins Renard en Krebs (met fig.). — Over 
het klimmen der vliegen (met fig.). — De 
walvisch en zijn vangst (met fig.). — Klok
ken, die men niet behoeft op te winden. 
Inrichtingen van Riedel, Silbcrberg, V . 
Loessl en van Chehab (met fig.). — Her
innering uit den eersten tijd van de elec-
tro-magnetischc telegraaf. — Een lucht
pomp ten gebruike in de nijverheid (met 
fig.). — De fotografie (met fig.). — De ge
schiedenis van het staal. — Het stoom-
rijtuig van A . de Dion , G. Bouton en 
C. Trépardoux (met fig.). — Een snel-
kiemtoestel (met fig.). — Een toestel voor 
onderzeesche waarnemingen (met fig.). 
Invloed van de kleur der vederen van vogels 
op het eieren leggen. — Correspondentie 

C O R R E S P O N D E N TIE. 
Het schrijven van den heer B. is ons 

geworden. Aan het daarin omschreven 
verlangen kan, om vroeger opgegeven re
denen , niet voldaan worden. 

Aan A. te D. Een volgend nommer zal 
u het bedoelde antwoord geven. 

V A R I A . 
Eene nieuwe verlichting. Deze nieuwe 

verlichting, eene uitvinding van den heer 
Dc Khotinsky te Petersburg, welke in de 
Staats-papierfabriek aldaar wordt toege
past, heeft zulke uitstekende resultaten 
geleverd, dat het wel der moeite waard 
is, een oogenblik daarbij stil te staan, 
temeer, omdat zij, naar de berekeningen 
van genoemden heer, goedkooper te ver
schatten zou zijn dan gaslicht. 

Het systeem is eigenlijk eene verbete
ring van het bekende Drummond'sche 
kalklicht: het laatste had het bezwaar, 
dat de kalkcilindcrs zeer snel verbruikt, 
en door de vochtigheid der lucht aangegre
pen werden, terwijl de verlichting slechts 
van één lichtpunt uitging. Op dit punt, 
waartegen de stroomen zuurstof en water
stofgas gericht werden, werddekalkcilin-
der voortdurend uitgehold, tenzij men door 
een raderwerk voor omwenteling van den 
cilinder zorg droeg. Deze bezwaren be
staan bij het nieuwe licht niet. 

Inplaats van een kalkcilindcr hebben 
wij daar een prisma of stift van onsmelt-
baar materiaal, bestaande uit eene op bij
zondere wijze geprepareerde magnesiaver-
binding. De weerstandskracht dezer pris
ma's is buitengewoon groot, en men re
kent dat zij op zijn minst 300 uur bran
den kunnen. Een stroom van kooloxyd 
en zuurstofgas wordt nu onder geringen 
druk tegen dc as van het prisma gericht. 
Is kooloxydgas moeilijk te verschaffen, 
zoo kan men inplaats daarvan paraffine 
of spiritus aanwenden. 

Het prisma wordt witgloeiend, en ver
toont niet slechts één lichtpunt, maar eene 
ongeveer 2 duim lange lichtlijn, die het 
licht naar alle zijden uitstraalt. Eene ver
gelijking met de zoogenaamde zonnebran-
ders met gas deed vooral dc prachtige 
eigenschappen van dit nieuwe licht uit
komen. 

In de Staats-papierfabriek, waar veclkleu-
rendruk vervaardigd wordt, voldeed het 
uitstekend. Over het algemeen zal het 
daar het best voldoen, waar constant, 
wit licht een van de hoofdvereischten is. 
Zoo b. v. bij het retoucheeren, en bij pro
jectie-apparaten voor wetenschappelijke 
doeleinden, waartoe reeds lampen van bij
zondere constructie vervaardigd zijn. Ver
der zou het ook in winkels voor de etala
ges van zeer groote werking kunnen wezen, 
vooral daar, waar veel kleuren zijn uit
gestald. 

De grootte en vorm der lampen is natuur
lijk zeer verschillend, naarmate men een 
licht van 25 tot 300 kaarsen wenscht te 
hebben. Ook heeft men bijzondere lampen 
geconstrueerd voor duikers cn voor mijn
werkers , waar het ook zeer voldoet, even
als in kruitmagazijnen. Deze lampen zijn 
hermetisch gesloten en van glas vervaar
digd, waarineen paraffine-ofspirituslampjc, 
en eene dunne buis, welke met het zuur
stof-reservoir in verbinding staat. De ver
brandingsproducten, de gassen, ontwijken 
door capillaropeningcn, terwijl het ge
vormde water zich in een bijzonder reser
voir verzamelt. 

De basis der geheele verlichting is na
tuurlijk cene fabriek van zuurstofgas, die 
door den heer De Khotinsky tot uiterst 
billijken prijs gemaakt wordt. 

In het TeehnisehesCcntralblatt, waaraan 
wij het bovenstaande ontlcenen, komt eene 
berekening voor om duidelijk tc maken, 
dat het nieuwe licht goedkooper dan gas
licht is. Wij deelen haar niet mede, daar 
hierbij eene misstelling plaatsvindt. 

B E N O E M I N G E N . 
De heer E . D. J. de Jong Jr. is door het 

bestuur der Vereeniging van lndustricelen 
cn Werkbazen ter bevordering van am-
bachtsonderwijs, te Groningen, benoemd 
tot directeur van hare ambachtsschool. 

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

Aanbesteding. 
Op Maandag den 17den November 1884, des 

voormiddags te elf uren, zal in het CAFK 
SUISSE aan de Breestraat te Leiden worden 
aanbesteed: 

Het bouwen van eene V I L L A in 
de Plantage te Leiden. 

De voorwaarden en het ontwerp liggen ter 
inzage in het Café voornoemd, alwaar af
drukken tegen betaling zjjn te verkrjjgen. 

De aanwjjzing in loco zal plaats hebben 
op Donderdag den 18*" November 1881, des 
voormiddags te elf uren. 

Verlangde inlichtingen zijn inmiddels te 
verkrijgen bij den Architect W. F . V A N DER 
H E I J D E N , Doezastraat 43. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G 
(Voor rekening van den Staat). 

Op Dinsdag den 18'" November 1884, des 
namiddags ten 2 ure, aan het Centraal-
burcau der Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen bjj de Moreelse Laan te 
Utrecht, van: 

Bestek A.M. 
Het leveren van eikenhouten 

dwarsliggers en van eikenhout 
voor wissels en kruisingen ten 
behoeve van het tweede spoor 
tusschen Middelburgen Vlis-
singen. 

(In 2 Pereeelen.) 
De besteding geschiedt volgens art. 12 van 

het Bestek. 
Het Bestek ligt van den 1*"" November 

1884 ter lezing aan het Centraal bureau bjj 
de Moreelse Laan cn aan het bureau van den 
Heer Sectie-IngenieurH. E . B E U N K E te Breda 
en is op franco aanvraag aan genoemd Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken) te beko
men, tegen betaling van / O . B O . 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken) en door 
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

Utrecht, den 2 9 « " October 1884. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G 
( V o o r r e k e n i n g v a n d e n S t a a t ) . 

Op Dinsdag den 18' » November 1884, des na
middagsten 2 ure. aan hetCentraalbureauder 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen bjj de -Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek A.H. 
Het leveren van eikenhouten 

dwarsliggers en van eikenhout 
voor wissels en kruisingen ten 
behoeve van het tweede spoor 
tusschen Roosendaal en Ber
gen op Zoom. 

(In 3 Pereeelen.) 
De besteding geschiedt volgens art. 12 van 

het Bestek. 

! Het Bestek ligt van den 1"'" November 1884 
I ter lezing aan het Centraalbureau bjj de Mo-
'reelse Laan en aan het bureau van den Heer 
ISectie-Ingenieur H . E . B E U N K E te Breda 
jen is op franco aanvraag aan genoemd Cen-
Itraal-bureau (Afd. Weg en Werken) te be-
]komen, tegen betaling van / 0.50. 
I Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken) en door 
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

Utrecht, den 2«J"- October 1884. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
(Voor r e k e n i n g v a n d e n S t a a t ) . 

Op Dinsdag den 18' n November 1884, des na
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen by de Moreelse Laan te Utrecht, 
van: 

Bestek AI. 
Het leveren van stalen spoorsta

ven, stalen lasoh- en eindpla-
ten, ijzeren haak-en schroefbou
ten en stalen veerringen, ten be
hoeve van het tweede spoor tus
schen Roosendaal en Bergen op 
Zoom. 

(In 3 Pereeelen.) 
De besteding geschiedt volgens art. 23 van 

het Bestek. 
Het Bestek ligt van den l 1 " " November 

18S4 ter lezing aan het Centraalbureau bjj 
de Moreelse Laan en aan het bureau van 
den Heer Sectie-Ingenieur II. E . B E U N K E te 
Breda en is op franco aanvraag aan ge
noemd Centraalbureau (afd. Wegen Werken) 
te bekomen, tegen betaling van ƒ 0.60. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (afd. Weg en Werken) en door 
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

Utrecht, den 2U"'» October 1884. 

g l M I I K E T V L O K I I E N , » 
3 VILLEROY & BOCH, METTLACH £ 
S BOCH Frères. MAUBEUGE £ 
3 MINT0N, HOLLINS & C"., STOKE £ 
en b j j d e V e r t e g e n w o o r d i g e r ! e n D e p d t h o i i d e r i i t g ; 

g DE LINT & o., 3 
Oostzeedjjk 248, Botterdam. 

KLOOS & VAN IJ.HBURGH 
R O T T E R D A BI 

E I G E N A A R S v a n B A Z A L T G R O E V E N 
in RIJNPRUISSEN. 

Agenten van de Maatschappij van 
Quenast, van de Hardsteengroeven 
der Maatschappij St. Georges en van 
de Bonner Portland-cement Fabriek 
Handelaars In Bazalt, Hardsteen, Straatkelen, 

Portland-Cement Bruinsteen, enz. 
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Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VAL DE TRAVERS, 
FABRIEK 

TE 

AMSTERDAM 
Beltweg N " . 3. 

TRADE M A R K . N A T U U R L . A S P H A L T 
VAN 

VAL DE TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

G e c o m p r i m e e r d e A s p h a l t w e g e n e n d i t o D o r s c h v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p h a l t - M a s l i c k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i n g - l t i n k s , M o u t v l o e r e n , 

K e l d e r s . 
K o l f - c n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a g a z i j n v l o e r e n , G a n g e n . V e r a n d a ' s , 

B r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , l i e l o n - F u n d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend. 
A s p h a l t speciaal tot w e r i n g v a n vochtige m u r e n . 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 
te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of bjj den Heer 
H . G. K N O O P S C.OZN., Beekstraat F . 62, te Arnhem. 

De Directeur, W. PATON WALSH. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G 
( V o o r r e k e n i n g v a n d e n S t a a t ) . 

Op Dinsdag den 25'"" November 1884, des na
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bjj de Moreelse Laan te Utrecht, 
van: 

Bestek No. 410. 
Het maken van eene Wachters-

woning op den Spoorweg tus
schen B R U M M E N en Z U T F E N . 

De besteding geschiedt volgens § 5'J van 
het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 5 d » November 1884 
ter lezing aan het Centraalbureau bjj de Mo
reelse Laan en aan het bureau van den Heer 
Sectie-Ingenieur M. J . V A N DUIJL te Zutfen 
is op franco aanvraag aan genoemd Centraal
bureau (Afd. Weg en Werken) te bekomen, 
tegen betaling van ƒ 0.50. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken) en door 
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

De aanwjjzing op het terrein zal geschie
den den 18*'B November 1884, des voormid
dags ten elf uren. 

Utrecht, den 3 d'» November 1884. 

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

S T O O M K E T E L S u 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
EERE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

H o l l a n d s c h e T u i n e n Z e e p a a r d , 
B i c k e r s t r a a t 

A M S T E R D A M . 

J. L. BACON & C°. 
Ingenieurs, aannemers van verwarming en ventilatie. 

Gouden Medaille, 
Tentoonstelling 1883, Amsterdam, 

Nieuwe vaart, 1.0 
AMSTERDAM. 

Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge
stichten , woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 

Projecten en begrootingen worden kosteloos 
geleverd. 

Portland-Cement, 
bekroond met dc Zilveren Medaille der 
Internationale Tentoonstelling te Amsterdam, 
in 1883. 

NEDERLANDSCH FABRIKAAT, 
in kwaliteit en prijs concurreerend met de 
meest gerenommeerde Engelsche merken. 

PRIJSOPGAVE en MONSTERS worden 
op aanvraag kosteloos verstrekt door de Fabri
kanten 

BRANTJES en LANKELMA 
te PURMEREND. 

Vraagt Catalog. 
NEDERL. 

Tan der 
G a l v . op 

LOONl 

Losanges , 
IJzeren Daken, 
en Zjjbekl., 

IJzeren Gebouwen, 
Gegalv. IJzeren 
Emmers, Tobben, 
Gieters, enz. enz. 

VERZINKFABRIEK, 

inden & Co. 
Dordrecht. 

Zuinigheids- I Niet aangroeien-
1 de en roestwe-

L 
Roosterijzers.! rende Verven. 

BECKER & BUDMNGII. - ARNHEM. 
K O N I N K L I J K E F A B R I E K ™ 

W A T E R P A S - , 

H O E K M E E T -
en andere 

I N S T R U M E N T E N 
voor I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S e n z . 

Geëmailleerd-ijzeren PEILSCHALEN, 

WEEGWERKTUIGEN. 
T E R R A - C O T T A - F A B R I EK 

gevestigd te ZEIST (sedert 1835), 
BEKROOND MET DIVERSE MEDAILLES. 

Magazijnen te Amsterdam, Achteroosteinde 
bij het Paleis voor Volksvlijt. 

Uitgebreide handel in: Kleurige Gevel- en Froflelsteen, Fransche Muur-, 
Vloer-, Trottoir- en M o s a ï k t o g e l s , alle soorten Dakpannen en IJzeren Dak
ramen. Portland-Cement franco aan elk Station op keur en prjjzen tegen elke 
concurrentie. 

Hardsteenhouwerij, gestampte Kunstzandsteen en 
Gegoten Cementen Voorwerpen. 

Eene groote keuze M A R M E R E N S C H O O R S T E E N M A N T E L S uit de Stoom-
marmerfabriek van den heer E . K . OZINGA is in onze Magazjjnen dageljjks ter bezich
tiging voorhanden. 

G R A F Z E R K E N en M O N U M E N T E N , B E E L D E N en V A Z E N , Marmeren 
en Bremer V L O E B E N , A L B A S T T N E en CHEMISCHE V E R F . 

MAMTIHT Co., 
Achteroosteinde, A M S T E R D A M . 
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Theod. Ferd. Eierhorst, 
I I A A K L E . \I 

LRTERT 

ASPHALTVLOEREN, 
van uitmuntende 

Asphalt-Mastik, uit de groeven der 

öeutschen Asphalt-Actren-Gesellschaft, 
der Limmcr u. Vorwohler Grubenfelder 

in HANNOVER en BRUNSWUK 
voor Trottoirs, Straatplaveisel, Pa-

brieken, Kegelbanen, enz. 
Waterdichte en Onbrandbare 

H O U T - A S P H A L T - V L O E R E N 

de beste V l o e r b e d e k k i n g v o o r B r u g g e n , 
alsook Zoldcrconstructic on Vloer voor 

Fabrieksgebouwen, Coneertlokalen, Schouw
burgen, Ziekenhuizen, Particuliere huizen enz. 

Marmer-Mozalk en Granito, 
Glas- en Stilï-Mozaïk. 

Houten Parketvloeren. 
Massieve Parketvloeren. 

Tapijt-Parket 
in dikte van 7, S, '.I en 10 m/m. 

Vochtwerende Parketvloeren. 

PARQUETS HYDROFUGES, 
Systeem D A M M A N & CASSARD, 

FAMILIE-LESSENAAR 
van verstelbare hoogte voor kinderen 

van fi tot 18 jaren. 

F A B R I K A N T E N : 
La Construction Industrielle 

te B R U S S E L . 

Turfmolm Strooi-Closet. 
PATENT VAN 

O T T O F O P F E , Kirchberg. 
Eenigste constructie, welke aan bestaande 

privaten zonder groote kosten kan aange
bracht worden. 

Goedkoopste en volkomen desinfectie voor 
Privaattonnen. 

Turfmolm heeft de eigenschap alle 
voohtige excrementen op te zuigen, 
waardoor de s t i n k e n d e amoniak-
gassen gebonden en de meststof in 
den vorm van snuif gemakkelijk ver
zonden kan worden. 

Het closet is van binnen voorzien van een 
mechanisme, dat lederen keer niet meer Turf 
molm strooit, als noodig is om de faeces te 
bedekken en te desinfectecren. 

Gekloofde Plafonneerlatten 
het beste en goedkoopste materieel voor plafonds. 

Groote party witte en bruine 

tot lagen prijs T E KOOP. 

D E O P M E R K E R . 8 November 1884. 

I'lltltllllt DR IIOLLAMISCIIE IJSNKL 
D E J O N G H & C . 

Civiel-Ingenieurs te Oude water, 
leveren en vervaardigen in den kortst mogelijken tjjd alle soorten van Stoombaggermo-
lens in hout- of jizerconstructie, volgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte en op. 
brengst van 150 tot 2000 M ' per werkdag, Stoomgraafmachines (Fxcavateurs), Stoom
werktuigen, Ketels, Drijfwerken, Locomobielen, Beimachines, Steen- en Tegel vorm
machines. IJzeren Kap- en B r u g c o n s t r u c t i ë n enz. 

Van ouds gevestigde Fabrieken 
VAN 

l H. TAN BERGEN, 
te Heiligerlee (prov. Groningen). 

Nieuwe Constructie 

B R A N D S P U I T E N , 
KIOEIKK VI M M VU. 

Het vers» gespui) van alle beproefde, 
buiten- en binnenlandsche Brandspuiten 

op UK 

W e r e l d t e n t o o n s t e l l i n g Ie A m s t e r d a m 
in 1 8 8 3 . 

H i e r v a n r e e d s 147 s t u k s a f g e l e v e r d . 

B E K R O O N D op Wereldtentoonstellingen 
Amsterdam 1883, 

Weenen, Londen, Parijs, 
Philadelphia. 

SPECIALITEIT IN: 

man TORENKLOKKEN, 
Torenuurwerken, zwaar Oietwerk, 
Koper- en Metaal -Compos i t i ën , Ma
chines- en Grofsmederij. — Echte Hen
nepen en Gomelastieken Brandspuitslan
gen en Emmers, geijkte Koperen Ba
lansen, Schalen, Gewichten, etc. 

A A N DE DRIE STOOM-MACHINALE 

Steen-, Dakpannen-en 
Draineerbuizen-Fabrieken, 
(werkende met zeven ovens), groote voorraad. 

~PHÖT0LITII0GRAPHIE, P H O T O Z I M O G R A P i T 
e n S t é r é o t y p e - I n r i c h t i n g 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zjjne inrichting voor Photclltlivgrupliie, 
bjjzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van H H . Architecten 
eu Bouwkundigen; op die voor Pliotailnca-
graplile voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Iio. -kwer
ken enz. ten dienste van H H . Uitgevers en op 
zjjne Mtrrcatype-lnrieliting voor H H . Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

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

De heer JOH. ü . S T E M L E R Cz. , te Am
sterdam, heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
bestellingen voor Plialalltliagrapliie, zonder 
prijsverhooging voor de bestellers. 

O. J- THIEME. 

LOUIS OtOFFIN & C IB. 
Avenue Rogier 27 Luik. 

L A R O C H E T T E S T E E N , bekroond op 
de Tentoonstelling der Maatschappij ter be
vordering der Houwkunst in 1882; verder 
Hardsteen, Keijen, Kalk , enz. enz. 
Monsters op aanvrage verkrijgbaar. 

G. J. VINCENT & C% 
Kunstsmeden, 

S C H I E D A M . 
Bekroond op de Internationale Koloniale 

en Uitvoerhandel Tentoonstelling 
te Amsterdam in 1883 met de 

Z I L V E R E N M E D A I L L E . 

Specialiteit in IJzeren Hekken 
FIJX SMEEDWERK. 

Leveren: Paardenruiven, IJzeren Ke
tels en Reservoirs voor water, olie, enz, 

KYANISEERFABRIEK 
VAN 

J. & D. V A N D E R POT 
R O T T E R D A M . 

Voor Rasterwerk, zoowel bezaagd als rus
tiek, Binten, Vloerdelen, geheele 

getimmerten enz. 
Volkomen behoedmiddel tegen rotten 

en Champignon, 
terwjjl de vloeren ook veel minder afslijten. 

Alles wordt op verlangen volgens 
teekening gereed gemaakt met bijlevering van hout. 

Commissionairs in 
O e n n e n - , V u r e n - , G r e e n e n - e n E i k e n 

B E S T E K H O U T . 
Eenige handelaren in de 

Prima PORTLAND-CEMENT, 
merk DVCKEKllOFF <t- SÜIIM:, 

in wichthoudende vaten van 180 Kilo en in 
zakken van 70 Kilo, niet vervalscht met hoog
ovenslakken , kalksteen, tras of andere bijmen
ging, en laat op de zeel van 900 mazen p. 
c.M*, hoogstens 4% achter. 

H A R D - en Z A N D S T E E N e n 

NIEDEBMENDISEB BAZALT LAVA-

Chemisch bereide V e r f , 
O L I E B I J T S E L S en V E R N I S S E N 

uit de fabriek van den Heer 
F . A. Q. V A N G E L D E R , 

te Rijswijk bjj ',» Huge. 

Italiaansche Mozaïkvloeren, 
volgens teekening. 

ENGELSCHE AARDEN BUIZEN. 
B E L G I S C H E G I P S . 

Vuurvaste Steenen en Vuurklei enz-

Gedrukt bij ö. W. van der Wiel & Cu., te Arolen. 
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Redacteur-Uitgever F. W. V A N G E N D T JGz. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia: JAN SPRINGER, 

C. B. POSTHUMUS MBYTES en A. W, WEISSMAN. 
Stukken voor het (ïenootschap, de Redactie betreffende, te adresseeren 

aan den Heer C. B. POSTHUMUS MEVJES, Kerkstraat 170 te Amster
dam , en die omtrent de Administratie van het Genootschap aan den 

Heer T H . G. STRENGERS, Oosterdoksluis, te Amsterdam. 
Alle andere stukken en advertentiën aan het Bureau van De Of merker, 

Driekoningenstraat N°. 28 te Arnhem. 

AMUMÜ 
A B O N N E M E K T /2.25 per 3 maanden of wel zes gulden per jaar bij 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag; voor het buitenland 
f 7.50 en Nedcrlandscn-IncHe" f 9.—, bij vooruitbetaling. 

A D V E R T E N T I Ë N , ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en IO 
cent voor een bewijsnommer, worden tot Vrijdag avond aangenomen 

Voor veelvuldige plaatsing of een groot aantal regels worden abon
nementen gesloten. 

AFZONDERI.IJKK NOMMERS, uitsluitend bij contante betaling te beko-
I men, ad 15 cent per stuk en 25 cent per plaat. 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T GENOOTSCHAP. 

Heeren Leden wordt bericht, dat: 

i°. Op de prijsvraag van een Buitensociëteit zijn in
gekomen 7 antwoorden, voorzien van de navolgende 
motto's: Peereboom, Zomerzorg, ?, Pindus, Amicitia, 
In Extremis en Ko-lom, die in de sociëteitszaal van 
het Genootschap gedurende de aanstaande week voor 

2° . Als i 8 t e gewone prijsvraag voor het jaar 1884— 
1885 wordt uitgeschreven: 

Een staand Uurwerk of Klok. 
Er wordt verondersteld, dat deze klok zal zijn be

stemd voor een openbaar gebouw en geplaatst in de 
vestibule tegen den wand, in een nis of arcade. De 
hoogte van den vloer tot het middelpunt van de wij
zerplaat moet bedragen 2.25 a 2.50 meter. 

Men verlangt het ontwerp op de schaal van 1 : 10 
en daarbij tevens te zien aangegeven de architectonische 
decoratie van den wand. 

De teekening moet uitsluitend in lijnen worden uit
gevoerd (tinten of kleuren mogen niet worden aange
bracht) en geschikt zijn ter reproductie voor photolitho
graphic; de omlijsting der teekening moet zich verhouden 
als 3 : 4. 

Aan den vervaardiger van het der bekroning waardig 
gekeurd ontwerp zal worden uitgereikt een premie van 
dertig gulden. 

3". Als buitengewone prijsvraag wordt uitgeschreven: 
Een Sckilderhuis. 

Er wordt verondersteld, dat dit schilderhuis zal zijn 
bestemd voor de militaire wacht en geplaatst op het 
voorplein van het Paleis op den Dam te Amsterdam. 

Het geheel moet gemakkelijk zijn te verplaatsen, 
en zal daarom geene buitensporige afmetingen mogen 
hebben of uit te zware materialen zijn saamgesteld. 

Men verlangt het ontwerp op de schaal van I : 10. 
De uitvoering der teekeningen wordt geheel vrijge

laten. 
Aan den vervaardiger van het der bekroning waar

dig gekeurd ontwerp wordt toegekend een premie van 
vijftien gulden, aan dien van het daaropvolgende een 
premie van tien gulden. 

4 0 . de mededinging aan de prijsvragen, hierbo
ven sub 2 en 3 vermeld, is opengesteld uitsluitend 
voor gewone leden van het Genootschap, en de 
inlevering der ontwerpen, met stipte inachtneming van 
art. 67 der wet en vergezeld van een correspondentie
adres , teneinde zoo noodig met den vervaardiger te 
kunnen correspondeeren , moet geschieden vóór of op 
den 8sten December 1884, ten huize van den iste-
Secretaris, Oosterdoksluis 29 te Amsterdam. 

Ncmeerts het Bes tuit r, 
de iste-Secretaris 

Th. G. Strengers. 

(A.etA.) D E BOUWKUNST IN TIROL 
door 

W. J. CAMMAN PZ. 

(Vervolg en slot van bladz. 391). 
De hoofdingang van een huis in een der steden van 

Tirol is meestal door gehouwen steen omgeven, en 
de houten, met ijzer beslagen deur draait aan zware 
gesmeed-ijzeren hengsels. Het slot is op de deur aan 
de binnenzijde bevestigd en van zeer soliede en prac
tische constructie. Grendels, schuiven en sluitboo-
men zijn allen met smaak bewerkt, en de oude 
Gothische en Renaissance deurbeslagen, die men nog 
vrij talrijk aantreft, dienen ook thans nog ten voor
beeld, zoodat met eenvoudige hulpmiddelen een zeer 
aangenaam effect wordt verkregen. 

De raam- en deurkozijnen zijn zeer licht, daar zij 
geen constructieve deelen van de gebouwen vormen, 
zooals bij onze dunne muren van baksteen. De ramen 
draaien gewoonlijk naar binnen open, doch in oude 
woningen treft men ook schuiframen aan, die in de 
houten wandbetimmering schuiven. Behalve de vroe
ger reeds genoemde zeshoekige of ronde ruitjes, ziet 
men in de nieuwere gebouwen ook grootere ruiten 
met roeden of wel spiegelglas. Het raamhout is zeer 
licht, waarom men ter versterking hoekijzers aanbrengt. 
Bij zeer oude gebouwen treft men overal ijzeren hek
ken voor de ramen aan, die soms zeer fraai bewerkt 
zijn en door kunstige krullen en bladvormen bekroond 
worden. Soms springen deze hekken 20 a 25 c.M. 
voor, of heeft men ze van onderen met een vooruit? 
springende bocht gemaakt, zoodat men het hoofd bui-
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ten het venster kan steken zonder zich aan het hek 
te stooten. 

Bijna elk huis heeft een erker, en men vindt dan 
ook, wat dit bouwdeel betreft, een rijke verscheiden
heid van motieven. De erkers hebben halve veelhoeken 
of cen halven cirkel tot grondvlak, rusten op zware kraag
steenen of zijn geleidelijk uit het muurvlak overgebouwd. 
De afdekking bestaat uit gehouwen steen, doch soms 
ook uit pannen of pleisterwerk. Soms gaan zij slechts 
ter hoogte van één verdieping op, doch het is ook 
niet zeldzaam dat zij, door een spits dak afgedekt, 
tot boven de kroonlijst uitsteken , en dan met wind
wijzers of gesmeed-ijzeren ornement versierd zijn. Een 
enkelen keer treft men ook wel erkers aan, die op een 
massieven pijler rusten , welke op de straathoogtc reeds 
aanvangt. Ook vindt men somwijlen erkers, die van 
boven plat afgedekt zijn en, door een balustrade, die 
erop geplaatst is, ook als balkon kunnen dienst doen. 

Ankers laat men zelden in het gezicht; slechts treft 
men ze aan daar, waar door trekstangen het spatten 
van gewelven moet tegengegaan worden. Ook steun-
bceren ziet men wel tot dit doel aangewend, en in 
smalle straten luchtbogen, die van den eenen gevel 
naar den anderen reiken, en soms driehoog boven 
elkander zijn aangebracht. Deze luchtbogen zijn door 
dakpannen of platen van gehouwen steen afgedekt. 

Boven het dak van bijna ieder huis ziet men een 
uitbouw met een naar het zuiden gekeerde, overwelfde 
opening, en aan de noordzijde schuin met dakpannen 
afgedekt. Deze uitbouw dient om de zolders en de 
trapzalen te verlichten, en is daarvoor zeer geschikt, 
daar het sterke zonlicht, dat hier gewoonlijk schijnt, 
door het gewitte gewelf naar beneden teruggekaatst wordt. 

De dikte der muren verschaft ruimte in overvloed 
voor rookleidingen; de daarop geplaatste schoorsteenen 
zijn van breuksteen of van baksteen, en meest ge
pleisterd. De dakvensters zijn klein en zeer eenvoudig 
en slechts zelden van ramen voorzien. 

Voor de fundeering behoeft men in Tirol geen groote 
kosten te maken, daar het ontgraven van een voet of 
wat grond voldoende is. Palen worden alleen geslagen 
als aan den oever van een rivier gebouwd moet worden, 
en deze palen hebben reeds op vier meter diepte vol
doenden stuit. Bij nieuwere gebouwen past men ook 
wel beton of zandfundeering toe, als de grond wat 
slap mocht blijken. 

Na aldus het woonhuis in het algemeen, vooral wat het 
uitwendige en het constructieve gedeelte betreft, te heb
ben besproken , wensch ik thans nog iets omtrent de ver
siering en inrichting van het inwendige mede te deelen. 

Het verbaasde mij ten hoogste, in een marmer-
land als Tirol, nergens de fraaie witte marmervloeren, 
die in mijn vaderland voor gangen en portalen 700 
gaarne worden gebruikt, aan te treffen. Hoewel aan 
het witte marmer een zeker koud effect niet te ont
zeggen valt, heeft het toch iets deftigs. Het marmer 
dat men hier aanwendt is rood of witachtig, en komt 
hoofdzakelijk van Trente (Trient, Trento). Het is 
zeer hard, doch schilverig, zoodat het zich niet goed 
laat polijsten. Voor traptreden gebruikt men ook wel 
graniet; porfier wordt, wegens zijn moeilijke bewerking , 
slechts als breuksteen gebezigd. De gangvloeren zijn 
meest van hout, soms ook van dunne steenplaten of 
terrazzo vervaardigd. 

Wat de versiering van het inwendige der huizen 
aangaat, ziet men duidelijk den invloed der verschil
lende stijlperioden. Dikwijls stuit men, na door een 
Gothische poort te zijn gegaan, en een met kruisge
welven afgedekte vestibule te hebben betreden, op de 
baroque vormen der XVIIIe eeuw, waarmede de ka
mers zeiven versierd zijn. Deze woeste krullen, waar

mede zelfs de oven opgetooid is, passen volstrekt niet 
bij de Gothische profielen. 

Er zijn enkele vertrekken in hun oorspronkelijke 
gedaante bewaard gebleven , doch meest in eenvoudige 
woningen , daar de armeren niet met den tijdgeest mede 
konden gaan zooals de rijken. 

In bijna alle kamers treft men een vrijstaanden, of 
half uit den muur te voorschijn tredenden oven aan. 
In dit laatste geval dient één oven om twee vertrek
ken tegelijkertijd te kunnen verwarmen. Deze ovens 
zijn van gebakken steen en bekleed met verglaasde, 

I gekleurde, en relief of glad bewerkte tegels. Zij worden 
dikwerf in de gang, dus buiten het vertrek, gestookt. 

De wanden zijn meest allen beschilderd , soms zeer 
eenvoudig, maar ook dikwerf zeer rijk, en op verschil
lende plaatsen heeft men prachtvolle antieke muur
schilderingen ontdekt. In den regel worden rijke or
nementen op een donkeren, effen grond geschilderd, 
en het geheel door een min of meer uitvoerig bewerkten 
rand afgesloten. Voorheen schilderde men al dit or
nement uit de hand, doch thans wordt het in den 
regel met behulp van „schabionen" vervaardigd. 

Ratten- en muizennesten zijn in de Tiroolsche huizen 
schier onbekend, daar men nimmer behangselpapier 
bezigt, op eenigen afstand van den muur gespannen , 
zooals bij ons. Ook uit een hygiënisch oogpunt ver
dient de Tiroolsche wijze van muurbehandeling de voor
keur boven de onze, want behangsels bieden aan ziekte
kiemen een goede gelegenheid aan , om zich te kunnen 
ophoopen. 

De plafonds zijn in hout betimmerd of als vakwerk 
behandeld, cn in zachte kleuren beschilderd. Plinten 
zijn genoegzaam onbekend, en meestal slechts geschil
derd, terwijl tot het bedekken van den naad tusschen 
de vloerdelen en den muur een lat, die afgeschuind 
of geprofileerd is, gebruikt wordt. Ook het indrijven 
der spijkers in de vloerdelen is hier niet in zwang. 

De deuren zijn, wat een Hollander zeer vreemd 
schijnen zal, van een sponning voorzien, en ook de 
ramen zijn op deze wijze bewerkt. Hang- en sluitwerk 
der deuren is niet, zooals bij ons, met veel moeite 
verstopt, doch blijft in het gezicht; ook behangen deuren 
zijn in Tirol zelfs niet bij name bekend. 

De begane-grondverdieping der huizen is meestal 
overwelfd en dient, zooals wij reeds vroeger opmerkten, 
zelden tot woning. Onze gewone balkzolderingen kent 

j de Tiroler niet. Zijn moerbalken zijn rijk geprofileerd 
j en rusten op gebeeldhouwde consoles en ook de kin

derbalkjes bezitten geprofileerde hoeken. 
Met een eenvoudig rood en groen biesje weet men 

in Tirol wonderen te doen, en verkrijgt men een effect, 
dat vrij wat beter is dan dat van onze behangsels met 
vergulde en verzilverde bouquetten, of van onze met 
zwevende engelfiguurtjes beschilderde plafonds. 

De algemeene indruk der vertrekken is die van 
groote gezelligheid. Wanneer de zon door de kleine 
vensters met in lood gevatte ruitjes de kamer binnen
dringt , en op de harmonieus beschilderde wanden haar 
getemperd licht doet schijnen, cn men werpt dan een 
blik in het vertrek, waar schotels, tropeeën en andere 
voorwerpen met smaak gerangschikt zijn, waar een 
„hübsches Madel" in de erker, met een snorrende poes 
als het zinnebeeld der huiselijkheid aan haar zijde of 
een fraaie hond als het zinnebeeld der trouw aan haar 
voeten, met veel vaardigheid en kunstzin eenig naald
werk verricht, terwijl de oude klok haar regelmatig 
tikken hooren doet, dan beseft men eerst wat de Tiroler 
onder „Gemüthlichkeit" verstaat. 

Ik eindig nu mijne beschouwingen, om die binnen 
niet te langen tijd te vervolgen en dan de kerkelijke 
architectuur van Tirol te bespreken. 
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A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 
Vergadering van 12 November 1884. 

Tegenwoordig 4 bestuurders, 37 gewone leden, 1 
buitenlid, I kunstlievend lid en 4 geïntroduceerden. 

Nadat de heer L . F. Schöler, op de vorige verga
dering als lid aangenomen, is geïnstalleerd, deelt de 
Voorzitter mede, dat op de prijsvraag voor een Buiten
sociëteit zijn ingekomen 7 antwoorden met de motto's: 
Peereboom, Zomerzorg, ?, Pindus, Amicitia, In Ex
tremis en Ko-lom. Deze ontwerpen zijn op de socië
teitszaal tentoongesteld. 

De heer Oostinjer houdt zijne aangekondigde bij
drage en behandelt: „Het verband tusschen de wis
kunde en de kunst in het algemeen" , welke voordracht 
door genoemden heer tot plaatsing in De Opmerker 
zal worden afgestaan, zoodat hij verzoekt, indien eenige 
leden over dit onderwerp wenschen te discuteeren, dit 
tot na de opneming uit te stellen. 

De Voorzitter dankt den heer Oostinjer voor zijne 
belangrijke bijdrage, waarna de heer Löning ter be
zichtiging stelt het plaatwerk „Revue de I'Architecture 
en Belgique", dat met aandacht wordt bezichtigd en 
waarvoor hem de dank der Vergadering wordt ge
bracht. 

Voorts wordt medegedeeld, dat in het orgaan zul
len worden opgenomen de programma's der prijsvragen 
voor een Schildwachthuisje en voor een Staande klok. 

Nadat tot nieuwe leden zijn voorgesteld de heeren: 
A. C. Boerma, A. de Bruijn en P. F. Meijer, wordt 
de vergadering gesloten, onder dankzegging aan de 
leden voor hunne tegenwoordigheid. 

BEURSPRIJSVRAAG. 

Op de prijsvraag zijn 199 antwoorden ingekomen onder 
de volgende motto's: 

38 Nc(e)derland 
39 Moed en Volharding 
40 Glilck iiuf 

1 Hanibal. 
( Arbeit ist des Menschen 

2 J Zierde 
[ Segcn ist der Mühe Preis 

3 A . G. R. 
4 Carpe diem. 
5 Stet 
6 Erst besonnen, dann be

gonnen 
7 Jacob van Campen 
8 Lebcn athme die bildendc 

Kunst 
9 City Life 

10 Nul ne nait maltre 
11 Hic jacet 
12 Streben und Hoffen 
13 Alles is gave 
14 Ikarus 
15 Die Kunst dem Handel 
16 Nord Venedig 
17 Bon vouloir ne fait pas suc

ces 
18 Nordwcst 
19 Giro 
20 L a Bourse ou la vie 
21 Naamloos 
22 Fugit irreparabile tempus 
23 (B. Stevens) 
24 Caracalla 
25 Wijsheid, Kracht, Schoon

heid 
26 Majori cede 
27 Het wapen van Amsterdam 

in een cirkel (teekening) 
28 Gedanke und Vollzug 
29 Alkona—Mercurius 
30 De vijf werclddeelen 
31 Multivocati, pauci electie 
32 De Ruijter 
33 Oranje boven. 
34 + 1 — I = o 
35 A l'Union 
3° Sans souci 
37 Amsterdam- Merkflr—1884 

(teekening) 

41 Boerse 
42 M F E 
43 Lillc 
44 Architectura 
4 ; Hollandia. 
46 Neptunus 
47 L'apparencc extér ieure d'un 

edifice doit être la conse
quence de ses dispositions 
intérieures . 

48 Travail et perseverance 
49 Een anker in een cirkel 

(teekening). 
50 Amstel 
51 His humeris his inqu'hu-

meris ego corpus Achillis. 
Et simul arma tuli quae 

nunc quoque ferrelaboro 
(Ovid) 

52 Kunst veredelt 1884 
53 Tranun 
54 Tot bloei van Neerland's | 

koophandel 
55 Perseverando 
56 Bravuro assai, poco spero 
57 Hulde aan Neerlands bouw

trant der 17" eeuw 
58 Minerva 
59 Licht 
60 Est modus 
61 Mercaturae Ars 1884 
62 Multa potentibus multa 

desunt 
63 Amstelodamo 
64 Beurs 
65 Mercurius 
66 Cosmopoliet 
67 Problema 
68 Dam 
69 Het wapen van Amster

dam met het devies: Je 
Maintiendrai (teekening), 

70 Aan Kunst verbonden 
71 «Vaderland", geschreven 

op een klimmenden 
leeuw (teekening). 

72 Kudos 
73 Mercaturae 
74 Experience 
75 Amstel 
76 Fundamentum 
77 Interim 
78 Sphinx 
79 Erst gut bedacht, dann 

flink gemacht 
80 Vrede en Arbeid 
81 Damrak 
82 En desespereert nimmer 
83 PerseVérance 
84 Per aspera 
85 Hermes 
86 Labor improbus omnia 

vindt 
87 Cosmopoliet 
88 Jam claudite rivos 
89 Nejupitcrquidemomnibus 
90 Quare? 
91 Ammerack 
92 Lc style actuel 
93 Labor 
94 Architectura 
95 Een rechthoekig trapezium 
96 Aurea mediocritas 
97 Fortuna 
98 K ie l , Koe, Ploeg 
99 1884 in twee driehoeken 

(teekening) 
100 Ken postzegel van j ' / , cent 

in een driehoek 
101 Fcstina lente! 
102 D i a m è t r e 
103 Damrak 
104 Instar Omnium 
105 St. Willcbrord 
106 Lieven de Key 
107 Kurzer Saai 
108 Rast ich, so rost ich 
109 Dc kunst is eeuwig schoon 
110 Suscipere et finire 
i n Twee driehoeken in cen 

cirkel (teekening) 
112 's Lands wijs, 'slands eer 
113 Nemo 
114 A mon étoi le 
115 Amsterdam 
116 Pecunia est potentia 
117 Pallas 
118 Bursa 
119 Acs potestas 
120 Batavia 
121 De aanhouder wint 
122 Arbor Felix 
123 Espérance 
124 Calimaque 
125 Nunquam retrorsum 
126 A la hausse 
127 Semprc avanti 
128 Time is money 
129 Nach Golde draengt 

A m Golde haengt 
Doch alles 

130 Labor omnia vincit 
131 Kosmos 
132 Tsa 
133 A (in twee cirkels) 
134 K. H . 
135 31 October 1884 
136 Arbitrage 
137 Strijd mee in onzer dagen 

strijd 

138 Abydos 
139 Tempo cattivo 
140 Spero 
141 Atroh 
142 Bob 
143 Amsterdam 
144 Ruyter 
145 Hoop 
146 Voor Vaderland 
147 Je Maintiendrai 
148 Het tceken van De Stier 

(sterreieeid) 
149 Dam 
150 Het wapen van Amster

dam , met het devies: 
»In hoe signo floresco" 
(teekening) 

151 Batavia 
152 l'ourquoi pas 
153 V (in twee cirkels) 
154 Batavia 
155 Nederland 
156 Arbeid adelt 
157 A R S 
158 Het wapen van Amster

dam in een cirkel (tee
kening) 

159 Twee driehoeken in twee 
cirkels (teekening) 

160 La Venezia del Nord 
161 Batavia 
162 Amsterdam 1111 
163 Oranien 
164 Zuidersee 
165 Elisabeth 
166 Basilica 
167 Fidcliter 
168 100;, 
169 Vitruvius G. 
170 Noordoost 
171 Ruyter (1607—1676) 
172 Y 
173 Een ooievaar in eeneirkel 

(teekening) 
174 lm Handel zeigt sich des 

Landes Kraft 
175 Across the Channel 
176 Voilé 
177 Een rechthoekige driehoek 

(teekening) 
178 France 
179 Je Maintiendrai 
180 Welcome 
181 Salve? 
182 Constans 
183 Sic 
184 Altionos 
185 Dat Neerland's handel 

bloeie! 
186 Hope on , hope ever 
187 Dc wassende maan (tee

kening) 
188 Fortuna 
189 Handel 
190 Enfin! 
191 S i éba 
192 L'art comme le commerce 

unit les peuples 
193 Adonhiram 
194 Commerce; richessc des 

nations 
195 Neerland! 
196 Ecce 1884 
197 Eintracht 
198 Reine des mers 
199. En avant. 

Maandag jl. kwam de Jury voor de eerste maal bij
een. De k. k. Baurath F. Schmidt neemt het vice-
presidium waar, terwijl het secretariaat aan den heer 
Dirksen, ambtenaar bij de Publieke Werken, op
gedragen is. Als algemeen Voorzitter, tevens lid van 
het dagelijksch Bestuur der Gemeente Amsterdam, is 
de heer Jac. Ankersmit, Wethouder van Publieke Wer
ken , opgetreden. 

Naar wij vernemen zal de tentoonstelling vermoede
lijk Woensdag e. k. voor het publiek geopend worden. 
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In het Belgische Dagblad 1'Echo du Parlement de 
Bruxcllcs, komt het volgende artikel voor: 

CONCOURS POUR L A CONSTRUCTION D'UNE 
N O U V E L L E BOURSE A A M S T E R D A M . 

C'est avant-hier lundi a midi qu'a eu lieu a l'hotel de 
ville d'Amsterdam, l'installation des membres du Jury, 
chargé de se prononcer sur le mérite des projets, présentés 
au concours pour la construction d'une nouvelle Bourse. 

l8oprojets, comportant tout au moins 1.500 dessins, 
sont exposés dans la salie de la bibliothèque du Mu-
sée; c'est le concours le plus colossal, qui se soit pré
senté jusqu'ici; M. M. les Jurés auront fort a faire 
pour trier dans pareil didale, les dix projets les plus 
méritants. Tout cc qui peut taper d l'ocil, a été géné-
reusement dépensé par les concurrents: fagades et coupes, 
rendues de la facon la plus attrayante avec ciels aux 
teintes légères et azurées, perspectives de boulevards 
avec arbustes et canaux, le tout animé de promeneurs, 
de cavaliers, de voitures, voire même de trams; ce ne 
sont plus projets d'architecture, ce sont de vrais ta
bleaux , présentés pour un concours d'aquarelles. 
Une chose, qui nous a un peu surpris, cest qu'il 
n'y a pas dans tout Ie Jury un architecte, qui ait con-
struit une Bourse, et cependant Berlin, Francfort, 
Brème, Liverpool, Bruxelles, possèdent des specimens 
nouveaux de ce genre de construction ; le programme, 
il est vrai, entre dans des détails circonstanciés sur les 
besoins de la Bourse d'Amsterdam, sur les dimensions 
a donner a chacum de ses services et sur leur orien
tation; le Jury se bornera sans doute, as'assurer si I'on 
a suivi scrupuleuscment ces conditions multiples. 

Un autre point essentiel, et celui-la est important, 
c'est le chiffre devaluation de 3 a 4 millions au maxi
mum , inscrit sur la couverture et a l'en-téte du pro-
gramme; — on doit savoir que quatre millions pour 
construire a Amsterdam un monument de l'espècc, 
dont les fondations sur pilotis absorberont seules 500,000 
francs au moins, ne sont pas le Pérou, et que pour 
répondre a la distribution imposée, il faut rester dans 
des données architectuiales bien modestes pour ne pas 
dépasser le chiffre maximum de 4 millions. Ce qui 
s'est passé a Bruxelles, lors du concours de l'Eglise 
de Laeken, est un exemple, un abus qu'il faut éviter 
dans un concours sérieux: le programme stipulait, que 
tout projet dépassant manifestement la somme de 800,000 
francs, serait écarté du concours, et l'on donna la 
palme a M. Poelaert, demandant huit millions pour 
ï'exécution de son oeuvre, qui ne sera jamais achevée! 

Quel style faut-il donner a une Bourse? voila certes 
un champ ouvert a la discussion. Le point de depart 
de la Bourse est Ia Basilique Romaine „qui était une 
vaste salie, entourée de deux étages de galeries, oü 
se rendait la justice, oü l'on discutait les interets de 
I'Etat et oii sc traitaient les affaires eommcrcialcs." 
(Des monuments anciens et modernes. Leon Vandoyer 
architecte). 

Puis sont venues les premières cathédrales du moyen-
age; voici ce qu' ajoute l'éminent architecte Viollet-le-
Duc, après sa première description de Notre-Dame 
de Paris: „Lacathédrale, ainsifaite, avait un caractèrc 
d'unité et dc grandeur, que les adjonctions postérieures 
lui ont fait perdre en partie. Dans ces Basiliques, au 
milieu desquelles l'autel unique semblait présider, 
se tenaientdes assemblees, qui n'avaient rien de religieux. 
Des marchands s'itablissaicnt intt'ricurcmcnt dans les 
collatt'raux. L a , a toute heure du jour, on pouvait se 
réunir , s'occuper des affaires de la Cité." II faut se 
rappeler qu' alors tout acte mème civil, se rattachait 
par un certain cöté aux habitudes religieuses; qu'en 
toute occasion il fallait avoir recours a l'intervention 

des cleres, et on reconnaitra que les évêques étaient 
parfaitement entrés dans l'esprit de leur époque en 
élevant ces larges abris, dont ils occupaient le centre 
et oü il semblait qu'ils dussent être pour toujours les 
arbitres des interets de la cité. 

L'époque de transition du Gothique a la Renaissance 
et la Renaissance surtout, nous ont laissé quelques 
specimens de Bourses ou Halles, parmi lesquels nous 
citerons la Bourse d'Anvers, les Halles de Bruges, 
d'Ypres, etc. 

L'introduction du fer dans les grandes constructions 
contemporaires et le confort, auquel on nous a habitués 
dans toutes les operations de la vie, doivent apporter 
un changement notable dans les dispositions intérieures 
de ces sortes de monuments; mais les heureuses pro
portions , les perspectives, que donne l'emploi multiplié 
des points d'appui, ne sont-ce pas des conditions un 
peu sacrifices aux facilités, que l'on a de nos jours, a 
obtenir de grandes portées, qui tendent a appauvrir ou 
a amoindrir l'intérieur d'un edifice? Tels sont les points 
essentiels sur lesquels le Jury du Concours pour la 
construction de la Bourse a Amsterdam, devra se 
prononcer. 

Nous ferons connaitre a nos confrères, le résultat de 
ce grand tournoi artistique, intéressant a tous les points 
de vue. 

THÉOPHILE FUMIÈRE. 

D E TENTOONSTELLING IN ARTI E T 
AMICITIAE. 

IV. 
Hoewel de stadsgezichten in Arti niet talrijk zijn , 

gelooven wij toch, dat de weinige, die men er vindt, 
de bijzondere belangstelling van de lezers van dit blad 
zullen wekken. 

De schilder van stadsgezichten toch moet iets van 
een architect in zich hebben, wil hij kunstwerken le
veren , die den toets der critiek kunnen doorstaan, en 
meer dan eenig ander kunstenaar moet hij studie van 
perspectief en van de verschillende stijlvormen hebben 
gemaakt. 

Reeds in de XVIIe eeuw kon men opmerken, op 
hoe verschillende wijze de kunstenaars het stadsgezicht 
opvatten. De schoone uitvoerigheid van een Jan van 
der Heijden of een Gerrit Berckheijde spreekt van 
een gansch andere opvatting, dan de pikante lichtscha-
keeringen en de wazige tinten van den Delftschen Van 
der Meer. 

Klinkenberg schijnt zich den laatste tot voorbeeld 
gekozen te hebben, en streeft ernaar, door grillige 
lichteffecten den beschouwer te boeien. Zijn „Oude
gracht te Utrecht" (N". 136) is een poging, om het 
helderste licht tegen de donkerste schaduw te doen 
contrasteeren. Wij hoorden deze schilderij bij eene 
photographic vergelijken , en inderdaad, evenals zoo
vele schilderijen van Klinkenberg, vertoont ze een bijna 
photographische juistheid. Is dit echter wel het hoog
ste doel der kunst ? Wij gelooven het niet en zouden 
wenschen, dat Klinkenberg, behalve de pikante licht
effecten , ook meer en meer de breede wijze van schilde
ren, aan zijn grooten Delftschen voorganger eigen, leerde 
navolgen. Vooral hoede hij zich in het vervolg voor 
glaceeren, wat wel een zekere helderheid en door
schijnendheid , maar tevens een zekere geliktheid 
ten gevolge heeft. 

In de onmiddellijke nabijheid van Klinkenberg's schil
derij hangt het stukje van Mar. Heijl (102), „Nijmegen" 
getiteld. Het is eene impressie, maar eene van dc 
beste soort. Het grauwe, koude morgenlicht giet zich 
over de Waal uit met een natuurlijkheid, die men bij 
de andere stadsgezichten tevergeefs zoekt, en de dom-
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melige toon, waarin de bevallige silhouet van de oude 
stad geschilderd is, treft door zijn juistheid. Een paar 
plekjes op den voorgrond, die nog met (naar wij ho
pen de laatste) overblijfselen van het bekende lichte 
groen uit des schilders verfdoos zijn bedeeld, zullen 
misschien nog wel verwijderd kunnen worden. 

De uitvoerigheid, waarmede C. Springer onze zeven-
tiende-eeuwsche architectuur weet weer te geven, wordt 
door de kenners op hoogen prijs gesteld, en moet, 
dunkt ons, vooral voor de beoefenaars der bouwkunst 
veel aantrekkelijks hebben. De schoone details onzer 
patriciërs-woonhuizen, onzer grillige torens en pronk-
vollc raadhuizen worden door Springer met zorg ge
teekend en behandeld in een kleurgamma, die door 
de impressionisten wel voor „conventioneel" wordt 
uitgekreten, maar op den beschouwer een harmonischen 
indruk maakt. Al willen wij niet beweren dat Springer's 
N". 240, „Gezicht op de Leidschegracht bij de Hee
rengracht te Amsterdam in de 2 , l e helft der 1 f eeuw", 
tot de beste stukken behoort, die wij aan zijn vrucht
baar penseel te danken hebben , toch zijn ook de reeds 
genoemde qualiteiten erin te vinden. 

„Een gezicht te Enkhuizen" geeft ons de heer Eversen 
te zien (N". 62), en doet ons daar kennismaken met 
een der karakteristieke plekjes van die interessante stad; 
zijn teekening is juist, zijn coloriet warm. 

Als wij nu nog de stadsgezichten van Gips, te 
Schiedam, en van Èbersbach , te Amsterdam, genoemd 
hebben, kunnen wij gerust van het stadsgezicht af
stappen , daar, wat er verder in dit genre aanwezig is, 
onze aandacht niet verdient. 

Gaan wij thans tot het zeegezicht over. De parel 
der tentoonstelling is ongetwijfeld de prachtige zee van 
Mesdag (N". 172), „Tot vertrek gereed" getiteld. Ziet 
men in den regel van Mesdag schilderingen van het 
element in al zijn onstuimigheid, thans geeft hij ons 
de Noordzee op een zomerschen dag. De prachtige 
blauwe lucht welft zich over de grijsgroene zee, waar
op de pinken dansen, ter uitvaart gereed. De illusie 
is bij deze schilderij volkomen, en het water schijnt 
te golven, de wolken schijnen te drijven, de pinken 
waant men te zien dobberen. Hier kan men zien, 
welk een natuurwaarheid door een welbegrepen impres
sionisme te verkrijgen is. 

De beide stukken van Jhr. E . van Heemskerk van 
Beest, N". 93 „Stormweer" en N". 94 „Novemberdag 
bij de Uiterton", doen dezen zeeschilder van zijn be
kende gunstige zijde kennen. Vooral het laatste, waar 
het schip slechts flauw door den mist te zien is, komt 
ons uitstekend geslaagd voor. 

Behalve de hier genoemde schilderijen, zijn er geen 
zeegezichten, die door bijzondere qualiteiten uitmunten. 
Greive en Rust blijven in hun gewone manier, en 
enkele andere „marines" kunnen wij gerust onbe
sproken laten. 

Als dierenschilderesse neemt mevrouw Ronner een 
eerste plaats in, en de vermaardheid, die zij door haar 
kattentafereeltjes verkregen heeft, is wel verdiend. In 
haar „Goede verstandhouding" handhaaft zij haar ouden 
roem. 

Met bijzonder veel belangstelling zagen wij de beide 
schilderijen van Van der Valk, een ons tot dusverre 
onbekend kunstenaar, die in zijn n ". 261 en 262, 
respectievelijk „In den stal" en „In dc box" getiteld, 
zich een uitstekend paardcnschilder toont, en die de 
goede tradition"' van een Verschuur in eere weet te 
houden. Teekening en kleurenharmonie zijn in deze 
beide stukken te prijzen. 

De „Palmpaardenmarkt te Utrecht" (N°. 55) van 
O- Eerelman geeft blijk van ernstige studie, maar de 
achtergrond smelt niet harmonisch met den, door tal 

van paarden gestoffeerden, voorgrond samen, waardoor 
een rammelend effect ontstaat. 

Het „Nachtverblijf der schapen in Drente", van 
Ter Meulen, zou een goede schilderij zijn, indien zij 
niet werd ontsierd door een lucht zoo bloedrood, dat 
men eraan twijfelt, of de schilder dit effect wel aan 
de natuur ontleend heeft. 

De „Honden" van Cunaeus willen ons niet be
vallen. Door een al te groote mate van „achevé" 
hebben ze iets porseleinachtigs gekregen, zoodat men 
wanen zou, dat ze eer in een „bonheur de jour" thuis-
behooren dan wel in het werkelijke leven. Ook de 
koeien van Stortenbeker hebben te zeer iets glasachtigs 
om ons te kunnen bekoren. 

Wij stippen ten slotte nog de schilderijen van Van 
der Flier (schapen), Hulk (honden) en Schouten (koeien) 
aan, waarna wij gelooven, ook de dierenschilderingen 
afgehandeld te hebben. 

Het stilleven trekt tal van kunstenaars en vooral 
veel kunstenaressen bij voortduring aan. Ofsehoon wij 
niet veel voor het stilleven als genre voelen, moeten 
wij toch erkennen, dat er fraaie stukken bij zijn. 

In de eerste plaats noemen wij de N u s . 204, 205 en 
206, door mevrouw Ronner's dochters ingezonden. Zij 
zijn met veel „chic" gedaan en hoogst gedistingueerd 
van toon. 

De tak gele rozen van mej. Adriana Haanen (N°. 
82) is zeer delicaat van behandeling, en doet onze 
bekende bloemenschilderesse alle eer aan. 

De bloemen van mej. C. van Hoorn (N°. 114) zijn 
wat glasachtig geworden, daar de schilderes naar het 
verkrijgen van al te veel licht streefde. Het stilleven 
van mej. Henriette van Hove (N°. 107) geeft blijk van 
ernstige studie. Ook dat van J. E. Mazurel (N". 160) 
is niet onverdienstelijk. Mej. Rooseboom geeft ons 
vruchten te zien (N°. 208), die met zorg geschilderd 
zijn, en de „Rijpe pruimen" (N°. 216) van mej. Van 
de Sande Bakhuizen toonen veel gevoel voor kleur. 

De Heer Charles Roskam zond seringen (N". 209), 
die misschien een weinig „cru" van toon, doch juist 
geschilderd zijn. De „antiquiteiten" van Mej. Vos 
(N". 277) vormen een harmonisch geheel en zijn met 
veel gevoel weergegeven. 

De overige en talrijke stillevens in Arti's zalen moeten 
wij hier onbesproken laten. De meesten hebben noch 
groote verdiensten, noch groote gebreken. 

In ons laatste opstel zullen wij het genre, en wat er 
verder merkwaardigs in Arti is, behandelen. 

PITTORE. 

^MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

AFDEEL] N< I LEEUW A K I >EM . 
Vergadering van Vrijdag 14 Noi'cmbcr 1884. 

Nadat door den Voorzitter deze bijeenkomst is ge
opend , en dc notulen van de vorige vergadering wer
den goedgekeurd, werd aan het lid Baron het woord 
gegeven, die op zich had genomen, eene bespreking 
over het ambachtsschool-onderwijs in te leiden, in ver
band met het daaromtrent gesprokene door den heer W. 
C. Metzelaar, op de laatste Algemeene Vergadering 
der Maatschappij. 

Ofschoon de heer Baron het waardeerde, dat mannen 
als de heer M . , zich voor het bouwkundig onderwijs 
aan den aanstaanden handwerksman in de bres stellen, 
betreurde hij het zeer, dat dit zoo onvoorbereid was ge
schied. Spreker toch was van meening dat, wilde men 
eene zoo belangrijke zaak als die van het ambachts
school-onderwijs zoodanig bestrijden als door den heer 
M. op de jongste Algemeene Vergadering onzer Maat
schappij werd gedaan, men zich eerst wel degelijk 
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op de hoogte moest stellen, wat eigenlijk dat onder
wijs is en wat er de resultaten van zijn. 

Dat de heer M. dit niet heeft gedaan , bleek reeds 
dadelijk uit zijne bewering, dat genoemd onderwijs niet 
voldoet aan de allereerste eischen, die men aan het 
bouwkundig onderwijs mag stellen; de ondervinding, 
door spreker opgedaan, had juist het tegendeel bewe
zen , namelijk, dat nergens beter dan aan de ambachts
scholen aan die allereerste eischen werd voldaan , na
melijk het leggen van een degelijken algemeenen grond
slag bij den aanstaanden bouwkundige, 't zij ambachts
man , werkbaas of opzichter, wijl daar zoowel de prac-
tijk als de theorie wordt onderwezen, en men, volgens 
spreker, aan geene andere inrichting voor bouwkundig 
onderwijs, meer geleidelijk tot eene gelijke ontwikke
ling der vermogens kan komen, dan juist aan eene 
ambachtsschool. Dat deze door den heer M. bij eene 
modezaak werd vergeleken, vond spreker zeer onge
rijmd. 

Spreker ontwikkelde de geschiedenis der ambachts
scholen in ons vaderland en daaruit bleek duidelijk , 
dat de oprichting dier scholen het gevolg was van eene 
sterk gevoelde behoefte daaraan ; ook betwistte hij, dat 
deze scholen slechts de sympathie van het niet-bouw-
kundig deel onzer natie bezitten en daardoor alleen 
worden gesteund. Dit bleek dan ook duidelijk uit het
geen omtrent de wording der ambachtsscholen werd 
gezegd, dat het wel degelijk- in de eerste plaats vak
mannen waren , die het initiatief tot de oprichting namen , 
en door wie die scholen nog steeds worden beschermd. 

Met de bewering van den heer M . , dat het bouw
kundig onderwijs zóódanig geregeld moet zijn, dat het 
niet alleen aan 5 of 10 procent buitengewoon begaaf
den ten goede komt, maar naar de behoeften der meer
derheid, is de heer B. het volkomen eens; maar juist 
om dit te bereiken , moeten er zooveel mogelijk am
bachtsscholen worden opgericht. 

Hier toch is het regel, dat de leerling met een 
voldoenden aanleg en ijver, het doel dat gesteld is, 
bereikt, mits aan de inrichting geen hoogere weten
schap worde onderwezen, dan voor den aanstaanden 
werkman noodig is; anders loopt men gevaar het doel 
voorbij te streven. Wanneer dit nu volgens den heer 
M. wel geschiedt, dan pleit dit nog volstrekt niet 
tegen dat onderwijs in het algemeen, maar slechts tegen 
de inrichting, waar men dat doel voorbijstreeft. Spre
ker wijst erop, hoeveel reeds gewijzigd werd in het 
leerplan der H „ B . S. sedert hare oprichting, en in 
weerwil daarvan zijn nog lang niet allen met de resul
taten, aldaar verkregen, volkomen bevredigd, hetgeen 
bewijst, dat niets volmaakt en voor geene verbetering 
vatbaar is. 

Op het gezegde van den heer M . : „het is een 
ideaal, ernaar te streven, om alle zonen van het va
derland even vruchtbaar en even degelijk uitgebreid 
lager onderwijs in hunne jeugd te laten genieten; 
maar in de werkelijkheid is dit geheel anders en dit 
zal nog jaren lang blijven. In het algemeen treedt 
het kind uit de handwerksklasse, ook tengevolge van 
de minder goede medewerking zijner omgeving, min
der goed onderwezen en geestelijk ontwikkeld de maat
schappij in, dan dat der meer welgestelden" — ant
woordt spreker, dat het juist door deze omstandigheid 
zoo noodig is, dat het kind van den arme, nog na 
het verlaten der lagere school, steun en leiding ont
vangt, zoowel uiteen zedelijk en opvoedkundig, als uit 
een technisch oogpunt. Hierop wordt door den heer 
li. de opleiding geschetst van den zoogenaamden leer
jongen bij den werkbaas: eerst komt de tijd van 
krullenjongen, daarna die, waarin hij wordt „aan
gezet"; daarbij wordt erop gewezen hoe onbillijk het 

i is den bazen het verwijt te doen , dat zij zich het lot 
j der jongens niet genoeg aantrekken; men kan van de 

bazen toch slecht vergen, dat zij aan hunne zaak 
eene inrichting voor onderwijs verbinden. Neen, zij 
moeten voor zich en de hunnen zorgen, en daarvoor 
het „volk" exploitceren. 

De baas en knechten hebben zich zelf immers ook 
moeten vormen , de jongen kan dit eveneens doen. 

Hoe geheel anders is het aan dc ambachtsscholen: 
men begint daar met het meest eenvoudige, om lang
zamerhand tot de meest samengestelde werkstukken te 
geraken. Door het juiste verband , dat daar bestaat tus
schen theorie en practijk, heeft men goede waarbor
gen, dat de leerling een degelijk vakman zal worden. 
Juist door het ambachtsschool-onderwijs krijgt men 
denkende werklieden , met liefde voor hun vak bezield , 
omdat zij het tot hun eigendom maakten. Eene am
bachtsschool is geen werkplaats met jongens, maar eene 
inrichting voor onderwijs, waar men allereerst de vraag 
stelt: „wat moet deze of gene jongen doen om een 
degelijk smid, meubelmaker, timmerman of ander vak
man te worden." 

Interessant is het, te zien hoe jongens, aanvankelijk 
met geringen aanleg en ijver, langzamerhand door 
de aanhoudende werkzame omgeving als 't ware wak
ker zijn geworden , door dien weldadiger) invloed zelf 
leerden aanpakken, en eindelijk nog tot zeer bruikbare 
werklieden zijn gevormd. 

Volgens spreker is het bouwen op een ongelijken 
akker, waarop de heer M. wijst, eene zaak, die bij 
eene goed georganiseerde inrichting van onderwijs geen 
bezwaar oplevert. Ieder goed leeraar stelt zich eerst 
op de hoogte van het gehalte zijner leerlingen en 
bouwt op dien grond voort; dit is zoo natuurlijk, 
dat men zich geene goede ambachtsschool kan voor
stellen, waar dit niet geschiedt. 

Ook aan eene ambachtsschool moet zoowel individueel 
I als klassikaal onderwijs gegeven worden , zoodat eene 
I klasse ook daar niet talrijker mag zijn dan ongeveer 
] 25 leerlingen. 
j De heer M. zegt vervolgens: „De handwerksman moet 
I hard werken om met de zijnen aan de behoefte van het 
j gezin te kunnen voldoen. De algemeene sociale toe

stand is zóó, dat in 't algemeen de handwerksman het 
loon zijner kinderen, zoodra zij 12 a 14 jaar geworden 

J zijn, niet missen kan en er veel bittere ironie voor hem 
j gelegen is in den eisch, die sommigen hem doen, om 
! zich en de zijnen nog eenige jaren dat loon te ontzeg-
I gen, in de hoop op ruimere verdiensten na verscheidene 
I jaren". 
I Spreker beaamt dit ten volle en wil, juist om den 

onder zorgen gebukt gaanden huisvader zoo spoedig 
mogelijk den steun zijner zonen te doen ondervinden, 
het ambachtsschool-onderwijs. Hij treedt daarop in 
eene becijfering, waaruit duidelijk de verkeerde meening 
blijkt, dat het zenden naar de ambachtsschool van de 
zonen van een ambachtsman voor dezen financieele be
zwaren oplevert; het resultaat dezer berekening is, dat 
reeds de 15Jarige jongen een gulden 's weeks meer zal 
verdienen, indien hij met vrucht het ambachtsschool-
onderwijs heeft doorloopen, dan hij die op 13Jarigen 
leeftijd bij een baas in de leer is gegaan. Op deze 
becijfering kon door de ter vergadering aanwezige werk
bazen geen aanmerkingen worden gemaakt en spreker 
komt hierdoor tot de stelling, dat het onderwijs van 
den aanstaanden handwerksman zóó geregeld moet wor
den , dat zijne verdiensten er zooveel mogelijk door stijgen. 

Ook de goed ingerichte burgeravondscholen worden 
door den heer B. op prijs gesteld; daar zij echter niet 
aan de allereerste eischen voldoen, welke men aan het 
bouwkundig onderwijs mag stellen, verkiest hij boven 
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haar de ambachtsschool, omdat daar ook bij dag on
derwijs wordt gegeven en aan deze inrichtingen wordt 
geiverkt. 

In de eerste plaats zijn de burgeravondscholen nood
zakelijk in de kleinere plaatsen, die geen ambachts
school kunnen bekostigen; vervolgens moeten zij dienen 
voor hen die eenig vak uitoefenen, dat niet aan de 
ambachtsschool wordt onderwezen, omdat de financieele 
toestand de opneming van sommige vakken nog niet 
toelaat en eindelijk, om den oud-leerlingen der ambachts
school gelegenheid te geven hun bouwkundig onderwijs 
voort te zetten. 

Wordt het onderwijs zóó ingericht, dan zal, volgens 
spreker, veel armoede voorkomen cn een belangrijk 
deel der sociale quaestie opgelost worden. 

Vervolgens wijst de heer B. op de billijkheid, dat 
ook de ambachtsman een weinig zal profiteeren van 
het onderwijs, waarvoor door den Staat, ter opleiding 
van kinderen uit de meer gegoede standen, aan som
mige Gemeentebesturen zulke ruime subsidien worden 
verstrekt, en noemt hij het dc plicht der bouwkundigen, 
het ambachtsschool-onderwijs zooveel mogelijk te be
vorderen en hun invloed ook bij de Regeering aan 
te wenden, opdat het gehalte van onze werklieden 
worde verbeterd en zij zullen kunnen concurreeren met 
hunne collega's uit het buitenland. 

Het uitgangspunt, om de bevolking der ambachts
scholen bij eene algemeene toepassing van dat onder
wijs te bepalen , vindt spreker minder geschikt gekozen. 

De burgeravondschool te Deventer heeft een zes
jarigen cursus, die niet met een driejarigen, zooals aan 
de ambachtsscholen wordt gegeven, kan worden ver
geleken ; daarbij komt nog dat te Deventer zoovelen 
gebruikmaken van de gelegenheid om, na dien cursus 
te hebben doorloopen, de lessen te blijven volgen, 
zoodat het niet tot de zeldzaamheden behoort, dat leer
lingen van de burgeravondschool te Deventer acht, ja 
zelfs tien jaren van de bouwkundige lessen profiteeren. 

De ambachtsschool te Rotterdam kan, ondanks 
de weinige beperking in de practische vakken (spre
ker noemt er zelfs 10), van hare oprichting af 
op gemiddeld niet meer dan 200 leerlingen wijzen; 
bij eene meer algemeene waardeering stelle men dit 
cijfer eens op het dubbele, en dan komt men nog maar 
tot de helft van het door den heer M. genoemde getal. 
Wel profiteeren te Rotterdam een Sootal leerlingen van 
het avondschoolonderwijs, maar daar heeft men het
zelfde geval als te Deventer, namelijk geen afgesloten 
cursus, maar voortgezet onderwijs. 

Hierop volgt eene vergelijking van de bevolking der 
steden, waar ambachtsscholen zijn gevestigd, met het 
aantal leerlingen aan die scholen, waaruit blijkt, dat 
men daarbij met te vele eigenaardige plaatselijke om
standigheden rekening moet houden om een uitkomst 
te verkrijgen, die op een juisten grondslag rust. 

Ook werd de gemeente Leeuwarden besproken en 
uit de verschillende becijferingen bleek duidelijk, 
dat deze plaats voor zijne burgerdagschool zeer goed 
eene ambachtsschool in dc plaats kan hebben, zonder 
meerdere financieele opofferingen. 

De kleinere gemeenten moeten zich echter met eene 
welingerichte avondschool tevredenstellen. 

De bewering van den heer M. als zou de am
bachtsschool aan een inwendig ziekelijken toestand lij
den , wordt door spreker gelaakt, vooral omdat het 
zooveel kwaad kan stichten, dat eene zoo groote on
waarheid door een man als de heer M. wordt uitge
sproken. 

De quaestie der werkstukken, het verlammen der 
ambitie van de leerlingen, omdat zij oefeningsstukken 
moeten vervaardigen, zonder bepaalde bestemming, ter

wijl men genoodzaakt zou zijn, indien het ambachts
school-onderwijs meer algemeen werd toegepast, al de 
bestellingen, onverschillig of het voor de leerlingen al 
of niet gewenscht ware ze uit te voeren, te aanvaarden, 
is volgens spreker door den heer M. geheel verkeerd 
voorgesteld. 

Wederom treedt spreker in eene becijfering, die aan
duidt dat van concurrentie tegen de werkbazen geen 
sprake kan zijn. 

Indien dc opleiding bij den baas goed was, dan zou
den, wijl de jongen daar meer uren werkt dan aan de 
ambachtsschool, op den winkel naar evenredigheid meer 
werkstukken worden afgeleverd dan in den veel korteren 
tijd aan de ambachtsschool gemaakt kunnen worden. 

Indien het nu een feit is, dat door de aanwezigheid 
der ambachtsscholen den werkman concurrentie wordt 
aangedaan, dan treedt hierdoor de treurige toestand 
bij den baas nog meer in het licht. 

Verder zegt spreker , dat het zeer onjuist is te be
weren , dat het metselen, steenhouwen en stukadoren 
vakken zijn, die aan de ambachtsscholen niet kun-
ken worden onderwezen en het steenhouwen zelfs 
voor de dure ambachtsscholen te duur zou zijn; hij 
zet de Vergadering duidelijk uiteen, dat er zich 
moeilijk een goedkooper vak voor de ambachtsschool 
laat denken dan juist het steenhouwen. 't Is echter 
natuurlijk, dat men voor een enkelen leerling geen 
werkplaats met al het noodige kan aanschaffen cn bo
vendien nog een onderwijzer salarieeren; dit zou zelfs 
voor eene rijke inrichting onverantwoordelijk zijn. 

Neen, indien er zich slechts een Voldoend aantal 
leerlingen voor de verschillende , aan de bouwkunde 
verwante vakken aanmelden, kunnen ze ongetwijfeld 
aan de ambachtsschool eene plaats vinden. 

Ware het niet, dat wij reeds door de resultaten van de 
ambachtsschool te Leeuwarden overtuigd waren, dat het 
werken aan deze inrichtingen geen groote gekheid, maar 
wel degelijk een eerste behoefte is, vooral ook door 
de ondervinding, die eenige aanwezige werkbazen en 
industrieelen hebben opgedaan van jongens, die den cur
sus aan de ambachtsschool doorliepen (toejuiching), 
zoo is het zelfs voor een niet-ontwikkelde in het bouw
kundig onderwijs toch duidelijk, dat theorie en practijk 
hand aan hand moeten gaan, wil men een degelijken 
grondslag bij den aanstaanden werkman leggen. 

Daarna schetste spreker hoe door het ambachtsschool-
onderwijs de band tusschen baas en knecht veel hechter 
zou worden; dat hij in kleinere plaatsen veel beter 
is dan in groote steden, waar de leerjongens dan ook 
zeer eenzijdig ontwikkeld worden. 

Dat de minder goede opleiding van een jongen bij 
den baas niet aan dezen is te wijten, wijl de baas 
slechts voor zijne zaak zorgt om de klanten goed te 
bedienen, maar dat de baas wel degelijk belangstelt 
in zijn leerjongens, is spreker nog onlangs gebleken, 
toen een der eerste bazen uit Deventer hem vertelde, 
dat hij een zijner jongens op een vakschool geplaatst 
had. Nadat hij daar geleerd had te werken, was hij 
als een zeer bruikbare knecht teruggekomen, niettegen
staande hij voorheen zeer onhandig was; de vroe
gere onverschilligheid had plaats gemaakt voor toe
wijding aan het vak zijner keuze en hij was niet alleen 
bekwaam geworden in die zaken, welke aan de vak
school werden onderwezen, maar had in alles, wat 
het vak betreft, veel beter inzichten gekregen. 

Volgens spreker's beweren moeten alle vakmannen 
sympathie voor de ambachtsscholen gevoelen, zoodra 
zij er kennis mede gemaakt hebben, tenzij verkeerd be
grepen eigenbelang hen daarvan terughoudt. Daarorh 
is het te betreuren, dat er nog zoovelen zijn, die deze 
inrichtingen slechts bij naam kennen. 
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Indien de heer M. wraak roept over programma's 
van sommige ambachtsscholen, kan dit misschien eene 
vingerwijzing zijn, zegt spreker, om deze wat te herzien, 
daar de steeds toenemende ondervinding tot gedurige 
verbetering aanleiding geeft; en het zou waarschijnlijk 
van veel nut zijn, wanneer van bevoegde zijde eene 
commissie werd in 't leven geroepen, die de ambachts
scholen in Nederland onderzocht, om daarna, zonder 
aanzien des persoons, een advies uit te brengen ; hiertoe 
moesten dan zoowel practische als onderwijskundige 
mannen worden gekozen. 

Verder bestrijdt spreker de onjuiste bewering als 
zou de eigenlijke ambachtsstand het minst aan de 
ambachtsschool vertegenwoordigd zijn; in de eerste 
plaats wijst hij op Leeuwarden, waar niet minder dan 
°/e gedeelte tot dien stand behoort; ook Utrecht en 
Arnhem worden genoemd, waardoor het onrechtmatige 
dier bewering nog juister in 't oog springt. 

Dat de heer M. met die zoogenaamde heertjes heeft 
kennisgemaakt, betreurt spreker ten zeerste en hij 
werpt hiervan de schuld op de ouders, want, dat niet 
de meerderheid der leerlingen, na het verlaten der school, 
meenen den ambachtsstand ontwassen te zijn, bewijst 
het verslag van de Arnhemsche ambachtsschool over 
1882, waar de heer Everts ongeveer het volgende schrijft: 
„Goed en degelijk werk, vervaardigd door bruikbare 
werklieden, ziedaar de maatstaf, waarnaar de resultaten 
der ambachtsschool worden beoordeeld. Om de ele
menten tot eene juiste beoordeeling zoo volledig mogelijk 
te verkrijgen, heeft het Bestuur in den laatsten tijd een 
stamboek der oud-leerlingen aangelegd, waarin alles 
wordt aangeteekend wat betrekking heeft op de loop
baan der leerlingen na het verlaten der school. Uit 
deze opgaven blijkt, dat van de 88 leerlingen, die van 
af de oprichting der school, deze met eene einddiploma 
verlieten, er thans nog 72 als ambachtsman werkzaam 
zijn; 3 zijn overleden, 3 verlieten het ambacht, terwijl 
7 als teekenaar of onderbaas en 3 als opzichter bij den 
Waterstaat en de Staatsspoorwegen in dienst zijn ge
treden; in het geheel gingen dus van de 88 slechts 
10 in een hoogeren werkkring over. 

Hierbij wordt opgemerkt, dat deze opgave alleen loopt 
over de leerlingen, die een einddiploma verwierven; die, 
welke daarvoor niet in aanmerking kwamen, zullen tevens 
wel het minst geschikt zijn geweest voor eene der
gelijke functie. 

Men mag hierbij ook niet over het hoofd zien, dat 
de zucht naar verbetering van positie een loffelijk 
streven is en dat het Bestuur daarom slechts met een 
eigenaardig leedgevoel zijn oud-leerlingen tot een betere 
betrekking ziet opklimmen." 

Na nog eenige zaken en détail te hebben behandeld, 
eindigt de heer Baron ongeveer met dit resumé: 

1". Dat door het meer algemeen oprichten van 
ambachtsscholen het bouwkundig onderwijs zóó ge
regeld worde, dat het niet alleen ten goede komt aan 
de enkelen, welke door bijzonderen aanleg en ijver 
uitmunten of toevallig door gunstige omstandigheden 
zijn bevoorrecht, maar ook, en in de eerste plaats, 
aan hen, die, toegerust met slechts voldoenden aanleg 
en ijver, behoefte hebben aan meer steun en leiding, 
dan zij bij een baas en het burgeravondschool-onder
wijs kunnen verkrijgen. 

Dat het bouwkundig onderwijs eveneens ten goede 
komt aan hen, bij wien de aanleg beneden het middelma
tige en de ijver niet meer dan voldoende is; die voor 
hunne ontwikkeling juist aan die geheele toewijding be
hoefte hebben, welke alleen aan ambachtsscholen is te 
vinden, waardoor zij niet gedoemd zijn steeds gebrekkige 
werklieden te blijven , maar door het onderwijs aan die 
inrichtingen tot bruikbare menschen worden gevormd. 

Dat het aan ambachtsscholen regel is, dat de leer
ling met slechts middelmatigen aanleg het doel, dat ge
steld is, bereikt; dat dit doel is een degelijken grond
slag te leggen bij den aanstaanden handwerksman, 
om hem in staat te stellen met vrucht het hoofd te 
kunnen bieden, aan de steeds toenemende moeilijk
heid, om met eere te kunnen blijven in denzelfden 
maatschappelijken toestand, waarin hij geboren is. 

Dat dit onderwijs zoodanig gegeven worde, dat de 
goede leerlingen ook de beste handwerkslieden worden 
en dat zij het vak hunner keuze zóó hebben leeren kennen, 
dat zij zich zeiven wel degelijk bewust zijn tekort te 
zullen schieten in eene betrekking als onderbaas of 
opzichter, zonder dat daarom voor hen den weg is afgesne
den om, bij bestaande gelegenheid tot het voortzetten 
van bouwkundig onderwijs, na ernstige studie, dege
lijke opzichters of werkbazen te worden. 

2". Dat het in het belang van den Staat is de ont
wikkeling van den handwerksman zooveel doenlijk te 
bevorderen , en voor het aanbrengen dezer ontwikkeling 
de ambachtsscholen het eerst in aanmerking komen, 
omdat deze ook rfa^cholen zijn en hier geleerd wordt 
te werken, en men in kleinere gemeenten niet dan 
noode de burgeravondscholen daarvoor dienstbaar maakt. 

Dat eene, zoo algemeen mogelijke toepassing van 
het ambachtsschool-onderwijs zeer gewenscht, ja zelfs 
noodzakelijk is voor het welzijn en den bloei onzer 
natie; dat eene inrichting van onderwijs, waar niet ge
let wordt op de intellectueele ontwikkeling van den 
leerling, waar men alzoo vooruit kan gissen dat de 
gunstige resultaten tot de pia vota zullen behooren, 
niet pleit tegen de inrichtingen voor onderwijs in het 
algemeen, maar alleen tegen haar in het bijzonder. 

3". Dat juist, dewijl de sociale toestand medebrengt 
dat de werkman zoo spoedig mogelijk van het loon 
zijner kinderen profiteert, hij hierin worde geholpen 
door de oprichting van ambachtsscholen, waardoor de 
gelegenheid wordt gegeven zijnen zonen eene opleiding 
te doen geven, waardoor zij reeds op 15 a 16jarigen 
leeftijd instaat zijn, hem in het onderhoud van zijn ge
zin niet onbelangrijk te steunen. 

Onder toejuiching eindigde spreker de behandeling 
van dit interessant onderwerp, wien dank gebracht 
werd door den Voorzitter, die zich niet had voorge
steld dat de heer B. zijne inleiding zoo uitgewerkt zou 
behandelen; hij meent hierbij den tolk der Vergadering 
te zijn en deelt mede, dat de spreker zich gaarne be
reid verklaart tot het geven van nadere inlichtingen 
over eene zaak, die zoo ten volle onze behartiging 
verdient. 

Het lid Rooseboom vraagt, wat met de bestaande 
burgeravondsschool gedaan moet worden, wijl hem 
dit niet duidelijk genoeg is gebleken uit hetgeen de 
heer B. dienaangaande heeft gezegd, waarop laatst
genoemde zich ervoor verklaart dat de jongens, 
die na het verlaten der ambachtsschool lust gevoe- . 
len de studiën voort te zetten, aan de burgeravond
school daartoe gelegenheid vinden; deze scholen kun
nen tevens blijven bestaan voor die jongens, welke 
buiten het bouwkundig vak staan of wel het vak, 
dat zij wenschen te beoefenen, niet aan de ambachts
scholen kunnen leeren. 

Het lid Rooseboom vraagt of dan de eisehen niet 
te hoog worden gesteld, wanneer naast de ambachts
school nog een burgeravondschool wordt gewenscht; 
spreker vindt dien toestand te idealisch gedacht, en 
bovendien het schrijven van den heer M. niet voldoende 
weerlegd, wat betreft het overzicht in alle vakken, 
waarop de heer B. antwoordt, dat door combineering 
van het onderwijs op de ambachtsschool en de burger-
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avondschool in één gebouw en zooveel mogelijk met 
dezelfde onderwijzers, de vruchten, die men daarvan 
zou plukken , ruimschoots zullen opwegen tegen eenige 
meerdere uitgaven en dat door opheffing der burger
avondschool deze meerdere kosten ruimschoots wor
den gedekt. 

Hierop volgden nog eenige belangrijke discussiën 
tusschen den Voorzitter, de leden Baron , Rooseboom 
en Stoett, en den heer M. J. C. Meijer die, geïntrodu
ceerd zijnde als belangstellende in deze zaak, daar
voor verlof had gevraagd; die bespreking handelde 
voornamelijk over de leiding van de jongens na het 
verlaten der ambachtsschool en over het opnemen 
van het teekenen in het leerplan der lagere scholen. 
Nadat de heer D. D. Duursma tot lid der Afdeeling 
is aangenomen, bracht de Voorzitter dank aan de ver
schillende sprekers en uitte den wensch, dat de be
langstelling in dit onderwerp, getuige de groote op
komst der leden, ook moge blijven in dc onderwer
pen , die in de volgende bijeenkomst tersprake zullen 
komen. 

A F D E E L J M ; 'S-GRAVENHAGE. 

Vergadering van Vrijdag 14 Neniembci 1884. 

Op de hedenavond gehouden bijeenkomst werden 
de notulen der vorige vergadering gelezen en goedge
keurd, waarop de mededeeling volgde, dat de bibliotheek 
der Afdeeling geschenken had ontvangen en wel van 
den heer G . j . Morre twee portefeuilles met autho-
graphieën van zijn cursus over de onderdeelen van ge
bouwen, waarin ongeveer 100 platen met 1 4000 figuren, 
en van den heer Mouton een „Industrieel Receptenboek" 
met ;6o voorschriften, welke onder dankbetuiging der 
Vergadering werden aanvaard. 

Hierna hield de heer Joh. Mutters Jr. eene voor
dracht over „Houtcement als dakbedekking". Spreker 
wees erop, dat deze bedekking reeds sedert 40 jaren 
in Duitschland is toegepast en aanbeveling verdient: 
I °. omdat de daarmede afgedekte ruimten weinig invloed 
ondervinden van de verandering der temperatuur, zoodat 
zij des zomers koeler en des winters warmer blijven , 
dan bij andere bedekkingen het geval is. Spreker had 
op den zolder van een door hem op die wijze afgedekt 
gebouw een verschil van slechts tien graden waargeno
men , tusschen de strengste koude van den vorigen win
ter en de grootste hitte van den jongstleden zomer; 2". om
dat de bedekking veel goedkooper is dan b. v. eene zink-
bedekking, zoowel wat de kosten van aanleg als onderhoud 
aangaat, waarvoor bij de houtbedekking bijna niets in 
rekening behoeft gebracht te worden; 3". omdat de 
dakvlakken tot een minimum van oppervlakte gebracht 
worden, doordien de bedekking bijna horizontaal kan 
worden gelegd en 4 0 . omdat storm op deze nagenoeg 
waterpasse bedekking geen vat heeft en de bestand-
deelen daarvan onoplosbaar zijn. Verder beschreef 
spreker de samenstelling en lichtte de voordracht door 
een model op kleine schaal en teekeningen duidelijk 
toe. Als voordeel werd daarbij nog onder de aan
dacht gebracht, dat de geheele bedekking zonder naad 
of voeg wordt opgeleverd, waardoor het gevaar van 
doorsneeuwen of doorregenen vervalt; volgens spreker, 
zou men op deze daken zelfs bleekvelden of tuinen 
kunnen aanleggen. 

De deugdzaamheid werd geconstateerd door vele 
attesten van bevoegde beoordeelaars uit Duitschland 
en de afbeeldingen van eenige zeer groote en voorname 
gebouwen, waarop die bedekking is aangebracht, wer
den ter bezichtiging gesteld; de uitvinder Carl Samuel 
Haeusler, of beter gezegd zijne weduwe, geniet te
genwoordig ruimschoots de vruchten van de toepassing; 

alleen in het vorige jaar werden 50000 M 1 . met dit 
materiaal gedekt. 

Het aanbrengen van de bedekking moet vooral aan 
bekwame en op dit gebied ervaren werklieden worden 
toevertrouwd. Bij het aanbrengen van plafonds onder 
zulk eene bedekking moet eene tusschen ruimte van 
ongeveer 0.3 M. gespaard blijven en voor eene krach
tige ventilatie gezorgd worden. 

Behalve de gewone kapconstructie met eene bebording 
zwaar 0.02 a 0.025 M . , bedragen de kosten van deze 
bedekking, bij minstens 50 M-. oppervlakte, f 2.30 
per M-. en bij aanzienlijke oppervlakten dalen zij tot 

ƒ2.00 per M s . 
Men maakte de opmerking , dat het oog , bij het 

gemis van onze gewone meer en minder steile daken, 
waarschijnlijk minder aangenaam zou worden aangedaan, 
doch daartegen werd in het midden gebracht dat de 
bouwkunstenaars voor zulk eene constructie passende 
vormen moeten scheppen. 

Hierna vestigde de heer Mutters de aandacht op 
Spaansch graniet en vertoonde daarvan drie monsters. 
De soort, die het meest verwerkt wordt, is de zoo
genaamde Uljo , daarna volgde eene soort, die iets geler 
van tint is, de zoogenaamde Castrellos. 

Tot aanbeveling van beide soorten dient, dat ze, 
hoewel aanvankelijk zacht, spoedig zeer hard worden, 
vooral als ze aan de zeelucht zijn blootgesteld; voorts dat 
ze niet verweeren , zelfs niet in de vochtigste klimaten, 
en dat ook de vorst er geen invloed op heeft. Gebou
wen, die daarmede reeds vóór onzejaartelling gebouwd 
zijn en nog in goeden toestand verkeeren, strekken 
ten bewijze der deugdzaamheid. De derde soort, Meira 
genaamd, is mooi van kleur, doch zeer broos; zij wordt 
in Spanje veel gebruikt voor buitengevels, maar dan 
bepleisterd. 

Naarmate van de grootere-of kleinere hoeveelheid 
en de meer of mindere bewerking verschillen de prijzen 
van ƒ 90 tot / 115. 

De opmerking werd gemaakt, dat graniet van dien 
prijs zich moeilijk zou handhaven tegenover den lagen 
prijs, waarvoor hardsteen tegenwoordig te bekomen is; 
hierop werd geantwoord, dat de bedoelde hardsteen dan 
ook eene minder goede soort uit Luik is en niet de be
tere uit Soignies. Dat de Luiksche hardsteen minder 
van kwaliteit zou zijn dan die van Soignies, werd 
door eenigen tegengesproken. Voorbeelden werden 
aangehaald om het tegendeel aan te toonen en de 
oorzaak der mindere deugdzaamheid van de hardsteen 
lag, volgens anderen, in de omstandigheid, dat zij te
genwoordig gezaagd cn niet, zooals vroeger, gekloofd 
wordt, waardoor minder rekening wordt gehouden met 
het groefleger. 

De heer Muller stelde modelboeken en modellen van 
zoogenaamd Carton pierre, uit de fabriek van E. Bert-
hold, te Leipzig, ter bezichtiging en de zeer aardige 
bewerking, den lagen prijs en het gering gewicht van 
dit materiaal trokken in hooge mate de aandacht 

Vervolgens deelde de heer Morre het cen en ander 
mede uit een oud boekje, getiteld: Algemeene bouw
kunde volgens antieke en hedendaaagsche manier door 
W. Goerèe, in 1681 , waarin die schrijver op eigenaar
dige en dikwerf zeer scherpzinnige manier, zijne tijd-
genooten hekelt over hunne manier van bouwen en 
overigens de verschillende stijlen behandelt, waaruit 
blijkt dat de Gothische stijl zijn troetelkind in het ge
heel niet was. 

Daarna had eene bespreking plaats, of het wensche
lijk kan zijn, leden der Maatschappij (niet-leden der 
Afdeeling) op de kunstbeschouwingen der Afdeeling toe 
te laten, maar vrij algemeen was men daartegen, 
omdat voor hen de gelegenheid openstaat lid der Af-
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deeling te worden, waarvan zij tevens, door hunne toe
treding , den bloei kunnen bevorderen. 

Vervolgens deelde de heer Bauer Jr. mede, dat zich 
in de vorige week alhier een Vereeniging heeft opge
richt, die zich ten doel stelt, om kunst, toegepast op 
nijverheid, te bevorderen, door middelen, die op eene 
volgende vergadering meer uitgebreid in het licht ge
steld zullen worden. 

AFDEELING AMSTERDAM. 
Omtrent de lezing, door den heer K. Bes in de 

vergadering van 7 dezer gehouden en waarvan een zeer 
beknopt verslag in het nommer van 8 November werd 
opgenomen, kunnen wij alsnog mededeelen, dat de 
spreker zich ten doel stelde, wat dc kleur betreft, om 
aan te toonen , dat zij bij ons, westerlingen, nog te zeer 
een secundaire rol vervult; maar vooral om erop te 
wijzen, hoe het kleurelement in de Oosterschc orne-
mentiek als vormgeefster optreedt. Nu den laatsten 
tijd een streven naar meer kleur in onze bouwkunst 
zich openbaart, zou allicht een grondige gedachtewis
seling over dat punt, meer licht kunnen verspreiden 
over dit nog nauwelijks betreden terrein. 

K E R K B O U W T E K A T W I J K A / Z E E . 
Aan heeren Bouwkundigen wordt bekendgemaakt, 

dat de Jury van beoordeeling dor ingezonden onder
werpen voor den bouw eener nieuwe kerk alhier, zal 
bestaan uit de heeren Professor E . Gugel, W . Sprin
ger , O . Baron van Wassenaer van Catwijck en Kerk
voogden der Gemeente. 

Kutwyk a/Zee, _ L . v. D. PI.AS Bz., 
14 November 1884. Pr'.-Kerkv. 

H E T N I E U W E G K B O U W D E R U N I V Ê R S Ï T E T T 
T E S T R A A T S B U R G . 

In Nederland verkeeren de meeste academiegebou
wen niet in schitterenden toestand. Tot beschaming, 
maar ook tot waarschuwing, volge een beschrijving 
van het universiteitsgebouw tc Straatsburg, een stad, 
die eerst sinds ruim dertien jaren in handen der Duit-
schers is. Zij is ontleend aan de Frankfurter Zeitung. 

Het behoort tot de beminnelijkste zijden der Duit
sche bezettings-practijk, dat men door het stichten van 
universiteiten en academiën op de gemoederen van het 
aankomende geslacht zoekt te werken en deze door 
den doop met wetenschap en kunst met de nieuwe 
verhoudingen tracht te verzoenen. Zoo ontstonden en 
werkten Bonn en Dusseldorp; zoo werd ook te Straats
burg in 1872 de Kaiser-Wilhelm-universiteit in het 
leven geroepen. Op vrij voldoende wijze moest de 
nieuwe instelling zich in de eerste jaren in de ruimten 
van het vroegere lyceum naast den Munster behelpen. 
Sedert 1875 begon men met de oprichting en de in
richting van nieuwe gebouwen voor enkele afdeelingen; 
de inwijding van het collegegebouw, die den 26en 
en 27en October jl. volgde, had plaats na de uitwen
dige voltooiing, maar enkele afdeelingen, zooals die 
voor psychiatrie en verloskundige kliniek, en het phar-
macologische instituut zijn nog niet geheel gereed. 

De architectonische werkzaamheid, die in minder 
dan tien jaren dat groot aantal monumentale werken 
totstandbracht, vindt in de geschiedenis der bouw
kunst van den nieuweren tijd ternauwernood hare we
dergade; vooral als men bedenkt, dat de meeste ge
bouwen de vrucht der grondigste speciale studiën van 
de bouwmeesters zijn; dat, bijvoorbeeld, de met de 
physische, chemische en astronomische afdeelingen be
laste architecten verre studiereizen moesten doen, om 
op deze aan nieuwe uitvindingen zoo rijke domeinen 
het nieuwste en proefhoudendste te leeren kennen en 
toe te passen. Maar zoo wij omtrent de onderdeden 
onbeperkt moeten prijzen, mogen wij toch een gewich

tige bedenking niet terughouden, waartoe de univer-
siteitsbouw, als geheel opgevat, ons noopt. Zij, die 
over onze hedendaagsche bouwkunst gaarne een ver
kleinend oordeel vellen , daar zij haar het vermogen ont
zeggen aan groote vraagstukken een inderdaad groote 
oplossing te geven, vinden hier, helaas, een nieuwen 
grond voor hun verwijt. 

Van geene kunst zijn zoovele en ten deele tegen
strijdige zienswijzen in het publiek verspreid als omtrent 
de bouwkunst, waarover, gelijk men weet, ieder het 
recht heeft mee te spreken. En toch , in louter bij
zaken zoekt men meestal den kern! Of het lijstje rond 
of niet rond is, of een koepel op een hooge of op 
een lage trommel staat, of een zuil zes- of negen
malen hare middellijn tot hoogte heeft, daaraan klampt 
zich meestal de critiek vast. Daarmede verdwijnt de 
aandacht voor de eigenlijk groote vragen, die toch de 
allereerste zijn, welke een principieele oplossing vor
deren, en die dan ook niet met een potlood op een 
teekenbord, maar in de fantasie van haren schepper, 
en dan nog in harden strijd met wederstrevende ele
menten , werden opgelost. 

De toonbeelden voor zulke waarlijk groote oplossin
gen van monumentale vraagstukken zoekt men in het 
verleden niet tevergeefs. Behalve de kloosters der 
middeleeuwen, waarin de hoogste doelmatigheid zich 
met een krachtigen zin voor het groepeeren van mas
sa's vereenigde, herinneren wij slechts aan den aanleg 
van paleizen en villa's in en bij Rome tijdens de Re
naissance. Die eenheid in hoogeren zin, die wij in 
de schikkingen eener villa van Paus Julius, eener villa 
Medici, eener villa Madonna nog heden bewonderen — 
helaas! bewonderen, zonder ze te kunnen navolgen —, 
ging altijd uit van eenige stellingen, die bij ons niet 
altijd vanzelf spreken. Wij bedoelen vooreerst de een
heid der vinding. Vervolgens onbeperkte middelen 
en onbeperkte ruimte. Juist de beide laatste voorwaar
den , bij ons de zeldzaamste, werden te Straatsburg in 
eene in onzen tijd zeldzame mate vervuld, en de 
eenheid der vinding, die toch wel het gemakkelijkst 
te waarborgen ware geweest, liet men zich ontnemen! 

( Wordt vervolgd). 

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

BINNENLANDSCHE BERICHTEN. 
MAASTRICHT. In de zitting der Provinciale Staten van Lim

burg van 11 November j l . is goedgunstig beschikt op het ver
zoek der Commissie voor den aanleg van een stoomtramweg 
Sittard—Heerlen—Simpclveld, tot verhooging der vroeger toe
gezegde rentegarantie van 3 op 4 procent, over een kapitaal 
van / 150,000, gedurende een tijdvak van tien jaren. 

Verschillende bij deze zaak belanghebbende gemeentebestu
ren hebben insgelijks eene verhooging van bijdragen toegezegd, 
en men acht hierdoor thans den aanleg van genoemde tram-
weglijn genoegzaam verzekerd. 

Bedoelde lijn zal van Sittard, door Heerlen tot nabij de Prui
sische grens aan de Locht, den Rijksweg 2de klasse volgen en 
aan laatstgenoemde plaats overgaan op de bestaande kolen-
spoorweglijn Kerkrade—Simpclveld. 

De geheele lengte der lijn zal ongeveer 25 kilometer bedragen. 
GRONINGEN. Door den gemeenteraad is nopens den Marti

nitoren besloten, het door eene deskundige commissie in te 
stellen onderzoek uit te strekken over den geheelen uit- en 
inwendigen toestand van den toren en de beslissing omtrent 
de klokken, in afwachting van het resultaat van dat onderzoek, 
aan te houden. 

UTRECHT. Naar men verneemt is door de eigenaars der 
Utrechtsche ijzergieterij, de firma A. F . Smulders, besloten 
om eene belangrijke uitbreiding aan hunne fabriek te geven. 
Het gebouw van de koloniale tentoonstelling te Amsterdam, 
dat nog dit jaar dienst deed voor de landbouwtentoonstelling, 
is door dc firma Smulders aangekocht en wordt naar hare 
terreinen overgebracht, om tot werkplaatsen enz. te worden 
ingericht. 

BENOEMINGEN. 
Te Harlingen is tot gemeente-architect benoemd de heer 

M. Lamminga, aldaar. 
Tot directeur der Geldcrsch-Overijselsche Stoomtrammaat

schappij is benoemd de heer Van Asperen, stationschef te 
Amersfoort, op een traktement van /250a 

Vaart van sneltreinen. Bij het groote P P 1 
publiek treft men nog dikwerf verkeerde r P I j W T P p M 
mceningen aan over de snelheid, waar
mede de spoortreinen in verschillende lan
den een zekeren afstand doorloopen, of
schoon 'uit een gewoon spoorwegboekje 
gemakkelijk de gegevens kunnen getrokken 

van het Genootschap 
„ M a t h e s i s S c i e n t i a r i i m G e n i t r i x " 

t e L E I D E N . 
Ter bespreking eener feestelijke viering 

, . l i - , ""• """ noodigen ondergetecken-
aan de stations^ binnen eenbepaaldent.jd j d e n ftUe o l K , . , , . e * | i n g e n ,7it tot eene bijeen

komst op Woensdag den 191 " November a. s., 
's avonds te acht ure in het Nut-gebouw te 
loeiden. 

G. VAN URIEL. 
W. F . v. D. HEIJDEN. 
P. G. L A X C E L . 
W. A. VAN L I T H . 
W. C. MULDER. 

OPENBARE WMiKSTKlHM,. 
Op Vrijdag 28 November aanstaande, des voor

middags te 10 ure /.al op het Itaadnuis der 
Gemeente Hilversum, door Burgemeester en 
Wethouders in hot openbaar worden aanbesteed: 

Het leveren en stellen van Zui-
vortoostellen, ten dienste der te 
bouwen Qemeente-Gasfabriek. 

Bestek en teekeningen zjjn op franco aan
vraag a ƒ 1.50 verkrijgbaar aan de Gemeente
secretarie. 

STOOMWAALSTEENFABRIEK 
te D R U T E N 

VAN 

HARTMAN & COMPIE. 
K A N T O O R te N I J M E G E N , 

VAN WELDERENSTRAAT No. 14. 

worden om te berekenen welken a f s t a n d ^ h t 1 0 o . i t i r i g b e s t a a n j e r bovenge 
een trein, na aftrek van het oponthoud n o c m d c inrichting — ' »~Ï5» 

1 il.m all 
aflegt. Deelt men het aantal kilometers 
in dat der uren en minuten, dan verkrijgt 
men eene benaderende uitkomst van de 
snelheid, waarmede op de afgelegde baan 
gereden is. De uitkomst zal slechts bena
derend zijn, omdat door het langzamer rij
den vóór de stations, het oponthoud cn 
het vertrekken betrekkelijk veel tijd ver
loren gaat; daarvoor moet 6 minuten en 
4 kilometer, benevens het eigenlijke op
onthoud, van den duur van den riten het 
aantal kilometers, afgetrokken worden. 
Eerst dan verkrijgt men een juiste opgave 
van de snelheid op vrije banen. Legt b.v. 
een sneltrein in 5 uren 300 kilometer af 
en heeft hij op 6 stations telkens ée'ne 
minuut oponthoud, dan moet de tijd, 
waarin dc afstand doorloopen is, met 42 
minuten en het getal kilometers met 24 
verminderd worden. De trein legt dan 
272 kilometer in 258 minuten af of onge
veer 64 kilometer per uur. 

Menigmaal heeft men betwist, dat de 
Engelsche sneltreinen vlugger rijden dan 
de Duitsche en Oostenrijk-Hongaarsche. 
Dc vraag is thans in de Annalen für Ge-
werbe uiut Bauwt sett opgelost en daaruit 
blijkt, dat de eerstgenoemde het ven eweg 
winnen. N'a aftrek van het oponthoud 
enz. bedraagt de vaart van eenige treinen 
in Engeland als volgt: 

London—Exeter 84.35 K M. per uur. 
» —York 81.39 B B » 
» —Leeds 80.05 » » B 
B —Preston 76.72 » » » 

Daarentegen leggen de sneltreinen in 
Duitschland de volgende afstanden af: 
Hanover—Keulen 70.49 K . M . per uur. 
Minden—Berlijn 69.77 » » » 
Berlijn—Breslau 67.48 B B » 

)> —Hamburg 65.18 I » B 
Salzburg—Weenen 55.07 • » • 
Stuttgart—Simbach 

(Orientcxpress) 52.53 I » » 
De beste Duitsche sneltrein kan dus eene 

gemiddelde snelheid van 70 kilometer be
reiken, en alzoo ongeveer 14 K . M . minder 
dan de beste Engelsche sneltrein. 

De Sevem-tunnel. Onder de reuzenwer
ken van onzen tijd, bekleedt de Sevem-
tunnel eene eerste plaats. Deze tunnel 
verbindt de beide oevers der Severn even 
boven Bristol, waar de rivier eene breedte 
heeft van 3600 meter bij eene diepte van 
18 meter gedurende de ebbe. Bij spring
vloed stijgt echter het water niet minder 
dan 12 meter boven den laagsten stand, 
zoodat de tunnel aan een verbazenden druk 
weerstand moet bieden. Deze tunnel, die 
weldra hare voltooiing nadert, maakt ook 
door hare lengte indruk. Te dien opzichte 
overtreft zij de bekende tunnel te Lon
den, terwijl zij de ontworpen Hudson-
tunnel bij New-York — waarvan de bouw 
echter opgegeven is — eveneens verre 
achter zich laat. De gesteldheid van den 
bodem en de groote waterdruk maakten 
het noodig de tunnel met een wulf van 
ongeveer 14 meter dikte te bedekken, cn 
daardoor moest aan de tunnel eene lengte 
van niet minder dan 7000 meter gegeven 
worden. Tot heden heeft men het werk twee-
Waal vanwege het water moeten staken; 
het gelukte echter telkens het lek te 
dichten en de onderzcesche gang leeg te 
Pompen. Voor de ventilatie der tunnel 
zijn zeer omvangrijke werken aangelegd. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
( V o o r r e k e n i n g v a n d e n S t a a t ) . 

Op Dinsdag den 2<"> December 1884, des na
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bij de Moreelse Laan te Utrecht, 
van: Bestek No. 111. 

Het maken van twee dubbele 
Wachterswoningen nabij de 
brug over de oude Maas te 
Dordrecht, alsmede het uit
voeren van eenige bijkomende 
werken. 

De besteding geschiedt volgens ij 75 van 
het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 1 t d'» November 188* 
ter lezing aan het Centraalbureau bij de Mo
reelse Laan en aan het bureau van den Heer 
Sectie-Ingenieur Jhr. W. HOE L'FFT te Kotter-
•lam en is op franco aanvraag aan genoemd 
Centraalbureau (Afd. Wegen Werken) te be-
komen, tegen betaling van ƒ 0 . 5 0 . 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau f Afd. Weg en Werken) en door 
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

De aanwjjzing op het terrein zal geschie
den den 21"" November 1881, ten 10.30 
voormiddags. 

Utrecht, den 13d'" November 1881. 

Burgerlijke Bouwkunde. 
Men wenscht over te nemen: 
1 compleet exemplaar V A N G R I E K E N , 

Burgerlijke Bouwkunde. Offerten wor
den onder letter X ingewacht bjj DE G E -
BBOEDEItS V A N CLEEF, boekhandelaars 
te V llage. 

In het Magazijn van Teekenbehoeften voor Bouwkundigen 
t e U T R E C H T 

zijn steeds voorradig: Fasserdoozen, Orillon- Verdeel- Stang- en Zakpassers, 
Trekpennen enz. uit de beste fabrieken. 

Ackermann's Waterverwen, Verwen in tuben, Meetlinten, Flombs. 
O. L Inkten, Vloeibare O. L Inkt in 2 soorten uitsluitend geschikt om tel jjnen ofte 
wasschen. Faberpotlooden, Fenseelen, Punaises, Verwschotels, Decimeters 
van 20 30 50 centimeter. Schalen a**ium enz. Tookonhakon, Linialen, Driehoe
ken, Pistolets in hout en caoutchouc, Rondschriftpennen met daarbjj behoorende 
handleiding. Profllpennen, Gomelastiek, Radoorgom in verschillende soorten. 

T L J . DOBBE en ZOON 
502 Voors traat 503 

UTRECHT 

Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 
EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VAL DE TRAVERS, 
FABRIEK TRADE MARK . N A T U U R L . A S P H A L T 

A M S T E R D A M fir^k VAL HE f RIVERS 
Beltweg N". 3. \ J Éga pF Z W I T S E R L A N D . 

G e c o m p r i m e e r d e A s p h a l t w e g e u e n d i t o D o r s e n v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p h a l t - M a s t i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i n g - l t i n k s , M o u t v l o e r e n , 

K e l d e r s . 
K o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - en M a g a z i j n v l o e r e n . G a n g e n , V e r a n d a ' s , 

B r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , B e t o n - F u n d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraas werend. 
A s p h a l t speciaal tot wering v a n vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 
te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of bjj den Heer 
H. G. K N 0 0 P S C O Z N . , Beekstraat F . 6 2 , te Arnhem. 

De Directeur, W. PATON WALSH. 
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Rotterdamsche Diergaarde. 
H E T B E S T U U R is voornemens op den 

20" November 1884 aan le besteden: 
Het maken van eene Faal- en Ge

metselde Fundeering voor een 
R O O F V O G E L G E B O U W . 

Bestek en voorwaarden te bekomen bij de 
Portiers tegen betaling van 25 cents. 

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

S T O O M K E T E L S n 
op dc Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 

E E E E - D I P L O M A (hoogste onderscheiding). 
N o l l a n d s c h e T u i n en Z e e p a a r d , 

Bickerstraat 
A M S T E R D A M . 

bPAIIIÏIÏlOKRIN.a 
3 VILLEROY & BOCH, METTLACH £ 
S BOCH Frères, MAUBEUGE £ 
3 MINTON, HOLLINS & C"., STOKE g 
03 by de Vertegtnwoordigers eji Depothouder*: U£ 
Sj D E L I N T Sc, O . , 

Oostzeedijk Rotterdam. 

PHOTflLITIIOGKAPIIIË, PIIOTIIZIMillliRAPIIIE 

e n S t é r r ó l y p e - l n r i r h l i n g 
van G. J. THIEME, te Arnhem. 

De ondergeteekende vestigt dc aandacht 
op zjjne inrichting voor PhoielltlioKniiiliie, 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van H H . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l'lioloy.liif-o-
(raplilv voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne Mi'r .ui j iM - l i ir i i l i i iu i ; voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

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

De heer ,I0H. G. S T E M L E R Cz., te Am-
tterdam, heelt zich welwillend belast met het 

feven van inlichtingen en het aannemen van 
estellingen voor Photolitlmsruiiliie, zonder 

prijsverhooging voor de bestellers. 
O. J. T H E M E . 

UIT DE HAND T E KOOP. 
Te NIJMEGEN is te koop een perceel, groot ruim 380 c.A., gelegen op den besten en 
druksten stand. Uit het gebouw, dat 

36 meter gevelbreedte 
heeft, kunnen met eenige kosten 

vijf flinke Winkelhuizen 
gemaakt worden, terwijl ook het geheele pand tot 

H o t e l , R e s t a u r a n t of C a f é 
.aw,I,1?,'ir.ie^t W 0 1 ' U ' 1 1 - Aanbiedingen onder letter X aan den Boekhandelaar P. L . V A N A .\ 1AI 1*, 1 i S, t Boson, 

B . H O L S B O E R . - A r n h e m . 
L e v e r a n c i e r v a n Z . VI. d e n K o n i n g . 

Fabriek en Magazijn van Instrumenten voor wetenschappelijk gebruik. 
Bekroond voor Waterpas-, Hoekraeet- en andere instrumenten 

met Zilver 1808, 1881, 1883 (Internat. Teiitooiist.) 
Hoogste onderscheiding 1879. 

EQUERRES. MEETKETTIXtiEN. BRIEF- en l'AKKETB.A LANSEN, enz. enz. 
B A K E N S , R O T A T I E - e n I N D U C T I E - T O E S T E L L E N , T E L E G R A A F - A P P A R A T E N , e n z . enz 

BECKER & H I M H N O L - ARNHEM. 
K O N I N K L I J K E F A B R I E K ™ 

W A T E R P A S - , 

H O E K M E E T -
en andere 

V r a a u t Catalog 

U s a n c e s , 
IJzeren D a k e n , 

cn Z j j b e k l . , 
M i e r e n Gebouwen, 
(ii ' lialv. M i e r e n 

E a r n e r s , Tobben, 
nieters, enz. enz. 

N E D E K L . I V E R Z I X K F A B K I E K 

Tan der-Uinden & Co. 
ftialv. op 

LOONl 

I N S T R U M E N T E N 
v o o r I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S e n z . 

GeëmaiEleerd-i izeren PEILSCHALEN, 

WEEGWERKTUIGEN. 

Dordrecht. 
Zuinighekls- I Niet tan groeien-

,, . . . I de en roestwe-
K o o s t e r i j z e r s . | rende Verven. 

Bekroond: 
D u s s e l d o r p 1880 

Weenen 1880. 

Bekroond: 
Frankfort a/M. 1881. 

Amsterdam 1882. 

Gouden Medaille 
A m s t e r d a m 1883. 

JOH ANN ODORICO. Frankfort a/M. 
FABRIEK VAN 

Marmermozaïek en Terrazzo-vloeren, Glasmozaïek, 
Kunstmarmer en Cementuitvoeringen. 

Succursales. Amsterdam, Weenen, Londen, Boston. 
O p f j e i - U - l i t 1GI80. 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 

FERD. ENGERS, Amsterdam. 

Bjj F . GOUDA QUINT, te Arnhem, is verschenen de zevende aflevering van 
B e k n o p t P r a c t i s c h L e e r b o e k 

DER 

Burgerlijke en Water-Bouwkunde, 
DOOR 

B. F . IH V i : i t T . 
Leeraar aan de Burgeracondschool en de Hoogere Burgerschool, te Delft. 

M e t o m s t r e e k s 8 0 0 in d e n t e k s t g e d r u k t e , u i t g e w e r k t e C o n s t r u c t i e - f i g u r e n . 
De uitgave geschiedt b i j inteekening in ongeveer 14 a 15 afleveringen a /1.20. 

J . L . B A C O N & C ° . 
Ingenieurs, aannemers van verwarming en ventilatie. 

Gouden Medaille, 
Tentoonstelling 1883, Amsterdam, 

N i e u w e v a a r t , 10 
A M S T E R D A M . 

Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge
stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 

Projecten en begrootingen worden kosteloos 
geleverd. 

fledi tikt bjj 6. W. van der Wiel & C»., te Arnhem. 

N E G E N T I E N D E J A A R G A N G N". 47. Z A T E R D A G 22 NOVEMBER 1884. 

Redacteur-Uitgever F. W. V A N G E N D T JGz. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia: JAN SPRINGER, 

C. B . POSTHUMUS MEYJES en A. \V. VVEISSMAN. 
Stukken voor het Genootschap , de Redactie betreffende, te adresseeren 

aan den Heer C. B. POSTHUMUS MEYJES, Kerkstraat 170 te Amster
dam, en die omtrent de Administratie van het Genootschap aan den 

Heer TH. G. STRENGERS, Oosterdoksluis, te Amsterdam. 
Alle andere stukken en advertenden aan het Bureau van De Opmerker, 

Driekoningenstraat N°. 28 te Arnhem. 

AÜ/.W.I 
A B O N N E M E N T /"2.25 per 3 maanden of wel zes gulden per jaar bij 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag; voor het buitenland 
f 7.50 en Nederlandsen-Indie" f 9.—, bij vooruitbetaling. 

A D V E R T E N T I E N , ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
J cent voor een bewijsnommer, worden tot Vrijdag avond aangenomen 
I Voor veelvuldige plaatsing of een groot aanlal regels worden abon-
I nementen gesloten. 
j AFZONDERLIJKE NOMMERS, uitsluitend bij contante betaling te beko-
I men, ad 15 cent per stuk en 25 cent per plaat. 

B E R I C H T . 
Het' nieuwe Genootschapsjaar vangt aan met i Januari 1885. Zij, die vóór dien datum als gewone-

of buitenleden tot het Genootschap toetreden, zijn voor het nog Ioopende jaar van de betaling der contributie 
vrijgesteld, en ontvangen de tot 1 Januari verschijnende nommers van De Opmerker zonder bijbetaling. De 
contributie voor gewone (d. i. te Amsterdam woonachtige) leden bedraagt ƒ 12, die voor buitenleden / 7.50 
per jaar. Zij ontvangen daarvoor wekelijks De Opmerker, terwijl voor het overige naar de wet wordt verwe
zen, die gaarne aan ieder belangstellende gezonden wordt. H E T BESTUUR. 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T GENOOTSCHAP. 

Heeren Leden wordt bericht: 

i". dat de 833»*" vergadering zal gehouden worden 
den 26 November a. s. in het „American Hotel", Leid-
sche-plein alhier. 

De agenda voor die vergadering is: 
a. Mededeelingen van het Bestuur. 
b. Ballotage van de voorgestelde leden , de heeren: 

A. C. Boerma, A. de Bruin en P. F. Meyer. 
c. Bijdrage te geven door den heer J. A. van der 

Sluys Veer (Constructiën). 
d. Bijdrage te geven door den heer L. J. Rijnink 

(Scheikundige proeven). 
e. Kunstbeschouwing te geven door den heer A. 

Salm G.Bzn. (Palais et CMteaux en France); 

2'. dat de vervaardigers van de ontwerpen, gemerkt 
Telephoon en Architectura, April 1884, ingezonden op 
de prijsvraag van een Post- en Telegraafkantoor, uit
geschreven in het seizoen 1883—'84, nogmaals wor
den uitgenoodigd zich bekend te maken, teneinde deze 
ontwerpen in het plaatwerk „De Bouwmeester" te kun
nen opnemen. 

Namens het Bestuur, 
de 1 ste-Secretaris 

Th. G. Strengers. 

H E T NIEUWE GEBOUW DER UNIVERSITEIT 
T E STRAATSBURG. 

(Vervolg- en slot van pag. 406.) 
Wij zullen gelegenheid vinden het verwijt, dat er 

in het nieuwe gebouw geene eenheid van vinding ge
vonden wordt, in onze beschouwingen nog meer uit
een te zetten. Waar de schuld hiervan schuilt, ware 
moeilijk te vinden voor hem die buiten staat, vooral 
in het Rijkstand, v/aar alle dergelijke vraagstukken 
verwikkeld worden door politieke bedoelingen. En 
het is boven twijfel verheven, dat de eerste groote 
bouwkundige arbeid van het Rijk waardiger en ook 
voor het leekenoog indrukwekkender, grootscher uit
gevallen zou zijn, als de technische raad, dien de 
Rijksregeering behoeft, door een onafhankelijk bouw
kundige gegeven werd. 

Of een technisch opperrechter instaat geweest ware 
de scheiding der nieuwe gebouwen in twee bouwgroe-
pen te beletten, weten wij niet. 

Nu staat het medische deel der universiteit, in aan
sluiting bij het burgergasthuis, naast de Slachtpoort; 
het overige voor de Vischpoort, ongeveer twee kilo
meter daarvan verwijderd. Practisch heeft deze split
sing geene diep-ingrijpende bezwaren, daar slechts in 
het zachte jaargetijde de geneeskundigen, die tot het 
bezoeken van de natuur- en scheikundige colleges ver
plicht zijn, deze wandeling moeten maken. Maar in 
de idee is de geneeskunde uit het verband der Uni-
versitas gerukt, dat wij toch in de grootsche monu
mentale groep voor de Vischpoort moeten zoeken. 

Dit is bij zulk een nieuwen aanleg van diepere be-
teekenis dan in oude universiteiten, waar men oude 
kloosters en andere uit nood gebezigde gebouwen tot 
inrichtingen van onderwijs heeft moeten vervormen^ 

0 
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H E T BEST UUB is voornemens op den 
20'° November 1884 aan te besteden: 

Het maken van eene Faal- en Ge
metselde Fundecring voor een 
ROOFVOGELGEBOTJW. 

Bestek en voorwaarden te bekomen bjj de 
Portiers tegen betaling van 25 cents. 

H~ & J. S U Y V E R 7 
F A B R I K A N T E N "VAN 

op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 
188!! bekroond met 

EEEE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 
Hollandsche Tuin en Zeepaard, 

Bickerstraat 
A M S T E R D A M . 

jPMETVLOEBEPU 
Ij VILLEROY & BOCH, METTLACH £ 
S BOCH Frères, MAUBEUGE £ 
5 HUNTON, HOLLINS & C"., STOKE £ 

by de Vertegenwoordigers en Depothouder* « 

i>i: L I 3 N T & O » . , 5 
Oostzeedjjk 2+8, Rotterdam. 

UIT DE HAND T E KOOP. 
L £ ' S r u i ^ f t b ^ r 1 ' g r o o t r,,im 880 cA- <* d e- b e s t- » 

36 meter gevelbreedte 
heeft, kunnen met eenige kosten 

vijf flinke Winkelhuizen 
gemaakt worden, terwijl ook het geheele pand tot 

H o t e l , R e s t a u r a n t o f C a f é 
A n X r . /w!:"L A a n b k" l i n*" n M d e ' X aan den Boekhandelaar F . L . V A N 

B . U O L 8 B O Ë R . - A r n h e m . 
Leverancier van Z. M. den Koning. 

Fabriek en Magazijn van Instrumenten voor wetenschappelijk gebruik, 
Bekroond voor Waterpas-, Hoekmeet- en andere instrumenten 

niet Zilver 1808, 1881, 1883 (Internat. Tentoonst.) 
Hoogste onderscheiding 1879 

EQUERRE8. IMEETKETTINtiEN, BRIEF- en PAKKETBALAN8EN enz enz 
B A K E N S , R O T A T I E - en I N D U C T I E - T O E S T E L L E N , T E L E G R A A F - A P P A R A T E NF enz ënz 

PIIOTOLIIIIOGKAPIIIE, PI IOTOZf \C0GKAPi l IË 
e n S t é r é o l y i t e - l n i i c l i l i i i " ; 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zijne inrichting voor Nwtellilngniplito, 
bnzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van H H . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor rintei lnt» 
graphic voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
ïjjne Nieri-otyiM-iiirit'htiiii; Voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op franco aanvrage gratis toegezonden 

De heer JOH. 6. 8TËMXEB Cz., te Am
sterdam, heelt zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
bestellingen voor Phrt*IMIi*frapMe( zonder 
prijsverhooging voor de bestellers. 

Gr . J . T H I E T v T E . 

BECKER & NBMNOL - ARNHEM. 
K O N I N K L I J K E F A B R I E K VA» 

W A T E R P A S - , 

H O E K M E E T -
en andere 

I N S T R U M E N T E N 
v o o r I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S enz. 

Vrutl Catalnn 

l.nsanti's , 
IJzeren D a k e n , 

('11 Z i j h e k l . , 
Mieren (Mmvèn, 
l i i ' l ialv. IJzeren 

E m m e r s . Tnlilit-n 
(üeters, enz. enz 

N E D E K L . I TERZINKTABSIEE, l i Van der JJinden & Co 
G a l v . op Dordrech t. 

T nONl Zi,i,,i«hoids-
JL \J\J 11J Roosterijzers 

Niet aangroeien
de en roeitwe* 
reilde Verve». 

Geé'mail leerd-i jzeren PEILSCHALEN, 

WEEGWERKTUIGEN-
B e k r o o n d : 

Dasseldorp 1880. 
Weenen 1880. 

Gouden Medaille 
A m s t e r d a m 1883 

JOHANN ODORICO, Frankfort a/M. 

B e k r o o n d : 
Frankfort a/M. 1881. 

Amsterdam 1882. 

FABRIEK VAN 

Marmermozaïek en Terrazzo-vloeren, Glasmozaïek, 
Kunstmarmer en Cementuitvoeringen. 

Succursales Amsterdam, Weenen, Londen, Boston. 
O p g e r i c h t 1 ! • * : « > . 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 

FERD. ENGERS, Amsterdam. 
Bjj P. GOUDA QUTJTT, te Arnhem, is verschenen de zevend,, aflevering van ; . 

B e k n o p t P r a c t i s c h L e e r b o e k 
DER 

Burgerlijke en Water-Bouwkunde, 
DOOR 

B. F . IM.AttM IH V I . K T . 
Leeraar aan de Rurgeramndschool en de Hoogere Burgerschool, te Delft. 

M e t o m s t r e e k s 8 0 0 i n d e n t e k s t g e d r u k t e , u i t g e w e r k t e C o n s t r u c t i e - f i g u r e n . 
D o uitgave geschiedt by inteekening in ongeveer 14 a 15 afleveringen a ƒ L20. 

J . L . B A C O N & C ° . 
Ingenieurs, aannemers van verwarming en ventilatie. 

Gouden Medaille, 
Tentoonstelling 1883, Amsterdam, 

N i e u w e v a a r t , 10 
A M S T E R D A M . 

Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge
stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 

Projecten en begrootingen worden kosteloos 
geleverd. 

Gedrukt by 6. W. van der Wiel & O., te Arnhem. 

N E G E N T I E N D E J A A R G A N G N». 47. Z A T E R D A G 22 NOVEMBER 1S84. 

RCHITECTVRAETiüMICITIA 
« • 8 « t i a f t M & 

NGER 
Redacteur-Uitgever F. W . V A N G E N D T TGR 

Bureau der Redactie van Architectura et Amicit ia: J A N SPRI> 
C. B. P O S T H U M U S M E Y J E S en A . \V, W E I S S M A N . 

Stukken voor het Genootschap, de Redactie betreffende, te adresseeren 
aan den Heer C. B. POSTHUMUS MEYJES, Kerkstraat 170 te Amster

dam, en die omtrent de Administratie van het (ïenootschap aan den 
Heer TH . G . STRENGERS, Oosterdoksluis, te Amsterdam. 

Alle andere stukken en advertentiën aan het Bureau van De Opmerker 
Driekoningenstraat N°. 28 te Arnhem. 

A V K M U 
A B O N N E M E N T /2.25 per 3 maanden of wel MS& 

vooruitbetaling en franco toe/ending van dit bedrag; voor het buitenla 

l gulden per jaar bij 
vooruitbetaling en tranco toezending van dit bedrag; voor het buitenland 

f 7.50 en Nederlandsch-Indie f 9 — , bij vooruitbetaling. 
A D V E R T E N T I Ë N , ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 

cent voor een bewijsnommer, worden tot Vrijdag avond aangenomen 
j Voor veelvuldige plaatsing of een groot aantal regels worden abon-
: nementen gesloten. 
j AFZONDERLIJKE NOMMERS, uitsluitend bij contante betaling te beko-
I men, ad 15 cent per stuk en 25 cent per plaat. 

B E R I C H T . 
Het' nieuwe Genootschapsjaar vangt aan met I Januari 1885. Zij, die vóór dien datum als gewone-

of buitenleden tot het Genootschap toetreden, zijn voor het nog loopende jaar van de betaling der contributie 
vrijgesteld, en ontvangen de tot 1 Januari verschijnende nommers van De Opmerker zonder bijbetaling. De 
contributie voor gewone (d. i. te Amsterdam woonachtige) leden bedraagt/12, die voor buitenleden ƒ 7.50 

per jaar. Zij ontvangen daarvoor wekelijks De Opmerker, terwijl voor het overige naar de wet wordt verwe
zen, die gaarne aan ieder belangstellende gezonden wordt. H E T BESTUUR. 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T GENOOTSCHAP. 

Heeren Leden wordt bericht: 

1". dat de 833 ,TE vergadering zal gehouden worden 
den 26 November a. s. in het „American Hotel", Leid-
sche-plein alhier. 

De agenda voor die vergadering is: 
a. Mededeelingen van het Bestuur. 
b. Ballotage van de voorgestelde leden, de heeren: 

A. C. Boerma, A. de Bruin en P. F. Meyer. 
c. Bijdrage te geven door den heer J. A. van der 

Sluys Veer (Constructiën). 
d. Bijdrage te geven door den heer L. J. Rijnink 

(Scheikundige proeven). 
e. Kunstbeschouwing te geven door den heer A. 

Salm G.Bzn. (Palais et Chateaux en France); 

2°. dat de vervaardigers van de ontwerpen, gemerkt 
Telephoon en Architectura, April 1884, ingezonden op 
de prijsvraag van een Post- en Telegraafkantoor, uit
geschreven in het seizoen 1883—-'84, nogmaals wor
den uitgenoodigd zich bekend te maken, teneinde deze 
ontwerpen in het plaatwerk „De Bouwmeester" te kun
nen opnemen. 

Namens het Bestuur, 
de iste-Secretaris 

Th. G. Strengers. 

H E T NIEUWE GEBOUW DER UNIVERSITEIT 
T E STRAATSBURG. 

(Vervolg en slot van pag. 406.) 
Wij zullen gelegenheid vinden het verwijt, dat er 

in het nieuwe gebouw geene eenheid van vinding ge
vonden wordt, in onze beschouwingen nog meer uit
een te zetten. Waar de schuld hiervan schuilt, ware 
moeilijk te vinden voor hem die buiten staat, vooral 
in het Rijksland, v/aar alle dergelijke vraagstukken 
verwikkeld worden door politieke bedoelingen. En 
het is boven twijfel verheven, dat de eerste groote 
bouwkundige arbeid van het Rijk waardiger en ook 
voor het leekenoog indrukwekkender, grootscher uit
gevallen zou zijn, als de technische raad, dien de 
Rijksregeering behoeft, door een onafhankelijk bouw
kundige gegeven werd. 

Of een technisch opperrechter instaat geweest ware 
de scheiding der nieuwe gebouwen in twee bouwgroe-
pen te beletten, weten wij niet. 

Nu staat het medische deel der universiteit, in aan
sluiting bij het burgergasthuis, naast de Slachtpoort; 
het overige voor de Vischpoort, ongeveer twee kilo
meter daarvan verwijderd. Practisch heeft deze split
sing geene diep-ingrijpende bezwaren, daar slechts in 
het zachte jaargetijde de geneeskundigen, die tot het 
bezoeken van de natuur- en scheikundige colleges ver
plicht zijn, deze wandeling moeten maken. Maar in 
de idee is de geneeskunde uit het verband der Uni-
versitas gerukt, dat wij toch in de grootsche monu
mentale groep voor de Vischpoort moeten zoeken. 

Dit is bij zulk een nieuwen aanleg van diepere be-
teekenis dan in oude universiteiten, waar men oude 
kloosters en andere uit nood gebezigde gebouwen tot 
inrichtingen van onderwijs heeft moeten vervormen, 
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Het is dus geoorloofd, bij de medische inrichtingen te 
Straatsburg stil te staan. Bij het psychologische insti
tuut , door den architect Salomon ontworpen en welks 
opening ophanden is, sluit zich het anatomische en 
pathologische instituut aan, dat in zijn vijfhoekigen vorm 
een oude vesting-lunet van Vauban volgende, een ge
sloten aanleg om een hof vormt. Het ontwerp werd, 
naar een schets van prof. Jacobsthal, door den archi
tect Brion uitgevoerd. Denzelfden architect heeft het 
physiologisch •chemisch instituut, een naar de straatzijde 
geopend hoefijzer vormende, tot bouwmeester. De nu 
volgende chirurgicalc kliniek , naar het ontwerp van den 
bouwinspecteur Eggert, bestaat uit cen middelvleugel 
van drie verdiepingen, waarmede twee zij-paviljoenen 
(mannen- en vrouwenafdeeling) in los verband staan. 

De psychiatrische kliniek, van den architect Salomon, 
zal nog een jaar op hare voltooiing moeten wachten , 
terwijl de verloskundige kliniek daarvoor nog twee ja
ren zal behoeven. Het pharmacologisch instituut, door 
prof. Warth ontworpen, sluit dc rij der zeven voor de 
geneeskundige faculteit dienende gebouwen, welker stijl, 
den vorm der groote gedenkteekenen van de nieuwere 
Renaissance behoudende en in Vogeezer zandsteen uit
gevoerd, weinig doet denken aan een instelling voor 
onderwijs en eigen studie, daar hij meer het algemeen 
karakter van een woonhuis draagt. Het ligt voor de 
hand, dat van eenheid bij zooveel verschillende schep
pers geen sprake kan zijn. 

De aanleg voor de Vischpoort omvat het chemische, 
physischc cn botanische instituut, den botanischen tuin 
en de sterrenwacht, en als kop van dezen aanleg het 
zoogenaamde collegehuis, het eigenlijke representatie
huis der universiteit. De bouwmeester van dezen ge
zamenlijke]] aanleg is de architect Hermann Kggcrt, 
die echter enkel de uitvoering van de eerstgenoemde 
gebouwen, van de sterrenwacht, van het botanische, 
het physische en het chemische instituut leidde. Tegen 
zijn ontwerp van het collegehuis, dat door hem als 
één met het overige gedacht werd, verhief zich in het 
jaar 1878 plotseling oppositie in den Rijksdag, die 
opnieuw duidelijk bewees, dat in vak-wetenschappelijke 
vraagstukken de openbare meening zich gemakkelijk op 
een dwaalspoor laat leiden. 

Inzonderheid zijn het zaken op technisch gebied, 
waarop bevoegden en onbevoegden zich even stellig 
een oordeel aanmatigen. Ontevredenheid over de lei
ding van de technische rijksaangelegenheden in het 
algemeen ontlaadde zich hier op het hoofd van iemand, I 
die er in het geheel geen deel aan had, dien men ' 
meende te moeten opofferen, om aan de opgewonden 
kritikasters van den Rijksdag door het openen van een 
wedstrijd voldoening te geven. Niet minder dan 101 
naar den strijd dingenden verschenen bij deze gelegenheid, 
onder wie prof. Warth uit Karlsruhe den palm weg
droeg. Volgens zijn ontwerp zien wij nu het college
huis gereed, en zullen ons nu daarmede iets minder 
vluchtig bezighouden. 

De groote straat-as, die door het park van Broglie 
loopt, voert, verlengd over de 111 in het terrein der 
geslechte vestingwerken, naar het toekomstige Kei-
zersplein, aan welks noordzijde het monumentale kei
zerlijk paleis, volgens de ontwerpen van genoemden 
Eggert, begint te verrijzen. Een paviljoen van tijde
lijke hout-constructie, gelijkende op een hal van een 
landbouwtentoonstelling, dat het oosterfront van het 
toekomstige plein inneemt, wordt ons als vereenigings-
plek van het Lands-comité aangewezen. Van het pa
leisfront gaat naar het zuiden, rechthoekig op de ge
noemde straat-as, een nieuwe straat, die, na twee ma
len de 111 te hebben overschreden, op het groote plein 
voor de universiteit eindigt, zoodat men, van het kei

zerlijk paleis komende, steeds het statige front van het 
collegehuis in het oog heeft. Ons dunkt echter, in 
verhouding tot het laatste, het plein iets te groot. 
Zij het dan ook reeds in zijn westerfront met groote, 
op speculatie gebouwde huizen bezet en denkc men 
zich de nu nog kale vlakte versierd door de kunst 
van den tuinier, men kan toch niet ontkennen, dat 
de ontzettende uitgestrektheid den indruk van den op 
effect berekenden gevel benadeelt. In nog grootere 
mate geschiedt dit door het op tien hoek van het plein 
opgetrokken reusachtige gebouw der Maatschappij 
Germania, dat met zijn vier verdiepingen en rijke vor
men van de Duitsche Renaissance het minder hooge 
collegehuis bijna geheel overheerscht. 

Een hoofdvoordeel van Warth's schepping is, dat 
de voortreffelijke inwendige verdeeling der vertrekken 
zich zoo duidelijk mogelijk uit in het uitwendige. De 
voor elk schoolgebouw dringende behoefte aan licht 
en lucht heeft tot een betrekkelijk rijke ontwikkeling 
van den gevel geleid, die zich ook aan de zijden en 
het achterfront doet gelden in sterke voor- cn terug
sprongen, en inzonderheid aan den tuinkant in een 
krachtigen vleugel. 

Toch heeft deze schikking een gebrek ten gevolge, 
waarop wij, als op cen bijzonder duidelijk tceken van 
het gemis der hoogere eenheid, moeten wijzen. Het 
collegehuis vormt, gelijk wij reeds zeiden, het hoofd
gebouw van een grooten aanleg, van cen square, waar
om zich rechts en links de afzonderlijke instituten groe-
peeren. Hier nu had de architect cen kunstvol verband 
van deze laatsten onderling en met het hoofdgebouw 
totstand moeten brengen. Of het in zuilenrijen , of in 
de verhouding der gebouw-assen, of in iets anders be
stond , hing af van de beschikbare middelen en andere 
omstandigheden. Dat echter aan zulk een verband 
niet gedacht is en dat de andere gebouwen, als de 
huizen eener straat, vreemd aan elkander verrijzen, be
wijst het gebrek aan een hoogere eenheid in de ver
deeling. Het spreekt vanzelf, dat hieruit geen verwijt 
kan worden geput tegen de architecten der afzonder
lijke gedeelten; deze hebben zich moeten vergenoegen 
met het beste te leveren onder voorwaarden, die hen 
beheerschtcn, zonder veel acht te geven op hunnen 
buurman. Dat niettemin het uiterlijk der op zich zei
ven staande groepen genoeg in onderlinge overeen
stemming gebracht is, om geen schreeuwend beeld te 
vormen, is een verdienste, den kunstenaren te hooger 
aan te rekenen, omdat zij tot verschillende scholen 
behoorden. 

De architectonische opvatting van Warth's hoofdge
bouw vindt haar beste trekken minder in de nieuw
heid der aangebrachte motieven, dan in zeer grondig 
bestudeerde profileering en in buitengewoon goed in-
achtgenomen evenredigheden. Aan deze voordeden 
is het toe te schrijven, dat de gevel, op vrij korten 
afstand, een grootsche uitwerking doet, ofschoon de 
afstanden van venster tot venster, die hoofdzakelijk den 
maatstaf van een gebouw aangeven, zeer bescheiden, 
weinig meer dan drie meter , zijn. Plint en begane-
grondverdieping vertoonen zich krachtig met hun rus-
tiek-blokken; de hoogere verdieping heeft een Ro-
meinsch-Ionische orde van uitstekende halve kolom
men , die in het middelgedeelte een vrijstaande Ko-
rinthische ordening van groote massa's wordt. 

Boven het hoofdgestel van het middelgebouw en 
van de hoekpaviljoenen verheft zich een hoog attiek, 
waarop vooral de kunstvolle versiering van het ge
bouw is saamgevat. Terwijl boven het middelge
bouw een grootere groep, Minerva met onderrich
tende zanggodinnen en leerende knapen, van Prof. 
Moest te Karlsruhe, troont, is van de zes hoekpaviljoe-
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nen partij getrokken, om de beelden van zes-en-dertig 
coryfeeën der Duitsche wetenschap tentoon te stellen. 
Of deze plaatsing boven het gebouw de waardigste voor 
de nagedachtenis dezer groote mannen is, blijft te meer 
betwistbaar, omdat inderdaad de meeste dezer beelden 
levensvolle portretten moeten worden genoemd, veel 
meer gevende dan louter decoratieve uitwerking, die 
door hunne uitvoering con amore en hun karaktervolle 
uitdrukking op een laag plint buitengemeen zouden 
voldoen. De meesters dezer beelden zijn: voor de 
figuren van den voorvleugel (Kalvijn, Zwingli('), Me-
lanchton — Luther, Leibnitz, Kepler, Joh. Sturm — 
Kant, Gausz, Joh. Muller, Von Savigny — Eichhorn, 
Puffendorff, Schwarzenberg) Prof. Johannes Schilling, 
te Dresden ; voor de figuren van den achtergevel (Nie-
buhr, Sleidan, Schöpflin, Winkelmann - - Lessing, 
Schleiermacher, Spener — Jacobi, O. von Guerike, 
Fraunhofer, Liebig —Heller, Paracelsus, Baer) Prof. 
Diez, te Dresden; de aan de zijdelingschc paviljoenen 
van den achtervleugel geplaatste (F. A. Wolff, J. Grimm, 
Bopp , Boekh — Copernicus, Werner, L. von Buch , 
A. von Humboldt) (-), zijn uit de ateliers van Hund-
trieser en Dom, te Berlijn, voortgekomen. Buiten deze, 
ter halve levensgrootte gemodelleerde, in fijne zand
steen uitgevoerde beelden , valt ook de versiering met 
figuren aan het middelgebouw van het hoofdfront te 
vermelden , die eveneens aan Prof. Moest, te Karlsruhe, 
te danken is. Hier staan rechts en links in nissen 
twee levensgroote vrouwenbeelden: Argentina en Ger-
mania; daarboven zijn kleine bronzen reliefs aangebracht, 
die in kindergroepen de faculteiten zinnebeeldig voor
stellen. Tusschen de zuilen van den middenbouw staan, 
eveneens in brons, de borstbeelden van Aristoteles, 
Solon, Paulus, Hippokrates en Archimedes als verte
genwoordigers der faculteiten. 

Betreden wij het binnenste van het collegehuis, dan 
treft ons, nadat wij cle indrukwekkende trap hebben 
bestegen, het eerst een door acht marmeren zuilen 
gedragen voor-vestibule, die ons op bekoorlijke wijze 
reeds den hoofdtrek van dezen meesterlijken inwendigen 
aanleg — licht, ruimte en schilderachtige perspec
tieven — vertoont. Terstond uit den ingang zweeft de 
blik door de hoofdvestibule, van wier rechtsche en 
linksche smalle zijden trappen naar de verdieping voe
ren, in den grooten met glas gedekten hof, het hoofd
motief van den inwendigen aanleg. 

In scherpe tegenstelling met de eenigszins gedrukte 
vestibule verheft zich deze hof statig door de ver
diepingen van het gebouw. Aan alle vier zijden door 
gaanderijen omsloten, tegen welker smaakvol versierde 
bogen men van onderen opziet, herinnert hij levendig 
den monumentalen hof-aanleg van den Italiaanschen 
paleisstijl. Aan de behoefte eener hoogeschool, den 
studenten een waardige en eigenaardige uitspannings-
plaats voor de vrije uren te verschaffen , beantwoordt 
deze hof met de onmiddellijk daarachter aansluitende 
leeszaal ten volle, terwijl de vele gangen, trappen, 
bordessen en de twee vestibules aan een talrijk publiek 
gelegenheid te over geven voor vrije beweging. De 
verdeeling der overige ruimten is zoodanig, dat op de 
gelijkvloersverdieping de rechts van den ingang lig
gende helft voor het beheer, de linksche voor gehoor-
of leerzalen bestemd is. Op de hoogere verdieping 
liggen rechts de ruimten der verschillende seminariën , 
links en achter de verzamelingen van het zeer uitge
strekte archeologische instituut. 

(') Het klinkt even vreemd, godgeleerden onder de coryfeeën der 
Vietensc/w/ te rangschikken, als Kalvijn, Zwingli en anderen onder de 
Duitschers. Het geloof begint waar (le wetenschap ophoudt. Ver/. 

(*) Het is vreemd, een Wilhelm von Humboldt en een (ïuttenberg 
achter te stellen bij een Melanchton en anderen, die niets deden tot 
bevordering van wetenschap. Integendeel. Verf. 

De laatsten, door Prof. Michaelis met den meesten 
kunstzin aangelegd, vormen een gipsmuseum der merk
waardigste oude beeldhouwcrken, gelijk er buiten de 
hoofdstad ternauwernood een tweede in Duitschland 
te vinden zou zijn. Voor het overige is bij de decoratie 
van het inwendige alle weelde vermeden, gelijk men 
dan ook bespeurt, dat na het lot, aan Eggert's ont
werp ten deel gevallen, den bouwmeester zekere zui
nigheid ten plicht gesteld werd. Dc inrichting der ge
hoor- of leerzalen, voor dertig tot tweehonderd zit
plaatsen , is eenvoudig en degelijk. De tafels en banken 
zijn naar het ook in de Frankforter scholen aangenomen 
stelsel als kleppen ingericht, de muren op twee meter 
hoogte van donkere lambriseringen voorzien, de ver
lichting met gas door fraaie geelkoperen kroonlampen 
uit de fabriek van Riedinger te Augsburg totstand-
gebracht. 

De verwarming is een centrale met heete lucht, 
waarbij voor de seminariën nog een verbinding van 
verwarming door heet water en heete lucht werkt. De 
leeszaal, die van den hof en het achterfront haar licht 
ontvangt, wordt gesteund door vierhoekige pijlers, 
die, gelijk de muren en de zoldering, met ingelegd 
houtwerk versierd zijn. Een grootere weelde is slechts 
tentoongespreid in de vergaderzaal van den Senaat 
en in de au/a, die in het middelgebouw van het voor
front boven den hoofdingang gelegen is. In het alge
meen pleegt men in de aula eener universiteit meer 
diepzinnige versiering te verwachten. Daar toch is de 
aangewezen plaats voor allegorische en historische 
beelden; de ernst en de waardigheid der plek verlan
gen een plechtige , indrukwekkende decoratie. Zoo wij 
hier het tegendeel vinden in een versiering met goud 
en zilver, verzoent ons toch het voorname der teeke
ning met de niet eigenaardige uitwerking. Misschien 
werd ook dc architect tot dit uitspelen van zijn laatsten 
troef in dc aula-versiering gedwongen, doordien hij de 
overige ruimten zeer kleurig gemaakt had. Bijzonder 
gelukkig zijn in dit opzicht de gangen behandeld, wel
ker in oranje-tinten geschilderde koepelgewelven een 
prachtigen, verwarmenden indruk achterlaten. Bijna 
te gezocht is de uitwerking der kleuren in den licht
hof; het horizontale glazendak, toch reeds eenigszins 
drukkend , is van hel groene en roode ruiten voorzien, 
die het oog op storende wijze tot zich trekken; de 
schildering der deklijsten, die met dezen harden toon 
evenwicht behoorde te maken , beweegt zich eveneens 
in de zware groene en blauwe tinten. Van zeer goede 
uitwerking daarentegen zijn de verven in het trapge-
welf van de vestibule; in de spelende arabeske uit de 
latere Renaissance is hier een zeldzaam meesterschap 
aan den dag gelegd. 

Verlaten wij nu het collegehuis , om aan de afzon
derlijke instituten, die zich daarachter uitstrekken, 
een bezoek af te leggen. Wij kunnen daartoe een 
kleine deur opendoen, die aan de rugzijde van het 
hoofdgebouw in den tuin voert, zoo wij er niet de 
voorkeur aan geven , uit de Universiteitsstraat door eene 
der poorten het smaakvolle, en 't geheel insluitende 
ijzeren hek binnen te treden. De beide, meest nabij 
het collegehuis liggende, gebouwen zijn het chemische 
instituut aan de noordzijde van de langwerpige square 
en het physische aan de zuidzijde. De architect van 
al deze instituten is Eggert; de architectuur, in Vo
geezer zandsteen hoogst monumentaal uitgevoerd, on
derscheidt zich door oorspronkelijke , pittige vormen 
en komt meer of min overeen met de te Berlijn ge
liefkoosde Helleensche Renaissance. 

Het chemische instituut is een smal, zeer langge
rekt gebouw, welks zalen zonder gang in de lengte 
aaneengebouwd en door een hoofd- en twee zijdeling-
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sche ingangen te bereiken zijn. Door dezen aanleg , die 
aan de werk-, zoowel als aan de gehoorzalen van 
twee kanten licht verschaft, is ccn groote helderheid 
en bovenal een volkomen luchtvervcrsching door de 
het huis vrij omstroomende lucht verzekerd. Het mid
delgedeelte bevat dc bibliotheek en andere tot gemeen
schappelijk gebruik bestemde ruimten, terwijl de 
werkzalen van den westervleugel voor dc beoefenaars 
der anorganische, die van den oostervleugel voor de 
beoefenaars der organische scheikunde bestemd zijn. 
Elke vleugel bevat twee zalen, céne voor de begin-
nenden , de andere voor de meergevorderden; tusschen 
beiden is het kabinet der practiseerenden. Dat bij de 
inrichting van dc werktafels en digestoria, van de pa
viljoenen voor arbeid in de vrije lucht, van den water
en luchttoevoer dc nieuwste uitvindingen zijn toegepast, 
spreekt vanzelf. 

Aan het physischt instituut, een gebouw met dub
belen vleugel, geeft de in zijn noorderfront aange
brachte toren een bijzonder karakter. Hij bereikt het 
doel, een groote ruimte van acht-en-twintig meter 
lengte in verticale richting beschikbaar te stellen, die 
voor slinger-, valproeven en andere bewijzen uit de 
natuurkunde noodig is. Bij de distributie is het ge
bouw in drie afdeelingen gesplitst, waarvan de eer
ste dient tot voorlezingen over proefondervindelijke 
natuurkunde, en dus de gehoorzaal en de verzame
ling instrumenten omvat; de tweede, gewijd aan 
de onderzoekingen, bevat dc laboratoria van den di
recteur, van den adsistent en van de zelfstandig-wer
kende studeerenden. De derde afdeeling vormt het 
oefenings-laboratorium, waarin de studenten een reeks 
vraagstukken "hebben op te lossen. Aan belangwek
kende onderdeelen, voor bijzondere doeleinden, is 
ook dit gebouw rijk. Wij vermelden de inrichtingen 
tot het opstellen van gevoelige instrumenten, van 
heliostaten aan het zuiderfront, welke de zonnestralen 
naar het noorderfront kunnen werpen en die tot het 
voorkomen van kwik-verlies; eindelijk de gehoorzaal 
met hare amphitheatersgewijze rijen zittingen, die door 
draaiing van een kruk in minder dan een minuut in 
duisternis kan worden gehuld. Nevens den zichtbaren 
uitwendigen arbeid van den bouwmeester is hier een 
schat van wetenschappelijken arbeid neergelegd, waar
van de rente zal worden betaald door den ijver, waar
mede de gebouwen bezocht worden. 

Het botanische instituut bestaat uit een grooten bo-
tanischen tuin van drie en een halve hektare en het 
instituutsgebouw. Het laatste bevat gehoorzalen, la
boratoria, ruimten voor verzamelingen en de biblio
theek. Ook daar is, evenals bij de overige gebouwen, 
in de bovenverdieping een ruime woning voor den 
directeur aangebracht. In den botanischen tuin vindt 
men, behalve een tuinierswoning, een groot, statig, 
uit steen en ijzer opgetrokken huis voor gewas
sen , en bovendien vele kleine verwarmde en koude 
vertrekken , verwarmde aquaria enz., alsmede een aanleg 
voor kweekproeven. Alles is gedurende het grootste 
gedeelte van den dag toegankelijk voor het publick. 

Achter den botanischen tuin en ver van het storend 
geraas der straat verheffen zich de gebouwen van het 
astronomisch instituut, waarbij het den bouwmeester 
Eggert op zeldzame wijze gelukt is, de eischen der 
wetenschap in overeenstemming te brengen met een 
esthetisch schoon geheel. Wij schromen niet het 
groote gebouw voor den refractor, een koepel met vier 
gevels in tempelstijl, als het monumentaalste en waar
digste deel van geheel den universiteits-aanleg te roe
men. Verbazingwekkend zijn de inrichtingen en voor
zorgen voor het ongestoorde werken van den refractor, 
het grootste instrument van dezen aard in Duitschland. 

I Een stelsel van sterke, afzonderlijke gewelven verheft 
zich als onderbouw voor het platte dik, waarop hij 
staat. Daarboven verrijst dc metalen koepel, zwaar 
34,000 kilogr., die door een vingerdruk, door een 
electrischen stroom, zonder moeite kan worden rond-
bewogen. 

Een tweede gebouw, dat van den meridiaan, met 
twee door een middelvleugel verbonden koepels, dient 
tot opneming van vier groote instrumenten: den me
ridiaancirkel , het instrument van den doorgang of 
passage, den kleinen refractor en het altazimuth. Ook 
hier zijn dezelfde beveiligende maatregelen genomen 
tegen de geringste schokken , door een fundeering van 
de pijlers tot diep in het Rijnkiezclzand. Bijzondere 
aandacht is gewijd aan het verschil tusschen dc warm
tegraden buiten en binnen; voor het eerst werd hier 
een gebouw uit ijzer en golvend plaatijzer opgetrokken, 
terwijl men vroeger meende, zelfs in steen niet mas
sief genoeg te kunnen bouwen voor astronomische doel
einden. De gehoorzalen en woningen voor den dienst 
zijn, gescheiden van dc afdeelingen voor de instru
menten , in een gebouw vereenigd en daarmede ver
bonden door overdekte gangen. 

Wie meer van de inrichting en geschiedenis der uni
versiteit wil weten, leze Schricker, Festschrift zurEin-
wcihung des Neubauten der Kaiser- Wilhelm- Universitdt, 
een folio-band met tal van houtsneden en afbeeldingen 
in lichtdruk. 

11 November, 1884. X. 

D E TENTOONSTELLING IN ARTI E T 
AMICITIAE. 

V. 
Het genre, dat reeds van oudsher door de Neder

landsche schilders bij voorkeur beoefend werd, is ook 
op deze tentoonstelling goed vertegenwoordigd. Het 
is zeker eigenaardig, dat deze kunsttak zich in den 
laatsten tijd bijna uitsluitend bezighield met het af
malen van het visschersleven of wel (zooals een bekend 
criticus het uitdrukt) met het weergeven van „minver
mogenden". 

Het thema van „het visschersleven" begint vrij af
gezaagd te worden, en ook de zich op allerlei wijze 
voedende minvermogenden (want het is opmerkelijk, dat 
juist het voedingsproces dier lieden den schilders een 
schoon moment schijnt te zijn) hebben wij reeds zoo 
dikwijls gezien, dat wij inderdaad niet van wispelturig
heid beschuldigd kunnen worden, indien wij nu eens 
naar wat anders verlangen. 

De heer Witkamp geeft ons wat afwisseling. Zijn 
beide schilderijen, „In het veld" en „Huiswaarts" ge
titeld , geven ons typen uit de Zuidelijke Nederlanden 
te zien, met veel smaak geteekend en gedistingeerd van 
toon. Hij, die slechts onze Hollandsche boerinnen 
kent, zal bij het aanschouwen van deze landmeisjes allicht 
meenen, dat de schilder zijne fantasie wat te veel den 
teugel gevierd heeft, doch wij gelooven, dat Witkamp 
slechts weergaf, wat hij zag. Het is jammer, dat de 
fond van de eerste schilderij wat weinig wijking ver
toont, waardoor nu de elegante silhouetten van de 
landmeisjes niet zoo goed uitkomen als men wel zou 
wenschen. Deze fout is in „Huiswaarts" vermeden en 
de kunstenaar leverde daar dan ook een zeer geslaagd 
werk. 

Het visschersleven blijft het thema van Artz, doch 
het schijnt ons toe, alsof hij niet zoo gelukkig was 
als vroeger. Zijn „Visschersvader" en „Visschersmoe-
der" zijn pendanten, doch geen van beiden bijzonder 
geslaagd. De vrouwenfiguur heeft iets doorschijnends, 
waardoor men eer aan een schim dan aan een levend 
wezen denkt, en de mannenfiguur is in een kleuren-
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gamma geschilderd, die doet denken aan kaoutsjoek. 
Een alleraangenaamste verschijning is de schilderij 

van Hoynck van Papendrecht, het schijfschieten aan 
boord van Zr. Ms. artillerie-instructicschip „Het Loo" 
voorstellende. Hier zien wij een nieuwe zijde van het 
zeeleven, tot dusverre door onze schilders, die slechts 
voor de vischvangst oog schijnen tc hebben, ten ccne-
male verwaarloosd. De kranige zeelieden zijn met veel 
talent geteekend en gegroepeerd; de stille toon onder 
de zonnetent is juist begrepen. Alles is actie en leven 
en wij hopen, dat de heer Hoynck van Papendrecht 
ons weldra nog meer schilderijen, het militaire zee
leven tot onderwerp hebbende, zal laten zien. 

De schilderij, die de heer Kever „Huiselijke bezig
heid" noemt, kan niet geacht worden door de belang
rijkheid van het onderwerp uit te munten , doch toont, 
dat die heer veel gevoel voor kleur en een breede wijze 
van schilderen heeft. 

De heer Le Comte noemt twee tuinlieden, die, op 
den rand van een broeibak gezeten, beiden geheel in 
dezelfde houding zich wijden aan het verzorgen van 
een bloempot, „twee priesters van Flora." Men kan, 
hoewel aan de schilderij geen verdienste ontzeggende, 
toch den wensch niet onderdrukken dat de heer Le Comte, 
gedachtig aan het „non bis in idem", het maar bij één 
„priester van Flora" gelaten had. 

De „Swadroneur" (wat is dit voor taal ?) van den 
heer Van Looy, den met goud bekroonden academie
leerling , geeft ons te zien een „model", dat den Amster-
damschen kunstenaars wel bekend is. De geestige vent 
schijnt iets zeer kluchtigs te verhalen aan den schilder, 
wiens aanwezigheid slechts blijkt uit twee beenen en 
een rookwolkje, daar de rest van den kunstenaar buiten 
het „tafereel" valt. De teekening is slechts te roemen, 
maar de kleur is wat koud. 

Het stukje van Martens, „Lectuur" gedoopt, is een 
aardige studie van het moderne leven, en brengt al
mede wat afwisseling in het „genre." Ook de heer 
Dake toont in zijn „Bevelschrift" , dat hij geenszins 
wenscht afgetreden banen te bewandelen. 

Mejuffrouw Wally Moes zond een vrij groot stuk, 
waarop een tweetal kinderen zijn afgebeeld, en dat door 
haar „Uit het volksleven" genoemd wordt. De kinder
figuurtjes zijn goed van teekening, en verraden veel 
natuurstudie. Wordt echter het achevé niet een weinig 
overdreven en mag men zich wel van een achtergrond 
afmaken op een wijze, als hier gedaan wordt ? 

Toch behoort het stuk tot de besten der tentoon
stelling en naar wij vernamen is het reeds verkocht. 

De beide stukjes van Paling, „Na den arbeid" en 
„Bij den haard", zijn niet bepaald nieuw, wat het on
derwerp betreft, doch trekken aan door den hoogst 
gedistingeerden toon, waarin ze „gedaan" zijn. Beschei
den als zij zijn, maken zij toch een hoogst aangenamen 
indruk. Ook de „Olde Stiene" van Valkenburg is 
in een schoon gamma geschilderd, en heeft bij allen 
eenvoud, een poëzie in zich, die in den regel bij de 
afbeeldingen onzer „minvermogenden" ontbreekt. „Za
men oud" van dienzelfden schilder heeft ook wel 
qualiteiten, doch wij geven aan het eerste stukje de 
voorkeur. 

„Een weduwe bij den uitdrager" betitelt Voerman 
het aangrijpende stuk , dat hij inzond. De Joodsche 
typen van de kooplieden zijn goed weergegeven en 
ook de gelaatsuitdrukking der weduwe is wel aan de 
natuur ontleend. Het bleeke licht, dat door de neer
gelaten gordijn valt, is juist, maar is in het algemeen 
het stuk niet wat grijs geworden ? 

Een goede natuurstudie is ook G. Sigling's „In de 
kazerne". De schilder heeft daar het militaire type 
goed gevat, en in een smaakvolle kleurenschikking 

I weten weer te geven. „Dagelijksche zorgen", van den 
J heer Jacob Smits, stelt voor een vrouw, gebukt gaande 
i onder haar last, en heeft verdienste, vooral wat het 
I koloriet betreft. 

Sadée geeft ons in „Pas hersteld" een staaltje van 
I zijn bekend en zeer gewaardeerd talent. Er zit zon 
J in dit stuk, en teekening en kleur zijn beiden fraai, 
i Hoe moeten wij het stuk van Segantini te Milaan 

noemen? 't Houdt het midden tusschen „dierstu-
die" en „genre", en geeft blijk van groote technische 
meesterschap. In hoeverre de kleuren juist zijn, zal al
leen hij kunnen beoordeelen , die het zonnig Italië kent, 
doch ieder zal de „chic" en het „brio", waarmede dit 
stuk gepenseeld is, weten te waardeeren. 

Hoewel «rij het besef hebben , dat wij lang niet al, 
wat der vermelding waard was, hebben behandeld, 
gedoogt ons bestek niet uitvoeriger te worden. Wer
pen wij daarom ten slotte een blik op de voortbreng
selen van beeldhouwkunst, in Arti's zalen aanwezig. 

In de kleine voorzaal ziet men „Woutje" van Mej. 
Georgine Schwartze, de zuster der begaafde schilde-
resse. Het is een met liefde en zorg bewerkt kopje, 
dat veel hoop voor de toekomst geeft. 

Veel breeder van behandeling is de portretbuste, 
door den beeldhouwer E. van den Bossche geëxpo
seerd. De plans zijn goed gemodelleerd en het geheel 
geeft blijk van ernstige natuurstudie. 

De heer Teixeira de Mattos doet ons de trekken 
van den „architect der Rijksmuseumgebouwen" zien, 
en de gelijkenis valt slechts te roemen. Ook de beide 
vrouwenkopjes, die hij nog bovendien zond , zijn fraaie 
staaltjes van zijn bekend talent. 

Vermelden wij ten slotte een vrij welgeslaagd deco
ratief paneel van den schilder Josselin de Jong, dan 
kunnen wij onze reeks van artikelen sluiten, doch niet, 
na den wensch geuit te hebben, dat de tentoonstellingen 
in Arti telkens meer belangrijk mogen worden, en 
steeds blijk mogen geven van de toenemende ontwik
keling der moderne Nederlandsche kunst. 

PlTTORE. 

BEURSPRIJSVRAAG T E A M S T E R D A M . 
De Jury voor de internationale prijsvraag voor een 

nieuwe Beurs heeft de volgende ontwerpen bekroond, 

N". 3. A . G. R. 
20. La bourse ou la vie. 
38. Ne(e)derland. 
69. Het wapen van Amsterdam met het devies: 

Je maintiendrai. 
73. Mercaturae. 
83. Perseverance. 
91. Ammerack. 

106. Lieven de Key. 
150. Het wapen van Amsterdam met het devies : 

In hoe signo floresco. 
172. Y. 
vervaardigers dezer tien ontwerpen ontvangen 

volgens programma ieder een prijs van duizend gulden. 
Voor het tweede concours zijn uit bovenstaande ont

werpen door de Jury aangewezen de nommers: 
20. La bourse ou la vie. 

Mercaturae. 
Ammerack. 
Het wapen van Amsterdam met het devies: 
In hoe signo floresco. 
Y . . 

Het programma voor de besloten mededinging wordt 
door de Jury opgemaakt en aan den Gemeenteraad ter 
goedkeuring voorgedragen. 

De 

73-
91. 

150. 

172. 
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Wij vernemen, dat de tentoonstelling van de beurs-
plans voor het publiek zal worden opengesteld a. s. 
Maandag, nadat reeds de Raadsleden in de gelegenheid 
zijn gesteld geworden haar Zaterdag en Zondag te 
bezichtigen. 

Hoewel de vervaardigers der bekroonde ontwerpen 
nog niet officieel bekend kunnen wezen, daar het pro
gramma dit verbiedt, althans wat de vijf tot besloten 
mededinging toegelaten ontwerpers betreft, worden toch 
reeds een paar namen genoemd, waaraan vooralsnog 
weinig waarde mag worden gehecht. 

Een Amsterdamsch liefhebber van cijferen deelt ons 
het volgende mede: 

Er waren op de Beursprijsvraag 199 ontwerpen in
gekomen. Rekent men nu, dat ieder ontwerp uit ge
middeld 8 stuks teekeningen bestaat (welke raming 
zeker te laag is), dan komt men tot een totaal van 
1592 teekeningen. De Jury was 5 dagen aan het 
werk en arbeidde niet langer dan hoogstens 6 uren 
per dag; zij was dus 30 uur werkzaam. Nu kan men 
door een eenvoudige rekenkundige bewerking uitre
kenen , dat 1 minuut 6 seconden voor het beoordeelen 
van iedere teekening voldoende was! 

Dit cijfer is echter nog tc gunstig, want reeds op 
den eersten dag, toen men hoogstens 6 uur werkzaam 
was, werden niet minder dan 163 ontwerpen afgekeurd. 
Men komt dan tot het verrassende dijfer van 2 minu
ten, 12 seconden per ontwerp of per teekening ruim 16 
seconden. 

En nu zijn er nog, die beweren dat de Jury niet a 
tête reposée gewikt en gewogen heeft! VERITAS. 

B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N 
A K E N . Deze week werd de prijsvraag, voor de res

tauratie van het op 29 Juni des vorigen jaars van zijn 
dak beroofde stadhuis , uitgeschreven. Er worden acht 
geometrische en twee perspectievische teekeningen met 
verklaring verlangd, en twee prijzen uitgeloofd van 
4000 en 2500 mark. De concurrentie is uitsluitend 
voor Duitsche architecten geopend, nadat lange debat
ten gevoerd waren over de eventueele wenschelijkheid 
tot toelating van buitenlandsche kunstbroeders. Men 
verwacht dat dc meesters der bouwkunst, waaraan 
Duitschland zeer rijk is, met lust aan den arbeid zul
len tijgen, en instaat zullen zijn zonder vreemde hulp 
een architectonisch meesterstuk te scheppen, naar het
welk het gebouw, waaraan zoovele geschiedkundige 
herinneringen verbonden zijn, zal worden hersteld. 

— In den wedstrijd voor het op te richten stand
beeld van Gambetta is uitspraak gedaan: de Jury heeft 
het ontwerp van de heeren Paul Aubé, beeldhouwer, 
en Boileau, architect, aangenomen met 9 tegen 6 stem
men. De heeren Falguière cn Peyol kregen de premie 
van 4000 francs, de heeren Dalou en Faure-Dujarrie 
die van 6000 francs. 

Paul Aubé heeft Gambetta voorgesteld in bevelende 
houding, terwijl hij recht deed aan de zuivere kunst 
en aan de traditie, door rondom het obeliskvormig 
voetstuk bevallige figuren te plaatsen, in sprekende 
houding, die de Eendracht en dc Kracht voorstellen. 
Ook het bijwerk moet schoon zijn. 

BINNENLANDSCHE BKRICHTEN. 
' S - G R A V E N H A G E , Het Dagblad van 's- Gravenhage 

schrijft: „Met genoegdoening vernamen wij, dat de 
Britsche minister van Koloniën, bij een onzer stadge-
nooten voorlichting gezocht hebbende voor dc benoe
ming van een technisch adsistent bij de openbare wer
ken in St. Vincent, tengevolge van de daarop verkre
gen aanwijzing, tot die betrekking heeft benoemd den 
heer A. G . A van Eelden, civiel-ingenieur, wiens 
diploma aan de polytechnische school te Delft is ver
worven." 

GRONINGEN, Ten vervolge op het bericht, in het 
voorgaande nommer opgenomen, kunnen wij thans 
mededeelen dat het Gemeentebestuur, naar de Zwolscfte 
Courant verneemt, een commissie heeft benoemd, 
bestaande uit de heeren P. J. H. Cuypers te Amster
dam en L . Hezemans te 's Bosch, alsmede den di
recteur van de gemeentewerken te Groningen, den heer 
Schram de Jong, om een onderzoek in te stellen naar 
den uit- en inwendigen toestand van den Martini-toren 
alhier en daarover rapport uit te brengen. 
(A. et A.) LEIDKN. Woensdag had de aangekondigde bijeen
komst plaats van oud-leerlingen van het Genootschap: «Ma
thesis Scientiarum Genitrix", ter bespreking van de wijze waarop 
de looste verjaardag van genoemd Genootschap zal herdacht 
worden. 

Ofschoon die dag eerst in den zomer van het volgend jaar 
zal aanbreken, werden toch nu reeds de voorbereidende maat
regelen genomen om althans niet door tijdsgebrek in de nood
zakelijkheid te zijn het feest niet met den meest mogelijke 
luister te doen vieren. Het resultaat van deze eerste bijeen
komst was, dat het Comité', waarvan de oproeping uitgegaan 
was, en bestaande uit de heeren: G. van Urie l , W. F . van 
der Heijden, P. G. Lancel, W. A . van Lith en W . C . Mul
der, gemachtigd werd, om zich nog een viiftal oud-leerlingen 
toe te voegen cn dan, aldus geconstitueerd, binnen korten tijd 
eene nieuwe vergadering te beleggen, waarop de noodige voor
stellen zullen ter tafel gebracht worden om tot de vaststelling 
van een programma te geraken. 

V A R I A . 
Eene fabriek tot levering nan warmte 

te New-York. De New-York Steam Com
pany komt den lof toe de eerste maat
schappij tc zijn, die eene groote stad van 
één centraalpunt uit, door middel van 
stoom verwarmt. Zij heeft de bezwaren, 
aan eene dergelijke onderneming verbon
den , glansrijk overwonnen en deze zijn 
waarlijk niet gering te achten. Met welke 
moeilijkheden men te kampen had, blijkt 
o. a. daaruit, dat tengevolge der aanhou
dende temperatuursveranderingen het uit
zetten en inkrimpen der buislcidingen moest 
voorkomen worden. Bovendien moest wor
den voorzien in het warmteverlies, door 
de uitstraling veroorzaakt en voor de ver
wijdering van den gecondenseerden stoom, 
die voor de verbindingen gevaarlijk is cn 
zelfs de buizen kan doen springen. 

Het voornemen bestaat om geheel New-
York met stoom te verwarmen, tot welk 
doel men de stad in groote vierkante vak
ken verdeeld heeft; elk vak heeft een ke-
tclstation, dat eene leiding van 1200 me

ter lengte voeden kan. Eén vak, in het 
voornaamste deel der stad gelegen, is reeds 
gereed; dit station telt 64 stoomketels met 
eene gezamenlijke hoeveelheid van 16,000 

Eaardekracht. Om ongelukken door het 
reken van buizen te voorkomen, bevindt 

zich aan eiken ketel een klep, die bij een 
breuk in de buisleiding automatisch den 
stoom afsluit. Het uitzetten en inkrimpen 
der pijpen, door de temperatuursverande
ringen veroorzaakt, geschiedt in afzon
derlijke bussen, waarin de einden der bui
zen zich met eene speelruimte van 10 c.M. 
bewegen kunnen. Deze speelruimte is noo
dig voor de vrije uitzetting eener pijp van 
30 meter. 

Het warmteverlies door uitstraling voor
komt men door de buizen te omkleeden; 
het materiaal dezer beklecding hangt na
tuurlijk van dc grootteder buizen af. Dunne 
pijpen worden in uitgeholde boomstam
men en zware buizen in gemetselde kana
len gelegd; de ruimte tusschen de buizen 
en hare bekleeding wordt met slakkenwol 
gevuld. De gecondenseerde stoom wordt 
door afzonderlijke leidingen naar het sta

tion teruggevoerd, waar hij opnieuw in 
stoom veranderd wordt. 

E R R A T U M . 
In de mededeeling omtrent den 

Kerkbouw te Katwijk-aan-Zee, voor
komende op bladz. 406, is eene druk
fout ingeslopen ; in plaats van ingezon
den onderwerpen gelieve men te lezen 
ingezonden ontwerpen. 

~ A W E R T E N T I E N T -

Op Vrijdag 28 November aanstaande, des voor
middags te 10 ure, zal op hetRaadnuis der 
Gemeente Hilversum, door Burgemeester en 
Wethoudersin hetopenbaarwordenaanbesteed: 

Het leveren en stellen van Zui-
vertoestellen, ten dienste der te 
bouwen Gomoonte-Gasfabriek. 

Bestek en teekeningen zjjn op franco aan
vraag a ƒ 1.50 verkrjjgbaar aan de Gemeente
secretarie. 
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AMSTKRDAMSCHE 
O M K I B U S M A A T S C H A P P I J . 

Aanbesteding. 
Op Zaterdag 29 November 1884, de» namid

dags te 3 uren, zal in het Café PANORAMA, 
Plantage Middellaan te Amsterdam, worden 
aanbesteed: 

H e t b o u w e n v a n een S T A L G E -
B O U W V O O R 33 P A A R D E N , 
met W A G E N R E M I S E , S M E D E 
R I J en v e r d e r bykomendo W e r 
k e n aan do 2e L E E G H W A T E R -
S T R A A T to A M S T E R D A M , met 
de loverantie v a n alle Mater ia 
len en Arbe ids loonon . 

Het Bestek is ad f 0.(10 per exemplaar te 
verkrijgen ter Handclsdrukkviij ('. A. SPIN 
tl ZOON, N.Z. Voorburgwal 887. 

(De vroeger verkochte bestakken rati tie ver
vallen Aanbesteding up IS October ld. kunnen 
ingeruild irorden.) 

Inlichtingen geeft de Ingeiii ur-Architect 
A. E . V A N GENDT. 

B U R G E M E E S T E R KN WETHOUDERS der 
Gemeente AMS'l EllDAM zullen op Maandag 
1 December 1884. op hel Raadhuis, te 12 
uur des middags, in het openbaar aanbesteden: 

H e t v e r r u i m e n v a n het gedeelte 
der Singelgracht tusschen de 
b r u g voor de W i l l e m s p o o r t en 
de Staatsspoorwogbrug. 

H e t ver lengen v a n de invaart d e r 
Haar lemmortrekvaar t . 

H e t verbreedon en verdiepen v a n 
een gedeelte d ier vaart. 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn 
uitsluitend te verkrijgen ter Drukkerij der 
Gemeente, tegen betaling van ƒ 0 . 2 0 . 

Inlichtingen worden gegeven ten kantore 
van den Stids-Ingenieur, kanier N". 106 op 
het Raadhuis, van 's ochtends 10 tot 12 uur. 

liurgemee.iler en Wethouders voorn.: 
DRIESSEN, 

Weill. 
De Secretaris, 

L E .I0LLE. 
Amsterdam, 18 November IS84. 

J . L . B A C O N & C ° . 
Ingenieurs, aannemers van verwarming en ventilatie. 

G o u d e n M e d a i l l e , 
Tentoonste l l ing 18S3, A m s t e r d a m , 

N i e u w e v a a r t , Ï O 
A M S T E R D A M . 

Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge
stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz 

Projecten en begrootingen worden kosteloos 
geleverd. 

Aanbesteding. 
De Architecten W. WILKEN8 & G. V A N 

ARK E L zullen namens hun pricipaal op den 
]•"« December I8S4, des middags 12 uur, in 
het flicutrr Amsterdamsche Koffiehuis, Kalver-
straat X". 5, aanbesteden: 

H e t m a k e n v a n een D u b b e l e V i l l a 
op een t erre in i n het V o n d e l s 
p a r k , grenzende aan de A n n a -
V o n d e l s t r a a t , gemeente N i e u -
wer-Amste l . 

Bestek en teekeningen zjjn a ƒ 2.50 van 
af i\ November verkrjjgbaar ten kantore der 
Architecten, Prinsengracht 194te Amsterdam. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G 
(Voor r e k e n i n g v a n den S t a a t ) . 

Op Dinsdag den 2>1 Oecember 1884, des 
namiddags ten '2 ure, aan het IV nt ra al bureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bjj de Moreelse Laan te Utrecht, 
van: 

Bestek No. 412. 
H e t m a k e n v a n een P L A N K I E R 

i n do haven te S N E E K . 

het llestek 
Het Hestek ligt van den 14*" November 

1S84 ter lezing aan het Centraalbureau bjj 
de .Moreelse Laan en aan het bureau van den 
Heer Sectie-Ingenieur L. J . DE SONNAVILLE 
te Groningen en is op franco aanvraag aan 
genoemd Centraalbureau (afd. Weg en Wer
ken) te bekomen, tegen betaling van / 0.50. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken) en door 
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

De aanwijzing op hit terrein zal geschieden 
den 25 1"» November 1S84, ten 10 ure voor
middags. 

Utrecht, den IS 1'» November 18S4. 

T U K 

ft 

l'uj IJzeren Haken, 
{I m ni Zijlrkl., 

f\ IJzeren llchmiwcn, 
(icgalï. IJzeren 

'AYJ Emmers. Tobben. 
Vraaut Catalog. T i M m < m -

NEDEUL. I VERZINKFA11RIEK, 

Tan der JUinden & Co. 
« n l v . u p Dordrecht. 

I A f t l t l l z " i n ' " , | | ' i | | s -

LUU111 Roosterijzers 

Niet aangroeien
de en roestwe-
reude Verven. 

TL J. Dobbe en Zoon. 
Magazijn van Teekenbehoeften voor Bouwkundigen 

hebben steetls voorradi 
" U t r e o l i t . 

eils voorradig: . 
W h a t m a n ' s T e e k e n p a p i e r d u b b e l Ol i jphants , l " c quabtcit. 
Formaat 0.0(1 X 1.01 Meter. Watermerk 1S8L 

FABRIEK III, II01,L\M>S< III! I.ISSI I, 
D E J O N G H & O . 

CivieMngenieurs te Oudewater, 
leveren en vervaardigen in den kortst mogeljjken tjjd alle soorten van Stoorabaggermo-
lena in hout- of jjzerconstruetie, volgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte en op 
iiiengst van 150 tot 2000 K' per werkdag, Stoomgraafinachines (Fxcavateurs), Stoom
werktuigen, Ketels, Drijfwerken, Locomobielen, Heimachines, Steen- en Tegelvonn-
machines, IJzeren Kap- en Brugconstructiün enz. 

Aanbesteding. 
B U R G E M E E S T E R en WETHOUDERS van 

's-IlEltlOnKMIOSCII, zullen op Donderdag 
27 November 1884. voormiddag 10 ure, ten 
Raadhuize aldaar, bij enkele inschrijving 

A A N B E S T E D E N : 
H e t m a k e n v a n een G e b o u w tot 

verp leg ing , op het terrein v a n 
het G r o o t z ieken Gasthuis . 

Het bestek en de teekening liggen ter 
inzage op het Raadhuis te 'x-llcetigenliosch 
en zijn deze te verkrijgen bij den Gemeente-
Architect .1. M. N A B B E aldaar, tegel beta
ling van /' 1.50, 

Aanwjjzing in loco zal plaats h biien op 
M a a n d a g 24 N o v e m b s r e. k. voormid
dag 10 ure. 

De inselujjvings-biljetteii moeten vóór 3 ure 
dea namiddags van den dag dien der aan
besteding voorafgaande in de ten Raadhuize 
daartoe gestelde bus gestoken zijn. 

Inlichtingen zjjn te bekomen bjj den Ge
meente-Architect voornoemd. 

's-llerlogenbosch, 15 November 1SS4. 
Hurr/eineexter en We/lmuders voorn. 

' v. i'. DOES DE U I L L E B O I S , 
Hurgemeester. 

.1. N. i i . SASSEN, 
Secretaris. 

m i 

i i i 
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KYANISEERFABRIEK 

J. & D. VAN DER POT 
R O T T E R D A M . 

Voor R a s t e r w e r k , zoowel bezaagd als rus
tiek , B i n t e n , V l o e r d e l e n , geheele 

get immerten enz. 
Volkomen behoedmiddel tegen rotten 

en Champignon, 
terwijl de vloeren ook veel minder afslijten. 

Alles icordt op verlangen volgens 
teekening gereed gemaakt met bij/ereritig eau hout. 

Commiss ionairs i n 

D e n n e n - , V u r e n - , G r e e n e n - en E i k e n 
B E S T E K H O U T . 

Eenige handelaren in de 

Prima PORTLAXII-CEMENT, 
merk aVTOUUMMrr * MAIISE, 

in wichthoudende vaten van ISO Kilo en in 
takken van 70 Kilo, niot vervalscht met hoog
ovenslakken, kalksteen, tras of andere bjjmen-
ging, en laat op de zeel van 900 mazen p. 
e . M 2 , hoogstens 4°„ achter. 

H A R D - e n Z A N D S T E E N en 

NIEDEEMENDIGEE BAZALT LAVA-
Chemisch bereide V e r f , 

O L I E B I J T S E L S en V E R N I S S E N 
uit de fabriek van den Heer 

F. A. Q. V A N G E L D E R , 
te Rijsicijk bjj '* Huge. 

Italiaansche Mozaïkvloeren, 
volgens teekening. 

ENGELSCHE AARDEN BUIZEN. 
B E L G I S C H E G I P S . 

V u u r v a s t e S t e e n e n e n V u u r k l e i e n z . 
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KLOOS & 
R O T T E R D A 01 

E I G E N A A R S v a n B A Z A L T G R O E V E N 
in BIJNPfiÜISSEN. 

Agenten van de Maatschappij van 
Quenast, van de Hardsteengroeven 
der Maatschappij St. Georges en van 
de Bonner Portland-cement Fabriek. 
Handelaars in Bazalt, Hardsteen, Straatkeien, 

Portland-Cement Bruinsteen, enz. 

PIIOMITIIOGRAPIIIE, PIIOTIimtlluïlAPIIlE 
e n S t é r é o t y p e - I n r i c h t i n g 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zijne inrichting voor P h * u l i t h « K r a | i l i i e , 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van H H . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor r i i » io / , im«-
graphic voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van H H . Uitgevers en op 
z)jne Mi-rrntM'f-iiiririiiiiiK voor H H . Druk
kers, aHes tot de minste prjjzen. 

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

De heer J O H . (J. S T E M L E R Cz. , te Am-
sterdam, heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
bestellingen voor Phatalltlicgraphir, zonder 
prijsverhooging voor de bestellers. 

O. J. THIEME. 

H . & J. S U Y V E R , 
P A B R I K A N T E N V A N 

S T O O M K E T E L S ra W E R K T U I G E N , 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
EERE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

H o l l a n d s c h e T u i n e n Z e e p a a r d , 
Bickerstraat 

A M S T E R D A M . 

: P A R K E T V L O E R E N , * 
3 VILLEROY & BOCH, METTLACH g 
8 BOCH Frères, MAUBEUGE g 
|3 MINTON, HOLLINS * C», STOKE £ 
a» bjj de Vertegenwoordiger» en Depothouders: j£f 

g D E L I I N T Jk <>., g 
Oostzeedgk 218, Rotterdam. 

BECKER & BUDMKGH. - ARNHEM, 
K O N I N K L I J K E F A B R I E K w»? 

W A T E R P A S - , 

H O E K M E E T -
a", en andere 

I N S T R U M E N T E N 
voor I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S e n z . 

Geëmailleerd-ijzeren PEILSCHALEN, 

ERKTUIGEN. 
Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VAL DE TRAVERS. 
FABRIEK T R A D E M A R K . N A T U U R L . A S P H A L T 

.aaVHBBBasaV. VAN 

VAL RE TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

AMSTERDAM 
Beltweg N°. 3. 

G e c o m p r i m e e r d e A s p h a l t w e g e n en d i t o D o r s c h v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p h a l t - M a s t i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i n g - B i n k s , M o u t v l o e r e n , 

K e l d e r s . 
K o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a g a z i j n v l o e r e n , G a n g e n , V e r a n d a ' s , 

B r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , B e t o n - F u n d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend, 
A s p h a l t speciaal tot wering v a n vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 
te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of bjj den Heer 
H . 6. KNOOPS C.OZN., Beekstraat F. 02, te Arnhem. 

De Directeur, W. PATON WALSH. 

T E R R A - C O T T A - F A B R I EK 
gevestigd te ZEIST (sedert 1835), 

B E K R O O N D M K T D I V E R S E M E D A I L L E S . 

Magazijnen te Amsterdam, Achteroosteinde 
bij het Paleis voor Volksvlijt. 

Uitgebreide handel in: Kleurige Gevel- en Profielsteen, Fransche Muur-, 
Vloer-, Trottoir- en M o s a ï k t e g e l s , alle soorten Dakpannen en IJzeren Dak
ramen. Portland-Cement franco aan elk Station op keur en prijzen tegen elke 
concurrentie. 

Hardsteenhouweri en 
Gegoten Cementen Voorwerpen. 

Eene groote keuze Iff A R M E E Ë N S C H O O R S T E E N M A N T E L S uit de Stoom-
marmerfabriek van den heer E . K. OZINOA is in onze Magazijnen dagelijks ter bezich
tiging voorhanden. 

G R A F Z E R K E N en M O N U M E N T E N , B E E L D E N en V A Z E N , Marmeren 
en Bremer V L O E B E N , ATiBABTiNE en C H E M I S C H E V E R F . 

MAHTIJV # Co.. 
Achteroosteinde, AMSTERDAM. 

G. J . VINCENT & C0., 
Kunstsmeden, 

Bekroond op de Internationale Koloniale 
en Uitvoerhandel Tentoonstelling 

te Amsterdam in 1883 met de 

Z I L V E R E N M E D A I L L E . 

Specialiteit in IJzeren Hekken 
EN 

F I J N S M E E D W E R K . 
Leveren: Paardenruiven, IJzeren Ke
tels en Reservoirs voor water, olie, enz. 

LOUIS CfOFFIN & 0". 
Avenue Rogier 27 Luik. 

L A R O C H E T T E S T E E N , bekroond op 
de Tentoonstelling der Maatschappij ter be
vordering der Bouwkunst in 1882; verder 
Hardsteen, Keijen, Kalk , enz. enz. 
Monsters op aanvrage verkrijgbaar. 

Gedrukt bij 6. W. van der Wiel & 0»., te Arnhem. 
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Redacteur-Uitgever F. W. V A N G E N D T JGz. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia: JAN SPRINGER, 

C . B. POSTHUMUS M E Y J E S en A. W . WEISSMAN. 
Stukken voor het Genootschap, de Redactie betreffende, te adresseeren 

aan den Heer C . B. POSTHUMUS MEYJES, Kerkstraat 170 te Amster
dam, en die omtrent de Administratie van het Genootschap aan den 

Heer TH. G. STRENGERS, Oosterdoksluis, te Amsterdam. 
Alle andere stukken en advertentiën aan het Bureau van De Opmerker, 

Driekoningenstraat N°. 28 te Arnhem. 

A B O N N E M E N T f 2.25 per 3 maanden of wel zes gulden per jaar bij 
vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag; voor het buitenland 

f 7.50 en Nederlandsch-Indië f 9.—, bij vooruitbetaling. 
A D V E R T E N T I Ë N , ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 

I cent voor een bewijsnommer, worden tot Vrijdag avond aangenomen 
j Voor veelvuldige plaatsing of een groot aantal regels worden abon-
1 ncmenten gesloten. 
j AFZONDERLIJKE NOMMERS, uitsluitend bij contante betaling te beko-
Jmen, ad 15 cent per stuk en 25 cent per plaat. 

B E R I C H T . 
Het nieuwe Genootschapsjaar vangt aan met I Januari 1885. Zij, die vóór dien datum als gewone-

of buitenleden tot het Genootschap toetreden, zijn voor het nog loopende jaar van dc betaling der contributie 
vrijgesteld, en ontvangen de tot 1 Januari verschijnende nommers van De Opmerker zonder bijbetaling. De 
contributie voor gewone (d. i. te Amsterdam woonachtige) leden bedraagt / l 2 , die voor buitenleden / 7.50 

per jaar. Zij ontvangen daarvoor wekelijks De Opmerker, terwijl voor het overige naar de wet wordt verwe
zen, die gaarne aan ieder belangstellende gezonden wordt. H E T B E S T U U R . 

(A.etA.) D E BEURSPRIJSVRAAG. 
I N D R U K K E N V A N D E T E N T O O N S T E L L I N G . 

Toen wij ons Donderdagmorgen bij het krieken 
van den dag naar het Rijks-museum begaven om de 
tentoonstelling der Beursontwerpen in oogenschouw te 
nemen, en de vale Novembernevel over het landschap 
hing, bevonden wij ons juist niet in een opgewekte 
stemming. Toen wij het Museum binnengetreden wa
ren , en aanschouwden, hoe een 200tal meest zeer ver
dienstelijke ontwerpen, als „haring in een ton", in drie, 
wel fraai beschilderde, maar hoogst gebrekkig ver
lichte zalen bijeengepakt waren, verbeterde onze stem
ming niet. Hoe is het mogelijk, vroegen wij ons af, 
dat men in het zoo ruime Rijks-museum slechts zoo 
weinig ruimte heeft, dat er tusschen de teekeningen 
slechts 1.50 M. afstand overblijft? Is dit niet een kaak
slag in het aangezicht der architectuur? Wat zou een 
schilder zeggen , als men schilderijen op deze wijze 
hing? Is de Bouwkunst in hare hoogste uitingen geen 
kunst, of is zij nog steeds de verschoppelinge, die maar 
tevreden moet wezen met hetgeen men haar geeft? 

Het antwoord op. deze vragen bleef natuurlijk uit, 
en wij begonnen de teekeningen te bezichtigen. 

Na een vluchtig overzicht bleek ons reeds aanstonds, 
hoe, niettegenstaande de uitspraak der Jury, die slechts 
voor „oud-Hollandschen" stijl oog schijnt gehad te heb
ben , toch deze tentoonstelling een triomf voor het 
classicisme is, daar de onmacht van den berg- en bak
steenbouw der XVIIe eeuw, om dergelijke reusachtige 
gebouwen monumentaal te maken, ten volle bewe
zen is. Hoewel het terrein, ongunstig als het is, 
zich als vanzelf tot schilderachtige groepeeringen leen
de, kan toch de „oud-Hollandsche" stijl, hetzij hij 
door vreemdeling of landgenoot geïnterpreteerd werd, 

aan het gebouw niet dat karakter verleenen, dat een 
beursgebouw dient te kenmerken. Tal van torens en 
topgevels zijn nog niet voldoende om een monument 
te maken. 

Het trok bijzonder onze aandacht, dat het teeken-
werk van de meeste ontwerpers inderdaad allerfraaist 
kan genoemd worden. Is daardoor echter niet al te 
veel op „effect" gewerkt? Vooral de perspectieven, 
in den regel genomen uit gezichtspunten vanwaar men 
het gebouw nimmer zien kan, komen ons zeer be
drieglijk voor. Vele ontwerpers hebben vooral het 
zwaartepunt van hun compositie gezocht in de lange 
gevels, en toch zijn die gevels slechts in zeer sterke 
verkorting, of, daar de gezichtshoek van een gewoon 
mensch beperkt is, slechts bij gedeelten te zien. Ook 
de bouwsom schijnt geheel buiten rekening gelaten, 
maar waarom werd die dan bepaald, althans ongeveer ? 

Gaan wij thans tot de beschouwing der 10 bekroonde 
ontwerpen over, en beginnen wij met de 5 tot den be
sloten wedstrijd toegelatene. 

N". 73. Mercaturae. 
Het plan is in drieën gedeeld. Ieder der handels

vakken heeft een afzonderlijk gedeelte. Aan de effecten
beurs is het grootste gedeelte afgestaan , dat langwerpig 
vierkant is. Ter wederzijden sluiten zich achtkante zalen 
aan, die voor den goederenhandel én den graanhandel 
bestemd zijn. Deze laatste tak van handel heeft daaren
boven een cirkelvormig lokaal, dat niet het volgens 
het programma vereischte noorderlicht op voldoende 
wijze verschaft; hieraan grenst een langwerpig lokaal. 
Een flinke vestibule geeft van dc Damzijde toegang, 
waarbij zich twee ingenieus geprojecteerde trappen 
bevinden. De schuine hoek aan de Zuidoostzijde is 

J 
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voor de nevenlokalen gebruikt. Een arcade versiert 
den Noordwestelijken gevel. 

In hoeverre de scheiding der beurszaal in drieën 
geacht kan worden met de bepalingen van het pro
gramma te strooken, kunnen wij hier buiten beschouwing 
laten; genoeg zij het, mede te deelen, dat de Jury, 
blijkens de door haar bekroonde ontwerpen, er geen 
bezwaren in zag. 

De gevels zijn gecomponeerd met motieven uit de 
XVIIc eeuw, cn blijkbaar was het des ontwerpers 
bedoeling, zoo goed mogelijk met de omgeving in 
harmonie te komen. Het komt ons echter voor, dat 
de gevels niet veel eenheid vertoonen en dat alles aan 
het pittoreske is opgeofferd. De daken zijn buiten
sporig hoog, en de twee torens aan den Damrakgevel, 
hoewel zeer gracieus van silhouet, maken toch niet 
den gewenschten indruk. Eén toren ware misschien 
wenschelijker geweest. De toren, dien de ontwerper aan 
de Noostoostzijde aanbracht, schijnt door den Schreiers-
toren geïnspireerd, maar is wat plomp uitgevallen. 
Zooveel men kan oordeelen, is de binnendecoratie zeer 
gelukkig, hoewel niet in harmonie met den gevel, en 
met smaak geaquarelleerd; jammer echter, dat de per-
spectief-teekening zoo hoog hangt, dat die zonder 
verrekijker niet is waar te nemen. 

Wij aarzelen niet het ontwerp „Mercaturae" het beste 
der bekroonde ontwerpen tc noemen , al willen wij niet 
zeggen, dat het 't beste van de ter tentoonstelling 
aanwezige ontwerpen is. 

N". 150. /// hoe signo Florcsco. 
Dit plan is het veelbesproken project, dat denzoon 

van een der Juryleden tot auteur zou hebben. Bij het 
beschouwen ervan ziet men echter onmiddellijk, dat 
dit gerucht onjuist is, want het ontwerp, hoewel uit 
Rijks-museum- en Centraal-personenstation-motieven en 
enkele reminiscences van het Weener Raadhuis samen
gesteld , verraadt een Duitsche hand. 

De verdeeling van de zaal in 3 gedeelten is ook 
hier aangehouden, en de lokalen voor de verschillende 
diensten zijn aan de beide lange gevels geplaatst. Aan 
de Damzijde heeft de ontwerper de symmetrie opge
geven en daar een achtkanten uitbouw gemaakt, zooals 
men die o. a. in het Raadhuis te Weenen vindt. Aan 
den Noordwestelijken gevel is een uitbouw aangebracht, 
die evenals het geheele gebouw met een zeer hoog 
dak afgedekt is. 

De Zuidoostelijke gevel is geheel opgeofferd om vier
kante lokalen in den schuinen hoek te kunnen krijgen. 

De ontwerper heeft behalve de vrij nuchtere gevels, 
die tot het hiervoren genoemde vermoeden aanleiding 
gaven, ook nog een variant in klassieken stijl geleverd, 
die wij prefereeren. Het teekenwerk is zeer fraai en 
vooral de beide perspectieven zijn met meesterhand 
ten papiere gebracht. 

De inwendige decoratie is minder gelukkig uitgeval
len en niet van stijfheid vrij te pleiten. Wat de Jury 
omtrent de verlichting zegt, is zeer juist. 

N". 91. Ammereiek. 
Wat de Jury bewogen heeft, dit zeer middelmatig 

ontwerp te bekronen, is ons een raadsel, en al mogen 
ook de ..dispositions originales", waarvan het rapport 
spreekt, den doorslag gegeven hebben, wij kunnen 
ons niet begrijpen, hoe men de zaal met haar vreemd 
uitwas, de ovale torens en de allernuchterste gevels 
fraai kon vinden. Zou misschien de indeeling van den 
schuinen hoek het overwicht hebben gegeven? 

De Damrakgevel vertoont op zeer onsmakelijke wijs 
elf maal hetzelfde motief en de uitbouwing aan de Dam

zijde is onmogelijk zwaar, wat vooral op dc perspecticf-
teekening uitkomt. 

De Zuidoostelijke gevel is allerongelukkigst en met 
tal van groote en kleine vensters zonder orde of samen
hang bedeeld. Ook dc dakvensters aan de Noordweste
lijke zijde zijn zeer eentonig. 

De decoratie van het inwendige heeft den ontwerper 
weinig zorg gebaard, en de gedrukte bogen, die hij 
daar aangebracht heeft, kunnen waarlijk niet op schoon
heid aanspraak maken. Wij verklaren, niet te kunnen 
begrijpen, welken maatstaf de Jury voor het bekronen 
van dit ontwerp heeft gehad. 

N°. 172. Y. 
Dit project maakt een bijzonder gelukkigen indruk, 

waartoe de meesterlijke perspectief-tcekening, die ech
ter weer alles behalve waarheidlievend is, niet weinig 
bijdraagt. 

Het plan is wel in 3 deelen verdeeld, maar de ont
werper heeft zich daarbij om de symmetrie van den zij
gevel volstrekt niet bekommerd. 

Naast het grootste deel van de beurszaal ter Zuid
oost-zijde loopt een corridor, die aan het plan een 
min of meer vreemd aspect geeft, doch in werkelijkheid 
minder in 't oog zal vallen. De vestibule aan de 
Damzijde is wat nauw, en de lokalen, die daaromheen 
gerangschikt zijn , komen ons niet gelukkig geplaatst 
voor. De lokalen voor den graanhandel liggen op den 
Zuidoostkant, dus niet volgens programma. Wanneer 
men een weinig bekomen is van den overweldigenden 
indruk, door de prachtige teekeningen teweeggebracht, 
en het nuchtere verstand zijn rechten herkrijgt, dan 
bespeurt men, dat het ontwerp wel zeer pittoresk , maar 
weinig monumentaal is. De Noordwestelijke gevel is 
verdeeld in twee gedeelten, waarvan één hoog en één 
laag is. De toren is gelukkig van silhouet, maar de 
quasi-dakvensters, zonder eenigen zin, hinderen het 
oog, terwijl ook de hangende kapiteelen van de arcade 
eer vreemd dan mooi zijn te noemen. 

Bij het ordonneeren van het inwendige heeft de ont
werper een ruime plaats bedeeld aan ijzerconstructie, 
en deze zeer gelukkig behandeld. Jammer, dat de ar
cade onder de galerij wat zwaar is. 

N°. 20. La bourse ou la vic. 
Het plan van dit ontwerp is zeer gelukkig en goed 

ingedeeld. Dit zal dan ook waarschijnlijk de oorzaak 
geweest zijn, dat het ontwerp bekroond werd, want 
de gevels hebben weinig aantrekkelijks en ook de 
binnendecoratie kan ons niet bekoren. 

De zijgevel, die 20 maal hetzelfde motief met drie 
torens ertusschen vertoont, noch de gevel aan de 
Damzijde met zijn gedrukte vensters kunnen ons be
hagen. Het mengelmoes van oud-HolIandsche en Go
thische , ja zelfs Romaansche motieven is niet aange
naam , en de groote gebogen kaplijn past kwalijk bij 
het overige. De achtergevel (N. O.) is zonder eenigen 
samenhang en symmetrie, wat toch zeker voor een 
gevel, die zoozeer in het oog valt, zeer gewenscht te 
achten is. 

De teekeningen van dit ontwerp verraden een hoogst 
bekwame hand, en de potloodperspectief is een waar 
juweeltje. 

Wij gaan nu over tot de vijf overige ontwerpen, die 
de eer eener bekroning waardig werden gekeurd. 

N°. 3. A. G. R. 
Het plan munt uit door eenvoudigheid. De ingan

gen zijn goed geprojecteerd, maar het lokaal voor den 
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graanhandel ligt op het Zuidoosten. De nevenlokalen 
zijn goed gesitueerd. 

De gevels , hoewel met veel talent geteekend, ver
toonen echter zulke vreemde vormen, dat men het 
gebouw eer voor een Manége dan voor een Beurs zou 
houden. De zoo geliefde scheepssnebben benevens twee... 
vuurtorens schijnen echter in hoofdzaak tc moeten die
nen om het mercantiel karakter van het gebouw tot j 
uitdrukking te brengen. Het inwendige vertoont een 

vrij nuchtere ijzerconstructie. 
Dit ontwerp is het eenige onder de bekroonden, dat 

min of meer naar het Neo-Grec zweemt. 

No. 83. „Persi'vCrance." 
Dit ontwerp, in een soort van Vlaamschcn stijl, is 

zeker een van de meest ongewone , die ter tentoon
stelling worden aangetroffen, en wel niet zoozeer door 
den plattegrond, dan wel door de dakbedekking, die be
staat uit een zadeldak , waarvan de nok 60 M. hoog 
is. Bedenkt men, dat dc nabijgelegen Oude Kerk een I 
toren heeft van 65 M . , dan zal men begrijpen, welk j 
een effect een dergelijk gebouw op het Damrak zou 
maken. De Noordwestelijke gevel vertoont 5 burger-
woonhuisgevels op reusachtige schaal, met van onde
ren twee arcades op elkander, wat zeer vreemd staat. 
De geveltoppen aan de zijden van het zadeldak zijn 
reusachtig , en steken allervreemdst boven de lagere ge
deelten van het gebouw uit. De gevel aan de waterzijde 
is ook niet gelukkig uitgevallen, en die aan de Zuid-
oostzijde heeft veel van muziekpapier. 

No. 38. „Ne(e)derland". 
De indeeling van dit project is wel bestudeerd, 

maar de beurszaal is wat verbrokkeld. De vormen der 
architectuur toonen , dat de ontwerper het niet met zich 
zelf eens was omtrent den stijl, dien hij wilde bezigen. 
Hier en daar volgt hij den stijl van de Nederland
sche Renaissance der XVIIe eeuw, maar soms brengt 
hij ook barokmotieven te pas, die aan den pruiken
tijd herinneren, waardoor de eenheid nogal verbroken 
wordt. Vooral de Noordwestelijke gevel is een vreemde 
samenstelling. Wij zouden bijna geneigd zijn aan den 
Zuidoostelijkcn gevel, waarop weinig gezicht is, de 
voorkeur te geven. 

Ook de inwendige versiering kan op weinig stijl-een
heid bogen. 

No. 106. „Lieven de Key. 
Dit ontwerp heeft een goeden plattegrond en is mis

schien het fraaist geteekend ontwerp van de geheele 
tentoonstelling. De Nederlandsche Renaissance der 
XVIIe eeuw schonk den ontwerper een schat van mo
tieven , maar hoe sierlijk ieder onderdeel ook zij, het 
geheel zou bij uitvoering niet voldoen, want het is 
daartoe te zeer versnipperd. De vreemdgevormde to
ren aan de Damzijde en de gedrukte koepel harmo
nieeren niet met de fijne XVIIe-eeuwsche vormen, 
die de ontwerper zeker slechts gebezigd heeft om „tant 
soit peu" een Nederlandsch karakter te verkrijgen. De 
perspectieven zijn meesterlijk. 

No. 69. „Je maintiendrai." 
De plattegrond van dit ontwerp is zeer duidelijk, 

en goed in elkander gezet. De gevels en het inte
rieur verraden bij den ontwerper een streven om de 
vormen der XVIIe eeuw, zooals die in Holland ge
bruikelijk waren, te volgen, maar zij pasten blijkbaar 
niet goed bij de grootsche opvatting, die hij bij zijn 
conceptie had, en hij was daatdoor genoodzaakt tot 
opeenstapelingen van motieven , die men wellicht lie
ver vermeden had gezien. Zoowel bij de topgevels 

als bij den buitensporig hoogen toren is dit merkbaar. 
Deze toren overtreft den nabijgelegen Oude-Kerksto-

ren 35 M., en den Westertorcn 14 M. in hoogte, doch 
heeft lang niet dc bevallige silhouet dierbciden. Of, met 
het oog op de beschikbare gelden, deze toren wel ver
dedigbaar is, blijft nu buiten beschouwing. Het inte
rieur is zeer rijk, maar rammelt en vertoont al te veel 
verscheidenheid van motieven. 

Wij vestigen voorloopig de bijzondere aandacht der 
bezoekers op de volgende nommers der tentoonstel-
ling. (') 

Onder de fraaie klassieke ontwerpen, waarbij o. i. 
de beste oplossingen te vinden zijn, noemen wij de 
Nos. 26, 169, 85, 88, 48, 76, 71, 196, 105, 123, 
192, 148, ico, 56, 152, 33, 107, 87, en vestigen 
voorts de aandacht op de Nos. 6, 92, 112, 89, 178, 
175. 72, 57, 34. 159. '79. 33. " 8 , 151, 
128, 187, 45, 15, 4, 60, 40, 131, 27, 100, 193, 
51, 117. 127, 134, 107, 87, 19, 5, 49, 119, 168, 
14, 143, 158, 120, 61, 167, 37, 189, 81, 84, 47, 
123, 185, 141, 70, 108, 24, 163, 180, 80, 7. Dit 
is echter niet de volgorde in waarde. 

In een volgend artikel komen wij op eenigen van 
deze laatste ontwerpen terug. 

(!) Zie de bij dit nommer gevoegde gids. Redactie. 

A R C H I T E C T U R A E T AMICITIA. 
833s1'' vergadering, gehouden 26 A'ovember 1884. 
De Voorzitter opent de vergadering, en na lezing 

der notulen wordt bericht, dat twee nieuwe buitenleden 
zich hebben aangemeld. Daarop wordt overgegaan tot 
de ballotage van dc heeren Boerma, Dc Bruyn en Meijer, 
die allen worden aangenomen. 

De heer Van der Sluys Veer behandelde daarna, in 
aansluiting aan zijn vroegere bijdragen over construc
tieleer, de theorie der gewelven. 

Deze uitvoerige beschouwing, door tal van op groote 
schaal vervaardigde schetsen toegelicht, wordt door de 
leden luide toegejuicht. 

De heer Rijnink besprak nu de vervalschingen van 
loodwit, en toonde door een reeks van proeven aan, 
hoe die ontdekt kunnen worden. Ook deze spreker 
ontving den dank der Vergadering. 

Wegens het vergevorderd uur moest de kunstbe
schouwing, door den heer Salm aangeboden, tot een 
latere vergadering worden uitgesteld. 

Daarop wordt de vergadering gesloten. 

D E BEURSPRIJSVRAAG T E A M S T E R D A M . 
Aan het Algemeen Handelsblad ontleenen wij de 

onderstaande rapporten. Het verslag der Jury, in de 
Fransche taal opgesteld, luidt als volgt: 

Le Jury réuni au M u s é e , apris , aussitot ins ta l l é , differentes 
mesures 'pour proceder avec m é t h o d e a l'examen sérieux et 
approfondi des nombreux projets soumis ;\ son appreciation. 

11 a été d'accord pour reconnaitre, qu'il yavait l ieu, en vue 
du concours dcfinitif, de rechercher dans les projets p r é s e n t é s 
quels é ta ient ccux, qui, en plus des meilleures dispositions 
pratiques, avaient une valeur artistique rée l l e , et pouvaient 
pour le second concours, faire présager la productiond'oeuvres 
dignes d'exveution. 11 a é té cn outre d'avis, que le monument 
qu'il s'agit d'eriger doit présenter , autant que possible, certaincs 
dispositions par t i cu l i ères . r e c l a m é e s a la fois par la destination 
particuliere de l'édificc et par le milieu dans lequel ïl devra 
etre construit. Le projet dans son ensemble, lui a paru devoir 
ctrc combine, de faeon a ne pas constitucr pour la ville d'Am
sterdam si pittoresq'ue et si particuliere d'aspect, unc oeuvre 
disparate. 

C'est sous l'impression de ces preoccupations, que Ie Jury, 
après pltisicurs séances successives, a fait choix pour lobten-
tion de la prime de tl. 1000 des dix projets suivants qui sont 
ind iqués en suivant l'ordre des numero* sous lesquels ï ls ont 
été inscrits: • ' \ 

N° . 3 le projet désigné par les majuscules A. (J. R; 
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N°. 20 le projet ayant pour devise La Bourse on la vie; 
N°. 38 le projet marque Ne{e)derland; 
N". 69 le projet portant les armes de Ia ville d'Amstcrdam 

avec la devise Je Maintiendrai (dessin); 
N". 73 lc projet dés igné sous le nam de Mercaturae ; 
N™. 83 le projet ayant pour devise Perseverance! 
N". 91 le projet dés igné par le mot Ammerack; 
N". 106 le projet dont la devise est Lieven de Key; 
N°. 150 le projet portant les armes de la ville d'Amstcrdam, 

et la devise / / / hoe signo floreseo (dessin); et 
N". 172 le projet marqué V. 
A p r è s un nouveau vote, le Jury a proposé d'admettre au 

dcuxicme concours, parmi lesdixconcurrentschoisisci-dessus, 
les auteurs des cinq projets dés ignés comme suit, en gardant 
le m ö m e ordrc n u m é r i q u e : 

le N ' . 2 0 , ayant pour devise: La Bourse ou la vie; 
lc N". 73, désigne sous le nom de Mercaturae; 
le N". 9 1 , marqué Ammerack; 
le N". 150, portant les armes de la ville d'Amstcrdam et la 

devise In hoe signa floreseo; 
le N°. 172, marqué I*. 
Ces 5 projets se recommandent tous par des qualitcs remar-

quables. 
Le Jury, sans insister sur les qualitcs dominantes, qui ont 

determine1 son choix, croit devoir indiquer plus part icu l ière-
ment dans chacun de ces projets les ameliorations principales, 
qui devraient être rca l i sées lors du prochain concours. 

I'rojet N". 20. L'entrc;e principale vers le Dam parait bien 
a g e n c é e ; celle vers le canal pourrait être amél iorée . II serait 
peut être preferable d'établir cette entree dans le prolongcmcnt 
de la grande salie, afin de faire disparaitre en partic la dispo
sition peu favorable a laqticlle l'auteur du projet a cru devoir 
s'arreter. D'ailleurs cettc salie trop e'tcndue a un air un peu 
industriel et e x c è d e la superficie d e m a n d é e par le programme. 
Les services interieurs paraissent en general convenablement 
ins ta l l é s . 

II serait desirable que le restaurant put être desservi par 
un escalier spécial . II conviendrait deremanier l'angle a droite 
de la facade vers le canal. Cons idéré dans son ensemble ce 
projet présente des qualitcs sér ieuses . 

Projet N". 73. Son auteur a réussi a donner aux facades 
un aspect pittoresque et un caractère artistique. Leurs dispo
sitions hcureuses accusent les exigences du plan et son tracé. 
A ce point de vue le parti décorat i f présente un méri te réel. 
Le Jury a paru regretter qu'a l ' intérieur les divisions entre les 
trois grandes salles fussent trop a c c e n t u é e s , elles semblent 
ik la fois entraver la circulation et la lumière . Cette dernicre 
a paru insuffisante, notamment dans les grands locaux. II 
serait desirable de rendrc plus faciles les communications entrc 
Ia liourse des blés ct le local oil doivent être examinees les 
é c h a n t i l l o n s de ces céréa le s , et de supprimer les entrees prati-
q u é e s vers l'extérieur. 

Du local circulaire oü doivent être ins ta l l ées ces marchan-
dises on pourrait peut -ê tre faciliter l 'accès des grands cscaliers. 
L a decoration in té i i cure ne parait pas assez en harmonie avec 
celle des facades: certaincs toitures semblent d'une hauteur 
exagérée . Certaines dispositions intér ieures pourraient ctre 
a m é l i o r é c s , tant pour l 'éc la irage qu'en raison des indications 
fournées par M. M. les Presidents des trois commissions de 
la liourse. 

Projet N". 91. Les divers locaux, que comportc ce projet, 

fiaraissent bien distr ibués . II serait desirable d'agrandir le 
ocal pour le service du commerce des blés par la suppression 

de quelques points d'appui. Cc local, par (augmentation des 
baies de f e n ê t r e s , pourrait recevoir une lumière plus aban
don te, l'examen des é c h a n t i l l o n s reclamant une lumière tranche 
et un i formément repartie. Le Jury a cons ta té dans les plans ct 
dans l'ensemble du projet des dispositions originates. II lui a 
paru que l'auteur pourrait peut -ê tre accuser plus s p é c i a l e m e n t 
a l 'extérieur la grande salie et que la vaste toiture trop sur-
c h a r g é e de lucarnes inutiles gagnerait a être interrompue. 
L'auteur du projet pourrait ê tre a m e n é ainsi a a t ténuer l'as-
pect trop lourd d'une toiture, couvrant e n t i è r e m e n t la con
struction ct qui ne fait pas apparaltrc e x t é r i e u r e m e n t les dif
ferences de hauteur, resultant de l'importance des divers locaux. 
L'auteur ferait bien d'examiner, s'il ne conviendrait pas de 
soumettre l'cntrée vers le Dam a une nouvelle é t u d e , dans 
le but de lui enlever son caractcre trop absidal. 

Projet N°. 150. L'ensemble de la construction possède un 
caractcre monumental. Cependant cette composition parait 
manquer de soubasement. Le porchc a pans c o u p é s , qui 
sert d'entrée vers le Dam, a s e m b l é trop peu important. Les 
dé ta i l s des balustrades intér ieurs et l'ornementation des pig-
nons demandent a être é tudiés . Les trois divisions de la grande 
salie ont puru bien é tab l i e s et a c c u s é e s a l 'extérieur d'une 
facon heureuse par la disposition des toitures. Les facades 
en general sont tres pittoresques. II serait desirable de voir 
adopter, pour les grandes saltes notamment, un s y s t è m e d'é-
clairage plus convenable et mieux en rapport avec le style 
g é n e r a l de la decoration, en utilisant les lucarnes. 

Projet N ' . 172. Ce projet, d'une valeur artistique réel le , a 

I paru presenter dans son ensemble des dispositions tres heureu* 
sement c o m b i n é e s . Dans le plan le grand axe est bien main -

! tenu: la distribution généra le parait simple et les divers ser 
vices, logés dans le sous-sol, sont convenablement éclairés et 
aérés au inoyen de Ia cour ménagée en contre-bas de la voie 
publique. A u rez -de-chaussée , la galerie extérieure vers le 
Damrak et la grande galerie dc d é g a g e m e n t , qui se retrouve 
au premier é t a g e , semblent de bonnes dispositions. Cette galerie 
permet, en dehors de la grande salie réservéc a la Bourse pro-
prement ditc, une circulation tacile dans toute la construction. 
La salie, notamment la partic affectée au Commerce des Blés, 
devrait s'allongcr vers le N. E . pour avoir une partie suffisam-
ment éclairée par le Nord. L'cntrée pourrait alors être ména
gée sous la tour. Les fermes apparentes en fer semblent de-
mander une nouvelle étude. 11 est regrettable, que les lucarnes 
ne soient pas uti l iséus pour l 'éclairage intérieur. 

L a decoration g é n é r a l e de ce projet, concu dans le style de 
l'architecture n e ê r l a n d a i s e , a paru sobre, tout en restant pit
toresque et d'un aspect tres artistique. II a s e m b l é au Jury, 
que ce travail présenta i t dans son ensemble une application 
bien entendue a nos besoins modernes, de l'architecture en 
honneur dans les Pays-Bas au XVIme s ièc le . 

Les concurrents auront a consulter la note déta i l l ée , rédi-
gée par M M . les Presidents des trois Commissions de la Bourse. 
Cette note concerne s p é c i a l e m e n t l'installation des divers ser
vices intérieurs . 

En r é s u m é , ces cinq projets pcuvent être cons idérés comme 
des compositions remarquables, qui présentent dans l'une ou 
l'autre dc leurs parties les combinaisons les plus hcureuses, 
les motifs les plus artistiques. 

Avant de clore son rapport, le Jury est heureux deconsta-
ter avec quel empressement les concurrents ont répondu a 
l'appcl de la m u n i c i p a l i t é d'Amsterdam. Deux cent projets ont 
éte e n v o y é s . Ils presentent une somme considerable d'efforts. 
Beaucoup, bien que succcssivemcnt é l i m i n é s , oi'fraient des 
qualitcs incontestables et t é m o i g n a i e n t d'un talent réel. A son 
grand regret, le Jury a da se rés igner a des sacrifices néces 
saires pour ne conserve? que dix projects, parmi lcsqucls il 
a choisi les cinq projets a p p e l é s ;\ prendre part au concours 
définitif. Lc Jury se fait un devoir de rendre hommage au zèle 
de tous les concurrents, pour enrichir la ville d'Amsterdam 
d'un monument digne dc son glorieux p a s s é et de la gran
deur de ses d e s t i n é e s futures. 

De beoordeelaars uit den handel, de heeren D. 
Cordes , A . L . Wurfbain en L. Hepner, teekenen aan: 

In overleg met de Jury hebben wij gemeend aan haar ver
slag enkele opmerkingen, de plans uit een handelsoogpunt 
betreffende, te moeten toevoegen, voorafgegaan door eenige 
algemeene aanwijzingen en nadere omschrijvingen van het pro
gramma voor de eerste mededinging. 

Het wordt wenschelijk geacht, dat de vijf mededingers voor 
den engeren wedstrijd hiermede zooveel mogelijk rekening 
houden, opdat het gebouw kunne beantwoorden aan de prac-
tische eisehen, die cr door den handel aan gesteld moeten 
worden. 

Bij deze opmerkingen, evenals bij de beoordeeling der plans 
zelve, hebben wij evenwel gemeend rekening te moeten hou
den met de eigenaardige zwarigheden, welke aan de distributie 
verbonden zijn, als noodzakelijke gevolgen van den gegeven 
grondvorm en situatie. 

Het wordt wellicht door de mededingers van belang geacht, 
bij het projecteeren der ingangen, op de hoogte te zijn van 
de uren, waarop de beurstijd voor de verschillende takken van 
den handel aanvangt: 

de graanbeurs is den geheelen dag geopend; 
de effectenbeurs te 1 uur; 
de goederenbeurs wordt geopend te i 1 / . uur; 
In het algemeen is eene indeeling der 4000 M 3 . in drie ruim

ten, voor de verschillende takken van handel bestemd, waar
bij aan deze onderdeden een sprekend karakter gegeven is — 
zonder de circuleering cn de verlichting te schaden — uit een 
handelsoogpunt, een gelukkig denkbeeld. 

Het wordt wenschelijk geacht, dat voor eiken tak van han
del cen afzonderlijke ingang bestemd worde, waaraan vestiai
res gelegen zijn. 

Voor goede ventilatie, verwarming en verlichting der beurs
ruimte cn der bijbehoorende lokalen behoort zorggedragen te 
worden. 

De ligging van telegraaf-, post- en telephoonkantoren be
hoort /';/ het algemeen geriefelijk te zijn, dat is, dat deze door 
de drie takken'van handel — niet het minst door de effecten
handelaren — gemakkelijk bereikbaar zijn. 

Aan de Beurs voor den graanhandel moeten bijzondere eisehen 
gesteld worden, in de eerste plaats ten aanzien van de ver
lichting. In het algemeen is de vraag gerezen, of door de me
dedingers aan dezen laatsten eisch voor de graanbeurs wel 
volmaakt voldaan is. Een groot deel van de ruimte voor de 
graanbeurs moet ruim en onbelemmerd uit het Noorden ver
licht worden. 
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Het is een vereischte, dat dc zaal, bestemd voor het opma
ken der notcering van den fondsenhandel onmiddellijk grenst 
aan de effectenbeurs en langs korten afstand gemeenschap 
geeft zoowel tot den publieken weg, als tot een trap, leidende 
naar de lokalen, welke op de eerste verdieping voor dezen 
handel bestemd zijn. 

Voor de Kamer van Koophandel, die op de eerste verdieping 
kan gelegen zijn, is eene gemakkelijke bereikbaarheid van den 
publieken weg een vereischte. 

Ontwerp N°. 20. Het is wenschelijk, dat de eisehen van 
verlichting van den graanhandel meer in het oog worden ge
houden. 

Voor den effectenhandel ware ccn omwisseling van Post-cn 
Telegraafkantoren gewenscht. 

Ontwerp N». 73. De vraag rijst of de graanbeurs genoeg
zaam uit het noorden verlicht wordt door het venster in den 
noordoostelijkcn gevel. 

Een afzonderlijke toegang tot de in verhouding te groote 
beurszaal voor den effectenhandel en tot de lokalen der Ver
eeniging voor dezen handel ontbreekt, alhoewel daaraan be
hoefte ljestaat. 

Ontwerp N°. 91. De vraag doet zich voor, of de zes venster
openingen voldoende afmeting bezitten voor de vereischte ver
lichting in de ruimten, bestemd voor de korenbeurs. 

Door de plaatsing van twee ingangen in de torens aan den 
noordoostelijken gevel, ter zijde van de graanbeurs, zullen de 
graanhandelaren te zeer belemmerd worden in het ongestoord 
gebruik van de voor hen bestemde ruimte. 

Ontwerp N". 150. Indien de door glas afgedekte bckapping 
der graanbeurs het vereischte licht in die ruimte verzekert, 
dan kan dit project geacht worden te voldoen aan den eisch 
van verlichting voor den graanhandel. 

De »mur borgne" in de beurs voor den effectenhandel is 
geen vereischte 

Het telegraafkantoor ligt wel wat verwijderd van de effec
tenbeurs. 

Ontwerp N". 172. Uit het oogpunt van den handel bestaat 
tegen dit plan eenige bedenking. — Moge toch de ligging der 
voor den effectenhandel bestemde ruimte voor dezen laatsten 
vrij gunstig zijn, het is niet verkieslijk voor de overige tak
ken van handel, dat al de bijbehoorende dienstlokalen in het 
zuidwestelijk deel zijn samengetrokken. Deze lokalen liggen 
voor de handelaren in graan en goederen te zeer verwijderd, 
en zijn eenigszins bezwaarlijk te bereiken, zonder stoornis te 
geven aan de effectenhandelaren, voor wie tevens de grondvorm 
wellicht minder gunstig is, uit een oogpunt van circulatie en 
voor spoedige afdoening van zaken. 

Overigens zoude voor den graanhandel de verlichte ruimte 
gevonden kunnen worden onder het terras en het café-restau
rant , indien de ingangen aldaar in vensters veranderd werden. 

Wij behouden ons voor, zoodra de Jury het voor de uitvoering 
meest geschikte project zal hebben aangewezen, op enkele nood
zakelijke onderdeden van distributie terug te komen. Wij heb
ben o. a. het oog op een zoogenaamde schippershoek van ruim 
100 M 1 , met afzonderlijken ingang, gelegen in de nabijheid van 
de goederen- en graanbeurzen, de inrichting van kleine afgifte-
bureau's van d é p ê c h e s , welke nabij de verschillende beursvak-
ken aangebracht, door het grootere telegraaflokaal zoo noodig 
pneumatisch bediend kunnen worden, een lokaal, ingericht als 
ca fé , op de rez-de-chaussce, grenzende aan de graanbeurs, en 
dergelijke punten. Deze zijn vooralsnog bij deze mededinging 
van ondergeschikt belang en kunnen geregeld worden, alvorens 
tot den bouw der licurs worde overgegaan. 

Het Gemeentebestuur heeft in het Gemeenteblad me
degedeeld, dat de ingekomen plans in het openbaar 
zullen tentoongesteld zijn in het Rijksmuseum van 
Donderdag 27 November tot en met Woensdag 10 
December, van des voormiddags 10 uren tot des na
middags 3 uren. De bewijzen van toegang worden 
kosteloos verstrekt ten Raadhuize, afdeeling Publieke 
Werken, Kamer N°. 88. 

Bij dit blad worden drie teekeningen verzonden, 
waarop de plattegronden van de tien bekroonde ont
werpen en een gids voor de tentoonstelling schets
matig zijn afgebeeld. 

M A A T S C H A P P I J T O T B E V O R D E R I N G D E R B O U W K U N S T . 
AFOEEI.ING ARNHEM. 

Vergadering van Woensdag 26 November 1884 
Na goedkeuring der notulen en de mededeeling, dat eenige 

boekwerken ontvangen zijn, werd het woord gegeven aan het 
lid P. H . Scheltema, te Nijmegen, die eenige beschouwingen 
zou geven over ambachten en kunsten, in den vroegeren en 
tegenwoordigen tijd. 

Spreker wees erop, dat na het gebeurde in de Afdeeling 
Leeuwarden, waar met zulk een warmte door den heer Baron 

het nut der ambachtsscholen was betoogd, men een pessimist 
moest zijn, indien men in die scholen geen nut zag. 

Het valt niet te ontkennen, dat zij niet altijd het resultaat 
geven, dat men ervan verwacht, en geen ambachtsschool kan 
den leerling tot meester bekwamen. Daarvan waren ook onze 
voorvaderen overtuigd, die bij hunne gilden soms een leertijd 
van 2 , 3 tot 8 jaar bepaalden. 

Die vcreenigingen zijn nagenoeg even oud als dc vakken zelf 
Zeer vermakelijk zijn de verschillende hypothesen over het 
ontstaan van kunsten; meer en meer wordt echter hiervoor 
de ware, de historische weg ingeslagen. Men schijnt niet met 
zekerheid te weten, of bij de Mediers reeds vakvereenigingen 
bestonden, maar het is onbetwistbaar, dat in het oude Rome 
reeds gilden waren, die onder toezicht der politie stonden, 
uit vrees dat ze in politieke vcreenigingen zouden verbasteren, 
daar de verkiezingsdagen te Rome nog veel meer te zien ga
ven , dan voor eenige weken in Be lg i ë heeft plaatsgehad. 

Op kunstgebied waren de Romeinen onze meesters. Waarbij 
zijn hunne prachtige feesten te vergelijken? 

Het werkend deel in den Romeinschen Staat waren echter 
de slaven, evenals bij de Assyriers en Kgyptenaren het geval 
was. Handenarbeid was verachtelijk. 

Een slaaf, die cen handwerk verstond, was voor den mees
ter van groote waarde, en werd door hem ontzien: vandaar 
de latere vrijlating. Onder de regeeringen der Keizers was 
het gewoonte zijn slaven de vrijheid te geven. Daardoor ont
stond een stand, die, in het begin klein, weldra een grooten 
invloed uitoefende, en waardoor het Romeinschc rijk langza
merhand te gronde ging. 

Later werd ook het handwerk door vrijgeborenen beoefend, 
en uit dezen ontstonden onder regeeringstoezicht de gilden, die 
allen cen schutspatroon hadden. 

Zoo was Vesta die der molenaars, Minerva die der kun
sten en handwerken, Vulcanus die der smeden. Feesten die, 
wat luister betreft, niet te beschrijven zijn, waren ook onder 
deze eerste gilden in zwang. Veelal ging een handwerk van 
vader op zoon over, cn bleef soms eeuwen in dezelfde familie: 
hieraan is het toe te schrijven, dat de gilden langzamerhand 
tot groot aanzien kwamen. Veel overeenkomst hiermede heb
ben de latere I7e-eeuwsche gilden. 

Een rijke schat van overblijfselen geeft cen denkbeeld van 
dc techniek der vroegere Romeinsche handwerken. Men denke 
slechts aan de brons- en zilverwerken van de Hildesheimer 
Silberfund. Veel van de eer dier werken komt aan de Grieken 
toe, die, na de inlijving bij het Romeinsche rijk, de leermeesters 
der Romeinen werden. 

Er heerschte veeltijds weelde en overlading, maar als bewijs 
van hun practischen geest getuigen nog de bruggen, wegen, 
waterleidingen en theaters, waarvan hedentendage de over
blijfselen nog bestaan. 

Het glas had toen een meer decoratieve beteekenis, en diende 
tot het nabootsen van zeldzame steensoorten en tot versiering. 
De glasmozaieken van het Musée Ravenstein, te Brussel, zijn 
genoegzaam bekend. De wijze van bewerking is echter voor 
het nageslacht teloorgegaan, maar spreker oppert de mcening 
dat, werden slechts de overblijfselen grondig onderzocht, men 
ongetwijfeld het geheim zou te weten komen. 

Van fabriekswezen is weinig of niets bekend; de militaire 
handwerkslieden waren steenvormers en pottenbakkers, en 
bezaten hunne producten geen kunstwaarde, zooals de Grieksche 
vazen b. v., de qualiteit was uitmuntend. 

Het aardewerk voor keukengebruik was toch nog van zooveel 
beteekenis, dat thans de oud-Romcinsche kruikjes in menig 
smaakvol ingericht salon een goed figuur maken, welke eer aan 
onze tegenwoordige potten en pannen zeker nooit te beurt zal 
vallen. 

De pronktafel van den Romeinschen patr ic iër vertegen
woordigde meestal een groot kapitaal aan kunstproducten. 

Zeer veel heeft de moderne beschaving van de Romeinen 
overgenomen, zooals o. a. het Romeinsch recht. 

In ons vaderland is misschien van de Romeinen meer over
gebleven dan men denkt. 

Waarom schrijft een Engelschman een boek over de opkomst 
der Nederlandsche Republiek, een Franschman een over Delftsch 
aardewerk en een Duitscher over de Hollandsche Renaissance? 

De geschiedenis van onze 16e en 17e eeuw is meer aandacht 
waard dan er veelal zelfs door vakmannen aan geschonken wordt. 
Wellicht is de oorzaak te zoeken in de Fransche revolutie, 
misschien in andere gebeurtenissen, doch het feit bestaat. Naar 
studie-materiaal behoeft niet tc worden gezocht, daar het ge
noeg voorhanden is. 

Zoo geeft b. v de stad Gouda oogenschijnlijk niet veel aan
trekkelijks op kunstgebied te aanschouwen. Deze plaats, thans 
een stadje van minderen rang, was in de middeleeuwen boven 
Amsterdam geplaatst. In de 16e eeuw stond zij onder de stem
hebbende steden boven Rotterdam. Uit de vroedschappen der 
steden werden toen de Staten gekozen. Kunsten cn handel 
stegen in die dagen tot een ongekende hoogte. 

Als alles in harmonie is geweest met de schilderachtige over
blijfselen uit dien tijd, dan zeker stond Gouda op een hoog 
standpunt. Zeer dikwijls hoort men overdreven berichten van 
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die dagen: zoo wordt o. a. beweerd, dat in Gouda 300 bier
brouwerijen en 200 pottenbakkerijen waren. Het laatste is 
aannemelijker dan het eerste, daar ieder werkman zijn zaak 
tehuis had. 

In de eerste plaats is onder de overblijfselen van vroegere 
grootheid de St.-Janskerk de vermelding waard. Oorspronkelijk 
werd in de 13e eeuw op die plaats een kapel gebouwd, die lang
zamerhand in eene kerk is herschapen. maar waarvan door 
verschillende branden niets is overgebleven. 

Dc eerste brand, in de 14e eeuw, was dc oorzaak van den 
ondergang van bijna de gchcelc stad. 

In 144S werd dc herbouwde kerk voor dc tweede maal door 
brand vernield; zij werd echter, thans voor dc derde maal, 
weder opgebouwd, maar den I 2 d , n Januari 1552 door een on-
weder opnieuw verwoest; bij dezen laatstcn brand zijn de mid-
deleeuwsche glasramen verloren gegaan. 

In dc jaren 1700 cn 1790 werden de thans nog bestaande 
ramen door hagelslag zeer beschadigd. Als schilders dezer 
ramen worden genoemd Dirk en Wouter Crabeth, broeder 
Cornells van dc colatic-brocdcrs en Jan Ponsen. Dc van die 
glazen bestaande cartons zijn langen tijd zeer verwaarloosd 
geweest, totdat twee burgemeesters van Gouda den cartons 
een bewaarplaats gaven meer overeenkomstig hunne kunst
waarde. Zeer moeilijk is het dc cartons, welke thans door 
het kerkbestuur bewaard worden, ter bezichtiging tc krijgen. 
Het is tc betreuren, dat er geen stappen gedaan worden om 
door reproductie daarvan eene uitgave tc verkrijgen; zij heb
ben ontegenzeglijk op het gebied der glasschilderkunst eene 
hooge kunstwaarde. Het meerendeel is op dc ware grootte 
met zwart krijt op wit papier geteekend. 

In dc 17* eeuw zijn op kleine schaal van die cartons k o p i e ë n 
in kleuren gemaakt, cn later gravures; dc uitgave is echter 
niet publiek geworden. Slechts een 5 0 t a l exemplaren zagen 
het licht. In het geheel zijn er 34 groote en 12 kleine 
ramen. 

De gekleurde afdrukken hebben groote waarde, daar vele der 
ruiten beschadigd zijn cn de oorspronkelijke kleuren daardoor 
incompleet zijn geworden. Thans bestaan er photographieen, 
naar de gekleurde kop ieën genomen. 

In den stijl der vensters is een groot verschil, daar er zijn 
die 100 jaar met elkaar in leeftijd verschillen. De beste zijn 
uit de lo**, dc mindere uit dc 17* eeuw. 

Een kenmerk van de middelecuwsche glasramen is, dat de 
teekening gevormd wordt door dc looden roeden. Het was een 
soort glasmozaiek, en op elke ruit vindt men hoogstens twee 
kleuren. Na de ontwikkeling der kunst werd het meer een 
soort emailschildcren, zoodat men meer kleuren op een ruit 
kreeg. 

De glasschilders van latercn tijd volgden niet meer de roeden, 
maar verdeelden dc ruit in vierkante vakken. De ruiten tc 
Gouda vertooncn dan ook werkelijk, ondanks dc hooge waarde, 
de decadence van de middelecuwsche glasschilderkunst. 

Een tweede onderscheid is, dat dc middelecuwsche glas
schilderkunst rekening hield met de vcnstertracccringen, wat 
bij de Goudsche niet geschiedde. Dit is alleen hinderlijk bij 
de lichte partijen, cn bij dc nict-historische glazen, daar men 
daarbij geen perspectief inachtgonomen heeft. Hij dc histo
rische ramen maken de vcnstertracccringen hot effect van 
nispijlcrs. 

Of die perspectief hier gemotiveerd is, zal spreker niet bc-
oordeelen; dezelfde vraag zou men kunnen stellen bij gobelins. 
Is het slechts om effect te maken, dan zou men het in afkeu
renden zin bcoordcelen moeten. 

De historische voorstellingen zijn omlijst met decoratieve 
details, die zeer veel waarde hebben voor dc studie der Hol
landsche Renaissance cn heraldiek. 

De latere producten van glasschilderkunst wijzen duidelijk 
haar verval aan; dc kleuren hechten slecht en verdwijnen 
langzamerhand. 

In dc 18de eeuw hebben Belgische schilders aan de restau
ratie der Goudsche glazen gewerkt — een bewijs dat in Neder
land dergelijke kunstenaars niet tc vinden waren. 

De tegenwoordige glasgravure heeft, volgens spreker, met de 
glasschilderkunst niets te maken. Zeer interessant is de be
schrijving van dc Goudsche glazen door De Lange uit dc laat
ste helft der vorige eeuw. 

Het Goudsche stadhuis is in 1449 gebouwd; het staat, even
als de kerk, op eikenhouten vlotten cn is in laat-Gothischen stijl 
opgetrokken. In dc 17de eeuw is er een bordes met trappen 
voorgemaakt. 

Van de binnendecoratien bestaat weinig meer, alleen een 
oud tapijt is het merkwaardigste overblijfsel. 

Dc waag, gebouwd door 1'. Post, is een stijf gebouw, met 
vrij goed beeldhouwwerk in den gevel. Men beweert, dat daar 
in 1697 niet minder dan 3 millioen pond kaas gewogen werd, — 
wel een bewijs hoe bloeiend die handel destijds was. 

Ook tc Gouda bestonden de gilden. Onder het St.-Lucas-
gildc behoorden schilders, beeldsnijders, borduurwerkers enz. 

In Haarlem telde dit gilde 17 bedrijven, tot zelfs het «beroep" 
der uitdragers toe. 

Na deze uitweiding gaat spreker terug tot zijn uitgangspunt. 

Tusschen den val van het Romcinschc rijk en dc 10de eeuw 
ligt een duistere periode, waarin het recht van den sterkste 
het Komcinsche recht had vervangen. Alleen de regeering 
van Karei de Groote was een lichtpunt in die tijden. Hand
werken en wetenschappen werden uitgeoefend in de kloosters 
door monniken en hen, die in de kloosters bescherming zoch
ten tegen de wereldlijke heeren. 

Vanuit de kloosters zijn de handwerken weer in dc maat
schappij teruggekeerd. Evenals de Komcinsche patr ic iërs hun 
slaven de vrijheid gaven, zoo ontstonden in dc riddertijden de 
vrije poorters, en in dezen stand ontwikkelden zich opnieuw 
de handwerken. 

Het was echter niet dan na een grooten strijd dat de gilden 
zich losmaakten van alle wereldlijke macht, en op de hoogte 
kwamen, waarop in de 16de eeuw de Vlaamschc gilden ston
den, met eene macht, waarvoor koningen bevreesd waren. 

In onze Republiek van dc 17de eeuw bestonden dc gilden als 
afzonderlijke lichamen, met hunne contribution, voorschriften, 
c e r e m o n i ë n enz. 

Het is zeer belangrijk om de gildebrieven uit dc middel-
ecuwen cn dc 16de cn 17de eeuw te raadplegen. Nog heden-
tendage bestaan bussen en legaten, als overblijfselen van de 
oude gilden. Dc Fransche revolutie was ook hun ondergang. 

In de City te Londen heeft men nog dc traditie van gilden 
in de aristocratische clubs. In Frankrijk bestaat het nog on
der dc timmerlieden, hoewel niet door dc wet erkend. 

De beker, door Jacoba van Heieren aan het schuttersgilde 
tc Gouda geschonken, is thans in het museum aldaar te zien. 

Latere gilden erkenden het onderscheid tusschen kunsten en 
handwerk. 

In dc plaats van de gilden hebben we nu patenten, en in 
het buitenland octrooien. 

Spreker zal niet bcoordcelen, waaraan thans de voorkeur 
moet gehecht worden; hij eindigt hiermede zijn interessante 
voordracht, waarvoor hem door den Voorzitter uit naam van 
de aanwezige leden dankgezegd wordt. 

Na behandeling van eenige punten van het convocatiebiljct 
wordt wegens het vergevorderde uur de vergadering gesloten. 

F. 

AFDEELINI ; ROTTERDAM. 
Vergadering van Vrijdag 28 November 1884. 

Door de Afdeeling Amsterdam waren 5 exemplaren van het 
programma der prijsvragen, door haar uitgeschreven, toege
zonden. De Voorzitter stelde deze exemplaren ter beschikking 
van de leden. 

Alsnu werd het rapport uitgebracht van dc heeren \ V . C. 
van Goor, l i . H . Heijderwellen, 1!. Hooykaas Jr., I'. Hooykaas , 
H. van der Linden Dzn., H . Wnkkie en C. M. Droogleever 
Fortuyn, bij monde van laatstgenoemde als rapporteur. Dit 
rapport was vooraf, in druk, den leden toegezonden en be
handelde de volgende vragen: 

a. legt de wet van dc Maatschappij tot bevordering der 
Bouwkunst, if'a hare laatste herziening, aan de toetreding van 
Afdeelingsleden bezwaren in den weg, die voor den bloei onzer 
Afdeeling nadeelig zijn f 

b. heeft de Algemeene Vergadering der Maatschappij ten 
tweede male een bestuit dienaangaande genomen , dat aan onze 
Afdeeling de hoop ontneemt, om in de eerste jaren hare vrij
heid van handelen in dezen terug tc betomen.' 

en wanneer dc beide eerste vragen bevestigend beantwoord 
worden: 

c. levert de bestaande band lasschen dc Maatschappij en 
dc Afdeeling, voor het doel dat de laatste beoogt, voordeden 
op, die ia de ver Ie opwegen tegen het bovengenoemde nadeelt 

d. wat zal de toekomst onzer Afdeeling zijn, onder de 
gegeven omstandigheden ? 

De Commissie beantwoordde de twee eerste vragen toestem
mend met 4 tegen 3 stemmen; het antwoord op vraag e luidde 
ontkennend en omtrent vraag d was de meerderheid van 
meening, dat dc toekomst der Afdeeling ongunstig zal zijn. 
Op de twee laatste vragen werden de besluiten met 4 tegen 
2 stemmen genomen, terwijl een lid der Commissie zich buiten 
stemming hield. 

De Voorzitter zegt dc Commissie dank voor haren arbeid. 
De heer Droogleever Fortuyn vraagt het woord om te weten 
welk standpunt men bij de stemming over dit rapport zal 
innemen. Vele punten daarin toch zijn ter zake niet dienende. 
Hij wenscht ook de houding der minderheid, die thans afwezig 
is, te bespreken. ICen der Commissieleden heeft zijn overtuiging 
in verband gebracht met de mogelijke gevolgen van dit rap
port. Spreker komt hiertegen op, daar men oprecht moet uit
komen voor zijne meening en zich niet moet laten afschrikken 
door dc mogelijke gevolgen daarvan. Ook heeft een ander lid 
gezegd: de hoop om dc vrijheid van handelen terug te be
komen zal niet verwezenlijkt worden, omdat daartoe geen 
afdoende redenen zijn. Niettemin heeft datzelfde lid gestemd 
met de minderheid, dus geheel in den geest van het eerst
genoemde lid. Z. i. moet men stemmen op grond der feiten, 
en moet men vertrouwen en karakter genoeg bezitten om voor de 
gevolgen niet te vreezen. Den heer Wceldenburg zegt, dat een 
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der leden van de minderheid, vóór de benoeming der Commissie, 
heeft beweerd, dat al de vragen van den heer Droogleever For
tuyn toestemmend moesten beantwoord worden. De heer 
van Wijk bevestigt dit. 

De heer Fol kan zich wel in beginsel maar niet in dc prac
tijk vereenigen met dc overtuiging van den heer Droogleever 
Fortuyn. Volgens hem moeten wij, alvorens onze stem uit te 
brengen in den een of anderen zin, wel degelijk rekening hou
den met de gevolgen , daar men thans wel weet wat men heeft, 
maar niet wat men krijgen zal. Hij zal wel voor de conclu
sie van de meerderheid stemmen mits zonder prejudicicn ten 
aanzien van de gevolgen, zoodat hij zich daarna volkomen 
vrij wil houden. De Voorzitter, benevens de heeren Jansen en 
van Hattem deelen deze meening, waarna de heer Van Wijk 
zegt, dat het rapport geen bepaalde conclusie stelt en dus tot 
niets bindt. De heer Droogleever wil thans niet spreken over 
de gevolgen ; deze zullen later blijken. Wi l iemand niet voor 
zijn Overtuiging uitkomen, laat hij den buiten stemming blij
ven. De heer Fol vraagt wat het resultaat zal zijn, als 
een groot aantal leden zich buiten stemming houden? Hij 
verwacht op die wijze geen practisch resultaat. Er wordt 
alsnu besloten dc stemming tc doen plaats hebben geheel los 
van hetgeen daarna zal geschieden. De conclusie der meer
derheid wordt daarop aangenomen niet 24 tegen 3 stemmen 
en 1 in blanco. 

Thans rijst de vraag: wat nu? De heer Jansen wil het rap
port naar het Bestuur der Maatschappij zenden cn den uit
slag der stemming mededeelcn. De heer Voorhoeve wil dit 
ook en bij mislukking wenscht hij overleg met dc andere Af
deelingen om zoodoende meer kracht te verkrijgen. 

De heer Droogleever vraagt aan den Voorzitter hoe hij , 
als lid van het Hestuur der Maatschappij, hierover denkt, cn 
drukt den wensch uit dat het bestuur de zaak zal ondersteu
nen, waarbij onzerzijds een niet te lanjje termijn zou moeten 
worden gesteld. De Voorzitter zegt. dat den 2den Donderdag van 
de maand het Bestuur vergadert. Op die vergadering zou een 
voorstel gedaan kunnen worden, dat alsdan op dc aanstaande 
Meivergadering een punt van behandeling zou moeten uitma
ken. Verschillende leden wenschen echter zoolang niet te 
wachten, waarop dc Voorzitter voorstelt ook de andere Af
deelingen in kennis te stellen met het rapport en daarbij een 
schrijven aan het Hestuur te richten om de zaak op de eerst
komende bestuursvergaderinj; te behandelen. 

Dit wordt bij acclamatie aangenomen. 
Alsnu komt aan de orde de vraag omtrent vochtige muren. 

Men wenscht een middel aan te wenden zonder dat het noodig 
zij den muur af te bikken. 

De Voorzitter en de heer Jansen gewagen van het inbrengen 
van bladkoper, dat goede resultaten oplevert. 

De heer Labrijn vindt 't verstandigste vochtige muren af-of 
uit te breken en door nieuwe deugdelijke materialen te ver
vangen. Dc heeren Hooykaas cn Van Wijk hebben goede resul
taten ondervonden door het bestrijken met vloeibare asphalt, 
waarop dc specie moet worden aangestreken, wanneer de asphalt 
nog niet verhard is. De heer Jansen zegt, dat er fabrikanten 
zijn, die verschillende preparaten in den handel brengen. De 
een wil het vocht voorkomen en de andere afsluiten. De laat-
sten gebruiken daarvoor een vloeistof, die over de vochtige 
plaatsen wordt gestreken, waarna deze met eene verflaag bedekt 
worden. Hij acht dit laatste den besten weg. De heer Kantcrs 

heeft met succes een muur met glazen ruiten bekleed; vol en 
zat in de specie, is zulk een ruit daarenboven onbreekbaar. 
Ook beveelt hij de ICngclschc trasraamsteenen aan als een uit
muntend materiaal. De steencn worden in alle afmetingen ge
maakt en daarin zijn horizontale evenwijdig loopende kanaal
tjes aangebracht. Dc heer Huytink spreekt van een muur, die, 
na van een koperlaag te zijn voorzien, toch nog vochtig bleef. 

De Voorzitter zegt, dat alsdan andere oorzaken van buiten 
of van boven, of wel slecht water, waarmede de specie kan 
zijn vermengd, in het spel moeten zijn. Vroeger was het geen 
uitzondering, als dc specie met rioolwater werd vermengd. Thans, 
nu de waterleiding er is, zal dit wel niet meer het geval zijn. De 
heer Huytink spreekt no;; met lof over de gutta percha-verf, 
door de heeren De Lint & Co. in den handel gebracht. terwijl 
dc heer Van Wijk spouwmuren aanbeveelt. De heer Kantcrs 
waarschuwt echter, bij het maken van spouwmuren, deze niet 
in de hoeken of door uitstekende steencn mot den buitenmuur 
te verbinden, daar hierdoor toch het vocht te voorschijn treedt. 

De Voorzitter deelt mede, dat hem een geval is voorgekomen 
dat de spouwmuren uitslag van vocht vertoonden omdat zij te 
gelijk met de buitenmuren moesten worden opgetrokken en 
het vocht zoodoende werd opgesloten. Worden echter de buiten
muren eerst opgetrokken en daarna, zoo laat mogelijk, dc spouw
muren, dan is men gewaarborgd dat deze laatsten droog 
zullen zijn. 

De heer Kantcrs wil de spouwmuren door gegalvaniseerde 
ankertjes niet de buitenmuren verbinden. 

De heer Jansen geeft ten slotte den raad om cementbeklee-
ding niet tc schilderen, dan nadat deze eerst met verdund zwa
velzuur is bestreken, waarna dc verf uitmuntend hecht en niet 
loslaat. 

De vraag omtrent het vastleggen van zinken dakbedekkin
gen of wel het beveiligen togen hut klapperen door den wind 
wordt niet voldoende beantwoord, doordien geen specialiteiten 
op dit gebied ter vergadering aanwezig zijn. Alleen beveelt 
de heer Braat aan het zink niet te breed, noch te licht te 
nemen. 

De heer Voorhoeve leest een advertentie voor uit de Nieuwe 
Rollerdamsche Courant, houdende een waarschuwing tegen 
bouwspeculantcn, die mochten meencn dat het voldoende zou 
zijn om vóór 1 Januari 1885 één paal in den grond te hebben 
geslagen, om daardoor vrijdom van grondbelasting te verkrij
gen. Deze advertentie is echter niet onderteekend. De heer 
Hooykaas heeft vernomen, dat het de bedoeling is vóór 1 Ja
nuari de houten en gemetselde fundeering gereed te hebben, 
wil men alsnog recht hebben op vrijdom. Deze stelling wordt 
echter door dc heeren Van Wijk, Voorhoeve, Droogleever, 
Van Hattem en anderen betwist, daar die bepaling nergens te 
vinden is. 

De heer Fol vraagt: wanneer vóór 1 Januari één paal is ge
slagen en men laat het terrein daarna eenige jaren braak lig
gen , wat dan? De heer Kanters antwoordt, dat bij de in
trekking van den vrijdom uitdrukkelijk is bepaald, dat gebou
wen, die zelfs na 1885 voor 't eerst in gebruik worden genomen, 
nog vrijdom genieten, dus ook nog b. v. na 20 jaar, mits 
slechts vóór 1 Januari 1885 een begin met de uitvoering is 
gemaakt. Een paal ingeheid, wordt als een begin van uitvoe
ring beschouwd. 

Hierna wordt de vergadering gesloten. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 

's GRAVENHAGE. Hij Koninklijk besluit 
is J. Ph. Koelman benoemd tot ridder in 
de orde van den Nedcrlandschen Leeuw. 

— Dc ontwerper van het standbeeld van 
Koning Willem II te Luxemburg, de heer 
Merc ié , cn de architect Ginain, die het 
werk heeft uitgevoerd, zijn benoemd tot 
kommandeurs der Eikenkroon. Dc mede
werker van den heer Mercié , de heer Pe
ter, en de heer Renon, die het beeld goot, 
werden ridders dier orde. 

DELFT. Het nieuwe gebouw, onlangs door 
de Koninklijke Stoomfabriek van Zinkwer
ken en andere Metalen van den heer F. 
Hraat te Delft opgericht, is thans voltooid. 
Het gebouw heeft eene lengte van 52 M. 
cn eene breedte van 16 M. De verschil
lende m a c h i n e r i e ë n worden in beweging 
gebracht dooreen Westinghouse-stoomma
chine van 20 paardekracht. 

Vermelding verdient, dat in den laatstcn 
tijd door de firma Braat werden of worden 
vervaardigd de groote zinkwerken voor de 
gevangenissen te Arnhem, Breda enSche-
vcningen, voor de overdekte markt te 
's-Hage, voor de galerij bij het Paleis voor 
Volksvlijt, en het Centraal-station te A m 
sterdam. 

BENOEMINGEN. 
De heer C. M. Herckcnrath, ingenieur 

van tractie der Nederlandsche Centraal-
Spoorwegmaatschappij. is benoemd tot 
administrateur der Deli-Spoorwcgmaat-
schappij. 

Exemplaren van de „De Opmerker" 
van 2!» November 1884 met de drie 
daarbij behoorende platen zijn tegen 
contante betaling van Vijftig cent te 
verkrijgen bij de Administratie van 
liet Weekblad te Arnhem en hij den 
Boekhandelaar Joh. G. Stenier Czn., 
Haarlemmerstraat te Amsterdam. 

. I W B E S T E D I M . 
Op Maandag den 8""" December 1884, des 

namiddag» ten ! uren, zal worden aanbesteed: 
E e n i g e v a k k e n voor d e n b o u w 

v a n een H e e r e n h u i s aan d e n 
Stationsweg te L e i d e n . 

Afdrukken van het ontwerp en de voor
waarden op het bouwterrein te verkrijgen 
ad /'2.—, terwijl de aanwijzing in loco zal 
plaats hebben op Dinsdag den 2' December, 
des voormiddags te elf uren; verlangde inlich
tingen worden inmiddels gegeven door den 
architect 

W. F . V A N DEB H E I J D E N , 
Doezastraat 4H. 

Th. J. Doïbe en Zoon. 

C A L Q U E E R L I N N E T J ' , in diverse breedten, van de beste qualiteit, uitsluitend voor 
ons gefabriceerd en met onze firma gewaarmerkt. 

C A L Q U E E R P A P I E R aan rollen en vellen. 
D É T A I L P A P I E R in verschillende breedten en diverse tinten. 
P A P I E R Q U A D R I L L E A U M I L L I M E T R E in rollen en vellen. 
P A P I E R T O I L E , voor Kevisie-Teekeningen. 
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Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G 
(Voor r e k e n i n g van den S t a a t ) . 

Op Dinsdag den 16 d " December 1884, d e i 
namiddags ten Ü ure, aan het Centraalbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bn' de Moreelse Laan te Utrecht, 
van: Bestek No. 413. 

H e t verr i ch ten v a n G r o n d w e r k e n 
en het m a k e n van G e b o u w e n en 
verdere Inr icht ingen ten behoe
ve v a n de halte F e p e r g a . 

De besteding geschiedt volgens ij S7 van 
het Bestek. 

H é t Bestek ligt van den •>!)«'•< November 
1881 ter lezing aan het Centraalbureau bjj 
de Moreelse Laan en aan het bureau van den 
Heer Sectie-Ingenieur W. J . K L E K K DE 
KEUS te Meppet au is op franco aanvraag aan 

fenoeind Centraalbureau (atd. Weg en Wer
en) te bekomen, tegen betaling van /0 .60 . 
Inlichtingen worden gageren aan het Cen

traalbureau (Afd. Weg en Werken) en door 
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

De aanwjjzing op het terrein zal geschieden 
den 8*" December 1S84, ten 8'J, ure na
middags. 

Utrecht, den W November 1884. 

I.osanges , 
IJzeren Daken, 

rn Zijbekl., 
IJzeren Gebouwen, 
firgalv. IJzeren 

Emmers, Tobben, 
Gieters, enz. enz. 

VERZINKFABEIEK, 

linden & Co. 
Dordrecht. 

Zuinigheids- I Niet aangroeien-
N . . . I de en roesttve-
Koosterpers.j rende Verven. 

Vraagt Catalog. 

N E D E R L . 

Van der 
G a l v . op 

LOON! 
L 

B . H O J J 9 B O E H . - Arnhem. 
Leverancier v a n Z . \ I . d e n K o n i n g . 

Fabriek en Magazijn van Instrumenten voor wetenschappelijk gebruik. 
Bekroond voor Waterpas-, Hoeknieet- en andere instrumenten 

met Zilver 1868, 1881, 1883 (Internat. Tentoonst.) 
Hoogste onderscheiding 1879. 

KQUKKKKS, |MKETKETTIX«EX. BRIEE- en PAKKKTIÜLANSKN, enz. enz. 
B A K E N S . B O T A T I E - en I N D U C T I E - T O E S T E L L E N . T E L E G R A A F - A P P A B A T E N , enz. enz. 

Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VUL DE TRAVERS. 
FABRIEK TRADE MARK. N A T U U B L . A S P H A L T 

^^mmmVShm^ VAN 

VAL IIE TRAVERS 
Z W I T S E R L A N D . 

AMSTERDAM 
Beltweg BI". 3. 

STOOMWAALSTEENFABRIEK 
te D R U T E N 

VAK 

HARTMAN & COMPIE. 
K A N T O O R te N I J M E G E N , 

VAN WELDERKNSTRAAT No. 14. 

gPARKETVLOEREN,s 
3 VILLEROY & BOCH, METTLACH £ 
S BOCH Freres, MAUBEUGE K 
3 HUNTON, H0LLINS & C"., ST0KE £ 
m bü de Verte^LiiwouriliKera en DepMIiondert: 
g r > E L I I N T & c>.„ S 

Oostzeedjjk 248, Rotterdam. 

G e c o m p r i m e e r d e A s p h a l h v e g H i e n d i t o D o r s e n v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p h a l t - M a s t i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i n g - K i n k s , M o u l v l o e r e n , 

K e l d e r s . 
K o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a j i w i j i i v l o e r e n , G a n g e n . V e r a n d a ' s , 

B r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , B e t o n - F u n d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend. 
A s p h a l t speciaal tot wering v a n vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 

H rlcNOnpUTn™ B a n w r IV™™?1 B c l t w e* 3 ' «f bjj den Heer H . h. KNOOPS C.OZN., Beekstraat P. 02, te Arnhem. 

De Directeur, W. P A T O N W A L S H . 

PHOTOLITHOGRAPIIIE, PIIOTOZIÏOfiRAPHIE 
e n S t é r é o t y p e - I n r i c h t i n g 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zjjne inrichting voor Ph.t.!ltli*grnpliie, 
b}jzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van H H . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l ' h . t . z l n c -
graplile voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van H H . Uitgevers en op 
zjjne Stéréa lype- inr leh l lng voor H H . Druk
kers, al-les tot de minste prjjzen. 

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

De heer JOH. ii. S T E M L E R Cz. , te Am-
tterdam, heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
bestellingen voor Pli . l . l lt l i .graphle, zonder 
prijsverhoeglng voor de bestellers. 

Or. J. THIEME. 

BECKER & BVDDIKGH. - ARNHEM. 
K O N I N K L I J K E F A B R I E K 

W A T E R P A S - , 

H O E K M E E T -
en andere 

I N S T R U M E N T E N 
voor I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S e n z . 

Ceè'mail leerd- i jzeren PEILSCHALEN, 

WEEGWERKTUIGEN. 
H . & J . S U Y V E R , 

P A B R I K A N T E N V A N 

[II 

op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 
188.'$ bekroond met 

E E R E - D I P L O M A (hoogste onderscheiding). 

H o l l a n d s c h e T u i n e n Z e e p a a r d , 
B i c k e r s t r a a t 

A M S T E R D A M . 

J. L. BACON & C°. 
Ingenieurs, aannemers van verwarming en ventilatie. 

G o u d e n M e d a i l l e , 
T e n t o o n s t e l l i n g 1 8 8 3 , A m s t e r d a m , 

N i e u w e v a a r t , 10 
AMSTERDAM. 

Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge
stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 

Projecten en begrootingen worden kosteloos 
geleverd. 

Gedrukt bjj G. W. van der Wiel & fl»., te Arnhem. 

N E G E N T I E N D E J A A R G A N G KT». 4 9 . Z A T E R D A G 6 D E C E M B E R 1 8 8 4 . 

R C H I T E C T V R A E T ^ D M I C I T I A 

Redacteur-Uitgever F. W . V A X G E N D T [Gz. 
Bureau <ler Redactie van Architectura et Amicit ia: J A N S P R I X G E R , 

C. Ii. P O S T H U M U S M E Y J K S en A . W . W E I S S M A N . 
Stukken voor het Genootschap, de Redactie betreflende, le adresseeren 

aan den Heer C. B« POSTHUMUS MEYJES, Kerkstraat 170 te Amster
dam, en die omtrent de Administratie van het Genootschap aan den 

Heer T H . (1. STRF.NCKRS, Oosterdoksluis, te Amsterdam. 
Al le andere stukken en advertentie!) aan het Rureau van Dl Opmerker, 

Driekoningenstraat X°. 28 te Arnhem. 

A B O X X E M E X T /'2.25 per 3 maanden of wel zes golden per (aar bij 
vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag; voor het buitenland 

J 7.50 en Nederlandsch-Indie" f 9.—, bij vooruitbetaling. 
A D V E K T E N T I E N , ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en IO 

cent voor een bewijsnommer, worden tot Vrijdag avond aangenomen 
J Voor veelvuldige plaatsing of een groot aantal regels worden abon

nementen gesloten. 
AFZONDERLIJKE NOMMERS, uitsluitend bij contante betaling te beko

rtten, ad 15 cent per stuk en 25 cent per plaat. 

B E R I C H T . 
Het nieuwe Genootschapsjaar vangt aan met I Januari 1 8 8 5 . Zij, die vóór dien datum als gewone-

of buitenleden tot het Genootschap toetreden, zijn voor het nog loopende jaar van de betaling der contributie 
vrijgesteld, en ontvangen de tot 1 Januari verschijnende nommers van Dc Opmerker zonder bijbetaling. De 
contributie voor gewone (d. i. te Amsterdam woonachtige) leden bedraagt/12, die voor buitenleden / 7 . 5 0 

per jaar. Zij ontvangen daarvoor wekelijks De Opmerker, terwijl voor het overige naar de wet wordt verwe
zen, die gaarne aan ieder belangstellende gezonden wordt. H E T BESTUUR. 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T G E N O O T S C H A P . 

Heeren Leden wordt bericht, dat: 

1°. de 8 3 4 e vergadering zal gehouden worden den 
iod"> December e. k. in het American Hotel, Leidsche-
plein, alhier. 

De agenda voor die vergadering is: 
a. Mededeelingen van het Bestuur. 
b. Bijdrage van den heer F. J. Bremmer Hzn., „de 

plantentuigen." 
c. Bijdrage van den heer A. Salm G.Bzn., „de pa

leizen en kasteelen in Frankrijk." 
d. Mededeelingen omtrent de aanstaande uitgave van 

het plaatwerk „De Bouwmeester" ; 

2°. zijn aangenomen : als gewone leden , de heeren 
A. C. Boerma, A . de Bruijn en P. F. Meyer, allen 
te Amsterdam, 

als, buitenlid, de heer H . J. P. F. van Ewijk, te 
's-Gravenhage, 

als kunstlievend lid, de heer C. Callenfels, te Am
sterdam ; 

3 ° . de inlevering der antwoorden op de prijsvragen 
van ecu staand uurwerk of klok en van een scltildcrliuis 
moet geschieden vóór of op den 8«t''» December e. k. 

Namens liet Bestuur, 
de 1 ste-Secretaris 

Th. G. Strengers. 

(A. et A.) D E BEURSPRIJSVRAAG. 
INDRUKKEN VAN D E TENTOONSTELLING. 

Wij gaan thans over tot de bespreking van de voor
naamste der niet-bekroondc ontwerpen, waarbij, zoo
als wij reeds zeiden, vele fraaie oplossingen worden 
aangetroffen. Daar wij ons niet wagen willen aan een 
rangschikking van zooveel schoons, te meer daar er 
vele projecten worden gevonden, die, ofschoon soms 
zeer verschillend van stijl en opvatting, toch in kunst
waarde volkomen gelijkstaan. Men gelieve daarom in 
de rangschikking geenszins een volgorde, wat de ver
diensten der ontwerpen betreft, te zien. Wij schreven 
onze indrukken slechts neer al naar gelang wij onze 
aan teekeningen maakten. 

N". 2 6 . ifajori cede. 
De plattegrond van dit ontwerp is goed ingedeeld, 

maar het komt ons voor, dat de bruikbaarheid zou 
winnen, indien de lokalen voor den graanhandel met 
die voor den effectenhandel werden omgewisseld. De 
N . W. facade zoowel als de Z. O. facade is zeer 
gelukkig, en de ontwerper toont veel virtuositeit in 
het behandelen der klassieke vormen, die zoo bij uit
stek geschikt zijn daar, waar het een monumentaal 
gebouw geldt. Ook de gevel ten N. O. is goed van 
conceptie en wordt door de beide koepels zeer gelukkig 
geflankeerd , doch de facade naar den Dam maakt niet 
den gewenschten indruk, daar ze onsymmetrisch is. 
De teekeningen zijn met veel talent in ivoorzwart ge-
wasschen, en voor de doorsneden is een zacht groen 
op aangename wijs gebruikt. Hoe rijk de doorsneden 
ook behandeld zijn, komt het ons toch voor, dat ze 
niet zoo gelukkig zijn als de gevels , daar de kolommen, 
waarboven telkens lijsten kornissen, wat kort, en de 



426 D E O P M E R K E R . 6 December 1884. 

mkldelpartijen , die den grooten koepel flankeeren, te 
zwaar zijn uitgevallen. Toch heeft dit ontwerp o. i. 
zeer groote verdienste. 

N°. 5. Stet. 
Onder al de ter tentoonstelling aanwezige ontwerpen 

achten wij dit het meest beantwoordende aan de voor
stelling, die men zich in onzen modernen tijd van een 
beurs maakt. Het is een klassiek ontwerp in den 
besten zin des woords, en maakt vooral op de meester
lijk behandelde perspectiefteekening, die wij niet ten 
onrechte bij een ets hoorden vergelijken, een aller
gunstigst effect. De ontwerper heeft van het terrein 
een gelijkbeenig trapezium gemaakt, waardoor hij een 
zeer fraai academisch plan kon componeeren, dat tot 
de beste der tentoonstelling te rekenen is. Dat nu 
natuurlijk de N. O. en Z. \V. gevels niet haaks op de 
rooilijn vallen, zal ieder den ontwerper gaarne vergeven. 

De uitwendige architectuur wordt gevormd door een 
klassieke Ionische orde , die deels bijwijze van pilasters , 
deels als vrijstaande kolonnade is behandeld, en waar
door de voorgevel aan den Dam, met een zeer fraai 
fronton bekroond, dat rustige en waardige, werkelijk 
monumentale voorkomen verkrijgt, dat aan een beurs 
zoo goed voegt. Het attiek en de bekroning mogen 
op de geometrische teekeningen wat hoog schijnen, 
de perspectief doet zien , hoe goed de ontwerper zijn 
verhoudingen te kiezen wist, en hoe weinig het effect 
uit een geometrische teekening op te maken is. Het 
inwendige is wat al te streng behandeld, maar het zou, 
gelooven wij , den ontwerper gemakkelijk gevallen zijn , 
wat meer ornement aan te brengen , indien de bouwsom 
zulks veroorloofd had. De breedheid van het inwen
dige wordt echter geschaad door de twee galerijen 
met gesmeed-ijzeren balustrades, die daar zijn aan
gebracht. De geometrische teekeningen zijn met sepia 
en neutraaltint met vaste hand bewerkt. Als vervaar
diger van dit hoogst verdienstelijk ontwerp noemde 
men ons Otto Wagner te Weenen. 

N°. 88. Jam claudite rivos. 
Dit ontwerp wekt terecht de bewondering van eik-

bezoeker der tentoonstelling door de buitengewone vir
tuositeit, waarmede de teekeningen behandeld zijn. Zon
der de verdiensten van de planverdeeling te willen voor
bijzien , — waarbij wij slechts aanmerking hebben op de 
min gelukkige wijze, waarop vestibule en zaal verbonden 
zijn — komt het ons voor, dat het groote succes van 
dit project voornamelijk te danken is aan de in fraaie 
vormen gecomponeerde buiten- en binnen-decoratie, 
waar de schoone Italiaansche Renaissance zeer geluk
kig is toegepast. Al mag misschien op de wat al te 
wijde intercolumniën aan den voorgevel, op den wat 
al te onbeduidenden hoofdkoepel eenige aanmerking zijn 
te maken, het geheel geeft blijk van zooveel talent, 
dat men deze gebreken voorbijziet. De teekeningen 
zijn o. i. bij dc beste van de tentoonstelling te rang
schikken , en het brio cn de goede smaak, die de 
teekenaar bij het wasschen in O. I. inkt aan den dag 
wist te leggen, zullen door allen op prijs gesteld wor
den, die weten hoe moeilijk het is, in een gewasschen 
teekening dunheid en losheid te houden, en het licht 
te sparen, zonder gebruik te maken van dekverf. (*) 

No. 84. Per Aspera. 
Dit ontwerp heeft een goede plattegrond, en van I 

de indeeling der groote zaal in drie deelen is een zeer 
geschikt gebruik gemaakt. De ontwerper heeft zeer 
tc recht ook. gemeend , voor ccn beursgebouw de vor-

(*) De ingenieur-architect A . L . van Gendt te Amsterdam heeft zich 
als ontwer|>er hekend gemaakt. 

men der Renaissance te moeten kiezen, en zijn plan 
leende zich daar goed toe. Op wijdgespannen bogen, 
bij wier constructie men misschien bij uitvoering 
moeilijkheden zou ondervinden, rust het plafond, in 
het midden tot koepel verheven. Daar de ontwerper een 
lantaren geprojecteerd heeft, kwam hem waarschijnlijk 
zijlicht minder gewenscht voor, en daardoor ontstaat 
aan de N. W. zijde een blinde gevel, die niet zeer 
behaaglijk is. Dat de ontwerper, had hij vensters willen 
maken, wel wat beters zou hebben kunnen leveren, 
toont de Z. O. gevel. Vooral de N. O. en Z. W. 
gevels, die beiden door den zeer eleganten koepel ge
domineerd worden, komen ons geslaagd voor. De 
teekeningen zijn zeer artistiek in O. I. inkt gewasschen. 

N". 189. Handel. 
Ook dit ontwerp is streng klassiek,' cn daardoor 

zeer majestueus. Het motief van den centraalkoepel 
draagt veel bij tot het schoone effect, maar wij hebben 
toch tegen dit plan de groote bedenking, dat de ont
werper, waarschijnlijk onbekend met Amsterdamsche 
toestanden, voornamelijk op de lange gevels gewicht 
heeft gelegd, en een hoofdingang aan de Damzijde 
onnoodig heeft geacht De teekeningen zijn strak van 
lijn, doch wat hard gewasschen. 

N". 113. Nemo. 
Hebben tot dusverre de vervaardigers van de ont

werpen , die wij in dit N '. bespraken, slechts aan de 
klassieke vormen hun motieven ontleend, de vervaar
diger van Nemo heeft den oud-Vlaamschen stijl, zooals 
wij die bij het Antwerpsche raadhuis vinden , tot uit
drukking van zijn denkbeelden gekozen. Ook meer 
moderne motieven heeft hij echter niet versmaad, en 
daardoor mist zijn ontwerp eenheid. Tegen het plan 
hebben wij de bedenking, dat de ingang aan de Dam
zijde geheel onvoldoende is, en de opstand van den 
zijgevel, betrekkelijk laag cn tusschen twee hoogere 
gedeelten ingebouwd, achten wij wat armoedig. De 
beide smalle gevels, hoewel niet geheel zuiver in stijl, 
en soms zelfs met Neo-Grec details bedeeld, hebben 
echter een pittoresk silhouet, waartoe de torens zeer 
veel bijdragen. De teekeningen zijn wat koud in kleu
ren gewasschen. 

N". 158. Het wapen van Amsterdam (koggcscliip.) 
De stijl van ons Rijksmuseum gaf den ontwerper 

zijn motieven aan de hand. Het plan is zeer eenvoudig, 
doch getuigt niet van eene grootsche opvatting. De 
toegangen tot de als basiliek met kruisschip behandelde 
zaal zijn al bijzonder nauw. Ook deze ontwerper heeft 
de as van het trapezium als as van zijn gebouw aan
genomen. De Damgevel is wel aardig, maar klein, 
zoo in opvatting als details. De torens, die vrij talrijk 
zijn aangebracht, zijn soms zeer grillig, de topgevels 
van de groote zaal wat al te gedrukt. Was het een 
gelukkige gedachte, het interieur op de wijze vaneen 
basiliek te behandelen ? Wij gelooven het niet, vooral 
daar de ontwerper tusschen de schachten der kolom
men nog galerijen heeft aangebracht, wat niet behaag
lijk staat. De teekeningen zijn met zorg behandeld, 
en deels in tinten bewerkt, deels in kleuren gearceerd. 

N". 123. Espi'rance. 
Dit ontwerp is in hooge mate academisch te noemen, 

en ontwerper heeft het dan ook noodig geacht, het 
terrein tot een gelijkbeenig trapezium te maken, om 
symmetrie te kunnen verkrijgen. Op het plan is de 
aanmerking te maken, dat het lokaal voor den graan
handel niet goed geplaatst, en de perystyle, aan den 
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N. O. achtergevel aangebracht, op nietszeggende wijs 1 
tegen het gebouw geplakt is, en geen ingang dicteert. | 
De vormen, door Poelaert aan het Hrusselsche Justitie- j 
paleis toegepast, gaven den ontwerper zijn motieven 
aan de hand. De koepel is zeer monumentaal. 

N°. 185. Dat Neerland's Handel bloeie. 
Ook de vervaardiger van dit ontwerp heeft bij Poelaert 

ter schole gegaan, cn heeft niet geaarzeld, zelfs de meest 
gewaagde Neo-Grec motieven van dien meester over 
te nemen. Als bewijs, tot welke dwaasheden men op 
deze wijze komt, wijzen wij op het portiek, waar de 
kolommen door een architraaf van het eigenlijke hoofd
gestel afgescheiden worden. De plattegrond heeft veel 
verdienste, al zou men de ingangen wat ruimer wen
schen. Dc teekeningen zijn met veel smaak met de 
pen bewerkt. 

N°. 70. Aan kunst verbonden. 
Merkwaardig is bij dit ontwerp de plattegrond, die 

blijk geeft van een groote mate van vindingrijkheid. 
De groote as van de zaal ligt scheef in het gebouw, 
doch de ontwerper heeft dit door de beide cirkelvor
mige uiteinden zeer geschikt weten weg te werken. 

De Jury , die zooveel oog schijnt gehad te hebben 
voor ..dispositions originales", had hier, dunkt ons, ge
legenheid tot een bekroning kunnen vinden. De toe
gangen tot de groote zaal zijn echter wat nauw, en 
de zaal voor den graanhandel heeft geen noorderlicht. 
De klassieke vormen zijn goed volgehouden; maar wat 
bewoog den ontwerper, aan den voorgevel op de kolom
men beelden te plaatsen? 

N°. 180. Welcome. 
Wij hebben hier met een schepping te doen, die 

lang niet onverdienstelijk is , en van veel kennis van 
middeleeuwsche bouwkunst getuigt. Het plan houdt 
echter niet voldoende rekening met de situatie, en 
stelt reeds een deel van de Warmoesstraat-perceelen 
gesloopt voor. Wij willen den gevels geen schilderach
tigheid ontzeggen, doch waartoe de byzantijnsche koe
pel , die vooral tegenover den toren een vreemd effect 
maakt? De teekeningen zijn met talent in O. I. inkt 
gewasschen, en de aquarel, voorstellende een perspec
tief van den N. O. gevel, is zeer artistiek. 

N". 80. Vrede en Arbeid. 
Men ziet onmiddellijk, dat deze compositie het werk 

van een Franschman is. Het plan is wel bestudeerd, 
maar de gevels gelijken meer op een verzameling van 
motieven dan op goed doordachte architectuur. De 
Damgevel vooral is vreemd en de groote poort, op 
zonderlinge wijze door een topgevel bekroond, zal me
nigeen een glimlach afgeperst hebben. Toch maakt 
de fraaie bewerking der teekeningen dit ontwerp der 
vermelding waard. 

N". 76. Fundamcntum. 
De plattegrond van dit ontwerp is zeer verbrokkeld, 

maar zoowel buiten- als binnendecoratie hebben ver
diensten. De flauwe boog boven den hoofdingang 
(welke hoofdingang blijk geeft van onbekendheid met 
de Amsterdamsche toestanden), is niet zeer behaaglijk, 
en ook de boogvormige lijn boven elke travee is zeer 
onrustig; maar het interieur verdient wel een aandach
tige beschouwing, ook om het teekenwerk , dat in O. I. 
inkt zeer vlot gewasschen is. De ontwerper toont de 
klassieke vormen volkomen meester te zijn. 

N". 7. Jacob van Campeu. 
Het teekenwerk van deze compositie geeft blijk van 

een vaste hand. Hoewel wij er geen verdienste aan 
ontzeggen willen, komt het ons toch hard en wat on
artistiek voor. De plattegrond geeft geen stof tot bij
zondere opmerkingen; de gevels evenwel zijn goed 
geteekend, maar zoo weinig stijlvast, dat Jacob van 
Campen wis vreemd zou opkijken, kon hij dit naar 
hem genoemd ontwerp bezien. Allerlei stijlen hebben 
motieven moeten leveren en de details zijn over het 
algemeen zoo zwaar, dat wij gelooven, dat de ont
werper in den waan verkeerd heeft, op 1 c.M. per M. 
te werken. De gedruktheid der hoofdingangen valt te 
meer in het oog, daar er zulke kolossale vensterope
ningen boven zijn aangebracht. 

N". 92. Le style actucl. 
Vergissen wij ons niet, dan herkennen wij in dit 

zeer verdienstelijke ontwerp de bekwame hand van 
hem, die onlangs te Groningen bij den fonteinwedstrijd 
bekroond werd. De plattegrond van dit ontwerp is 
zeer goed ingedeeld, en als wij ons daarop een aan
merking veroorlooven, is het deze, dat de lokalen 
voor den graanhandel van beter licht hadden kunnen 
worden voorzien. 

Het uitwendige, min of meer door de vormen der 
Duitsche Renaissance, zooals ze thans door Weener 
meesters, met een eenigszins klassiek tintje vermengd, 
worden gebezigd, gaven den ontwerper stof tot een 
zeer aangename compositie. Dat voor een ontwerp 
als dit de kleine vormen der Duitsche of Hollandsche 
Renaissance niet in allen deele gebruikt kunnen wor
den , besefte men echter ook hier, en bij gebrek aan 
reusachtige interieurs in dien stijl, moest men wel zijn 
toevlucht nemen tot de Italiaansche Renaissance, voor 
onze moderne eischen zoo geschikt. Ofschoon het in
terieur op zich zelf nu zeer fraai is, past het toch in 
't geheel niet bij het uitwendige, want de koepel maakt 
daar een vreemd effect. 

N". 112. 's Lands wijs, 's Lands eer. 
Ook dit ontwerp, ofschoon met groote qualiteiten 

bedeeld, lijdt aan gebrek van overeenstemming tusschen 
het uitwendige en inwendige. Moge het uitwendige 
ook naar „'s Lands wijs" zijn, het inwendige volgt te 
zeer Italie's bouwtrant, dan dat men hier van 's Lands 
eer zou mogen spreken. De planverdeeling is wat 
verbrokkeld, en mist groote lijnen, maar de gevels 
doen zien, dat de ontwerpers, de heeren A. van Delden 
en Jacob F. Klinkhamer, den zeventiende-eeuwschen 
baksteenbouw met liefde bestudeerd hebben. Ook de 
torenvormen zijn hoogst gelukkig; maar waaromheb
ben de vervaardigers op den begane-grond Romaan-
sche venstergroepen ontworpen? Wij kunnen in het 
geheel, ondanks zijn werkelijke verdiensten, echter geen 
beurs zien en zouden eer geneigd zijn aan een raad
huis te denken. Twee fraai geteekende perspectieft.ee-
keningen op groote schaal, en eenige schoon geaqua
relleerde geometrische teekeningen, waarbij wij de bij
zondere aandacht vestigen op den Damgevel, die zeer 
geslaagd is, geven der ontwerpers denkbeelden op aan
schouwelijke wijs weer. 

N". 89. Ne Jupiter quidem omnibus. 
Dit ontwerp is zeer vlot in lijnen geteekend, en wij 

zien hier, wat wijze van behandelen betreft, wellicht de 
beste penteekening der tentoonstelling. Het plan ge
tuigt van studie, en de gevels van veel kennis deroud-
Hollandsche vormen, doch tevens van een al te weel
derige fantasie. Vooral bij het beschouwen van den 
Damgevel komt dit uit, en het streven naar effect is 
hier in verwardheid opgegaan. De koepel en de al te 
zware toren zouden zonder schade gemist kunnen wor-

http://perspectieft.ee-
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den. Het interieur is ook hier klassiek , hoewel de 
berg- en baksteenbouw der XVIIe eeuw voor het uit
wendige zijn toegepast. 

N". 71. Vaderland. 
Hier hebben wij met een Fransch ontwerp te doen, 

dat zeer los in kleuren behandeld is. Dc berg- en 
baksteenvormen, zooals die door dc Franschen in den 
laatsten tijd dikwerf gebruikt worden, zijn niet onbe
haaglijk, doch van zekere stijfheid niet vrij te pleiten. 
Er is hier wel overeenstemming tusschen exterieur en 
interieur. Het plan is zeer verdienstelijk, en symme
trisch ten opzichte van een aan de rooilijn van het 
Damrak niet evenwijdige as. De lokalen voor den 
graanhandel zijn slecht geplaatst. 

N". 47. I'apparcnce exterieure d'un edifice doit c'lrc 
la consequence de ses dispositions intc'rietires. 

Deze spreuk dient tot kenmerk voor een ontwerp 
met zeer gerekte, trapeziumvormige beurszaal , waarin 
het voornaamste gewicht op een monumentale trap is 
gelegd. De hoofdingangen zijn te nauw, en de stijl
vormen vertoonen dat wonderlijk mengsel van Neo-Grec 
en Romaansch, dat wij zoo dikwijls in Fransche pro
jecten vinden, doch, waarschijnlijk om ons Hollanders 
genoegen te doen, heeft de ontwerper er nog een Hol-
landschen toren aan toegevoegd. Wanneer wij dit ont
werp vermelden, is het voornamelijk om de origineele 
plan-indeeling en de fraai bewerkte teekeningen. 

N". 48. Travail et perseverance. 
Ook dit ontwerp vermelden wij om het verdienste

lijke teekenwerk; want hoewel de architectuurvormen 
streng en monumentaal zijn, is de plattegrond, die 
een loopje met de situatie neemt, geheel mislukt. 

N". 196. Eeee 1884. 
De fraaie teekeningen trekken ook hier de aandacht, 

maar men kan 't bij het bezichtigen ervan niet anders 
dan betreuren, dat deze teekenkunst niet met betere 
vormen gepaard ging. Het rijloods-idee, dat den ont
werper van „A. G. R." bezielde, vinden wij hier terug. 

N°. 49. Een anker in een cirkel. 
Dit ontwerp heeft een vreemden plattegrond, en zijn 

stijlvormen zijn, hoewel monumentaal, toch te zwaar 
en te baroque. Het teekenwerk getuigt van veel talent. 

N". 119. Acs potcstas. 
Deze ontwerper zondigt hierin, dat zijn plan geen 

ingang aan de Damzijde heeft, maar zijn indeeling heeft 
overigens verdienste. De fraaie teekeningen geven klas
sieke vormen te zien. De Noordwestelijke gevel is 
zeer gelukkig, en harmonieert zeer goed met de bin
nendecoratie. Zijn echter de intercolumniën niet wat 
wijd ? Onbekendheid met de door den handel gevolgde 
gebruiken was oorzaak, dat de Damgcvel, die geen 
ingang heeft, al te arm werd. Bijzonder vestigen wij 
de aandacht op de fraaie perspectief van het inwendige, 
die als aquarel behandeld is. 

N". 168. 100'/,. 
Is zeer fraai in O. I. inkt gewasschen en in klas

sieken stijl behandeld. Buiten- en binnen-decoratie zijn 
goed geslaagd en monumentaal; slechts hindert ons 
de toren, die niet bij het overige past. 

N°. 143. Amsterdam. '/.eer goed in lijnen behandeld klassiek ontwerp, dat, 
naar wij meenen, aan een Belgisch kunstenaar het aan
zijn dankt. De vormen zijn wel begrepen, cn de to

rens, die bij veel ontwerpen een struikelblok vormden, 
passen hier goed bij het overige. 

N". 14. Ikarus. 
De plattcgrond-indeeling van dit project munt uit 

door eenvoud, doch de uitwendige architectuur komt 
ons te overladen voor. Zijn de torens niet wat al te 
baroque? Het inwendige is zeer gelukkig van samen
stelling. De teekeningen zijn in sepia meesterlijk ge
teekend , en hier en daar is door dekverf veel effect 
verkregen. 

N". 57. Hulde aan Neerland's Bouwtrant der ije 
eeuw. 

Dit ontwerp is eenvoudig van plattegrond, en de 
gevel aan dc Damzijde heeft verdienste, maar de Noord
oostelijke gevel wordt ontsierd door het lokaal voor 
den graanhandel, welks glazen kap misschien nuttig 
is, maar tot het effect niet kan bijdragen. De zijge
vels zijn veel tc grof van detail. Het interieur is met 
smaak samengesteld en de teekeningen zijn goed van 
behandeling. 

N". 12. Strcben und Hoffcn. 
Dit met zorg geteekend ontwerp is in Italiaanschen 

Renaissance-stijl, min of meer in de moderne Weener 
manier. De plattegrond mag met het volste recht 
academisch genoemd worden. Jammer, dat er geen 
hoofdingang aan den Dam is, want het inwendige der 
groote zaal is zeer geslaagd, terwijl ook de koepels 
een gracieus silhouet vertoonen. De teekeningen zijn 
met veel gevoel in O. I. inkt gewasschen. 

N". 79. Erst gut bedacht, damt flink gemocht. 
Of het goed gedacht was, voor een Amsterdamsche 

beurs de vormen van het dogenpaleis te Venetië te 
kiezen, meenen wij te mogen betwijfelen; flink ge
maakt zijn de teekeningen echter wel. Zou het Noordsch 
Venetië den ontwerper voor den geest gezweefd hebben? 

N". 148. Het tecken van den Stier (sterrenbeeld). 
Hoewel de plattegrond van dit ontwerp niet de 

sterkste zijde is, trekt het toch door zijn welgeordon-
neerde gevels de aandacht. De rijzige kolonnade, die 
Bohnstedt's gebouw voor den Duitschen Rijksdag in 
herinnering brengt, en dc fraaie koepels vormen een 
uitmuntend geheel. 

N". 62. Multa potentibus, multa desunt. 
De niet onverdienstelijke Duitsche Renaissance van 

dit ontwerp zou meer tot den beschouwer spreken, 
indien niet de gevels met een hard geel gekleurd wa
ren ; de topgevels zijn wel geestig, maar de daartus-
schengelegen gevelvlakten wat al te arm. 

N". 190. Enfin. 
Om regelmaat in den plattegrond te verkrijgen, heeft 

ook deze ontwerper zijn toevlucht tot een trapezium
vormige beurszaal genomen. De gevels zijn in Neo-
Grec-stijl behandeld, en goed geaquarelleerd. Het in
wendige is ook met smaak geteekend, doch de al te 
magere ijzerconstructie zou bij uitvoering geen zeer 
monumentaal karakter toonen te bezitten. 

N°. 56. Bravuro assai, poco spero. 
Als het voorgaande is ook dit ontwerp in Franschcn 

geest. Evenals andere Fransche ontwerpen, die wij 
later zullen bespreken, en als de ontwerper van „per 
aspera", heeft de vervaardiger van dit plan zijn zaal 
door kolossale bogen in vakken verdeeld, waardoor het 
geheel een grandioos aspect verkrijgt. Te betreuren 

is het, dat de vervaardiger zich hield aan de stijlvor
men , door Ballu en zijn school in zwang gebracht; 
er zou wat beters van dit ontwerp, dat een groote ge
dachte ten grondslag heeft, te maken geweest zijn. 

N°. 34. + I — I = 0 . 
Komt in opvatting en uitvoering nabij aan de beide 

vorige ontwerpen, doch heeft meer van een hal dan 
van een beurs, waartoe de ijzerconstructie van het 
interieur niet weinig bijdraagt. De teekeningen zijn 
smaakvol behandeld, maar de gevels toonen weinig 
eenheid. Men ziet hier twee gebouwen, en aan de 
Damzijde een soort paviljoen, dat zeer weinig monu
mentaal is. 

N". 159. Twee driehoeken in twee cirkels. 
Ook hier zien wij weer de groote bogen in het 

interieur, van buiten door groote topgevels uitgedrukt. 
Jammer dat de overlading van de buitendecoratie hin
derlijk is, want de planverdeeling heeft bepaald ver
dienste, en de teekeningen zijn met veel talent gedaan. 

N". 195. Neerland. 
Onder al de Fransche ontwerpen is dit het eenige , 

dat concessies doet aan het streven naar schilderach
tigheid. De compositie is evenwel vreemd, maar de 
zaal, met haar twee halfcirkelvormige deelen ter weder
zijde , goed geconcipieerd. Welk een vreemd idee 
deze ontwerper heeft van oud-Hollandsch, kan men 
opmaken uit de bespottelijke topjes-rij aan de Zuid
oostzijde. Is ook hier niet het coloriet al te schitterend, 
en daardoor hard? 

N". 179. Je maintiendrai. 
Is alweder fraai geteekend, en blijkbaar van een 

Franschman afkomstig. Men vraagt zich bij het be
schouwen van dit ontwerp echter af, hoe het mogelijk 
kon zijn, dat iemand, die zoo verdienstelijk teekent 
en de stijlvormen zoozeer meester is, zoo weinig goeden 
smaak kan hebben, om naast zijn vrij laag gebouw 
een zwaren en hoogen toren te plaatsen, die met den 
stijl niets gemeen heeft. 

No. 33. Oranje boven. 
Hebben wij bij de laatste zes ontwerpen het fraaie 

teekenwerk meer moeten bewonderen dan de schoon
heid der conceptie, bij het ontwerp „Oranje boven" 
gaan beide qualiteiten samen. Al willen wij niet be
weren dat het ontwerp nu juist het karakter van een 
beurs vertoont, er is toch een monumentaliteit in, die 
slechts door ijverige studie van dc kunst der „cinque-
cento" verkregen kan worden. De Italiaansche Renais-
sancc-kerken hebben ontwerper ten voorbeeld gestrekt, 
en twee koepels dragen veel tot het imposante van 
het geheel bij. De perspecticf-teekeningen vooral, in 
enkele lijnen zeer los behandeld, deden ons denken 
aan de meesterlijke architcctuur-tcekeningen der Itali
aansche kunstenaars van de XVIe eeuw, die in het 
Louvre te Parijs bewaard worden. 

No. 142. Bob. 
Hoewel het teekenwerk van dit ontwerp het een ver

melding waardig doet zijn, zullen de architectuurvormen, 
die een combinatie van het Rijksmuseum en de elfde 
kerk te Amsterdam schijnen te willen geven, slechts 
weinigen kunnen bekoren. 

N". 153. Y (in twee cirkels). 
Dit is het eerste Engelsche ontwerp, dat onze aan

dacht trok. De plattegrond heeft geen leidende ge
dachte , en de lokalen zijn zonder veel orde naast 
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elkander geschaard, wat echter tot schilderachtige 
groepeering der gevels aanleiding geeft. De „Queen-
Ann"-stijl van dit ontwerp zal hier in Holland waar
schijnlijk niet veel waardecring vinden, te meer, daar 
dc geometrische teekeningen zoo hard mogelijk gekleurd 
zijn, cn de Engelsche voorliefde voor een schitterend 
rood al tc duidelijk te bespeuren is. De perspectief-
teekeningen, zoo van het uitwendige als van de zaal, 
doen echter zien, dat het ontwerp bij uitvoering belang
rijk winnen zou, en op het Damrak althans wel een 
pittoresk effect zou maken. 

N°. 129. Nach Goldc drdngt 
Am Goldc hangt 
Doch alles. 

De ontwerper, die deze aanhaling uit Goethe's Faust 
tot motto koos, leverde een rustig ontwerp in Duit
sche Renaissance, met enkele klassieke elementen ver
mengd. Mag het project ook al niet op oorspronke
lijkheid bogen, het is toch niet onbehaaglijk. 

N°. Il8. Bursa. 
Vlot geteekend ontwerp, origineel van plattegrond, 

maar misschien, juist door de gemakkelijkheid waar
mede de ontwerper de teekenstift voerde, wat onrus
tig. De stijlvormen zijn niet zeer organisch bij elkan
der gebracht, en zoowel gevels als zaaldecoratie missen 
rust. Een fraaie koepel vormt een zeer gelukkige 
bekroning. Het geheel doet een Duitsche hand ver
moeden. 

N°. 152. Pourquoi pas. 
Dit sierlijk geteekend Fransch ontwerp mist ten 

eenemalc eenheid, en al zou de planverdeeling mis
schien op verdiensten aanspraak kunnen maken, de 
toren en dc topgevel aan den Noordoost-gevel zijn zoo 
wansmakelijk, dat het geheel niet dien indruk maakt, 
als waarop de artistieke teekeningen anders zouden 
kunnen bogen. 

N". l i l . Twee driehoeken in een cirkel. 
Hoewel zeer goed geteekend, is er in dit ontwerp 

toch te veel onrust, en heeft de conceptie te veel ver
schillende motieven, om te kunnen behagen. Slechts 
de gevel aan de Damzijde brengt een harmonischen 
indruk teweeg. 

N°. 151. Batavia. 
De op Fransche wijs behandelde teekeningen toonen 

ons dezelfde opvatting als die der overige Fransche 
architecten, doch dit ontwerp onderscheidt zich van de 
overigen door meer harmonieuse gevels. De aquarellen 
zijn fraai. Waarom heeft de ontwerper echter de graan
handellokalen geheel verkeerd geplaatst? 

N". 115. Amsterdam. 
Bij dit ontwerp doet zich het zonderlinge feit voor, 

dat de conceptie veel hooger staat dan de uitvoering 
der teekeningen. Er is monumentaliteit in dit ont
werp, zij de plattegrond ook wat verbrokkeld, en de 
klassieke vormen zijn wel begrepen. 

N". 85. Hennes. 
Dit ontwerp doet zien, dat zijn vervaardiger, hoewel 

zoekende, zijn richting nog niet gevonden heeft, maar 
wij meenen, te oordeclcn naar de hier geleverde proe
ven , hem een schoone toekomst te mogen voorspellen. 
De twee koepels, die wij bij het ontwerp n'. 33 reeds 
zagen, vinden wij ook hier. De studie der Italiaan
sche Renaissance blijkt uit menig onderdeel, en de 
compositie heeft gelukkige gedeelten. Wij wijzen b.v. 
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op den voorgevel, die ook met veel gevoel gewas-
schen is. Ook de blonde wijs, waarop de ontwerper 
de overige gevels wist op te werken, verdient waar
deering. 

N". 169. Vitruvius. 
Dit ontwerp getuigt van een zeer breede opvatting. 

Jammer is het, dat de teekeningen voor een groot 
deel niet voltooid zijn, waardoor men niet over het 
effect een volledig oordeel kan vellen. Ook de sobere 
lijnen, waarin de ontwerper zijn gedachten heeft weer
gegeven , brengen het hare bij, om het te midden 
van zijn rijk-geaquarelleerde naburen niet dien indruk te 
doen maken , als waarop de weldoordachte compositie 
recht had. De stoute vormen der moderne, door Poe-
laert geschapen architectuur, waarmede echter niet ieder 
zijn onverdeelde instemming zal betuigen, zijn met veel 
talent behandeld en, waren de teekeningen voltooid, 
het ontwerp zou ongetwijfeld onder de meest grootsche 
mogen gerekend worden en een bekroning verdiend 
hebben. De plattegrond is welbestudeerd. 

N". 128. Time is money. 
Is een goed klassiek ontwerp, en ook zeer goed 

geteekend, doch het geheel zou meer effect maken, 
als het niet zoo gedrukt ware. 

N". 187. Dc wassende maan. 
Dit Fransch ontwerp is weer veel beter geteekend 

dan ontworpen. De zijgevels zijn toonbeelden van ver
velende architectuur, de Damgevel echter veel beter. 
Het interieur is niet zeer aantrekkelijk, en het plant
soen , dat de teekeningen noodeloos verlengt, is eer 
vreemd dan mooi te noemen. 

N". 45. Hollandia. 
Dit project heeft geen onpractisch plan, al is wellicht 

de toegang aan de Damzijde niet ruim genoeg. Als 
stijl koos de ontwerper de Hollandsche Renaissance 
van 1620, den stijl onzer wagen en poorten, maar ofschoon 
hij, zich streng aan die vormen houdende, naar monu
mentaliteit streefde, blijkt het duidelijk, hoe ongeschikt 
deze stijl, die bij een klein gebouwtje zoo geestig kan 
zijn, voor een groot gebouw is. Als zoovele andere 
oud-Hollandsche ontwerpers, moest ook de vervaardiger 
van Hollandia de vormen van het interieur aan Italië 
ontleenen. 

N° . 15. Die Kunst dem Handel. 
Slechts de teekenwijzc van dit ontwerp is oorzaak, 

dat wij het hier vermelden. De stijlvormen bekoren 
ons niet. 

N". 40. Glück au/. 
Wij betreuren het, dat dit ontwerp geen betere plaats 

gekregen heeft. Het had die ten volle verdiend, 
want behalve door een zeer goed plan, beveelt het 
zich daarenboven aan door fraaie architectuurvormen, 
op hoogst artistieke wijze weergegeven. Vooral de wijze 
waarop de versiering van de zaal behandeld is, komt 
ons voor zeer verdienstelijk te zijn. 

N". 27. Het wapen van Amsterdam in een cirkel. 
Dit ontwerp is meer vreemd dan mooi. Wij vermel

den het echter om de twee fraaie perspectiefteekeningen, 
bij een waarvan de al te blauwe lucht echter schade doet. 

N". 100. Een postzegel van 2.} cent in een driehoek. 
Goed geteekend, doch droog wat het ontwerp be

treft. Het interieur is wel het beste. 

N". 193. Adonhiram. 
Het Rijksdaggebouw te Berlijn was voor dezen ont

werper het voorbeeld, en hij is erin geslaagd, met 
een zeer eervoudigen plattegrond, een aangenaam uiter
lijk te verkrijgen, welks klassieke vormen op talent
volle wijze ten papiere gebracht zijn. 

N". 51. His Humcris, enz. 
Hoewel dit ontwerp eer aan een Renaissance-kerk dan 

aan een beurs doet denken , en het plan wordt ont
sierd door de scheeve lijn van den corridor, is toch 
de conceptie en de uitvoering der teekeningen in 
vele opzichten tc loven. De strenge vormen der Ita
liaansche Renaissance zijn goed geteekend, en dc hoogst 
geniale houtskoolschets geeft blijk van een niet alle-
daagsche vaardigheid. Jammer dat de zijgevel blind 
is, want dit zou zeker geen goed effect maken. 

N". 134. K. H. 
De plattegrond van dit ontwerp is zeer origineel, 

en verschilt daardoor van alle andere oplossingen, dat 
de zaal aan de Zuidoostzijde geplaatst is, en alle 
ncvenlokalen aan de Noordwestzijde. Veel verdienste 
schuilt er en de wijze, waarop de Noordoostzijde van 
het gebouw behandeld is. Hier hebben wij een „dis-
position originale", die zeker nog origineelcr en ver
dienstelijker is dan die van Ammerack. De klassieke 
vormen zijn met smaak behandeld en het geheel is 
zeer fraai. 

N°. 154. Batavia. 
De planverdeeling van dit ontwerp heeft een zeer 

gelukkige oplossing aan de Damzijde, door de ronde 
vestibule, die daar is aangebracht. Het ontwerp is 
klassiek, en vooral het middeldeel en de beide uit
einden zijn goed gecomponeerd. Minder gelukkig zijn 
de daartusschen gelegen gedeelten te achten, die op 
hinderlijke wijze de eenheid verstoren. Het interieur 
is zeer smaakvol. 

N". 50. Amstcl. 
Onder de beste klassieke ontwerpen mag ook dit 

! gerekend worden. Teekening, binnen- en buiten-deco-
: ratie zijn allen zeer goed , cn de gevel aan de Damzijde, 

voor zoo menigeen een struikelblok, is hier bijzonder 
' gelukkig uitgevallen. 

N". 182. Constaus. 
Ofschoon ook dit ontwerp niet te miskennen quali-

teiten bezit, en de binnendecoratie in vele opzichten 
een voorbeeld mag genoemd worden, maakt het op ons 
geen zoo harmonischen indruk als het voorgaande. De 
achtkante koepel is van geen bevallig silhouet, en de 
gevels zijn wat droog. Het figuurtje, dat als penant 
van het motto fungeert, is alleraardigst. 

N u . 126. A la hausse. 
Ook van dit ontwerp kunnen wij niet dan met lof 

gewagen; al is er een wanverhouding tusschen de 
kleine en groote kolommen, het geheel is zeer goed 
geteekend en de gevel aan de Damzijde welgeslaagd. 

N". 188. Fortuna. 
Het komt ons voor, dat ook dit ontwerp, in klas

sieke vormen behandeld, zeer goed is. De platte
grond doet denken aan N". 69. De zijgevels zijn niet 
het gelukkigste, doch de binnendecoratie is al bijzonder 
goed gecomponeerd en met smaak geteekend. 

N°. 173. Een ooievaar in een cirkel. 
Is zeer talentvol geteekend, maar het ontwerp zou 
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winnen, indien het soubasement wat hooger was. De 
smalle gevels zijn goed gecomponeerd, doch de koe
pels, ofschoon op zichzelf sierlijk van silhouet, voegen 
daar niet best bij. De doorsneden worden ontsierd 
door het harde blauw en rood, dat in de friezen is 
aangebracht. 

Wij hebben nu het voornaamste behandeld, wat in 
de twee grootste zalen bijeen is, cn stellen ons voor, in 
een volgend nommer nog een beschouwing te wijden 
aan de kleinste zaal, die, omdat daar eenige minder 
gelukkige en geparodieerde ontwerpen hangen, en het 
licht er niet bijzonder sterk is, reeds in de wandeling 
de „Gruwelkamer" genoemd wordt. Kr zijn daar ech
ter ook eenige verdienstelijke ontwerpen aanwezig, 
die, naar wij hopen, zonder boos opzet naar dat ver
trek verwezen zijn, cn die de eer eener bespreking 
wel verdienen. 

D E V O O R G E S T E L D E SCHEEPSSPOORWEG 
IN MEJICO. 

Reeds vóór vele jaren bleek een korte en recht-
strecksche gemeenschap tusschen Europa en het Oosten, 
over Amerika, een noodzakelijkheid te zijn. Natuur
lijk wilde men het overladen vermijden, en zoo wer
den van tijd tot tijd ontwerpen gemaakt voor de ver
binding van den Atlantischen met den Grooten Oceaan. 
Meestal beoogden zij een scheepskanaal, te graven 
door de Amerikaansche landengte, en de gemeenschap 
tusschen de twee zeeën werd voorgesteld langs ver
schillende wegen van noordwest naar zuidoost, zooals 
die van Tehuantepec, Honduras, Nicaragua, Chiriqui, 
Panama, Chepo en Atrato. De weg van Tehuantepec 
schijnt de aandacht van Ferdinand Cortez te hebben 
getrokken, reeds kort na de verovering van Mejico, 
niet alleen wegens de geringe breedte der landengte, 
maar ook om de opmerkelijke verlaging van het 
tafelland op dat punt. Het denkbeeld, langs dien weg 
een kanaal tusschen de twee oceanen te openen, werd 
in 1771 nader ontwikkeld, en er werden dientengevolge 
opmetingen van den weg gedaan in 1774, 1824, 
1842 en 1852 door verschillende ingenieurs; maar vol
gens het verslag van den heer J. J. Williams, die, met 
den Majoor Barnard, van de Topographical Engineers 
in de Vereenigde-Staten, den weg opnam, is er op i 
het vereischte peil geen genoegzame hoeveelheid wa- j 
ter om een kanaal te voeden. Ér zijn spoorwegen voor- j 
gesteld, maar slechts om verworpen te worden, daar zij 
noodwendig de lastige overlading in zich sluiten. 

Het was voor den heer James B. Eads, uit de Ver
eenigde-Staten , weggelegd, het stoute maar volkomen 
te verwezenlijken ontwerp van een scheepsspoorweg over 
de Mejicaansche landengte aannemelijk te maken. On
geveer vier jaren geleden vatte de heer Eads voor het 
eerst dit denkbeeld op, waarvan hij de ruwe omtrek
ken mededeelde aan de British Association, toen zij 
in 1881 te York haar jubileum vierde. Sedert dien tijd 
heeft Eads steeds opgemeten, de bijzonderheden van 
zijn plan verbeterd, en de zaak voor het Congres der 
Vereenigde Staten gebracht, teneinde zijn eigen Gouver
nement gelegenheid te geven het te begunstigen, in 
het belang van den Amerikaanschen handel. 

Het Comité voor Koophandel van den Senaat der 
Vereenigde-Staten bracht, na zeer veel inlichtingen te 
hebben ingewonnen en na buitengewoon zorgvuldig het 
geheele vraagstuk in alle opzichten te hebben onderzocht, 
eenstemmig een gunstig verslag aan den Senaat uit, 
met «aanbeveling, het wetsontwerp aan te nemen in het 
belang van het land. Maar de Senaat bleef in ge
breke een enkelen stap te doen na dit verslag, en nu 
nam Eads zijn voorstel aan het Gouvernement der Ver

eenigde-Staten terug en bevindt hij zich in Engeland, 
met het doel zijn ontwerp voor het publiek te brengen. 

Het ontwerp is niet alleen merkwaardig om zijn 
stoutheid en oorspronkelijkheid, maar ook om de ge
zonde ingenieurs-denkbeelden en de volkomenheid, 
waarmede elk onderdeel wordt uitgewerkt, terwijl in 
elke evcntueele moeilijkheid voorzien is. Dit zal ech
ter hen niet verwonderen, die kennis dragen van de 
uitgebreide werken, welke hij ontworpen en volvoerd 
heeft aan den Mississippi, en die de haven van New-
Orleans in een staat hebben gebracht, weinig geringer 
dan dien van New-York. Maar vóórdat eenig be
paald voorstel aan het publiek kon worden onderwor
pen of eenig gedetailleerd plan uitgewerkt, moest er 
voor het recht tot uitvoering van het werk een con
cessie verleend worden. Eads verkreeg deze van de 
Mejikaansche Regeering in 1881. Zij strekt zich uit 
over een tijdperk van 99 jaren, en geeft verlof tot den 
bouw door de landengte van Tehuantepec van een 
scheepsspoorweg, een gewonen spoorweg en een tele
graaflijn. Schepen en goederen zijn vrij van gouver-
nements-rechten; de concessionaris ontvangt een mil
lioen acres (4C»,ooo bunder) staatsgrond en de noo-
dige officicele bescherming. 

De talrijke opnemingen van Eads hebben het feit 
gestaafd, dat de bouw van een scheepsspoorweg 
door de landengte zeer goed uitvoerbaar is. De voor
gestelde baan zal ongeveer 134 Engelsche mijlen lang 
zijn. Te beginnen aan de Atlantische zijde, zal zij de 
Golf van Mejico verlaten en van de Coatzacoalcos partij 
trekken tot Minatitlan, ongeveer 25 Engelsche mijlen 
van de Golf, waarin het getij een rijzing en daling heeft 
van slechts 18 Engelsche duim. Van Minatitlan strekt 
de weg zich uit over een alluviale vlakte, en bij het 
verlaten daarvan treedt de lijn een golvend tafelland 
binnen. Van daar gaat zij door een dal naar de vlakten 
van Tarifa, die het keerpunt vormen, 736 voet boven laag-
water. Deze vlakten doorsnijdende, bereikt de lijn den pas 
van Tarifa of Portillo, gelijk hij genoemd wordt. Daarna 
daalt zij af naar de vlakten aan den Grooten Oceaan 
met een regelmatige helling. De steilste klimming, om 
van beide zijden tot het keer-of verdeelpunt te komen, 
is slechts één ten honderd of ruim 52 voet op de 
Eng. mijl, maar twee derden der baan zijn zelfs onder 
een helling van slechts ongeveer 26 voet op de mijl, 
dus aan dc zijde van den Grooten of Stillen Oceaan 
heeft men de keuze tusschen twee havens, nl. Salina 
Cruz en Bocca Barra. De laatste schijnt vele voor
deden boven Salina Cruz te bezitten, en bovendien 
heeft het getij daar slechts een rijzing van vijf voet. 

Het schip zal opgeheven worden van het peil der 
zee tot dat van den spoorweg door middel van een 
groot drijvend dok of ponton, dat niet beter te beschrijven 
is dan als een ontzettend groote ijzeren kist. De pon
ton zal lang zijn ongeveer 450 voet, diep 15, breed75. 
Hij is bestemd te zinken of te drijven in een bassin, 
waarin zijn loodrechte beweging bestuurd wordt. Aan 
elke zijde van het bassin zullen twintig of dertig lood
recht geplaatste ijzeren staven zijn, aan den bodem 
van het bassin bevestigd. Deze staven zijn aangebracht 
om den ponton te bedwingen en te voorkomen , dat 
hij boven het peil van den spoorweg rijze, als het 
schip en zijn wieg zijn weggenomen. Het dek van 
den ponton is belegd met spoorstaven, welke nauwkeurig 
moeten samenvallen met die van de blijvende land-
lijn, als de ponton drijft. Als de ponton in dezen 
stand is, wordt een wieg op raderen, instaat het 
schip te vervoeren, erheen geleid, die vervolgens 
ingedompeld wordt door er water in te brengen met 
behulp van sluisdeuren, welke bestuurd worden uit den 
top van twee vierkante waterdichte torens. Deze zijn 
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bevestigd aan het dek van den ponton, en er blijft 
genoeg breedte tusschen voor doorgang van het schip 
en zijn wieg. Is de ponton ingedompeld tot een 
diepte, voldoende voor den bodem van het schip, om 
op de steunsels te komen, waarop het zal rusten, 
dan wordt het daarin gebracht uit een aangrenzend 
bassin. De ponton wordt daarna geledigd door middel 
eener krachtige pomp en zijn dek rijst tot een gegeven 
hoogte boven het water, terwijl zijn verdere voortgang 
gestuit wordt door de koppen der vernielde ijzeren 
staven. De spoorstaven op het dek van den ponton 
vallen nu juist samen met die op den vasten wal; 
terwijl de ponton in dezen stand is, worden locomo
tieven bevestigd aan de reizende wieg en zij rijdt af 
door de landengte. Heeft zij het einde der lijn bereikt, 
dan wordt de wieg op cen anderen ponton gebracht, 
die ingedompeld wordt en het schip in een ander 
bassin gebracht, om zijn bestemming te vervolgen. 

Om den scheepsspoorweg uitvoerbaar te maken, is 
het volstrekt noodig, dat het gewicht van het schip 
verdeeld worde over de raderen der wieg •, zoodat het 
gewicht op elk rad beperkt zij tot dat, hetwelk ge
woonlijk opgelegd wordt aan de drijfwielen der loco
motieven van dezen tijd. Dit wordt bewerkstelligd 
door in het dek van den ponton over zijn lengte en 
breedte zeker getal waterpersen te plaatsen. Eene reeks 
dezer rammen strekt zich, door het middelpunt van 
den ponton gaande, in de lengte uit, en deze persen 
zijn bestemd de kiel over hare geheele lengte te 
ondersteunen op punten, die 6 voet 9 duim van 
elkander verwijderd zijn. Aan elke zijde dezer mid
delste lijn is een kortere reeks waterpersen aangebracht, 
bestemd den bodem van het schip te ondersteunen. 
Buiten deze lijnen zijn aan elke zijde weer twee telkens 
kortere reeksen van persen, dienende tot ondersteuning 
der zijden van het schip. Men heeft dus zeven reek
sen , maar den voor- en achtersteven naderende slechts 
vijf, drie en eindelijk ééne, die de kiel steunt. Deze 
waterrammen zijn allen te zamen verbonden door een 
stelsel van pijpen, van kleppen voorzien, met behulp 
waarvan zij in groepen kunnen gescheiden worden. Als 
de ponton gezonken is en het gewicht van het schip 
op al deze rammen rust, zal, zoo het geheele stelsel 
in onafgebroken gemeenschap is en er meer gewicht 
drukt op den eenen ram dan op den anderen, de druk 
terstond gelijkelijk verdeeld worden. De heer Eads 
beweert, dat het schip niet in de richting zijner lengte 
zal doorbuigen, tenzij de baan daaronder zakke. Een 
baan van den eersten rang is dus onmisbaar, en heeft men 
hierin voorzien, dan is er geen meerdere sterkte volgens 
de lengte in de reizende wieg noodig. Maar het ge
wicht moet verdeeld worden over de zes spoorstaven, 
die het spoor vormen en waarvan de twee buitenste 
29 voet uit elkander liggen. Teneinde dit te verkrijgen , 
zal de wieg zijn samengesteld uit sterke dwarsbalken, 
6 voet 9 duim, midden op midden, van elkander ver
wijderd. Zoo wij een schip van 3000 tons onderstellen 
op zulk een wieg, die dertig dwarsbalken heeft, op 
een onderlingcn afstand als boven vermeld onder den 
bodem van het schip, dan bestaat het vraagstuk hierin, 
dat elk dezer balken honderd tons drage, of, met 
andere woorden, dat de overmaat van gewicht, dat 
midscheeps geconcentreerd is, overgebracht worde naar 
het einde der wieg, waar het schip slank is en ge
wicht mist. 

Dit vraagstuk wordt door den heer Eads op de 
volgende wijs opgelost. Als de reizende wieg naar 
den ponton gekomen is, komt elke der middelste 
balken juist boven zeven der waterrammen, terwijl de 
eindbalken slechts één ram onder zich hebben, daar 
alleen de kiel door deze balken gedragen wordt. Door 

den eenen ram in doorsnede gelijk te maken aan de 
doorsnede der zeven rammen onder eiken balk bij het 
midden, zal de enkele wijde ram, bij gelijken water
druk , evenveel opheffen als de zeven te zamen, noch 
meer noch minder. Eenige balken hebben slechts vijf 
rammen onder zich en deze vijf hebben te zamen 
een doorsnede, gelijk aan die van den éénen wijden. 
Waar het schip smaller wordt, bevinden zich slechts 
drie rammen onder eiken ligger, maar ook deze heb
ben weder te zamen de doorsnede van den wijden. 
Wanneer al deze rammen met hunne evenredige middel
lijnen met een kleine kracht tegen het schip drukken, 
terwijl het nog drijft, en de waterklep gesloten blijft 
totdat het door den ponton buiten het water gelicht 
is, zal zijn gewicht blijkbaar gelijkelijk verdeeld wor
den van voor- tot achtersteven, dat is: elke ram of 
elke reeks rammen zal honderd tons gewicht ophouden. 

(Slot volgt.) (The Times). 

PRIJSVRAAG 
UITGESCHREVEN DOOR D E SOCIËTEIT 

D E HARMONIE T E GRONINGEN. 
Op deze prijsvraag zijn 28 ontwerpen ingekomen 

onder de volgende motto's: 
1 Cirkel met horizontale lijn (figuur). 
2 Eccolo. 
3 Gezelligheid. 
4 Melpomene. 
5 Orpheus. 
6 Trouw moet blijken. 
7 Orpheus. 
8 Repos ailleurs. 
9 De distributie is het voornaamste. 

10 Pax intrantibus. 
11 Alles of niets. 
12 Messager itinéraire. 
13 Simplex. 
14 Es ist eine alte Geschichte 

Doch bleibt sie immer neu. 
15 Gruno. 
16 Hoop en vertrouwen. 
17 Hora ruit. 
18 Fancy. 
19 't Noorden. 
20 Stradella. 
21 Unie. 
22 L'Union 103. 
23 Kinderbint. 
24 De gustibus non est disputandum. 
25 Felix Mendelssohn. 
26 Drie cirkels (figuur). 
27 H . H . 
28 Eintracht. 
De Jury, bestaande uit de heeren Prof. E . Gugel, 

Jan Springer en C. Muysken zal haren arbeid den 
December a.s. aanvangen.. 

PRIJSVRAAG 
VOOR E E N E K E R K T E KATWIJK-AAN-ZEE. 

Op de prijsvraag voor eene kerk te Katwijk-aan-Zee 
werden ruim 50 ontwerpen ingezonden. Bij de opening 
ervan bleek, dat enkele inzenders verzuimd hebben, 
eene begrooting erbij te voegen, waarom dien heeren 
wordt verzocht, alsnog deze te willen toezenden, daar 
dit stuk, bij de beoordeeling, onmisbaar is. 

Nadat de Jury haar oordeel heeft uitgesproken, zul
len de gezamenlijke ontwerpen voor het publiek worden 
tentoongesteld. 
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BEURSPRIJSVRAAG T E A M S T E R D A M . 
In het nommer van 22 November jl. werden de 

nommers en motto's medegedeeld van de tien bekroonde 
antwoorden, waaraan een prijs van 1000 gulden was 
toegekend, en van het vijftal, dat tot het tweede con
cours wordt uitgenoodigd. De namen der ontwerpers 
van vier der antwoorden, die zich met den prijs van 

ƒ1000 moeten tevreden stellen, zijn bekend, maar de 
Weencr architect, die het sehoone plan N". 69 ont
wierp , heeft geene toestemming gegeven zijn naam 
bekend te maken. 

De overige bekroonden zijn de architecten: 
A . G. Rives te Parijs voor het antwoord N". 3 , in
gezonden onder het motto A. G. R.; 

A. von Wielemans te Weenen voor N°. 38, dra
gende de spreuk Ne(e)derland ; 

Frantz van Peteghem te Pokeren en Johan Gerard 
Mouton te 's-Gravenhage, voor het antwoord N". 83 
met de spreuk Perstvctnce en 

August Martel te Leipzig en Bruno Schmitz te Dus-
seldorp voor plan N°. 106, ingezonden onder het motto 
Lieven de Key. 

De tentoonstelling der ontwerpen in het Rijks-mu
seum werd tot heden door ongeveer 4000 personen 
bezocht, voorwaar geen groot aantal, wanneer men in 
aanmerking neemt het belang, dat voor den Amster-
damschen handel in de stichting van een goed inge
richt Beursgebouw is gelegen. Zeer zeker is dit geringe 
bezoek ook toe te schrijven aan den maatregel van het 
Dagelijksch Bestuur, die de bezoekers , door het vooraf 
halen van de vereischte toegangskaarten ten Raadhuize, 
in hunnen gang naar het Rijksmuseum zeer bemoeilijkt. 
Wenschelijk zou het dan ook zijn, dat de tentoonstel
ling nog enkele dagen verlengd en ongehinderd toe
gankelijk gesteld werd. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
' S - G R A V E N H A G E . De Vereeniging van en voor Neder-

laudsehe fiidustrieelcn zal hare algemeene vergadering 
houden op Woensdag 10 December en daarin o. a. 
de vraag behandelen: „Wat kan van de zijde der ver
eeniging nog gedaan worden om de herstelling eener 
Wet op de Octrooien van uitvinding te bevorderen". 

— De kopieën en studiën, vervaardigd door den heer 
N. van der Waay, kweekeling der Rijks-academie 
van Beeldende Kunsten, op een kunstreis in Italië in 
den zomer van 1884, zullen kosteloos ter bezichtiging 
worden gesteld in het Academiegebouw te Amsternam, 
van 8 tot en met 11 December a. s., van des voor
middags 10 tot des namiddags 4 uren. 

E N K H U I Z E N . Aan den gemeente-architect J. Reekers 
is door den Raad eervol ontslag verleend. Er worden 
sollicitanten opgeroepen voor de vaceerende betrekking, 
waaraan een tractement van ƒ 1 2 0 0 verbonden is. 

— De heer Henstedt, die dezer dagen hier-ter-stede 
overleed, werd in November 1837 als onderopzichter 
bij den bouw van de wipbrug over de Rijpervaart bij 
Spijkerboor aangesteld en heeft sedert dien tijd bij ver
schillende openbare werken, als: Rijles-entrepotdok, 
Rijnspoorweg en Staatsspoorwegen, door zijn kennis, 
ijver en nauwgezetheid gewichtige diensten bewezen. 
Vervolgens bij den Oosterspoorweg in dienst gekomen , 
werd de heer Henstedt, toen de jongste spoorwegwet 
in uitvoering werd gebracht, weder bij dien tak van 
dienst geplaatst; de overledene was laatstelijk werk
zaam aan de voltooiing van de lijn Hoorn—Enkhuizen. 

VLAAROINGEN. Bij den Gemeenteraad is een voor
dracht ingekomen tot benoeming van een opzichter 

over de gemeentewerken, waarop geplaatst zijn de 
heeren: R. K. Feenstra, te Elburg, Ü. J. van der 
Meulen, te Koudum en J. J. van Balen Blanken, te 
Benningbroek. 

UTRECHT. Het Museum van Kunstnijverheid werd 
op Zaterdag den 29 s '" 1 November j.l. in het bijzijn 
van talrijke genoodigden geopend. Door ongesteldheid 
van den feestredenaar, Prof. A. Pierson, nam de Voor
zitter der Commissie, de heer Van Beuningen, het woord 
om zijn dank te brengen aan hen, die door hunne 
medewerking tot de oprichting van het Museum hadden 
bijgedragen. Daarna werd het woord gevoerd door den 
heer J. A. Böhringer, lid van het Hoofdbestuur der 
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, den hoofd
ingenieur Conrad, Voorzitter der Maatschappij van 
Nijverheid en den burgemeester der Gemeente, die 
het Museum voor geopend verklaarde. 

Vervolgens werd de inrichting bezichtigd en het vele 
sehoone, dat reeds aanwezig is, wekte terecht elks 
bewondering. Zooals bekend is, bestaat het gebouw 
uit een gedeelte der voormalige Willemskazerne, waarin 
echter talrijke veranderingen moesten gebracht worden 
om het voor het beoogde doel geschikt te maken.1 

Van verschillende personen zijn vele en fraaie inzen
dingen ontvangen en de directeur der inrichting, de 
heer P. J. Houtzagers, verdient grooten lof voor de 
smaakvolle rangschikking der voorwerpen. 

De namen der Commissieleden, die hunne loffelijke 
pogingen eindelijk met den gewenschten uitslag zien 
bekroond, zijn H. A. van Beuningen, C. G. L. Koole
mans Beynen, J. G. Brouwer Nijhoff, J. C. van Eelde , 
F. M. Enderlé, E. F. Georges, A. J. Nijland, Mr. F. 
A. L. Ridder van Rappard en Dr. J. W. Schubart. 

Aflevering l i van De Natuur (uitgave van J. G. liroese te 
Utrecht) bevat: 

De luchtspoorweg met enkelen rail van Duchamp (met fig). — 
De geschiedenis van het staal (met fig.). — De fotografie (inet 
fig.) — De noordpool-expeditie onder Greeley (met fig.). — De 
nestbouw der vogels (met fig.). — Nieuwe sierplanten (met 
fig.). — Het materiaal der buizen voor waterleidingen. — 
Nieuwerwetsche draaiorgels (met fig.) — Correspondentie. — 
Een klok van water (met fig.). 

B E R I C H T . 
Afzonderlijke nommers van »De Opmerker'' zijn, 

tegen contante betaling; va» 15 cent per nommer en 25 
cent per plaat, steeds te bekomen zijn bij den boek
handelaar Joh. O. Stealer C n . , Haarlemmerstraat te 
Amsterdam. Aan hetzelfde adres zijn nog exemplaren 
van het nommer vuil 21) November jl met de drie daar-
liijlicliimi'fmie platen tegen contante betaling van 50 
cent verkrijgbaar. 

V A R I A . 
Verwariningssysteem Nieske. Evenals bij de vuurlooze ma

chine van Honigmann een natronzout, Natronloog, wordt toe
gepast, om dc warmte gedurende een zekeren tijd constant 
tc houden, zoo is het bij dit systeem Carbon natron, of wel 
soda, die de warmteuitstraling veroorzaakt. Hij laatstgenoemd 
stelsel wordt de verwarming niet voortgebracht door het invoe
ren van stoom in het natronzout, maar maakt men gebruik van 
de eigenschap, dat vloeibare soda slechts langzaam tot den 
vasten toestand terugkeert, en daarbij eene gelijkmatige hitte 
afgeeft, gedurende een grooter aantal uren, dan men opper
vlakkig zou veronderstellen. In zeer verschillende vormen zijn 
in den laatsten tijd ovens van alle grootten geconstrueerd, die 
natuurlijk het voordeel hebben, dat ze gemakkelijk verplaats
baar zijn, daar zij zonder schoorsteen kunnen werken. Het 
is echter wenschelijk het gevormde koolzuur op eene of andere 
wijze naar de buitenlucht af te voeren. Het apparaat, dat met 
Car bonnatron gevuld 'is, wordt verwarmd, waardoor de soda 
vloeibaar wordt, en men heeft voorts het systeem aan zich zelf 
over te laten, om gedurende langen tijd eene aangename, 
gelijkmatige warmte te hebben , waarbij voor eene goede ven
tilatie in den cilinder onder het corbonnatron-apparaat moet 
gezorgd worden. Meestal plaatst men cen waterreservoir op 
de kacheltjes, teneinde de atmosfeer vochtig te houden. 
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Het belangwekkende van dit systeem is, 
dat het in alle mogelijke vormen in toe
passing gebracht kan worden, van den 
handwarmer in kleinen bolvorm af, tot 
de grootste verwarmingsinrichtingen voor 
trapportalen, kamers en spoorwcgrijtuigen. 
Vooral voor het spoorwegverkeer zou deze 
verwarming bijzonder geschikt zijn, en het 
is waarschijnlijk, dat zij daarvoor in toe
passing zal worden gebracht. 

Eene verwarming gedurende 10—20 mi
nuten in kokend water, is voldoende de 
soda in vloeibaren toestand te brengen. 
Het verbruik aan materiaal is natuurlijk 
verbazend gering, en de heer Nieske beeft 
berekend, dat dit hoogstens 2 p f e n n i n g e n 
(1.2 cent) per uur zou bedragen. Boven
dien heeft men het voordeel, dat de soda 
steeds tot denzelfden vasten toestand tc> 
rugkeert, en niet zooals bij de vuurlooze 
machine, telkens moet worden ingedampt. 

(Technische] Centra/blaft.) 
Een schoor steen van beton. Tegenwoor

dig bouwt men fabrieksschoorsteenen van 
beton. Onder de eerste, die men met dit 
materiaal oprichtte, bekleedt de schoor
steen op de Stuttgarter cementfabriek te 
Blaubeuren bij Ulm eene voorname plaats. 

Het is van algemeene bekendheid, dat 
beton goedkooper kan geleverd worden dan 
gewoon metselwerk; de uitvoering van den 
hierbedoclden schoorsteen, die reeds in 
1876 gebouwd werd, kostte ongeveer ƒ 28J0, 
terwijl een dergelijk werk in baksteen min
stens een bedrag van ongeveer ƒ 4 3 3 0 ver
slonden had. 

Dc schoorsteen heeft van zijn aanleg af 
eene hoogte van 40 meter; de fundcering 
is 4 meter diep aangelegd, zoodat hij, uit 
het omliggende terrein gemeten, 36 meter 
hoog is. De constante breedte van den 
schoorsteen, die den rook der vuren van 
drie stoomketels moet afvoeren, bedraagt 
1.40 ML Uit voorzorg is hij inwendig tot 
aan de cordonband, die ter hoogte van 
8 meter boven den beganegrond is aan
gebracht, met tegels bekleed. 

De fundeering is 4 meter diep en hare 
lengte en breedte heeft eveneens eene af
meting van 4 meter. Voor het optrekken 
van den schoorsteen bediende men zich ter 
buitenzijde van houten en ter binnenzijde 
van plaatijzeren formeelen, die tevens als 
steigers voor de werklieden en voor het 
hijschtoestel gebezigd werden; deze for
meelen hadden eene hoogte van 1 meter 
en werden twee daarvan op elkander ge
steld. De opbouw van den schoorsteen vor
derde 1 M. per dag. 

In dwarsdoorsnede gezien, is de schoor
steen van buiten achthoekig cn inwendig 
rond. Bij de cordonband heeft het beton eene 
dikte van 80 c.M. en nabij de hoofdlijst 
van 30 c .M.; deze laatste is 1.40 meter hoog 
en meet 2.80 M. in middellijn. De mortel 
voor de fundeering bestond uit 1 deel Port
land-cement, 2 deelen Romeinsche cement 
en 14 deelen grof zand en stcenen; de prijs 
ervan bedroeg f 9.30 per M*. Voor het acht
hoekige gedeelte was de specie samenge
steld uit 1 deel Portland-cement, 1 deel 
Romeinsche cement en 1 deel grof zand 
en steenen; de prijs hiervan bedroeg 
/ 1 2 . 6 0 per M 3 . 

Romeinsche cement wordt in het Jura-
gebergte gevonden; het bestaat uit blauw
grijze kalkmergel en werd bij dezen bouw 
gebruikt om eene groote hoeveelheid wa
ter bij de specie tc kunnen voegen, waar
door het instampen der betonmassa on-
noodig was. Het verdient echter geene aan
beveling dit materiaal bij dergelijke wer
ken te gebruiken, daar het al te spoedig 
verhardt; alleen zeer bekwame werklieden 
kunnen er met gunstigen uitslag van ge
bruikmaken. 

De prijs van de gebruikte materialen, 
bedroeg in het jaar 1876: 
1 M 1 Portland-cement, zw. 1500 K G . / 50.40 
1 » Romeinsche » » 1050 i> »12.50 
I » zand, op de bouwplaats » 3.— 

1 M 1 kiezel f 2.70 
1 » steenstukken » 1.20 

Bij voorat genomen proeven bleek het, 
dat het beton voor de fundeering, na 6 da
gen verharding, weerstand bood aan een 
druk van 15 K G . en na 26 dagen van 52 
K G . per c M 1 het beton voor den boven
bouw bood na dezelfde tijdstippen weder
stand aan een druk van 18 en 59 K G , 
per c M 1 . 

De schoorsteen is niet bepleisterd, en 
tot heden in zeer goeden toestand gebleven. 

A D V E R T E N T I E N . 
Provincie Z U I D - H O L L A N D 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Maandag den 15d•» December 1884, dea 

voormiddags ten 111 f, ure, zal onder nadere 
goedkeuring, door den Voorzitter, of een der 
Leden van het College van Gedeputeerde 
staten der Provincie Zuid-Holland, en in bjj-
zjjn van den Hoold-Ingenieur van den Pro
vincialen Waterstaat in Zuid-Holland, aan 
het lokaal van het Provinciaal Bestuur te 
'.f Grarenhage, worden aanbesteed: 

Het T W E E J A R I G ONDERHOUT) 
van den Havendam van Oolt-
gensplaat. 1885 1886. 

Deze aanbesteding zal geschieden bij enkele 
insein jjving, overeenkomstig Sj 134 tot 1811 
der Algemeene Voorschriften. 

Het bestek ligt ter lesing aan het lokaal 
van het Provinciaal Bestuur van Ziid Holland 
te '* Gracenhage, en is voorts, op franco aan
vrage, tegen betaling der kotten, te beko
men bjj den Boekhandelaar Firma G E B R O E 
DERS VAN C L E E F , Spuin».28a,to'4Orw-
veuhage en door zijne tusschenkoinst in de 
voornaamste gemeenten des Rijks. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen bjj 
den Hoofd-Ingenieur van den Provincialen 
Waterstaat in Zuid-Holland, .1. V A N DER 
V E G Ï , te 's Gracenhage, terwijl aanwjjzing 
in loco zal worden gegeven op Woensdag 10 
December des middags te 12 ure. 

De Gedeputeerde Staten der Provincie 
Zuid-Holland, 

F O C K , roonilfer. 
F . T A V E N R A A T , Griffier. 

Geldersch-Overijsselsche 

LOKAAL SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ. 
L i j n D e u t i c h e m — R u u r l o o . 

Aanbesteding. 
Op Zaterdag den 20"" December 1884, des 

middags teil 12 ure, in de Sociëteit op den 
Zonnebrink te WINTERSWIJK, van: 

Bestek N". 37 
Het maken van de grond- en 

kunstwerken, het leggen van 
spoorbaan en wissels, en het 
uitvoeren van eenige andere 
werken voor den lokaal-spoor
weg Deutichem—Ruurloo, lang 
ruim 18 kilometer. 

De insehrijviiigsbilletten moeten, uiterljjk 
één uur vóór de besteding, vrachtvrjj worden 
bezorgd op het Bureau der Maatschappij te 
Winterswijk. 

Inlichtingen worden op gezegd bureau ge
geven, alwaar tevens het bestek met bijbe-
hooren op franco aanvraag en tegen betaling 
van f 2.50 verkrijgbaar is. 

Winterswijk, den 20 November 1S84. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS der 
Gemeente UTRECHT zjjn voornemens op 
Woensdag 24 Februari 1885, des namiddags ten 
één ure, ten Stadhuize in het openbaar bjj 
inschrijving te verkoopen: 

Het Ammoniakwater voorttebren-
gen door de distillatie van ± 
30,000 ton Kolen, aan de Ste
delijke Gasfabriek, in het tijd
vak van éen jaar, of van meer
dere jaren, aanvangende 1 Jul i 
1885. 

De verkoopsvoorwaarden zijn tegen beta
ling van 10 cents per exemplaar verkrijg
baar gesteld bjj de Boekhandelaren .1. G. 
V A N T E R V E E N & ZOON te Utrecht. 

Aanbiedingen op gezegeld papier geschre
ven , worden voor of op 24 Februari 18S5 des 
namiddags ten één ure ingewacht bjj den 
Burgemeester ten Stadhuize te Utrecht. 

Nadere inlichtingen zjjn te bekomen bjj den 
Directeur der Stedelijke Gasfabriek te Utrecht. 

Utrecht, 21 October 1884. 
De Secretaris der Gemeente Utrecht, 

DE W A T T E V 1 L L E 

Volkomen behoedmiddel 
verrotten 

Scheikundig onderzocht door 

voor Hout enz. tegen 
en zwam. 
Dr. D. D E LOOS te Uiden. 

In de Kyaniseerfabriek van J. & D. V A N D E R POT 
te R O T T E R D A M , 

wordt H O U T , Z E I L D O E K en T O U W W E R K tegen bovenstaande schadeljjke invloe
den reuk- en kleurloos geprepareerd en kan het hout worden geverfd als gewoonlijk. 
Voor den Huisbouw voor Binten, Vloeren, die door het veel minder afsljjten uit

stekend geschikt zjjn voor Winkels, Fabrieken enz. 
» » Waterbouw » Sluizen, Sehoeiingen, Brugdekken enz. 
» i) Spoorwegbouw » Dwarsleggers, Afsluitingen, Telegraaf-, Telefoon- en 

Perkoenpalen, Wachthuisjes enz. 
1) D Tuinbouw » Priëe len , Broei- cn Plantenbakken, Boonenstokken, Ras

ters enz. 
• » Scheepsbouw » Buikdenningen, Luiken, Dekdelen enz. 
» » Scheepvaart » Zeilen en Touwwerk. 

Het hout wordt op verlangen bijgeleverd en volgens teekening gereed gemaakt. 

A C T I E V E A G E N T E N 1 v o o r a l l e p l a a t s e n g e v r a a g d 
Eenige Handelaren in de Prima Portland-Cement, merk 

D Y C K K R H O F K & SÖHNE, 
in wichthoudende vaten van ISO K" en in zakken van 70 K". , niet vervalsoht met 
hoogovenslakken, kalksteon, tras of andere bjjmenging, en laat op de zeef van 
'J00 mazen per cJat*. hoogstens I0,, achter. 

Chemisch bereide V E R F , O L T E I J L T T S E L S en V E R N I S S E N , uit de fabriek 
van den Heer F . A. Q. V A N G E L D E R , te Wismiik bjj 's-llage. 

E N G E L S C H E A A R D E N B U I Z E N ^ B E L G I S C H E G I P S , V U U R V A S T E 
S T E E N E N en V U U R K L E I enz. 
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UIT DE HAND T E KOOP. 
Te NIJMEGEN is te koop een perceel, groot ruim 380 c.A., gelegen op den besten e i 
druksten stand. Uit het gebouw, dat 

36 meter gevelbreedte 
heeft, kunnen met eenige kosten 

vijf flinke Winkelhuizen 
gemaakt worden, terwijl ook het geheele pand tot 

H o t e l , R e s t a u r a n t of C a f é 
kan ingericht worden. Aanbiedingen onder letter X aan den Boekhandelaar F . L . V A N 
A M M E R S , '* liosch. 

Een JONGMENSCII, 22 jaar oud, op ver
schillende handelskantoren in het binnen* en 
buitenland werkzaam geweest, zoekt plaat
sing in eene fabriekszaak, op een gezonde 
plautx. met vooruitzicht zich daarin later te 
kunnen assoeieeren , waartoe hjj eenig kapi
taal zou kunnen aanbrengen. 

Adres met franco brieven onder lettel W O S 
aan het Algemeen Advertentie-Bureau van 
NI.IGH & VAN ÜITMAR, Rotterdam. 

Neuchatel Asphalte Company I X London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VAL DE TRAVERS. 
N A T U U R L . A S P H A L T 

HL DE TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

FABRIEK 
TE 

AMSTERDAM 
Beltweg N". 3. 

G e c o m p r i m e e r d ! ' A s p h a l l w e g e n en d i t o l ) o r s e h \ l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p l i a l i - M a s l i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i n g - H i n k s , M o u t v l o e r e n , 

K e l d e r s . 
K o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - en M a g a z i j n » l o e r e n , G a n g e n . V e r a n d a ' s , 

B r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , B e l o n - F i i n d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend. 
A s p h a l t speciaal tot w e r i n g v a n vochtige m u r e n . 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 
te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of bjj den Heer 
H . G . K N 0 0 P S C.OZN., Beekstraat F . 6 2 , te Arnhem. 

De Directeur, W. PATON WALSH. 

kLUIIS & \ \ \ LI1URGH 
R O T T E R D A BI 

E I G E N A A R S v a n B A Z A L T G R O E V E N 
in RI.INPRUISSEN. 

Agenten van de Maatschappij van 
Quenast, van de Hardsteengroeven 
der Maatschappij St. Georges en van 
de Bonner Portland-cement Fabriek. 
Handelaars in Bazalt, Hardsteen, Straatkeien, 

Portland-Cement Bruinsteen, enz. 

PIIOTOLITIIOGRIPHIE, P1I0T0ZINC0GRAPD1E 
e n S t é r é o t y p e - I n r i c h t i n g 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt dc aandacht 

op zjjne inrichting voor IMiol.lithoKrunhle, 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van H H . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l 'hutoxlnc»-
arapliir voor de reproductie van Platen cn 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van H H . Uitgevers en op 
zjjne si i -réoiyi ir- i i irirl i i l i in voor H H . Druk
kers, aHea tot de minste prijzen. 

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

De heer JOH. G. S T E M L E R Cz., te Am
sterdam , heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
bestellingen voor Pli*i«lltliea°ri.phlr, zonder 
prhsverhooging voor de bestellers. 

O. J. THIEME. 

H . & J . SUYVER, 
F A B R I K A N T E N V A N 

0 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 

EEEE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 
H o l l a n d s c h e T u i n e n Z e e p a a r d , 

B i c k e r s t r a a t 
A M S T E R D A M . 

T E R R A - C O T T A - F A B R I E K 
gevestigd te ZEIST (sedert 1835), 

B E K R O O N D M K T D I V E R S E M E D A I L L E S . 
Magazijnen te Amsterdam, Achteroosteinde 

bij het Paleis voor Volksvlijt. 
Uitgebreide handel in : Kleurige Gevel- en Profielsteen, Fransche Muur-, 

Vloer-, Trottoir- en Mosaiktegels, alle soorten Dakpannen en IJzeren Dak
ramen. Portland-Cement franco aan elk Station op keur en prjjzen tegen elke 
concurrentie. 

Vraagt Catalog. 

Losanges , 
IJzeren Daken, 

en Zijhekl., 
IJzeren Gebouwen, 
Grgalv. IJzeren 

Emmers, Tobben, 
Gieters, enz. enz. 

N B D E R L . T VERZINKFABRIEK, 

Van der JJinden & Co. 
G a l v . op Dordrecht. 

LOONl' 
Niet aangroeien-

I de eii roestwe-
Eoostergzers.| rende Verven. 

J. L. BACON & C°. 
Ingenieurs, aannemers van verwarming en ventilatie. 

Gouden Medaille, 
Tentoonstelling 1883, Amsterdam, 

N i e u w e v a a r t , 10 
AMSTERDAM. 

Inrichtingen voor openbare gebouwen, gc> 
stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 

Projecten en begrootingen worden kosteloos 
geleverd. 

en 
Gegoten Cementen Voorwerpen. 

Eene groote keuze M A R M E R E N S C H O O R S T E E N M A N T E L S uit de Stoom-
marmerfabriek van den heer E . K. OZINGA is in onze Magazijnen dageljjks ter bezich
tiging voorhanden. 

G R A F Z E R K E N en M O N U M E N T E N , B E E L D E N en V A Z E N , Marmeren 
en Bremer V L O E R E N , A L B A S T I N E en CHEMISCHE V E R F . 

MAUTIJW & Co., 
Achteroosteinde, AMSTERDAM. 

Bjj P. GOUDA Q U I N T , te Arnhem, is verschenen de elfde aflevering van: 

Geschiedenis van de Bouwstijlen 
IN DE 

H o o f d t i j d p e r k e n d e r A r c h i t e c t u u r , 
DOOR 

Hoogleeraar voor de Houwkunst aan de Polytechnische School, te Delft. 
Met ruim J O O in den tekst gedrukte figuren en ö 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 . 
De uitgave geschiedt bij inteekening in 12 afleveringen a ƒ 1.75. 
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Theod. Eerd. Bierhorst, 
I I A A H L K M 

LEVEKT 

ASPHALTVLOEREN, 
vim uitmuntende 

Asphf i l t -Mast ik , uit de groeven der 

Deutschen Asphalt-Actfen-Geselischaft , 
der Limmer u. Vorwohler (irubenfclder 
in HANNOVER m BRUNSWIJl 

voor Trottoirs, Straatplaveisel, Pa-
brieken, Kegelbanen, enz. 

Waterdichte en Onbrandbare 

HOUT-ASPHALT-VLOEREN 
d e b e s t e V l o e r b e d e k k i n g v o o r B r u g g e n , 

alsook Zolderconstruetie en Vloer voor 
Fabrieksgebouwen, Concert lokalen. Schouw
burgen, Ziekenhuizen, Part ieuliere buiten enz. 

Mainier-Mozaïk en Uranjto. 
Glas- eii Stifl-MozaïL 

Stuckmariiicr en Stiicklustro. 
H o u t e n P a r k e t v l o e r e n 

Massieve Parketvloeren. 
Tapijt-Parket 

in dikte van i , S. !l en 10 m/m. 
Vochtwerende Parketvloeren. 

PARQUETS HYDROFUGES, 
(Systeem D A M M A N k CASSARD.) 

F i n i i . n : . i j > i M i : v A A i i 
van verstelbare hoogte voor kinderen 

van (i tot IS jaren. 

FABRIKANTEN : 
La Construction Imlustrielle 

te B R U S S E L . 

Gekloofde Plafonneerlatten 
liet beste i>n goeilUo|tsie iihitcricfl foor pJaforuls. 

HOÜT-ASPHALT-BALKEN. 
op Zorcs-ijzeren onderlaag in asphalt gelegd, 

Ïgoedkooper dan gewone houten balken, 
etten in verbinding met asphalt-vilt di 

ontwikkeling van huiszwam en zijn niet aan 
verrotting onderhevig.' 

HOÜTCEMEUT-DAKEBT 
geconstrueerd D M V het nieuwste en meest 

•Oliede systeem. 

V E I L I G H E I D S L I F T S 
zoowel voor hand- al» machinebedrijf of met 

gasmotor, alsook met liegenden hydraulischen 
ciliinler. 

Systeem LIKBIU. 
Gebruiken zeer weinig water cn werken reeds 

bjj 1 atmosfeer met positieve zekerheid. 

ZWEEDSCH GRANIET 
in diverse kleuren, 

uit de groeven van C A R L EC'KJIAN 
in Graj'rernfor'. 

Groote partij witte en bruine 
R O T S S T B B N 

tot lagen prijs TF. KOOP. 

Th. J. Doïbe en Zoon. 
Magazijn van Teekenbehoeften voor Bouwkundigen 

U t r e o n t . 
Ruime keuze in PASSERDOOZEJY uit de beste fabrieken. 

BECKER & BlilHHMiH. - ARNHEM. 
K O N I N K L I J K E F A B R I E K ™ 

W A T E R P A S - , 

B O E K N E E T -
en andere 

I N S T R U M E N T E N 
voor I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S e n z . 

Geëmai l leerd- i j zeren PEILSCHALEN, 

WEEGWERKTUIGEN. 
FABRIEK RE ROLLUBNCIIE IJSSEL 

D E J O N G H & C . 
Civiel-Ingenieurs te Oude water, 

leveren en vervaardigen in den kortst mogeljjkcn tijd alle soorten van Stoombaggcrmo-
lens in hout- of jjzerconsiructie. volgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte en op
brengst van 150 tot 20110 M :' per werkdag, Stoomgraafmachines (Fxcavateurs), Stoom
werktuigen, Ketels, Drijfwerken, Locomobielen, Heimachines, Steen- en Tegelvorm
machines, IJzeren Kap- en Brugconstruct iè 'n enz. 

Bekroond: 

Dmsseldorp issu 
Weenen 1880. 

Bekroond 1 

F r a n k f o r t a /M. 1881. 

Amsterdam 1882. 

Gouden Medaille 
A m s t e r d a m 1883 

JOH A N N OCORICO. Frankfort a/M. 
FABRIEK VAN 

Marmermozaïek en Terrazzo-vloeren, Glasmozaïek, 
Kunstmarmer en Cementuitvoeringen. 

Succursalcs: Amsterdam, Weenen, Londen, Boston. 
Opfjrertchct 1 8 8 0 . 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 

FERD. ENGERS, Amsterdam. 

LOUIS GOFFIN & ( P . I G . J . V I N C E N T & C , 
Kunstsmeden, 

S C H I E D A M . 
Bekroond op de Internationale Koloniale 

en Uitvoerhandel Tentoonstelling 

Avenue Rogier 27 Luik. 
L A R O C H E T T E S T E E N , bekroond op 
de Tentoonstelling der .Maatschappij ter be 
vordering der Bouwkunst in lSSi ; verder 
Hardsteen, Keijen, Kalk , enz. enz. 
Monsters op aanvrage verkrijgbaar. 

iPABÏÏIÏLÜERIN,-
=J VILLEROY & BOCH, METTLACH £ 
S BOCH Frères, MAUBEUGE £ 
3 MINTON, HOLLINS & C"., ST0KE £ 
cn bij de Verteguiwoorilitjerfl en DeLiutlioudera: tg 

g I > K L I 1 N T & C ' . , jg 
OoBtzecdjjk Ü4S, Rotterdam. 

te Amsterdam in 1883 met de 
Z I L V E R E N M E D A I L L E . 

Specialiteit in IJzeren Hekken 
EN 

F I J N S M E E D W E R K . 
Leveren: Paardenruiven, IJzeren Ke
tels en Reservoirs voor water, olie, enz. 

Gedrukt bjj 6. W. van der Wiel & Cu., te Arnhem. 
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RCHITECTVRAET ÏJ-MICITIA 
*W.'= • = 4 a , , . M M au 1 . 3 ! J :-n ;.:'rï!ii«i!!|!Ĉ ,;i rmü.il !! SIN» .77 " 'n.'Sin. 

Redacteur-Uitgever F. W, V A N G E N D T JGz. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicit ia: J A N S P R I N G E R , 

C. B. P O S T H U M U S M E Y J E S en A . W. W E I S S M A N . 
Stukken voor het Genootschap, de Redactie betreflende, te adresseeren 

aan den Heer C. I i . POSTHUMUS MEYJES , Kerkstraat 170 te Amster
dam* en die omtrent de Administratie van het Genootschap aan den 

Heer TH . G . STRENGERS , Oosterdoksluis, te Amsterdam. 
Al le andere stukken en advertentiën aan het Bureau van De Opmerker, 

Driekoningenstraat K*. 28 te Arnhem. 

A i m , 
A B O N N E M E N T / * 2 . 2 5 per 3 maanden of wel zes gulden per jaar Dn A l i U ^ - N t-.\lh> 1 / 2.25 per 3 maanden ot wel zes gulden per jaar IHI 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag; voor het buitenland 
f 7.50 en Nederlandsch-Indie / 9.—, bij vooruitbetaling. 

A l A ' E R T E N T I E N , ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een bewijsnommer, worden tot Vrijdag avond aangenomen 

Voor veelvuldige plaatsing of een groot aantal regels worden abon
nementen gesloten. 

AFZONDERLIJKE NOMMERS , uitsluitend bij contante betaling te beko 
men, ad 15 cent per stuk en 25 cent per plaat. 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T GENOOTSCHAP. 

Heeren Leden wordt bericht; 
1°. dat zijn ingezonden: 
Op de prijsvraag voor een Schilderhuis, 9 ontwerpen, 

voorzien van de navolgende motto's: „Bom", „J. van 
Campen", „Chassé", „Moed", „Werda" , „Sentinella", 
„Volapük", Werda?" en „Werda" (in een schild). 

Op de prijsvraag van een Staand Uurwerk of Klok, 
3 ontwerpen, voorzien van de navolgende motto's: 

„Klok", „Louis XVI" en „Eikenhout". 
2°. dat tot buitenleden van het Genootschap zijn 

toegetreden de heeren Th. A. Bosch te Breda en K. 
de Grooth te Winschoten; 

3 0 . dat als 2ie algemeene prijsvraag voor 1884—'85 
is uitgeschreven „Een Jacht rendez-vous". 

Namens het Bestuur, 
de 1 ste-Secretaris 

Th. G. Strengers. 

(A. et A.) D E BEURSPRIJSVRAAG. 
INDRUKKEN VAN DE TENTOONSTELLING. 

Wij vernamen met genoegen, dat de beurstentoon-
stelling nog tot en met aanstaanden Zondag geopend zal 
blijven, en dat Burgemeester en Wethouders, in ant
woord op een vraag, door den heer I. Gosschalk in 
de jongste Raadszitting gedaan, de tentoonstelling der 
ontwerpen in een beter lokaal zullen overwegen. 

Begeven wij ons thans naar de Bibliotheekzaal van 
het Museum. Daar trekt het eerst onze aandacht het 
ontwerp 

No. 105. Sl.-Willebrord. 
Dit ontwerp heeft geen onverdienstelijk plan , maar 

is wat droog geteekend. De verhouding van de zuilen
orde tot de kroonlijst laat nogal te wenschen over; de 
torens zijn niet slecht van silhouet. De dwarsdoor
snede achten wij de slechtste zijde van dit ontwerp, 
dat van een Engelsche hand schijnt te zijn. 

No. 192. L'att comme le commerce, etc. 
Is meesterlijk geteekend, maar de plattegrond is 

zeer ongelukkig. De gevels verraden den invloed, door 
Garnier's operagebouw uitgeoefend. De Noordoost
gevel is wel met smaak ontworpen, maar doet eer aan 

een schouwburg dan een een beurs denken. De zij
gevels hebben te veel traveeën en worden daardoor 
vervelend. 

No. 109. De kunst is eeuwig schoon. 
Geeft een rustig, klassiek ontwerp in de Ionische 

orde, dat wel het karakter van een beurs bezit. De 
plattegrond is zeer monumentaal van opvatting. 

No. 178. France. 
Is met zeer veel talent geteekend , maar te gedrukt 

om te kunnen behagen. Ook de zijgevel is zeer eentonig. 
No. 147. Je Mainticndrai. 
Ook dit ontwerp geeft blijk van de vaardigheid 

zijns ontwerpers. De zaal is in drie gedeelten ont
worpen , waarvan het middelste ovaal is. Het interieur 
achten wij niet zoo goed geslaagd als de gevels. 

No. 32. De Ruijter. 
Zeer goed van teekening; jammer is het echter, dat 

de gevels eenheid missen. Vooral de reminiscences 
aan het Louvre doen veel kwaad, o. a. de koepel, 
die volkomen doelloos is. Ook de torens passen slecht 
bij het overige. Het inwendige is zeer gelukkig, zoo 
van ontwerp als teekening. 

N". 166. Basilica. 
De teekeningen van dit ontwerp zijn goed bewerkt, 

maar de compositie als zoodanig heeft weinig verdienste. 
N". 29. Alkona-Mcrcurius. 
Ook bij dit ontwerp staat de teekenkunst des ver

vaardigers hooger, dan de conceptie. Waren de vreemde 
koepel en de al te hooge daken weggebleven, het ge
heel zou gewonnen hebben. 

N°. 161. Batavia. 
Alweder heeft bij dit ontwerp het teekenwerk de 

grootste verdienste. Ook de Korinthische kolomorde 
is wel goed van opvatting, maar de vreemde aanbouw
sels ter wederzijde bederven alles. 

N". 175. Across the Channel. 
Dit Engelsch ontwerp, in gemengd Gothische en 

byzantijnsche vormen, is met vaste hand ten papiere ge
bracht, doch wordt ontsierd door den al te zwaren koepel 
en den al te hoogen toren , dieniet behaaglijk zijn. Het 
maakt op ons den indruk een Engelsche versie van 
St. Maria del Fiore te Florence te zijn. Doch hoeveel 
schooner, dan wat wij hier zien, zijn niet Brunellesco's 
koepel en Grotto's Campanili! 

3 



438 D E O P M E R K E R . 13 December 1884. I 13 December 1884. D E O P M E R K E R . 439 

N". 72. Kudos. 
Is een der beste Engelsche ontwerpen, en munt uit 

door schilderachtige compositie. De Qucen-Ann-stijl, 
hoewel misschien voor een beursgebouw niet bijzonder 
geschikt, is toch met talent gebruikt. Het interieur is 
zeer origineel als basiliek behandeld , en heeft daardoor 
min of meer een Gothisch karakter. De details zijn 
echter niet aan de Gothiek ontleend. 

Wij komen nu aan de wezenlijke „gruwelen", dat 
wil zeggen, die ontwerpen, die lachlust inplaats van 
bewondering opwekken. Hoewel wij voor de ons on
bekende ontwerpers gaarne zouden willen, dat dit 
alles slechts „charges" zijn, gelooven wij toch, dat de 
meesten ernstig gemeend zijn, en dus slechts blijk ge
ven van der ontwerpers onvermogen in de architectuur. 
Het doet ons echter genoegen, dat, percentsgewijze ge
rekend, de „gruwelen" slechts betrekkelijk gering in 
aantal zijn, en er zich niet alleen Hollanders, maar 
ook andere nationaliteiten aan bezondigd hebben. Men 
hoort den geheelen dag in den hoek, waar zij hangen, 
een gullen lach, die door de sombere gewelven 
wonderbaar weerkaatst wordt, en het bewijs levert, 
dat de prijsvraag, die zoovelen ergernis gaf, ook nog 
wel vroolijkheid wist op te wekken. Beter ware het 
echter geweest, indien ergernis en vroolijkheid beiden 
achterwege hadden kunnen blijven. 

Het programma van den besloten wedstrijd wordt 
eerstdaags aan den Gemeenteraad ter goedkeuring aan
geboden , en wij verwachten, dat dan stemmen zullen 
opgaan tegen de onverantwoordelijke wijze, waarop door 
de Jury gehandeld is, die, zonder daartoe door de be
woordingen van het programma gemachtigd te zijn, den 
eisch stelde, dat het gebouw schilderachtig moest zijn 
en daardoor alle klassieke ontwerpen deed vallen, of
schoon haar dit niet belette zeer onschildcrachtigc ont
werpen te bekronen. 

De prijsvraag kan ons leeren , hoe het werkelijk niet 
noodig is een internationale prijsvraag uit te schrij
ven , om een goed gebouw, of een internationale Jury 
te benoemen, om een goede uitspraak te verkrijgen. 

(A.etA.) H E T NIEUWE ISRAËLIETISCHE ZIE
KENHUIS T E A M S T E R D A M . 

Door de beleefdheid van ons eerelid, den heer I. 
Gosschalk, waren wij in de gelegenheid onder zijn per
soonlijke leiding het door hem gebouwd nieuwe Israë-
lietische ziekenhuis te bezichtigen. 

De fraaie gevel op de Nieuwe Keizersgracht, die 
door een aangename afwisseling van berg- en baksteen 
het oog trekt, toont dat de ontwerper, die met recht 
de baanbreker van de herleving der Hollandsche 
Renaissance mag genoemd worden, ook hier aan zijn 
richting trouw bleef. Daar het gebouw in twee ge
deelten moest opgetrokken worden, wijl men niet 
wachten kon op de voltooiing van het geheel, wegens 
de gebrekkige inrichting der oude lokalen, waarin de 
patiënten tijdelijk gehuisvest waren, is dit ook in den 
gevel waar te nemen, maar de bouwmeester is erin 
geslaagd, de as, die nu natuurlijk moest ontstaan, op 
vernuftige wijze aan het oog te onttrekken. De beide 
uiterste gedeelten van den gevel springen voor, en zijn 
door topgevels versierd. De kruiskozijnen, waarvan 
ook de kalven gemetseld zijn, getuigen van 's bouw
meesters vindingrijkheid. 

De inrijpoort, die onder het geheele gebouw door
loopt en naar den achterliggenden tuin voert, heeft 
ter linkerzijde een met glas overdekte binnenplaats, 
groot pl. m. 75 vierk. meter. Deze binnenplaats dient 
voornamelijk om aan de gangen, portalen en daaraan 
gelegen privaten licht en lucht te verschaffen, en wordt 

I tevens als wachtplaats gebezigd voor hen, die van de 
polykliniek der aan het gesticht verbonden geneeshee-
ren gebruikmaken. 

Uit de gangen , die dc binnenplaats aan drie zijden 
omgeven, komt men aan de hoofdtrap (geheel van 
graniet), achterin het gebouw gelegen, aan de dienst
trap , ook geheel van graniet, aan de voorzijde, bene
vens door ruime deuren in alle vertrekken cn ziekenzalen. 

Het gebouw heeft een diepen kelder, daarboven een 
hoog gelegen parterre, en twee verdiepingen. 

Onder de binnenplaats bevindt zich het diepste ge
deelte, gelegen pl. m. 2 meter onder Amsterdamsch 
peil, en bestemd voor de calorifères. 

Onder het voorgedeelte bevinden zich bergplaatsen, o.a. 
voor brandstoffen, en voor ingrediënten ten dienste van de 
apotheek, die een koele bewaarplaats vereischen. Onder 
het achter- cn zijgedeelte zijn vier groote waterdichte 
bakken aangebracht, waarin het regenwater voor huiselijk 
gebruik wordt verzameld. Verder is daar de (geheel 
overwelfde) lijkenkamer, met de door den ritus voor
geschreven plaats voor wakers. Eindelijk ook de ont
smettingsoven , waarin verdachte kleederen, matrassen 
enz. aan een temperatuur van 120" C. worden bloot
gesteld , verkregen door verhitten stoom, uit de stoom
ketels in het keukengebouw, Kerkstraat. 

Aan de binnenplaats zelf wordt een badkamer ge
vonden , ten behoeve der polykliniek. Evenals de 
overige baden, wordt het daartoe vereischte water 
verwarmd door stoom uit het keukengebouw. 

Het parterre , vijf treden boven de binnenplaats ge
legen, bevat aan de voorzijde een vertrek voor den 
geneesheer; daarnaast een kamer voor de polykliniek, 
met oogspiegclkamer; daarnevens een apotheek met 
laboratorium; verder de apothekerswoning, die zich 
ook terzijde van de binnenplaats uitstrekt. Aan de 
achterzijde treft men aan een eet- en recreatiezaal voor 
de suppoosten, een bureau voor den secretaris, een 
archiefkamer, waar tevens de wekelijksche bedeelingen 
geschieden; verder de bestuurskamer met een portaal, 
dat direct toegang geeft tot den tuin. De hoofdtrap 
opgaande bereikt men een ruim portaal; terzijde daar
van bevinden zich een badkamer en een theekeuken. 

Rechtuit is de kamer van den ziekenvader aange
bracht. Op het zooeven genoemd portaal monden twee 
gangen uit, welke toegang verleenen tot twee zieken
zalen, tot een kamer met alcoof voor een arts, be
nevens tot een bij uitstek rustige, zoogenaamde iso
leerkamer, bestemd voor geopereerden, ijlenden of 
zieken , voor welke afzondering gewenscht wordt. In 
deze isoleerkamer kunnen zes kribben geplaatst worden. 

De verdeeling der tweede verdieping is gelijk aan 
die der eerste, met uitzondering van de ruimte boven 
de dokterskamer, welke van bovenlicht voorzien en 
tot operatiekamer ingericht is. In het geheel is er 
gerekend op 84 kribben; iedere krib heeft 40 kubieke 
meter lucht, die door de toestellen driemaal per uur 
ververscht wordt. Van de ruime zolderverdieping is 
op velerlei wijze partij getrokken. 

Aan de voorzijde heeft men een bergplaats en slaap
zaal voor mannelijke suppoosten, in verband met de 
hoofdtrap, en vijf kamertjes voor verpleegsters, in ver
band met dc diensttrap. 

De achterzolder is in tweeën verdeeld, en geheel 
ingericht als een barak, met luchtkap enz., om bij 
epidemieën of ingeval van overvulling als ziekenzalen 
gebruikt te worden. Op de ruimten tusschen den voor-
en den achterzolder bevinden zich reservoirs der water
leiding , benevens reservoirs voor het water der regen
bakken , dat door een stoompompje wordt opgevoerd, 
om op alle verdiepingen werk- of bluschwater te leveren. 
Twee vertrekken, op de eerste en de tweede verdieping 

aan den achtergevel gelegen, beiden voorzien van bal
kons , dienen voor herstellenden. De balkons op het 
Zuiden gelegen kunnen een groot deel van het jaar 
worden gebruikt. 

Hout heeft in het gansche gebouw eene zeer spaar
zame aanwending gevonden. Alle binten op alle ver
diepingen zijn van ijzer, waartusschen steencn trogwelfjes. 
De gangen en portalen zijn overwelfd; de trappen van 
grijs graniet. De vloeren zijn naar het Fransche systeem 
Gourguechon vervaardigd; d. w. z. de eiken parketten 
zijn vastgelegd in een bed van gesmolten pik. De vloeren 
in de gangen , onder dc kamers en keukens, zijn met 
zoogenaamd terrazzo bevloerd, zijnde kleine stukjes 
veelkleurig marmer in een bed van cement gelegd en 
daarna glad geschuurd en geolied. 

In den kelder, onder de binnenplaats, staan zeven 
calorifères volgens het systeem van het „Eisenwerk" te 
Kaiserslautcrn. Alle zalen , gangen en portalen worden 
door die toestellen verwarmd. De warme lucht stroomt 
door groote, met roosters afgesloten openingen in de 
wanden; de verbruikte lucht wordt door kanalen boven 
het dak afgevoerd. Zoogenaamde lokovens, op den zol
der geplaatst, activceren dien afvoer. 

Het keukengebouw, aan de Kerkstraat gelegen, 
voorziet alle verdiepingen van stoom, tot verwarming 
van het badwater. Bovendien is er een vernuftig ge
bruik van gemaakt tot het met vochtdeelen bezwan
geren van een der afzonderingskamers, waar de genees
wijze dit noodig maakt. 

Met inbegrip van het bijwerk en van de neveniokalen , 
waarop bij het maken van het bestek niet gerekend 
was, heeft het gebouw gekost ruim ƒ 200,000, welk 
bedrag gevonden werd deels door een leening, deels 
door een toelage van ƒ50,000 uit de stadskas. Onder 
genoemd eindcijfer zijn niet begrepen de uitgaven voor 
de inrichting; deze werden door den heer E. Fuld, 
Vice-president van het Armbestuur, voor zijne rekening 
genomen. De uitvoering van dit werk werd den 15 
September 1881 gegund aan de heeren Staal en Haal-
meijer voor f 190,000. 

A l kan het nieuwe Israëlietische ziekenhuis uit een 
hygiënisch oogpunt — althans door de nieuwere hygië
nisten , die echter veel neiging tot overdrijving hebben — 
niet als een model-inrichting beschouwd worden, men 
moet toch erkennen , dat de architect van de betrek
kelijk zeer kleine ruimte uitstekend partij wist te trek
ken. Alles is met zooveel comfort ingericht, dat men 
niet zou wanen , in een ziekenhuis voor minvermogen
den te zijn, indien men er niet door het armelijk uiter
lijk der patiënten aan herinnerd werd. Zal nu de sterfte 
op de ziekenzalen, die op het Noorden liggen , zooveel 
grooter zijn dan in andere inrichtingen , waar dit niet 
het geval is? Wij gelooven het niet, indien althans de 
geneeskundige hulp in beide gevallen even goed is. 

Maken de architectonische vormen van het uitwen
dige een aangenamen indruk, ook binnenin het ge
bouw is dit het geval. Wij noemen slechts de fraaie 
stergewelven van de vestibule, de hoogst pittoreske aan
leg van de overdekte binnenplaats, met de haar ter 
wederzijde begrenzende loggia's, de smaakvol betim
merde bestuurskamer en de archiefkamer met haar 
balie, die herinnert aan onze XVIIde-eeuwsche inte
rieurs, de sierlijke deurbetimmeringen overal in het ge
bouw aangebracht, en brengen ten slotte den ontwer
per onzen dank voor zijn vriendelijk geleide, dat ons 
instaatstelde, alle onderdeden in oogenschouw te 
kunnen nemen. Het nieuwe Israëlietische ziekenhuis kan 
onder de beste gebouwen, die wij in den laatstcn tijd 
te Amsterdam zagen verrijzen, gerekend worden, en 
heeft zijn schepper een welverdiend succes bezorgd. 

A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 

Vergadering van 10 December 1884. 

Nadat de vergadering geopend was, hield de heer 
j F. J. Bremmer een voordracht over het bouwen van 
j plantenkassen en over de verschillende systemen van 
J verwarming cn ventilatie, die bij plantenkassen worden 
I toegepast, welke voordracht door de aanwezigen met 
j warmte werd toegejuicht. 
I Daarna werd het nieuwe plaatwerk De Bouwmeester 

bezichtigd, dat zooeven verscheen en, onder leiding van 
het Genootschap en den heer F. W. van Gendt, te 
Arnhem, zal worden uitgegeven door den heer P. Gouda 
Quint aldaar. 

De heer A. Salm GBzn. sprak over de schoone pa
leizen der Fransche Renaissance en helderde zijne bij
drage op door het tentoonstellen van fraaie platen ter
wijl de heer A. W. Weissman een aantal photogram-
men van bouwwerken te Weenen liet zien. Aan beiden 
werd den dank der vergadering gebracht. 

Op de prijsvraag voor een schilderhuis waren inge
leverd 9 ontwerpen , en op die voor een staand horloge 
3 ontwerpen. 

Na behandeling van eenige huishoudelijke zaken, 
werd de vergadering gesloten. 

BEURSPRIJSVRAAG T E A M S T E R D A M . 
Als ontwerper van het project N". 69 „Het wapen 

van Amsterdam met het devies Je Maintiendrai" heeft 
zich bekendgemaakt de heer Otto Hieser, architect 
te Weenen. De namen der vijf bekroonden, die elk 
een prijs van 1000 gulden verwierven, zijn thans allen 
bekend; het zijn de architecten : 

A. G. Rives, te Parijs, voor het ontwerp N". 3; 
A. von Wielemans, te Weenen, voor N". 38; 
Otto Hieser, te Weenen, voor N". 69; 
Frantz van Peteghem, te Lokeren, en Johan Gerard 

Mouton, te 's Hage, voor N". 83 , en 
August Martel, te Leipzig, en liruno Schniitz, te Dus-

seldorp , voor plan N". 106. 
Dc vervaardigers van de onderstaande ontwerpen 

hebben hunne namen officieel bekend gemaakt. 
N". 4. Carpcdiem, Hallier cn Fitscher, te Hamburg. 
N". 7. Jacob van Campen, Schmidt en Neckelman, 

te Hamburg. 
N". 29. Alcona Mcrcurius, De Rijcke frères, te Brussel. 
N". 33. Oranje boven, Bruno Eelbo, te Weimar. 
N". 39. Moed en volharding, L . Hamaike, te Brussel. 
N". 50. Amstcl, Heinrich Theodor Schmidt, te 

Frankfort a/d Main. 
N". 84. Per aspera, J. Verheul Dzn. , te Rotter

dam, P. J. Houtzagers, te Utrecht en Jurriaan Kok, te 
Rotterdam. 

N°. 88. Jam clauditc rivos, A. L. van Gendt, te 
Amsterdam. 

N". 112. 's Lands wijs, 'slands A T , Jacob F. Klink
hamer en Aug. van Delden, te Amsterdam. 

N". 142. Bob, J. F. L . Frowein te 's-Gravenhage. 
N°. 143. Amsterdam, J. van Dijk, te Antwerpen. 
N". 148. Het teeken van De Stier (Sterrebecld), C. 

N. van Goor, te Rotterdam. 
N°. 167. Fideliter, E . Cuypers en J. Bernard 

Springer, te Amsterdam. 
N°. 182. Constans, Wilhelm Mauchot, te Mann

heim. 

Ter gemeentelijke Secretarie is het navolgende ont-
werp-programma voor de besloten mededinging van 
het Nieuwe Beursgebouw, te Amsterdam, ter lezing 
gelegd. 
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De besloten mededinging heeft plaats tusschen de 
ontwerpers der projecten onder de volgende motto's: 

N°. 20 La bourse ou la vie. 
N°. 73 Mercaturae. 
N". 91 Ammerack. 
N°. 150 Het wapen van Amsterdam met het motto: 

„In hoe signo floreseo" (teekening). 
N-. 172 V. 
Op den isten Mei a. s. moet in handen van Bur

gemeester en Wethouders zijn gesteld: 
Een algemeen plan, schaal 1 a 500. 
Het plan van het soubasement. 
Het plan van den rez-de-chaussée en van alle ver

diepingen, die noodig mochten zijn. 
De vier gevels. 
De doorsneden, welke noodig zijn om over de in

richting en constructie te oordeelen. 
Een lengtedoorsnede. 
Een dwarsdoorsnede. 
En in het algemeen alle plans en doorsneden, die 

noodig zijn voor de volledige toelichting van het ontwerp. 
Schaal 1 a 200. 
Een dwarsdoorsnede van de groote zaal, waarin de 

détails van de constructie en decoratie zijn aangetoond, 
schaal 1 a 20. 

De mededingers moeten bij deze mededinging in het 
algemeen de schikkingen en het bouwkunstig karakter 
van hun eerste ontwerp handhaven, behoudens alle ver
beteringen waarvoor de ontwerpen vatbaar zijn, inzon
derheid die, welke in het rapport der Jury en in de 
nota der leden van de Jury, vertegenwoordigende den 
handel, zijn aangeduid. 

De ontwerpen moeten vergezeld zijn van een me
morie van toelichting. 

De bouwsom is vastgesteld op ongeveer twee mil
lioen gulden. 

Bij de beoordeeling zal rekening worden gehouden 
met mogelijke bezuiniging in het ontwerp. 

Tot inlichting der Jury wordt van de mededingers 
eene opgave verlangd van den totalen inhoud en de 
oppervlakte van het gebouw boven trottoirshoogte, on
der bijvoeging van alle bescheiden en begrootingen, 
die zij noodig achten. 

Het project moet hetzelfde motto als bij den eersten 
wedstrijd dragen. 

De Jury zal op dezelfde wijze zijn samengesteld als 
bepaald is bij het programma van den eersten wedstrijd. 

De mededingers ontvangen, naar gelang van de ver
diensten hunner plans en in zooverre als die plans 
aan de gestelde eisehen beantwoorden, respectieve
lijk eene premie van f 10,000, / 6 0 0 0 , /"5000, ƒ4000 
en / 3000 , en staan daarvoor hunne plans en ver
dere bescheiden aan de Gemeente af. 

Indien de Gemeenteraad besluit het ontwerp, waar
aan de eerste bekroning is toegekend, te doen uitvoe
ren, dan zal de uitvoering — tenzij overwegende re
denen bestaan om tot het tegendeel te besluiten — aan 
den ontwerper worden opgedragen. 

Hij zal daarvoor een honorarium ontvangen, door 
den Gemeenteraad te bepalen, na de Jury te hebben 
gehoord. De bovengenoemde premie van 10,000 gul
den komt alsdan in mindering van dit honorarium. 

Wanneer de uitvoering van dat plan niet aan den 
ontwerper wordt opgedragen, zal hem eene belooning 
in geld worden uitgekeerd, waarvan het bedrag door 
den Gemeenteraad wordt vastgesteld, na de Jury te 
hebben gehoord. 

De lokalen voor politiebureau en buurtsecretariaat 
kunnen vervallen. 

D E T E N T O O N S T E L L I N G IN D E RIJKS
A C A D E M I E V A N B E E L D E N D E KUNSTEN. 
Het mocht een verblijdend verschijnsel genoemd 

worden, toen men in de dagbladen las, dat de Rijks-
Academie van Beeldende kunsten — die thans onder 
de uitstekende leiding van Professor August Allebé een 
tijdperk van vroeger ongekenden bloei is ingetreden — 
het voornemen had, om de vruchten van de Italiaan
sche reis, door den voormaligen Academicus, den heer 
N. van der Waay , ondernomen, voor belangstellenden 
in hare expositiezaal tentoon te stellen. 

Zij, die aan de roepstem der Academie gevolg heb
ben gegeven, zullen zich hunne moeite niet beklaagd 
hebben. 

A l zal de armelijke kaalheid, die dezen tempel der 
kunst inwendig eigen is, den meesten geen hoogen 
dunk gegeven hebben van de mildheid van hen, die 
haar stichters waren, de kunstwerken in de expositie
zaal zullen de ergernis hierover spoedig hebben doen 
verdwijnen. 

De fraaie kopieën toch naar de oude Italiaansche 
meesters getuigen van zooveel talent, en geven den 
rijken gouden toon zoo uitstekend terug, dat men bij 
het beschouwen ervan de omgeving vergeet. 

Uitstekend gekopieerd is vooral de Klavierspeler, 
maar ook de Kardinaal en de fraaie vrouwenfiguur naar 
Pal ma Vecchio spreken van veel talent. Wij hoorden 
de opmerking maken, of men wel naar Italië behoefde 
te gaan om een Rembrandt te kopiëeren, dochgeloo-
ven, dat men hier den kunstenaar geen beperking mag 
stellen. Ziet hij in Italië een Rembrandt, die hem 
aantrekt, waarom zou hij dien niet kopiëeren? Be
studeert men niet ook de Italianen te Parijs of te 
Londen ? 

De penteekeningen toonen schitterend des kunste
naars vaardigheid. De studiën naar de vroeg-Itali-
aansche meesters zijn inderdaad voortreffelijk, en vooral 
het modelé der koppen getuigt van veel studie. Ook 
de studiën naar bronzen voorwerpen geven uitstekend 
het materiaal weer. 

De aquarellen bevatten goede studiën, vooral naar 
het figuur. Minder gelukkig achten wij de landschap
studiën , die te zeer doen zien, dat ze door een aan 
Holland's nevelen gewend kunstenaar gepenseeld zijn. 
Men zou eer wanen te Amsterdam dan te Napels te 
zijn. Het is nu misschien wel mogelijk, dat de kun
stenaar de indrukken, die hij weergeeft, werkelijk heeft 
waargenomen, maar ook dan nog meenen wij, dat men 
eens in Italië zijnde, niet die oogenblikken van den 
dag moet kiezen, die het meest met onze Holland
sche natuur overeenkomen, maar vooral het gulden 
zonlicht moet trachten weer te geven. Komt men la
ter weer in 't vaderland, dan is er gelegenheid genoeg 
tot het bestudeeren van grauwe effecten. 

Wij spreken ten slotte den wensch uit, dat nog vele 
malen ons de gelegenheid moge geschonken worden, 
in de expositiezaal der Academie met het voortreffe
lijk werk harer leerlingen kennis te maken. 

P I T T O R E . 

K E R K B O U W T E K A T W I J K - A A N - Z E E . 

Blijkens achterstaande annonce zijn op de prijsvraag voor 
een Kerkgebouw van de Hervormde Gemeente te Katwijk-aan-
Zee 51 antwoorden ingekomen. Onder verwijzing naar de in 
die annonce vermelde motto's, kunnen wij alsnog mededeelen, 
dat de Jury met hare taak is begonnen. De uitslag der be
oordeeling zal zoo spoedig mogelijk worden bekendgemaakt 
en het rapport der Jury zal in het lokaal der tentoonstelling, 
die van Dinsdag 16 tot en met Zaterdag 20 December a.s. ge
opend is, ter lezing liggen voor belangstellenden. 
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M A A T S C H A P P I J T O T B E V O R D E R I N G D E R B O U W K U N S T . 
AFDEELING HAARLEM F.N OMSTREKEN. 

Vergadering van Vrijdag 28 November 1884 
Bij de opening der vergadering betreurt de Voorzitter het, 

dat niet meer leden waren opgekomen. 
Daarna wordt het woord gegeven aan den Secretaris, die 

eene lezing houdt over de vraag, »naar welken maatstaf een 
bouwwerk met eenigen redelijken grond mag beoordeeld worden." 

De ontelbare vormen, door vereeniging van rechte, gebogen 
en gebroken lijnen verkregen, richten zich naar vaste regelen, 
en deze regelen worden niet op willekeurige wijze, maaralleen 
verkregen door studie der bouwstijlen in het algemeen, endoor 
die van de vijf bouworden van Vignola in 't bijzonder. 

Spreker deed uitkomen, dat van de studie dezer orden, over 
't geheel genomen, in ons land niet zooveel werk wordt ge
maakt als in andere meest beschaafde landen van Europa; dat 
dit in Be lg i ë bijvoorbeeld veel meer en beter geschiedt; dat 
daar in den regel het bouwkundig onderwijs begint met de 
orden, waarbij nog wordt gewezen op het in den laatsten tijd 
uitgegeven werk van den heer Laurcys, professor aan de Ko
ninklijke Academie en Industrieschool te Brussel, nl. » D e vijf 
orden behandeld in hunne proport iên volgens het metrieke 
stelsel", waarbij men het voordeel heeft de proport i ên nauw
keuriger te kunnen bepalen, omdat de onderdeelen tot in mil
limeters bepaald kunnen worden; iets wat met de vroegere 
maat der modulschalen en parten niet tot in zulke kleine af
metingen kon geschieden. 

Hij besloot zijne beschouwingen met te wijzen op de onmisbare 
regelen en lijnen van de orden, die, hoe ook gewijzigd, steeds 
den grondslag zullen blijven uitmaken voor bouwkunstige schep
pingen, en zelfs voor de studie van andere bouwstijlen onmis
baar zijn. 

Vervolgens vertoonde de Voorzitter een eenvoudig werktuigje, 
van Gebr. K ü r t i n g , te Hannover, verkrijgbaar bij den heer 
F. W. Funckler, te Haarlem, in verschillende afmetingen. 

De werking van dit werktuig, berustende op de wet van de 
drukking der dampkringslucht, kan dienen om water op te 
voeren of te verplaatsen, speciaal door een waterstraal van 
de waterleiding; in 'talgemeen door een of anderen water
straal , waarvan de druk gelijk is aan é é n of meer atmosferen. 
Daartoe zijn twee buizen van ongelijke grootte zoodanig in 
elkander gestoken, dat de kleinste, waardoor de waterstraal 
van waterleiding of perspomp wordt gestuwd, uitkomt in de 
grootere en in de laatste de gewone dampkringslucht verdunt. 
Om de plaats, waar de pijpen in elkander gestoken zijn (altijd 
met eene zekere tusschenruimte, dat ze elkaar niet aanraken), 
is een rooster aangebracht, om te voorkomen dat vuil in de 
buis of tusschenruimte der in elkaar gestoken buizen kan komen. 

Wanneer men nu den waterstraal laat werken, komt diens 
water met kracht in de grootere buis, maakt daar een lucht-
verdunning, waarvan het gevolg is, dat het water, waarin het 
toestel ligt, door den rooster in de groote buis toestroomt, omdat 
de gewone dampkringslucht het verbroken evenwicht in de 
grootere buis wil herstellen en het water alzoo in en door de 
buis doet stroomen. A l naar gelang de eigenlijke motor of 
waterstraal, dien men door de kleine buis jaagt, krachtiger is, 
kan het water ook hooger opgevoerd worden. Proeven, door 
den Voorzitter genomen, hebben bewezen, dat met een water
straal van ongeveer 2 atmosferen druk het water tot ongeveer 
4 M. hoog werd opgevoerd, en dat men met 20 liter water van de 
waterleiding 25 liter water kon verplaatsen in >/, minuut; met 
100 liter kan dus verplaatst worden 125 liter; de afvoer be
draagt dus 2 5 % water meer dan de aanvoer; "/,„ kub. M. 
water van de waterleiding, gerekend tegen 30 cent de M J . = 
24 cent (zijnde ongeveer de prijs hier te Haarlem betaald) ver
plaatsen dus 1 kub. M. 

Door cen toestel van glazen buizen werd door den Voorzitter 
een en ander nog duidelijk gemaakt en toegelicht, terwijl de 
proef zelve werd genomen door een waterstraal van een hand-
brandspuitje, waarvan de drukking ongeveer 1 atmosfeer be
draagt en door welken straal het water ongeveer 2 M. hoog 
door de Wasserstrahlpumpe werd opgevoerd. 

Dit werktuig is dus daar, waar men waterleiding heeft, zeer 
goedkoop en gemakkelijk toe te passen voor het droogmaken 
**n kelders, fundeeringen, reservoirs enz. 

Zeer voldaan over de proef, werd den President daarvoor 
door de leden dankgezegd, waarna de vergadering door hem 
gesloten werd. 

AFDEELING 'S-GRAVENHAGE. 
Vergadering van 12 December 1884 

Na lezing en goedkeuring der notulen van de vorige verga
dering , werd een lid met algemeene stemmen aangenomen. 
De heer Vogel werd als Voorzitter, en de heeren Morre en 
urion werden als leden van het Bestuur herkozen. 

Door een daartoe benoemde commissie werd gerapporteerd, 
dat de rekening en verantwoording over dit jaar in volmaakte 
M A W a s bevonden. Daaruit bleek, dat het aantal leden der 
Afdeeling thans is: 133 en dat de inkomsten f \011.90 en de 

u'tgaven ƒ 5 8 4 . 7 0 5 bedroegen, zoodat een saldo van ƒ 4 2 7 . 1 9 1 1 

I in kas is. Daarop werd in behandeling genomen de begrooting 
! voor 1885. De uitgaven werden op ƒ 6 2 0 en de inkomsten op 
J ƒ 9 4 7 . 1 9 5 geraamd, waarbij onder de uitgaven een post van 

ƒ 1 2 5 voor het uitschrijven van prijsvragen voorkomt. 
Tot afgevaardigden voor de volgende Algemeene Vergadering 

der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, werden ge
kozen de heeren Vogel en Tir ion , en tot plaatsvervangers de 
heeren Van Malsen en Van Lith. 

Daarna stelde de heer Van Lith welwillend de teekenin
gen van het in aanbouw zijnde Badhuis tc Scheveningen ter 
bezichtiging en deelde o. a. mede, dat de laagste inschrijving 
daarvan was geweest ƒ 593,289 en de hoogste ƒ 769,990, welk 
verschil in hoofdzaak moest gezocht worden in den nsicopost, 
om in korten tijd zulk een belangrijken bouw op te leveren. 
Verder volgdeneenige medcdeelingen over de afmetingen der 
voornaamste deelen en over soorten en hoeveelheden der voor
naamste materialen, waarbij werd opgemerkt, dat inplaats 
van Hollandsche metselsteen, die voorgeschreven was, Duitsche 
baksteen werd toegepast, terwijl ook de besteksbepaling ter 
sprake kwam, dat de architecten zich voorbehouden hebben 
om onder de uitvoering in de soort der materialen verandering 
tc kunnen brengen. Men kan dus verwachten, dat op een 
en ander wel afwijkingen zullen voorkomen, daar de ontwerpers 
zullen ondervinden, dat niet alle bouwmateriaal aan het zee
strand geschikt is. 

Vervolgens werd de opmerking gemaakt, dat het ontwerp en 
de uitvoering van dien bouw was opgedragen aan twee buiten-
landschc architecten, met voorbijgaan van onze Nederlandsche 
bouwkundigen, niettegenstaande er onder deze laatsten zijn, 
die zich, waar het belangrijke bouwwerken geldt, gerustelijk 
kunnen meten met hunne buitenlandsche collega's, getuige de 
thans tentoongestelde ontwerpen voor den bouw der Amster
damsche beurs. Die opmerking geheel beamende, nam de 
vergadering dan ook met algemeene stemmen de volgende mo
tie aan: 

» D e Afdeeling 's-Gravenhage der Maatschappij tot Bevorde
ringder Bouwkunst, niet tredende in eene beoordeeling van het 
ontwerp voor den bouw van het nieuwe Badhuis te Scheve
ningen, betreurt het, dat de Maatschappij Zeebad, te Scheve
ningen, het maken van het plan en de directie van den bouw 
heeft opgedragen aan buitenlandsche bouwkundigen, met uit
sluiting van Nederlandsche bouwkundigen." 

Daarna werd de mededeeling gedaan, dat de Afdeeling A m 
sterdam prijsvragen heeft uitgeschreven, waarnaar ook leden van 
onze Afdeeling kunnen mededingen. Het Bestuur zal later 
een voorstel doen om deze beleefdheid op eene gelijke wijze te 
beantwoorden. 

Ten slotte werd namens den heer Braat, te Delft, aan de Af
deeling het verzoek gedaan om zijne nieuwe fabriek van zink
werken te komen bezichtigen, welk verzoek zoozeer gewaar
deerd werd, dat men terstond het besluit nam om aan deze 
uitnoodiging de volgende week gevolg te geven. 

Niets meer aan de orde zijnde, sloot de Voorzitter de ver
gadering. 

AFDEELING LEEUWARDEN. 

Vergadering van Vrijdag 12 December 1884 
De notulen der vorige vergadering worden onveranderd goed

gekeurd en daarna overgegaan tot de regeling der huishoude
lijke zaken. Onder luide toejuiching wordt de heer J. E . G . 
Noorderdorp tot Voorzitter herkozen en de heer J. Vonk tot 
bestuurslid herbenoemd. De Penningmeester geeft rekening en 
verantwoording van zijn beheer en wordt, nadat een en ander 
door eene daartoe benoemde Commissie accoord bevonden is, 
dankgezegd voor zijne bemoeiingen. 

Tot afgevaardigden voor de Algemeene Vergadering worden 
gekozen de heeren J. E . G. Noordendorp en H . H . Kramer en 
tot leden der Commissie tot het verzamelen van stukken, ge
schikt tot opneming in het Tijdschrift der Maatschappij, de 
heeren A . D. G . ten Doesschate en A . T . van Wijngaarden. 

Bij het Bestuur der Afdeeling waren ingekomen eenige pro
gramma's betreffende de prijsvragen, uitgeschreven door de 
Afdeeling Amsterdam, die onder de leden werden verspreid, en 
modelboeken van de stoomtimmerfabrieken »de Zwaluw", te 
Helder en »Molly", te Appingedam. Die van eerstgenoemde 
fabriek trokken om de groote verscheidenheid en elegante be
werking in hooge mate de aandacht en strekken den eigenaar, 
de heer A . Vos Rz. , te Amsterdam, zoowel als den Directeur, 
de heer D . J. van Wijngaarden, te Nieuwediep, tot eer. 

Hierop behandelde het lid A. T . van Wijngaarden Haeusler's 
hout-cementdaken; de wijze van bewerking en de voordeden, 
aan die daken verbonden, werden achtereenvolgens besproken 
en een en ander door schetsen en een modeldakje op flinke 
schaal toegelicht. 

Na de pauze werden door den Voorzitter en het lid V a n 
Wijngaarden nog enkele nieuwe plaatwerken ter bezichtiging 
aangeboden, waaronder vooral de uitgave van Frederik Muller 
en Co., te Amsterdam, «Trésor Calligraphique" de aandacht trok. 

Daarna werd de vergadering gesloten. 
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AMSTERDAM, ta December. De tentoon
stelling van de beursplans is slechts voor 
korten tijd verlengd; heden wordt ze voor 
het publiek gesloten en aan dc leden van 
den Gemeenteraad wordt daarna gelegen
heid gegeven de plans op 13 en 14 dezer 
te bezichtigen 

— In de jongste zitting van den Raad 
werd een voordracht van het Gemeente
bestuur behandeld en aangenomen, strek
kende om / 4000 beschikbaar te stellen 
tot bestrijding der kosten, verbonden aan 
de deelneming der Gemeente Amsterdam 
aan de Internationale Tentoonstelling te 
Antwerpen, tc houden in 18S5. 

Deze voordracht steunde op het advies 
der Commissie van Hijstand, die als hare 
mcening te kennen gaf, dat de Gemeente 
op de Tentoonstelling, die zeer belangrijk 
belooft te worden, door enkele teekenin
gen op groote schaal van de Handelskade, 
de Houthaven en de kanaalwerken tot 
IJmuiden, zou kunnen worden vertegen
woordigd, waarmede eene uitgaaf van ƒ 3 0 0 0 
a f 4000 gemoeid is. 

GROXINHKN'. De 28 antwoorden, inge
komen op dc prijsvraag, door de Vereeni
ging »de Harmonie" uitgeschreven, zullen 
den i 8 d l " December, na de uitspraak der 
Jury, publiek worden tentoongesteld. 

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

Kerkbouw te Katwijk a Zee, 
De PRESIDKNT-KERKVOOGD 111:11 HER

V O R M D E G E M E E N T E te KATWIJK A MM 
maakt bekend, dat op de prijsvraag voor 
een Kerkgebouw 51 antwoorden zjjn ingeko
men onder de volgende motto's: 

1. Driehoek met cirkel daaronder (Jiginr); 
2. Ji: 3. Kaiirijk; 4. Ooit zijde eer; 5. Aan 
Zee; 6. Evangelie • 7. Espéranee; 8. Heth El; 
9. Tri] onlicerp lil; 10. Tolapüei';; 11. Sm-
ple; 12. talviju A'."j5: 13. Settle'. 14. Afbeul 
atlelt: 15. SoH Deo Gloria; 16. Sat er; 17. J. 
]).; 18. IMer A. II. C; 19. Ejrcelsior; 20. 
Calvijn; 21. Eén onder velen; 22. Tua Res-
agitur; 23. Ooi zij met ons; 24. Irene; 25. 
De letter 1! in een cirkel (figuur); 26. Bet
hel; 27. Rijnland; 28. Een parallellogram 
in een cirkel (figuur); 29. Salve; 30. Excel
sior (met cirkel door een lijn doorsneden); 
31. Iele zijn geroepen etc.; 32. Mar; 33. 
De letters A'. 4. Z. in figuur; 34. Hoop; 
35. Bijl/ei; 36. Klaverblad waarin de letters 
A. li. C. (figuur); 37. Geloof, Hoop en Lief Je; 
38. Harmonie; 39. Klaverblad met driehoek 
(figuur); 40. 1550 tot 60 j 41. Seh ich die 
Werkt etc. (Góthe); 42. Bouwkunst; 43. Pro 
I eo; 44. Ken ster in ien cirkel(lignur); 45. 
18S4; 46. Halve maan met passer in een 
cirkel (liguur); 47. Ma/tlieiix; 48. Mattheds 
II et. 28 j 49. Labor et t'oiixtuntia; 50. Een 
wapen in een cirkel (liguur); 51. 1 Koningen 
rui M. WEn. 

De tentoonstelling van deze projecten zal 
geopend zijn op Dinsdag l(i, Donderdag IS 
cn Zaterdag 20 Decmber a. s. tegen een 
entree van 25 cents, cn op Woensdag 17 en 
Vrjjdag December a. s. tegen een entree 
van 1(1 cents. 

He President-Kerk coor/d voornoemd, 
L . V A N DEK PLAS BZN. 

AANBESTEDING. 
B U R G E M E E S T E R EN WETHOUDERS van 

ZAANDAM, zullen op Dinsdag 23 December 
1884, des namiddag! ten 1 ure, in het Ge
meentehuis aanbesteden: 

1°. Het vergrooten der Oost zij der 
Begraafplaats. 

2°. Het maken eener houten Brug 
in het Noorderkerkpad. 

3°. Het maken eener houten Be
schoeiing langs het Noorder
kerkpad. 

Bestekken van sub 1 (met 2 teekeningen) 
ii ƒ1 .51) en der overige a ƒ 0.60, zjjn ver
krjjgbaar ter Gemeente-Secretarie. 

Inlichtingen worden gegeven door den 
Gemeente-Architect J . V A N DEK KOOUH. 

Inschrijving 
01' 

Vrijdag 26 December 1884, 
in het Timmerhuis te Rotterdam, 

naar d e E E % ' E R I N f i r van: 
Getrokken IJzeren Pijpen, IJze

ren en Koperen Fittings, Bran
ders, Lantaarnruiten, Vertind 
looden Buizen, Bood en geel 
koperen Pijp , Lampenglazen, 
Kappen, Ballons, Hout .schroe
ven, Klinknagels, Vijlen, Schop
pen, Fatent-olie, Lijn-olie, Zacht 
Vet, Vet (roet), Kaarsen, Lood
wit, Lampkatoen, Foetskatoen 
en Lappen, Sponzen, Zeemvel
len, Snuit van vlas, Strik touw, 
Bruinwerk, Houtskolen, Spie
borstels, Bezems, Papieren zak
ken en Bordpapier, Kalk, Smee-
en Plaatijzer, Gegoten Ijzer
werk on andere Maguzijngocdc-
ren, ten dienste der Gemeente-
Gasfabrieken te Botterdam. 

De voorwaarden liggen, op de gewone 
dagen en uren. ter lezing op het kantoor der 
Gemeente-Gasfabriek'-]], Oost-Zeedijk, en zjjn 
voor den prjjs van '25 cents, verkrijgbaar bij 
Wed. P. V A N WAESBEHGE EN ZOON, Boek
drukkers aan den Houttuin No. 7:'., alwaar 
ook de gezegelde inschrjjvingbilletten tegen 
betaling van 22 'j., cents verkrijgbaar zjjn. 

DE MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE 
VAN IIKT »AMEI!ICAN HóTEI," te AMSTER
DAM, brengt bjj deze ter kennis van Heeren 
Aannemers, dat zij voornemens is op 20 
December a. s. AAN TE BESTEDEN: 

Het maken van eene B I L J A R T 
Z A A L , c. a., 

grenzende aan het AMKIllCAN HóTKI. ; onder 
beheer van de Architecten HENKENHAF & 
E B E B T . Bestek en Teekeningen liggen ter 
visie en zjjn te verkrjjgen a ƒ 1.60, van af 
Maandag 15 December, bij den Portier van 
het AMERICAN HOTEL. Aanwjjzing op het 
terrein Donderdag 18 December. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G 
( V o o r r e k e n i n g v a n d e n S t a a t ) . 

Op Dinsdag den 23" " December 1884, des 
namiddags ten 2 ure, aan het Centraalbu
reau der Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen by de Moreelse Laan te 
Utrecht, van : 

Bestek N°. 415. 
Het maken van een Bergplaats 

voor Steenkolen en Takkebos-
sen en eenige bijkomende wer
ken op het station Eindhoven. 

De besteding geschiedt volgens § iii van 
het Bestek. 

Het Bestek ligt van den V- December 18S4 
ter lezing aan het Centraalbureau bjj de Mo
reelse Laan en aan het bureau van den Heer 
Sectie-Ingenieur H. VAN DEI' K U N te Een/o 
en is op franco aanvraag aan genoemd Cen
traalbureau (afd. Weg en Werken) te be
komen , tegen betaling van / 0.50. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken) en door 
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

De aanwijzing op het terrein zal geschie
den den IS*11 December 1884, ten 11.86 voor
middags. 

Utrecht, den üd™ December 1884. 

AANBESTEDING. 
B U R G E M E E S T E R en W E T H O U D E R S der 

Gemeente ARNHEM zullen in het openbaar 
ten (ieineentehuize aanbesteden, des voormid
dags 11 uur: 

a. op Dinsdag 23 December 1884: 
1° . Het onderhoud van de School

gebouwen in 1885, in 4 percee
len; 

2° . Het onderhoud van de Bestra
tingen gedurende het jaar 1885. 

Aanwjjzing van n". 1 op Woensdag 17 De
cember u. s., 'svoormiddags 10 uur, begin
nende aan de Hoogere Burgerschool; en van 
n". 2 op Donderdag IS Decembern. s., 's voor
middags 10 uur, bureau Publieke Werken. 

b. op Woensdag 24 December 1884: 
1". Het onderhoud van de Gemeen

tegebouwen enz. in 1885, in 4 
perceelen; 

2". Het onderhoud van eenige Ge
meentewerken gedurende het 
jaar 1885. 

Aanwijzing van beide werken op Donder
dag IS December a. s., 's voormiddags 10 
uur, n". 1 beginnende aan het achtergebouw 
Gemeentehuis, n". 2 bureau Publieke Werken. 

Teekeningen ter inzage bureau Publieke 
Werken; Bestekken tegen betaling ter Se
cretarie verkrjjgbaar. 

Aanbesteding 
School en Onderwijzerswoning. 

B U R G E M E E S T E R EX H E T H O U D K R S der 
Gemeente ilillegerxberg, zullen, behoudens na
dere goedkeuring, op Woensdag 24 December 
1884, des namiddags ten één ure, op het 
Raadhuis aldaar, aanbesteden: 

Het bouwen van eene school voor 
192 leerlingen, met onderw\j-
zerswoning en verder bijbekoo-
ren te Hilligersberg. 

Bestek en teekeningen liggen van af den 
10*° dezer ter inzage ter Gemeente-Secre
tarie ; deze zijn aldaar tegen betaling van 
ƒ1.50 per stel mede verkrjjgbaar. alsook ten 
kantore van den architect II. WESSTKA Jr. 
te 's-Gravenhage, waar tevens dageljjks van 
9 tot 1 uur, nadere inlichtingen zijn te bekomen. 

Aanwijzing in loco op Zaturdag 20 Decem
ber a.s. des voormiddags ten elf ure. 

De gezegelde iiischrjjvingsbiljotten moeten 
bezorgd worden ter Gemeente-Secretarie, 
welke op de werkdagen van '.I tot 1 ure ge
opend is. 

Jlnrgemeexter en Wethoederx voorn.: 
De Burgemeester, 

L E E È V R E DE MONTTGNY. 
De Wethouder L. S., 

P. VISSER. 

Geldersch-överijsselsche 

LOKAAL SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ. 
L i j n D e u t i c h e m — R u u r l o o . 

Aanbesteding. 
Op Zaterdag den 20"™ December 1884, des 

middags ten 12 ure, in de Sociëteit op don 
Zonnebrink te WINTERSWIJK, van: 

llestck N». 37 
Het maken van de grond- en 

kunstwerken, het leggen van 
spoorbaan en wissels, en het 
uitvoeren van eenige andere 
werken voor den lokaal-spoor
weg Deutichem—Ruurloo, lang 
ruim 18 kilometer. 

De iiiHchrjjvingsbillctten moeten, uiterlijk 
één uur vóór de besteding, vrachtvrjj worden 
bezorgd op het Bureau der Maatschappij *• 
Winterswijk. 

Inlichtingen worden op gezegd bureau go-
geven, alwaar tevens het bestek met bijbe-
lioorcn op franco aanvraag en tegen betaling 
van ƒ 2 . 5 0 verkrjjgbaar is. 

Winterswijk, den 20 November 1884. 
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OPZICHTER--TEEKEMAR 
meerdere belangrijke werken uitgevoerd heb
bende en bekwaam T E E K E N A A R , zoekt 
plaatsing met 1 Januari. Adres franco lett. 
8. C. II. aan het Algem. Advert. Bureau van 
N U G H & V A N D I T M A R , Amsterdam. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G 
( V o o r r e k e n i n g v a n den S t a a t ) . 

Op Dinsdag den 23"«" December 1884, des 
namiddags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bjj de Moreelse Laan te Utrecht, 
van: 

Bestek No. 41 (i. 
Het veranderen van de Kraanbrug 

over het Zijlsterdiep in eene 
vaste brug en het uitvoeren van 
daarmede in verband staande 
werken ten behoeve van den 
spoorweg van Groningen naar 
Niouwesehans. 

De besteding geschiedt volgens g 30 van 
het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 10*™ December 
1884 ter lezing aan het Centraalbureau bjj 
de Moreelse Laan en aan het bureau van den 
Heer Sectie-Ingenieur L . J. DE SONNA-
V I L L E te Groningen en is op franco aan
vraag aan genoemd Centraalbureau (afd. Weg 
en Werken) te bekomen, tegen betaling van 
/0 .6O. 

Inlichtingen worden geneven aan het Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken) en door 
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden 
den 15 d ' ° Decern bei 1SS4, ten 11 ure voor
middags. 

Utrecht, den O*» December 18S4. 

Inschrijving 
op Dinsdag 23 December 1884, 

in het Timmerhuis te Rotterdam, 
naar d e LEVERING van: 

Getrokken en Vlakke Waalklin
kers, Waal boerengrauw, Utrecht-
sche Straatklinkers, Usel Straat-
plavei en Beste harde Usel On
dersteen, Escaussijnsch steenen 
Trottoirbanden, Luiksche Kluit-
kalk, Grës-Keien, Quenast-Keien, 
Porphyr-Kcion, Steenslag van na
tuurlijken steen uit de groeven 
van Quenast of Lessines, Grof 
Grind, Grindzand, Eiken-, Gre
nen-, Dennen- en Vuren Timmer
hout, Gegoten IJzeren Straat sy
phons en Straat-berrieranden, 
Staaf-, Band- en Plaatijzer. 

De Voorwaarden liggen, op de gewone 
dagen en uren, in het Timmerhuis ter le
zing, en zijn, tegen betaling van 25 Cent, 
verkrjjgbaar bjj Wed. P. V A N W A E S B E R G E 
BM ZOON, Boekdrukkers aan den Houttuin 
N ü . 73, alwaar tevens de in te vullen ge
zegelde inschrjjvings-biljetten, tegen beta
ling van 22'/i cent per stuk, te bekomen zijn. 

INSCHRIJVIM 
op Dinsdag 23 December 1884, 

in het Timmerhuis te Rotterdam, 

naar d e LEI KBIN«B van: 
Tegels, Dakpannen, Kannenbui-

zen, Pleister, Tras, Portland-
Cement, Touwwerk, Hennep, 
Snuit van Vlas , Teer, Bruin-
werk, Mos, Strookdweilen, Blok-; 
makerswerk, Borstelmakers-
werk, Sponzen, Groen Laken , 
Tochtvrieseh, Grijs Linnen, Be-! 
hangsel-Linnen, Afneemdocken, 
Wollen- en Linnen Dweilen,i 
Gorcüjnlinnen,Grondpapier, Sin- J 
gel, Meubelkoord, Band, Gas
branders, Glazen Ballons, Lam-1 
penglazen, Zeemvellen, Leder, 
Patent-Olie, Groene Zeep, Kaaiv j 
sen, Amerikaansche Reuzel, Vet 
(Root), Poetskatoen, Lampenka
toen, Turf, Houtskolen, Bezems, 
Boenders, Manden, Zink, Lood, 
Looden- en Vertind Looden Bui
zen, Spijkers, Ijzerwaren, Ko
lenbakken , Brugornamen ton, 
Staal, Verfwaren en Vensterglas. 

De voorwaarden liggen, op de gewone da
gen cn uren, in het Timmerhuis ter lezing, 
en zjjn, tegen betaling van 25 cent, ver
krijgbaar bjj Wed. P. V A N W A E S B E R G E 
EN ZOON, Boekdrukkers aan den Houttuin 
n°. 73, alwaar tevens de in te vullen geze
gelde inschrijvingsbiljetten, tegen betaling 
van 22',, cent per stuk, te bekomen zjjn. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G 
( V o o r r e k e n i n g v a n d e n S t a a t ) . 

Op Dinsdag den 23"'° December 1884, des na
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bjj de Moreelse Laan te Utrecht, 
van: 

Bestek No. 414. 
Het maken van een H A L T E G E 

BOUW toDoinum, ten behoeve 
van den spoorweg van Leeu
warden naar Harlingen. 

De besteding geschiedt volgens g GO van 
het Bestek. 

Het Bestek ligt van den S>"° December 1884 
ter lezing aan het Centraalbureau bjj de Mo
reelse Laan en aan het bureau van den Heer 
Sectie-Ingenieur L . J. D E S O N N A V I L L E te 
Groningen en is op franco aanvraag aan ge
noemd Centraalbureau (Afd. Weg en Werken) 
te bekomen, tegen betaling van ƒ 0 . 5 0 . 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken) en door 
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

De aanwijzing op het terrein zal geschic-
den den l()d'n December 1884, ten 9 ' 5 ure 
voormiddags. 

Utrecht, den 5 d '° December 1884. 

Vraauj Catalog. 
NEDERL. 

Van der 
(•alv. op 

LOONl 

Usances , 
IJzeren Dikes, 

en Z j j b e k l . , 

IJzeren bebouwen, 

GagarT, Mieren 

E m m e r s , Tobben, 

Gieters, enz. enz. 

YERZINKFABRIEK, 

inden & Co. 
Dordrecht. 

Zuinigheids- I Niet aangroeien-
I de cn roestwe-

Roostenjzers.| rCndc V erven. 

L 
L I C H T D R U K P A P I E R 

geprepareerd, in rollen van 10 Meter 
verkrijgbaar bjj 

Th. J. DOBBE en ZOON 
Magazijn van Teekenbehoeften voor Bouwkundigen, 

U t r e o n t . 

B U R G E M E E S T E R EN W E T H O U D E R S der 
Gemeente UTRECHT zjjn voornemens op 
Zaturdag den 20 December 1884, des voormid
dags ten elf ure, in het openbaar ten Stad-
huize aantebesteden: 

1°. het doen van vernieuwingen aan 
en het eenjarig onderhoud van 
de Sluis en daarbij bohooronde 
werken te Vreeswijk. 

2° . (Idem, idem, van den Straatweg 
enz. van Utrecht naar Vreeswijk. 

3° . Idem, idem, van de Sluis enz. 
te Niouworsluis en het Jaagpad, 
van daar naar Hinderdam. 

4". Idem, idem, van het Jaagpad 
met bijbehoorondo werken van 
Utrecht tot nabij Woerden. 

5". Het leveren van materialen voor 
de openbare gemeentewerken, 
dienstjaar 1885, als: 

Perceel 1. Utrechtsche Straatklinkers. 
» 2. IJssel id. 
» 3. Waalstraatklinkers. 
» 4. Harde vlakke Utrechtsche klin

kers drielingen 
» 5. Utrechtsche metselsteenen. 
» li. Kalk, tras, en portlandcemcnt. 
» 7. Lekzand. 
» 8. Heidezand. 
» 0. Hardsteenen trottoirbanden. 
» 10. id. roosterramen en 

roosters. 
» 11. Grenen-, vuren-, en dennenhout. 
» 12. Eikenhout. 
» 13. Verfwaren en Carbolzuur. 
» 14. Olie en Petroleum-
» 15. Borstelwerk. 
» 18. Glas. 
» 17. IJzer, Kramerjjen en Gereed

schappen. 
» 18. Dakpannen cn Tegels. 
» 10. Eng. Rioolbuizen. 
» 20. Touwwerk. 
i) 21. Boomen, heesters, bloemstrui

ken en bloemen in potten, in 
zes afdeelingen. 

De bestekken en voorwaarden liggen ter 
inzage aan het Bureau der Gemeentewerken 
achter Klarenburg, en zjjn aldaar, zoomede 
ten Stadhuize en bjj de Boekhandelaren V A N 
T E R V E E N & ZOON, verkrjjgbaar gesteld 
tegen betaling van / 0.25 per exemplaar 
(franco per post 27 ets.). 

Monsters voor de sub 5 genoemde mate
rialen zjjn vóór de aanbesteding te bezich
tigen aan voornoemd Bureau der Gemeente
werken, alwaar ook verdere inlichtingen zjjn 
te bekomen. 

Utrecht, 5 December 1884. 
De Secretaris der Gemeente Utrecht, 

D E W A T T E V I L L E . 

B U R G E M E E S T E R EN WETHOUDERS der 
Gemeente AMSTERDAM zullen op Maandag 
22 December 1884, op het. Raadhuis, te 12 
uur des middags, in het openbaar aanbesteden: 

Het maken van een Gebouw voor 
twee Openbare Lagere Scholen 
(le en 2e klasse) aan doBogge-
veenstraat, tusschen de Van 
Linschoten- en Van Deckstraten. 

De voorwaarden dezer aanbesteding zjjn 
uitsluitend te verkrjjgen ter Drukkerjj der 
Gemeente, tegen betaling van ƒ 2 . 5 0 (met 
vier teekeningen). 

Inlichtingen worden gegeven ten Kantore 
van den Stads-architeet, op het Raadhuis, 
Kamer n°. 101, des ochtends van 10—12 uur. 

Burgemeester en Wethouders voorn.: 
V A N T I E N H O V E N . 

De Secretaris, 
L E J O L L E . 

Amsterdam, 8 December 1S84. 
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Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VAL DE TRAVERS, 
FABRIEK 

TE 

AMSTERDAM 
Beltweg N°. 3. 

TRAÜE M A R K . N A T U U R L . A S P H A L T 
VAN 

V A L D E T R A V E R S 
ZWITSERLAND. 

G e c o m p r i m e e r d e A s p h a l t w e g e n e n d i t o D o r s c l i t l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p h a l t - M a s t i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i n g - R i n k s , M o u t v l o e r e n . 

K e l d e r s . 
K o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - en M a g a z j j n v l o e r e n , G a n g e n , V e r a n d a ' s , 

B r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , B e t o n - F u n d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend, 
A s p h a l t speciaal tot wering v a n vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 
te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3 , Amsterdam, of bjj den Heer 
H. G . K N O O P S C.OZN., Beekstraat F . 6 2 , te Arnhem. 

De Directeur, W. PATON WALSH. 

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

S T O O M K E T E L S EN W E R K T U , 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 

E E R E - Ï I P L O M A (hoogste onderscheiding). 
H o l l a n d s c h e T u i n e n Z e e p a a r d , 

B i c k e r s t r a a t 
A M S T E R D A M . 

J . L . BACON & C°. 
Ingenieurs, aannemers van verwarming en ventilatie. 

Gouden Medaille, 
Tentoonstelling 1883, Amsterdam, 

N i e u w e v a a r t , 10 
AMSTERDAM. 

Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge
stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 

Projecten en begrootingen worden kosteloos 
geleverd. 

BECKER & BUDMNGB. - ARNHEM. 
K O N I N K L I J K E F A B R I E K ™ 

W A T E R P A S - , 

I I I I 1 1 I T -
en andere 

I N S T R U M E N T E N 

v o o r I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S e n z . 

GeëmaMleerd- i jzeren PEILSCHALEN, 

WEEGWERKTUIGEN. 

PI10T0LITI10GRAPIIIE, PIIOTOZUCOIiRAPIHE 
en S t é r é o t y p e - I n r i c h t i n g 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zjjne inrichting voor Pliotolllliogruitliie, 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van H H . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l'hotozliir»-
f-niphii' voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor boekwer
ken enz. ten dienste van H H . Uitgevers en op 
zjjne Mrrént jpe - lnr l f l i l lng voor H H . Druk-
kers, alles tot de minste prjjzen. 

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

De heer ,IOH. 6, 8TËMLEB Cz., te Am
sterdam , heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
bestellingen voor PliotolKliograpliie, zonder 
prijsverhooging voor de bestellers. 

STOOMWAALSTEENFABRIEK 
te D R U T E N 

H A R T M A N & COMPIE 
K A N T O O R te N I J M E G E N , 

VAN WELDERENSTRAAT No. 14. 

^ P A R K E T V L O E R E N ^ 
3 VILLEROY & BOCH, METTLACH £ 
2 BOCH Freres, MAUBEUGE £ 
3 IÏIINTON. HOLLINS & C".. STOKE £ 
5 bu de Vertegenwoordigers en Depothouder!: t±j 
g D I O L I N T & O . , g 

Oostzeedjjk 2 4 8 , Rotterdam. 

B . H O L S B O E R - - A j - n l i e m . 

L o v e r a n d e r van Z. M. den Koning. 

Fabriek en Magazijn van Instrumenten voor wetenschappelijk gebruik. 
Bekroond voor Waterpas-, Hoekmeet- en andere instrumenten 

met Zilver 1868, 1881, 1883 (Internat. Tentoonst.) 
Hoogste onderscheiding 1879. 

EQUEREES, MEETKETTINGEN, BRIEF- en PAKKETBALANSEN, enz. enz. 
B A K E N S , R O T A T I E - en I N D U C T I E - T O E S T E L L E N , T E L E G R A A F - A P P A R A T E N , e n z . e n z . 

Van ouds gevestigde Fabrieken 
VAN 

A . II. V A N B E R G E N , 
te Heiligerlee (prov. G-roningen). 

Nieuwe Constructie 
B R A N D S P U I T E N , 

K I C r K N K V t \ l M \ « . 
Het verst gespui) van alle beproefde, 

buiten- en binnenlandsche Brandspuiten 
OP DE 

W e r e l d t e n t o o n s t e l l i n g te A m s t e r d a m 
i n 1 8 8 3 . 

H i e r v a n r e e d s 147 s t u k s a f g e l e v e r d . 

Amsterdam 1883, 
Weenen, Londen, Parijs, 

Philadelphia. 
SPECIALITEIT I N : 

I T A L E N T O R E N K L O K K E N , 
Torenuurwerken, zwaar Gietwerk, 
Koper- en Motaal-Composit iön, Ma
chines- en Grofsmederij. — Echte Hen
nepen en Gomelastieken Brandspuitslan
gen en Emmers, geijkte Koperen Ba
lansen, Schalen, Gewichten, etc. 

A A N D E DRIE STOOM-MACHINALE 

Steen-, Dakpannen- en 
Draineerbuizen-Fabrieken, 
(werkende met zeven ovens), groote voorraad. 

Gedrukt bij 6. W. van der Wiel & C», te Arnhem. 
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RCHITECTVRAET Ï J MICITIA 

Redacteur-Uitgever F. \V. V A X CïKNDT J(ïz. 
Rureau tier Redactie van Architectura et Amicit ia: J A N S I ' R I N G E R , 

C. B. P O S T H U M U S M E Y J E S en A. W. W E I S S M A N . 
Stukken voor het Genootschap, de Redactie betreffende, te adresseeren 

aan den Heer C. Iï. POSTHUMUS MEYJES, Kerkstraat 170 te Amster
dam, en die omtrent de Administratie van het Genootschap aan den 

Heer T H . (J. STRENGERS, Oosterdoksluis, te Amsterdam. 
Alle andere stukken en atlvertentïën aan hel Jïureau van De Opmerker, 

Driekoningenstrnat N°. 28 te Arnhem. 

AW.W., 
Al lONNEMKN 1 ƒ2.25 P e r 3 maanden of wel zesgaldenper jaar l»ij 

vooruitbetaling es franco toezending van dit bedrag; voor het buitenland 
/" 7.50 en NedeHnndsch-Indie" f 9.—, hij vooruitbetaling. 

A ! ) V E R T E N T I E N , ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een bcwijsnommer, worden tot Vrijdag avond aangenomen 

Voor veelvuldige plaatsing of een groot aantal regels worden abon
nementen gesloten. 

AFZONDERLIJKE NOMMERS, uitsluitend bij contante betaling te beko 
men, ad 15 cent per stuk en 25 cent per plaat. 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T GENOOTSCHAP. 

Heeren Leden wordt bericht: 

l°. dat als buitenleden zijn toegetreden de heeren 
R. Mentz, te Alkmaar, C. P. van Genk en I. J. M. 
Geri, beiden te Bergen-op-Zoom; 

2 . dat de 835ste vergadering zal gehouden worden 
op Woensdag den 24sten December e. k. in het „Ame
rican Hotel" op het Letdscheplein, alhier. 

De agenda voor de vergadering is: 
Mededeelingen van het Bestuur. 
Bijdrage van den heer D. Klinkert. 
Kunstbeschouwing van den heer Eskcs. 
Benoeming eener Commissie tot verificatie der re

kening van den Penningmeester. 

3". dat als 2e algemeene prijsvraag voor het jaar 
1884—'85 wordt uitgeschreven 

Een faeht-reudez-vous. 
Het gebouw wordt verondersteld, te zijn gelegen aan 

den oever van een meer of stroom, in een boschrijke, 
heuvelachtige landstreek, en zal moeten bevatten: 

een ruime vestibule niet hoofdtrap, 
een salon of conversatiezaal, 
een eetzaal met dessertkamer , 
een biljartzaal, 
een wapenkamer, 
een slaapkamer met kabinet voor den landheer of 

eigenaar, 
de vereischte logeerkamers , keuken, badkamer en 

verdere gemakken , 
een afgesloten verblijf voor den jachtopzichter , be

staande uit twee vertrekken, keuken, enz. 
De stijl, waarin het gebouw zal worden opgetrokken, 

mits in overeenstemming zijnde met de omgeving, 
wordt geheel vrijgelaten, zoomede tic behandeling der 
teekeningen. 

Er worden verlangd: 
ie de grondplans van de verschillende verdiepingen 

en de doorsneden op de schaal van 1 : 200, 
2e de voornaamste gevels op de schaal van 1 : 100, 
3e zoo noodig een memorie van toelichting. 
Aan den vervaardiger van het der bekroning waar

dig gekeurd ontwerp zal worden uitgereikt het eervol 

getuigschrift van het Genootschap met een premie van 
vijf-en-zeventig gulden, aan het daarop volgende een 
premie van vijf-en-twintig gulden. 

De inlevering der ontwerpen, met stipte inachtne
ming van art. 67 der wet, en vergezeld van een cor
respondentie-adres, ten einde zoo noodig met den in
zender te kunnen correspondeeren, moet geschieden 
vóór of op den 26sten Januari 1885 ten huize van den 
iste-Secretaris van het Genootsehap, Oosterdoksluis 
29, te Amsterdam. 

Namens het Bestuur, 
De Voorzitter 

Jan Springer, 
de iste-Secretaris 

Th. G. Strengers. 

(A. et A.) NOG EENS D E BEURSPRIJSVRAAG. 
In het Handelsblad heeft men in den laatsten tijd 

een zestal artikelen kunnen vinden, aan de Beurs-ont-
werpen gewijd, en waarvan de bedoeling voornamelijk 
schijnt geweest te zijn, den „oud-Hollandschen" stijl 
aan te prijzen, als meesterlijk monumentaal en voor al 
onze moderne behoeften volmaakt geschikt. 

Blijkbaar is de schrijver geen vakman, althans wij 
gelooven niet, dat iemand, die van bouwkunst eenig 
verstand heeft, als hem wordt opgedragen , den „oud-
Hollandschen stijl" te verdedigen, zal beginnen zooals 
hier gedaan wordt met de aanprijzing van het klassieke 
ontwerp Vitruvius. Is dit niet met de eigen driegul
dens de glazen inwerpen ? 

Het oude motief, dat wij in baksteen moeten bou
wen , omdat ons land slechts baksteen oplevert; het 
even dikwerf gebruikte motief, dat wij in ons nevel
achtig klimaat behoefte hebben aan kleur; en daaren
boven nog een garisch nieuwe stelling, „dat het karak
ter der monumentaliteit bij verschillende stijlen anders 
is", moeten dienst doen om te doen uitkomen, dat 
ons „vriendelijk oud-I Iollandsch" voor ons dc alleen
zaligmakende stijl is. 

Toch schijnt het, dat de opsteller der artikelen geen 
hélder begrip van „oud-Hollandsch" heeft, want een 
ontwerp, dat zoo goed mogelijk tracht den stijl van 
1620—1630 na tc volgen, wordt eerst voor een ge
sticht voor ouden van dagen uitgemaakt, en later worden 
al even weinig vleiende bewoordingen aan zijn adres ge-



446 D E O P M E R K E R . 20 December 1884. 
20 December 1884. D E O P M E R K E R . 447 

richt. Wij zullen de laatsten zijn om bedoeld ontwerp 
Hollandia te verdedigen, daar het onzes inziens als 
Beursproject niet zeer geslaagd is, maar moeten er
kennen, dat zijn vervaardiger misschien dc eenige is, 
die ons „vriendelijk oud-Hollandsch" zonder eenige 
bijmengselcn gebruikt heeft, en die bij het ontwerpen 
der details erop bedacht is geweest, dat hij op een 
tweehonderdste en niet op een honderdste van de ware 
grootte aan het werk was. 

Om het groote behing van de zaak zullen wij nog 
even kortelijk uiteenzetten, waarom wij, bij allen eer
bied voor den oud-Hollandschen stijl, wanneer het 
slechts kleine gebouwen geldt, dien stijl volmaakt on
geschikt achten, wanneer groote gebouwen als de Am-
sterdamsche Beurs gesticht moeten worden. 

De „oud-Hollandsche" stijl, althans wanneer men 
daaronder verstaat den stijl van 1560—1630, heeft ons 
slechts zeer kleine gebouwen nagelaten, met kleine 
details cn kleine interieurs. 

De grootste bouwwerken, die hij gesticht heeft, o.;;. 
het Raadhuis te 's-Gravenhage, dat te Leiden, de 
Waag te Alkmaar, de Kanselarij te Leeuwarden, het 
zijn allen zeer kleine gebouwtjes, vergeleken bij een 
schepping, zooals bij het uitschrijven van de Beurs-
prijsvraag verlangd werd, en hunne fijne details zijn 
in harmonie met de bescheiden afmetingen. Zoodra 
men echter die details wil gaan toepassen op groote 
gebouwen, zijn er slechts twee middelen die men kan 
bezigen: ze vergrooten, of ze zooveel noodig herhalen of 
opeenstapelen. 

De Beurs-ontwerpers, die trachtten in den geest der 
„oud-Hollandsche Renaissance" te blijven, hebben van 
beide middelen ruim gebruikgemaakt, wat den opper-
vlakkigen beschouwer niet gehinderd heeft. Doch heeft 
de schrijver in het Handelsblad zich welecns afge
vraagd , welk effect in werkelijkheid een gevel zou 
maken, die met oud-Hollandsche details op vijf- of 'ttes-
maal de grootte versierd is? Wie het Rijks-museum 
te Amsterdam kent, zal zich ook de kruiskozijnen 
herinneren, naar het motief van het bekende huis van 
Maarten van Rossem te Zaltbommel geïnspireerd, 
maar ettelijke malen vergoot. De boogvullingen hier
boven zijn ook, vergeleken bij die van het Zaltbom-
melsch origineel, inderdaad reusachtig , en toch maken 
zij op den beschouwer den indruk zeer klein te zijn, 
en kan iemand, met een normaal gezichtsvermogen be
gaafd , hare fijn-gecomponeerde details niet goed onder
scheiden. 

Denkt men zich nu bv. oud-Hollandsche hennen en 
pilasters, zooals ze ons door tal van Beursplan-ontwer-
pers geteekend worden, nl. ter hoogte van l o a n M., 
dat is zoowat de afmeting van de bekende Ionische 
zuilen van de tegenwoordige Amsterdamsche beurs, 
dan zal men zich misschien beter kunnen begrijpen, 
waarom wij den oud-11 ollandschen stijl voor een monu
mentaal gebouw ongeschikt achten. Slechts weinigen 
hebben met den duimstok in de hand de plans be
schouwd, en zelfs de Jury schijnt zich niet vaak van 
eenig meetinstrument bediend te hebben. Topgevels 
van 60 M. hoogte, lucames van een meter of tien, 
witte banden van een breedte van 1 nieter en meer, 
zijn aan haar aandacht ontsnapt. Heeft zij wel bedacht, 
dat de hoogste „oud-I Iollandsche" toppen slechts zelden 
een hoogte van 15 M. bereiken; dat de lucarnes van 
de vleeschhal te Haarlem nog geen twee meter hoogte 
hebben; dat het slechts hoogst zelden voorkomt, dat 
de breedte der witte banden, die zoo geestig tegen 't 
rood van de baksteen onzer oude gebouwen uitkomen , 
meer dan 40 cM. bedraagt? Evenals de Gothiek had 
ook de „oud-Hollandsche" stijl een bepaalde schaal, 
die hij nooit overschreed. Wilden de Gothiekers een 

groot gebouw maken, dan vergrootten zij daarom de 
details niet, maar brachten er slechts zooveel meer aan, 
als noodig bleek. Vandaar het onrustig effect, dat 
vooral het uitwendige van de beroemdste Gothische 
scheppingen maakt, wat zelfs door de warmste bewon
deraars der Gothiek erkend wordt. De meesters van 
onze „oud-Hollandsche Renaissance", die wel inzagen, 
dat ook zij hun details niet vergrooten mochten, en 
dat een al te groote opstapeling en vermeerdering er
van slechts tot onrust zou kunnen leiden, kozen daarom, 
toen zij later tot grootscher taak dan voorheen geroe
pen werden, de vormen der klassieken. 

Georg Galland, de schrijver van een zeer opper
vlakkig ('), doch zeer breedsprakig boekje over die 
Renaissance in Holland', moge nu al zeggen , dat de 
stijl van 1630 liever had moeten beproeven, „auf hei-
mischem /loden nette Gcsichtspunktc sn gewinnen", dit 
zijn slechts holle phrasen. Het is met volkomen be
wustzijn geweest, dat bv. Hendrik de Keyser , die eerst 
aan talrijke kleine gebouwen den Oud-Hollandschen Stijl 
toegepast had, later, toen hij grootere gebouwen moest 
maken, zich meer en meer de klassieken ten voor
beeld koos. Vee! kleine details maken nog geen 
monument: vandaar dat De Keyser naar breeder vor
men zocht, en ook Jacob van Campen bij de Italianen 
ter schole ging. 

Denk 11 eens het voormalig Amsterdamsen Stadhuis 
in „oud-Hollandsche Renaissance", het gedenkstuk van 
den Munsterschen vrede met tal van „Spielereien" 
bedekt! 

Hadde Galland inplaats van Jacob van Campen 
geleefd, wij hadden misschien nu iets als ons Nieuwe 
Museum op den Dam staan. 

De klassieke vormen, voornamelijk die, door de 
Romeinen bij hun kolossale stichtingen gebruikt, en 
door de Renaissance, die in Italië reusachtige schep
pingen het leven deed aanschouwen, met groot geluk 
nagevolgd, geven zelfs aan de grootste gebouwen die 
rust, die harmonie, die voor monumentaliteit zoo 
noodwendig zijn. Geen interieur is zoo groot, of zij 
kunnen er toegepast worden, en waar een ophooping 
van kleine oud-Hollandsche details slechts onrust te
weeg zou brengen, geven zij waardigheid. 

Dat de kleine oud-I Iollandsche interieurs geen mo
tieven voor groote zalen opleveren blijkt uit het feit, 
dat de „oud-Hollandsche" Beurs-ontwerpen zonder uit
zondering hun zalen in Italiaanschen geest decoreeren. 

Waarom men geen klassiek gebouw voor een groot 
deel in ongepleisterdc baksteen zou kunnen optrekken, 
begrijpen wij niet. Er zijn talrijke voorbeelden van, 
vooral in Italië, en dus kan het epitheton „onnatio
naal", dat zij, die voor vaderlandsche baksteen strij
den , den klassieken stijl zoo gaarne geven, gevoeglijk 
wegblijven. Wordt ook voor onzen „oud-Hollandschcn" 
stijl de bergsteen , „kostbaar in vervoer en verwerking", 
niet uit den vreemde gehaald? Levert Nederland soms 
ijzer, koper, lood enz., en moet men nu, als „anti
nationaal", deze metalen mijden? Volgden Vondel en 
Hooft de Romeinen niet op den voet, en zijn hun 
dichtwerken daarom niet tot de Nederlandsche littera
tuur te rekenen? Wij moeten voorzichtig zijn met de 
vaak misbruikte spreuk: Eigen kunst is eigen leven, 
die zoo dikwerf tot bekrompenheid van opvatting en 
tot particularisme leidt. Wat men eigen kunst waant, 

(1) Om een staaltje van 'imani oppervlalcklgfaeid te geven, moge 
dienen, tlat hij aan Amsterdam tie eer geeft, de Initiative lot tien oml-
HoUaodschen stijl genomen te hebber b i j . . . den houw van het .!/</•/-
chtn- Wauenhaut in de Kalverstraat in 1523! Haasje Claasdochter 
Stichtte deze inrichtiue. toen wel, maar er werd geen gestichtgebonwfl, 
daar eenige haar toebehoorende huizen lot hel opnemen der verpleegden 
dienden. In 1581 werd eerst het tegenwoordig gebouw, een voormalig 
XVe-eeuwsch klooster, in gebruik genomen. 

is het meestal niet, want de kunstperioden ontstonden 
niet plotseling , maar zij ontwikkelden zich uit elkander. 

De klassieken kunnen ons ook thans nog tot groot
sche , echt moderne scheppingen inspirceren; dc oud-
Hollandsche stijl kan dit niet en wil dit ook niet, en 
toch wordt hij ons opgedrongen. Hij straft echter wie 
hem misbruiken , en terwijl hij ons vriendelijk toelacht, 
als hij aan een klein geveltje toegepast wordt, kijkt 
hij somber als hij zich tot monumentaliteit moet leenen. 

Wijden wij nu nog eenige woorden aan het door de 
Jury opgesteld programma voor de besloten prijsvraag. 
Het is, evenals het rapport, zeer mager, en getuigt 
van veel oppervlakkigheid. Behalve een dwarsdoorsnede 
van de groote zaal op 5 cM. per M . , wordt niets ge
vraagd dan hetgeen reeds vroeger verlangd werd, ter
wijl daarenboven de mededingers de schikkingen en 
het bouwkunstig karakter van hun eerste ontwerp moeten 
handhaven. Is dus eigenlijk de tweede prijsvraag, op 
deze wijze ingericht, niet overbodig? 

Bij de aanzienlijke sommen , die onder de mededingers 
verdeeld zullen worden, zou het zeker geen onbillijke 
cisch zijn, als men de gevels op '/,„„ verlangde, wat 
nuttiger zou zijn, dan de céne doorsnede op '/,,>, die 
gevoeglijk op '/,, geteekend zou kunnen worden. 
Worden de gevels op '/urn geteekend , dan zal men zich , 
gewoon als men is, in den regel ontwerpen op die 
schaal onder de oogen te krijgen, een beter oordeel 
over de afmetingen kunnen vormen , dan thans , en ook 
meer over de details kunnen oordcelen. Ook moet 
men de ontwerpers die verbeteringen laten maken, die 
zij noodig achten ; want zijn zij verplicht, zich te houden 
aan hun oorspronkelijke distributie, dan kan men niet 
veel beters verwachten, dan thans reeds geleverd werd. 

Is de Gemeenteraad werkelijk van oordeel dat de 
beurs gebouwd moet worden, dan zal hij weldoen , 
de door ons voorgestelde wijzigingen in het programma 
op te nemen , en ook een uitvoerige begrooting van 
kosten te verlangen. Heeft echter, zooals velen meetien , 
de eerste prijsvraag reeds getoond , dat op het beschik
bare terrein nooit iets goeds te maken valt, en wil 
de Raad , na afloop van de tweede prijsvraag , de beurs-
quaestie voorgoed in de doos doen, dan is het pro
gramma , zooals het daar ligt, goed genoeg. Hoe meer 
arbeid men den ontwerpers dan spaart, des te beter. 

(A.etA.) D E KATWIJKSCHE PRIJSVRAAG. 
De tentoonstelling der ontwerpen voor de nieuwe 

kerk te Katwijk is in hooge mate belangwekkend. Zij 
toch levert het beuijs, dat onze Protestantsche kerk
bouwers in den laatsten tijd aanmerkelijk zijn vooruit
gegaan. Van de cen-en-vijftig ontwerpen die inkwa
men, zijn er nagenoeg de helft zeer verdienstelijk, en 
inplaats van de would-be romantiek, die vroeger de 
eenige stijl scheen, welke voor moderne Protestantsche 
kerken paste, ziet men thans de ontwerpers hun motieven 
veelal ontleenen aan stijlvolle Gothische of Renaissance 
voorbeelden. In het bijzonder zijn het de Gothiek, 
zooals die door Otzen en de nieuwere Engelsche be
grepen worden, en de Renaissance van de XVIe en 
XVIIeeeuw, die bij voorkeur gebezigd zijn, doch ook 
goede Romaansche ontwerpen treft men af-en-toe aan. 
Voor de planindeeling hebben vele medewerkers den 
basiliekvorm gekozen, die misschien voor een Protes
tantsche kerk, althans in Nederland , nu niet juist de 
meest geschikte is, maar ook kerken in den vorm van 
het Latijnsche kruis of met een veelhoek tot grond
vlak, welke vormen beiden zoo goed bij den Hervormden 
eeredienst voldoen, zijn niet zeldzaam. Berg- en bak-
steenbouw is, zooals vanzelf spreekt, door de meeste 
ontwerpers gedacht voor een eventueele uitvoering. 

De teekeningen zijn zeer goed geëxposeerd, cn een 
uitgewerkt Jury-rapport ligt ter lezing. Heeft de Jury 
echter voldoende op dc begrooting gelet? 

Daar het te verwachten is, dat dit rapport weldra 
gepubliceerd zal worden, meenen wij ons tot de vol
gende opmerkingen te kunnen bepalen en bespreken 
slechts de voornaamste ontwerpen. 

No. 41. 1550—60. 
Dit ontwerp, van de kunstvaardige hand ties heeren 

II. J. Jesse, is terecht door de Jury bekroond gewor
den. Het plan is wel doordacht, en onze vroeg-Re
naissance gaf voor interieur en exterieur een schat van 
dankbare motieven. Bij uitvoering zal dc ontwerper 
in de terzijde van den toren geprojecteerde aanbouwin
gen nog wel eenige verbetering aanbrengen. Het 
karakter van een Protestantsche kerk is goed volgehou
den , maar is het ontwerp niet te duur ? 

No. 8. Betk-El. 
Een goed geteekend , in Otzen's manier behandeld 

ontwerp , welks stijlvormen zeer aangenaam zijn. Bij 
alle verdiensten gelooven wij echter, dat de ontwerper 
het vereischle aantal personen niet in zijn kerk zal 
kunnen bergen. 

No. 12. Simple. 
Fraai ontwerp en geestig van teekening, maar mis

schien wat al te bekrompen van opvatting. Bij het 
beschouwen van dit ontwerp denkt men onwillekeurig 
aan de schilderachtige kerkgebouwen , in den laatsten 
tijd in Engeland verrezen. 

No. 21. Calvijn. 
De Hollandsche Renaissance gaf hier den toon aan , 

cn wij moeten erkennen, dat de ontwerper wel geslaagd 
is, om aan de kerk haar juist karakter te geven. Had 
hij echter niet beter gedaan, den toren aan het hoofd
front te plaatsen? 

No. 25. Irene. 
Hoewel wij gaarne onze hulde brengen aan den ver

vaardiger van dit ontwerp, zoowel om zijn stijlkennis 
als om de smaakvolle teekenwijze , komen ons toch de 
Romaansche vormen , waarvan hij zich bediende, in 
dit geval wat al te somber voor. 

N". 42. Sell ich die Werke etc. 
Zeer vlot geteekend , en door den veelhoek, die als 

plattegrond gekozen is, wel origineel. De wijde span
ning van de bekapping zou echter bij uitvoering, dunkt 
ons, tot moeilijkheden aanleiding geven. Toch brengen 
wij gaarne dezen ontwerper, die de middeleeuwsche 
vormen met virtuositeit behandelt, gaarne onze hulde. 

N". 3. Kafwijk. 
Hoewel o]) den plattegrond van dit ontwerp wel eenige 

aanmerking te maken is, daar hij voor een Protestantsche 
kerk niet geschikt is, en ook de stijlvormen bij uit
voering niet zouden meevallen , is toch de compositie 
niet van oorspronkelijkheid ontbloot, en behooren de 
teekeningen tut de meest artistieke, die wij ter tentoon
stelling zagen. De doorsnede vooral is zeer geestig 
gewasschen. 

N". 14. Schets. 
De ontwerper heeft in het geheel niet op de situatie 

gelet, maar zijn plattegrond, die een combinatie van 
basiliek- en centraalbouw vertoont, is overigens niet 
onverdienstelijk. De stijlvormen zijn eenvoudige Go
thische , en de ontwerper wist in lijnteckening zijn denk
beelden recht aanschouwelijk voor te stellen. 

N°. 28. Rijnland. 
De stijl van Otzen werd door dezen ontwerper met 

gelukkig gevolg toegepast en het plan is weldoordacht. 
N". 29. Bijbel (figuur). 
Ofschoon goed geteekend, is dit ontwerp te weinig 

een kerk. Men zou eer aan een raadhuis dan aan een 
den Godsdienst gewijd gebouw denken. 
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N°. 46. 1884. 
Is zeer artistiek in kleuren behandeld, en drukt wel 

het karakter eener Protestantsche kerk uit. De stijl
vormen sluiten zich nauw bij de Gothiek der nieuwere 
Berlijnsche school aan. 

N". 48. Matthcus. 
Dit ontwerp is zeer goed geteekend, en vooral het 

blad perspectiefteckeningen is alleszins fraai. De ont
werper heeft zich laten inspirceren door de Romaansche 
bouwwerken aan den Rijn en is goed geslaagd in het 
volhouden van den stijl. Is echter deze opvatting van 
het Romaansch wel voor een moderne Protestantsche 
kerk geschikt? 

N°. 45. Zwarte ster (figuur). 
Dit ontwerp, in Gothische vormen, heeft getracht de 

bouwsom niet te veel te overschrijden , hetgeen som
mige ontwerpers wel deden. 

De teekeningen zijn niet onbehaaglijk in lijnen bewerkt. 
N". 30. Salvc. 
Geestig in sepia behandelde teekeningen, maar de 

stijlvormen zijn tc zeer aan verschillende perioden ont
leend , om een harmonischen indruk te maken. 

Het plan is voor een Protestantsche kerk niet zeer 
geschikt. 

Wij brengen ten slotte onze hulde aan het Kerkbestuur 
voor dc flinke wijze, waarop zij haar eens opgevat plan 
ten einde gebracht heeft. Wordt het door de Jury 
bekroond ontwerp uitgevoerd, dan krijgt Katwijk een 
kerk, waarop het trotsch mag wezen. 

Als vervaardigers van ontwerpen hebben zich bekend 
gemaakt: 

N°. 48. J. Olthuis, Amsterdam. 
N". 26. K. Stoffel, 's-Hage. 
N". 45. Joh. Vlaanderen, Leiden. 
N°. 6. N. Francken. 
N°. 42. Du Rieu en Kerkhoff, Delft. 
N°. 36. J. van Sluis. 

(A. et A.) D E T E N T O O N S T E L L I N G 
V A N 

PORSELEIN-SCHILDERKUNST, F A I E N C E , 
MAJOLICA ENZ. , 

IN DE 
K U N S T Z A A L V A N H E T P A N O R A M A G E B O U W 

T E A M S T E R D A M . 
Het was een gelukkige gedachte van het Bestuur 

van het Amsterdamsch Panoramagebouw, in zijn kunst
zaal een collectie plateelschilderwerk bijeen te bren
gen. Thans, nu de decoratieve kunst ook hiertelande 
meer en meer waardeering begint te vinden, nu veel 
gedaan wordt tot verbetering van het kunsthandwerk, 
mochten tentoonstellingen, als deze , niet langer ont
breken , en wij hopen dan ook, dat ze weldra door 
vele, ook de andere takken van kunstnijverheid ten 
grondslag hebbende, zal gevolgd worden. 

De tentoonstelling geeft blijk van de groote tech
nische vaardigheid der kunstenaars, die eraan deel
namen , doch levert tevens het bewijs, dat nog niet 
ieder, die kunstvaardigheid bezit, een man van smaak 
mag heeten, en hoe nog maar al te vaak vergeten 
wordt dat ieder materiaal, iedere techniek hun bijzon
dere eischen hebben. 

Plateelschilderkunst moet plateelschilderkunst blijven 
en partij trekken van de eigenaardigheden van het haar 
ten dienste staand materiaal. Zij moet nooit vergeten, 
dat ze slechts decoratief kan werken, maar dat dan 
ook juist in het decoratieve haar grootste kracht ligt. 
En toch, hoewel deze waarheid juist den plateelschil
ders helder voor oogen moest staan, treffen wij op 

deze tentoonstelling tal van min of meer gelukkige 
nabootsingen van schilderijen aan, of composities, die 
men beter op dock of paneel had kunnen schilderen. 
Er zijn betrekkelijk slechts weinig artisten, die toonen 
besef te hebben, wat eigenlijk plateelschilderkunst is, 
en vooral de talrijke dames-inzenders zoeken hun 
heil in het weergeven van effecten, die buiten het be
reik der plateelschilderkunst liggen. 

Mevrouw Bertha Verwoert, bijvoorbeeld, geeft ons 
eenige strandgezichten te zien, die ongetwijfeld van zeer 
veel opmerkingsgave en een groote technische vaar
digheid getuigen. Was er echter reden, waarom zij 
het broze aardewerk tot voertuig van haar gedachten 
koos? Zouden deze strandgezichten, als aquarel be
handeld , niet beter voldoen ? De eerste vraag is moei
lijk op te lossen , maar de tweede zal ieder bevestigend 
beantwoorden. 

De heer Prosper Delin toont op welke wijze men 
faience schilderen moet, en wij brengen hem onze hulde 
voor hetgeen hij te zien gaf. Als man van smaak 
zorgde hij, dat zijn schilderwerken geen niets-betee-
kenende tableau's zijn, in wier plaats men met meer 
succes schilderijen of teekeningen zou kunnen ophan
gen , maar dat ieder voorwerp een bepaalde bestemming 
heeft, zij het als schotel of kruik. Stijlvolle ornemen
ten omlijsten in den regel zijn compositiën, en juist 
daardoor blijft het decoratief karakter, dat de plateel-
schilderkunst steeds moet vertoonen, zoo goed bewaard. 

Wij vestigen de bijzondere aandacht van de bezoe
kers der tentoonstelling op de Nos. 66, 68, 67, 69 
en 70 , die het hierboven opgemerkte kunnen staven. 

De plateelbakkerij van Joost Thooft & Labouchère 
te Delft heeft in den betrekkelijk korten tijd, sedert 
haar herleving verstreken, een welverdiend succes ge
had , waartoe zeker niet weinig heeft bijgedragen , dat 
ze een zoo bekwaam kunstenaar als de heer A. le 
Comte aan hare inrichting wist te verbinden. 

De inzendingen op deze tentoonstelling toonen, dat 
zij haar goeden naam ook hier weet te handhaven, 
en vooral het veelkleurig tegeltafereel is een schitterend 
succes. Hier heeft men plateelschilderkunst in den wa
ren zin des woords, decoratief, luchtig, stijlvol, en 
goed gecomponeerd. Minder behagen ons de tafereelen 
naar oude en moderne meesters, vooral daar, waar 
donkere schaduwen worden weergegeven. Hoe komt 
men op de gedachte, om b. v. de prachtige tinten van 
een interieur van Israels weer te geven in hard blauw? 
Wil men composities van bekende meesters reprodu-
ceeren, men kieze slechts zulke uit, waarbij men door 
enkele contours, met een paar toetsen het effect kan 
teruggeven, doch men vermijde het nabootsen van 
donkere schaduwen. Vooral de compositiën van de 
meesters der Italiaansche en Duitsche Renaissance bie
den een nog veel te weinig gebruikten schat van mo
tieven , waarbij wij vooral de aandacht zouden willen 
vestigen op Hans Holbein, dat decoratief talent bij 
uitnemendheid, wiens werken, in reproductie, onder 
ieders bereik kunnen zijn. Zoodra een tegelbeschilde
ring ophoudt gestyliseerd te zijn, heeft ze haar recht 
van bestaan verloren. 

De 's-Gravenhaagsche kunstaai dewerkfabriek begaat 
dezelfde fout, doch daar zij blijkens haar etalage het 
„blauw" niet kan produceeren, zijn haar schilderijtjes 
in grijs en bruin , hetgeen ze minder hard van toon 
maakt. Daarbij zijn ze minder geacheveerd en geven 
dus meer de eigenaardigheid der plateelschilderkunst 
weder. 

Ook bij de inzending van San Sebastiano en Moreno 
te Genua is veel goeds te vinden. Zoowel de faiences 
als de majolica's getuigen van veel smaak. Wij noemen 
vooral de N 0 8 . 181, 182 en 183 als bezienswaardig. 
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Hoewel er ook bij de voorwerpen, door verschil
lende Amsterdamsche galanteriehandelaars ingezonden, 
worden aangetroffen, die door goede vormen en fraaie 
behandelingswijs uitmunten, zou een beschouwing van 
dit alles ons te ver voeren. 

Wij kunnen ten slotte onzen lezers aanraden, een 
bezoek aan de kunstzaal van het Panorama te brengen. 
Zij zullen er veel vinden dat hen aantrekt, en daarbij 
een uitstekende gelegenheid om vergelijkingen te maken. 

(A. et A.) E E N G U L D E N FEEST. 
Op den l6 ' l c " dezer herdacht de heer B. de Greef 

Jz., Stads-architect van Amsterdam en eerelid van het 
Genootschap Architeetura et Amicitia, den dag, waarop 
hij voor vijftig jaar in dienst der Gemeente trad. 

Na tot 1841 in verschillende technische betrekkin
gen bij de Gemeente te zijn werkzaam geweest, leidde 
hij van Juni van dat jaar tot September 1845 den 
bouw van de nieuwe beurs, die een meesterstuk van 
keurige afwerking mag genoemd worden, en waarbij 
talrijke moeilijkheden te overwinnen vielen. Van 1845 
tot 1856 stond hij den toenmaligen Directeur van het 
Stads-fabriekambt als adsistent terzijde, tot hij in 
laatstgenoemd jaar zijne tegenwoordige betrekking aan
vaardde. 

Het zou ons te ver voeren, indien wij de talrijke 
werken , die hij ontwierp, allen wilden opnoemen, te 
meer, daar het algemeen bekend is, hoeveel nieuwe 
stichtingen de Gemeente Amsterdam in de laatste vijf-
en-twintig jaren deed verrijzen. 

De jubilaris, algemeen geacht om zijn edele hoeda
nigheden van hart en geest, ontving van talrijke zijden 
bewijzen van hartelijke belangstelling. 

Moge het hem gegeven zijn, nog vele jaren zijne 
kracht aan de belangen van de hoofdstad te wijden! 

PRIJSVRAAG 
V A N D E VEREENIGING „DE HARMONIE" 

T E GRONINGEN. 
In ons nommer van den 14*" Juni van het loopende 

jaar deelden wij den inhoud mede der internationale 
prijsvraag, uitgeschreven door de Vereeniging „De 
Harmonie" te Groningen, en in het nommer van den 
6 d e n dezer maand werd een opgave verstrekt van de 
motto's der 28 antwoorden, die daarop zijn ingekomen. 

De Jury van beoordeeling, uit eene voordracht van 
een zestal leden, door de Vereeniging tot Bevordering 
der Bouwkunst te Groningen opgemaakt, bestond uit 
de heeren E. Gugel, professor aan de Polytechnische 
school te Delft, en de heeren C. Muysken en Jan Sprin
ger, architecten te Amsterdam. 

De Jury heeft haar arbeid Dinsdag 16 dezer aange
vangen en in den avond van den volgenden dag haar 
rapport uitgebracht, waaraan wij het een en ander 
ontleenen. 

De Jury, door het Bestuur van de Vereeniging „De 
Harmonie" uitgenoodigd, is op Dinsdag 16 December 
1884 bijeengekomen om haar oordeel uit te spreken 
over de 28 antwoorden, die onder de volgende motto's 
waren ingekomen op de prijsvraag voor de verbouwing 
der sociëteitslokalen, zijnde: 

N°. 1 Simplex. 
„ 2 Drie cirkels door elkander (figuur). 
;, 3 Gezelligheid. 
„ 4 't Noorden. 
„ 5 Hoop en Vertrouwen. 
„ 6 Cirkel met middellijn (figuur). 
„ 7 Repos aillcurs. 
„ 8 De gustihus non est disputcindum. 
„ 9 Dc distributie is het voornaamste. 

N". 10 L'union. 
11 Es ist einc altc Geschichte, u. s. w. 
12 Eendracht. 
13 Mcssagcr itiniraire. 
14 Eccolo. 
1 5 Melpomene. 
16 Trouw moet blijken. 
17 Pax intrantibus. 
18 Hora ruit. 
19 HH. 
20 Orpheus. 
2 i Stradella. 
22 Fancy. 
23 Felix Mendelssohn. 
24 Alles of niets. 
2 5 Kinderhint. 
26 Orpheus. 
27 Unie. 
28 Gruno. 

De Jury onderwierp alle antwoorden in de eerste 
plaats aan een grondig onderzoek, wat doelmatige dis
tributie en de algemeene artistieke waarde aangaat, 
en vermeende de volgende veertien ontwerpen buiten 
verdere beschouwing te kunnen laten, als: 

N°. 3 Gezelligheid, 
't Noorden. 
Hoop en vertrouwen. 
Cirkel met middellijn (figuur). 
Repos aillcurs. 
De gitstibus non est disputandum. 

9 Dc distributie is het voornaamste. 
10 /.'union. 
12 Eendracht. 

Mcssagcr itinërairc. 
Melpomene. 
H.H. 
Fancy. 
Unie. 

Bij het grootste deel der overblijvende ontwerpen, die 
allen in meerdere of mindere mate verdiensten hebben, 
is, naar het oordeel der Jury, te weinig partij getrok
ken van de bestaande gebouwen. Inplaats van een 
plan tot verbouwing, hebben verreweg de meeste me
dedingers een ontwerp geleverd voor een geheel nieuw 
gebouw en is zelfs niet altijd rekening gehouden met 
de beperkende voorwaarde van het programma, om 
zoo weinig mogelijk van de tegenwoordige oppervlakte 
van den achtertuin te bebouwen. De beschikbare 
bouwsom is, naar de meening der Jury, voor cene 
verbouwing reeds zeer laag en er kan geen sprake zijn 
voor dat bedrag een geheel nieuw gebouw te maken 
van den omvang, als in het programma omschreven is. 

Verschillende ontwerpers hebben alleen de neven
gebouwen en anderen de tegenwoordige concertzaal 
geheel of gedeeltelijk behouden; slechts twee pro
jecten maken hierop eene uitzondering. Het deed de 
Jury leed om bovenvermelde redenen, en ook wegens 
eene in het oog vallende gebrekkige distributie, tal 
van ontwerpen, waarvoor de talentvolle vervaardigers 
zich zeer veel arbeid en moeite hebben getroost, bui
ten verdere beschouwing te moeten laten. Zij meende 
echter een woord van waardeering te moeten uitspre
ken over de vier overigens verdienstelijke plans: 

No. 17. Pax intrantibus. 
Orpheus. 
Kiitderhint. 
Es ist einc alte Geschichte, u. s. w. 

Ten opzichte van enkele overblijvende ontwerpen 
worden de navolgende opmerkingen gemaakt, als: 

No. 28. Gruno, De voorgevel is wegens de aan-

4 
5 
6 
7 

13 
15 
' 9 
22 
27 

26. 
25. 
11. 
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gename ordonnantie niet onverdienstelijk en de platte
grond heeft enkele goede denkbeelden. 

No. 24. Alles of niets heeft eene vrij goede plan-
verdeel ing ; er ontbreekt aan het geheel een aange
naam silhouet cn het uitwendige mist het karakter van 
een sociëteitsgebouw. 

De binnenordonnantie der concertzaal, zoowel van 
dit ontwerp als van No. 23 [Felix Mendelssohn), heeft 
groote verdiensten en de detailteekeningcn, door beide 
ontwerpers ingezonden, verdienen onze aandacht. 

N". 16. Trouw moet blijken. Het uitwendige getuigt 
van eene eenigszins droge klassieke opvatting cn het 
gebouw is voor het beschikbare geld niet te bouwen, 
als rekening gehouden wordt met de bepaling van het 
programma, dat geene surrogaten voor den voorgevel 
mogen worden in toepassing gebracht. Deze ontwerper 
heeft een zeer sehoone teekening van een travee van 
den voorgevel geleverd. 

N". I , 2 en 18 (Simplex, drie cirkels door elkander 
en Hora ruit) hebben de aandacht getrokken door de 
goed geteekende details van verschillende gedeelten 
der buitenordonnantie, maar de overige teekeningen, 
tot die ontwerpen behoorende, zijn daarmede weinig 
in overeenstemming , zoowel wat teekenwerk als com
positie aangaat. 

De Jury was, na een herhaald en nauwgezet onder
zoek , van meeniug, dat er slechts door twee inzenders 
plans tot verbouwing met zeer practische indeeling wa
ren ingezonden en wel door N". 14 Feeoio en N e . 21 
Stradella en van dit tweetal wordt aan het eerstge
noemde ontwerp de voorkeur gegeven, zoowel wat 
eene doeltreffende distributie als de minkostbaarheid 
betreft. Volgens dit plan wordt van den tuin slechts 
een zeer gering deel ingenomen en kan de tegenwoor
dige muziektent voorloopig op hare plaats blijven staan. 
De Jury gaf eenparig te kennen dat zij N". 14, Eccolo, 
wat de planverdeeling betreft, als de oplossing van het 
vraagstuk beschouwt. Alle in het programma opge
noemde lokalen zijn in de voorgeschreven afmetingen 
voorhanden en van de bestaande gebouwen is zooveel 
behouden, als mogelijk was, zonder eene goede indee
ling te schaden. 

De Jury wijst op de bijzondere voordeelen van dit 
plan en wel in de eerste plaats op dc vijf ruime in
gangen aan dc straatzijde, waarvan drie tot dc vesti
bule leiden, terwijl dc beide anderen rechtstreeks 
toegang geven, de eene tot den tuin en dc andere tot 
de kleine concertzaal. In overeenstemming met de vijf 
ingangen, vindt men in ccn ruimen corridor vijf hoofd
deuren naar de concertzaal, terwijl de andere zaaldeuren 
gebruikt worden door de solisten, het orkest en de 
leden, die uit dc sociëteitslokalen komen. De verhou
ding cn de ordonnantie der groote concertzaal worden 
uit een practisch cn esthetisch oogpunt doelmatig ge
acht; met het oog op de exploitatie, verdient de ligging 
van de kleine concertzaal aan de straat en met een 
afzonderlijke toegang'tot den publieken weg, aanbeveling. 

Wat nu de sociëteitslokalen betreft, geeft de Jury 
als hare meening te kennen , dat de ligging van de 
speelzaal tusschen de biljart- en restauratiezaal ondoel
matig is, maar aan dit gebrek kan gemakkelijk tege
moet gekomen worden door speelzaal en conversatiezaal 
te verwisselen. Dc ligging van dc kasteleinswoning 
boven de keuken, bijkeuken, buffetten cn kelders is 
wenschelijk en doelmatig. Zoowel keuken als bijkeuken 
zijn aanzienlijk vergroot, maar het blijkt niet uit de 
teekeningen , of de kelderruimten eenige uitbreiding 
hebben ondergaan. 

De groote gekleurde detailteekcning van de binnen
ordonnantie der concertzaal draagt een artistiek karakter, 
als men de figuren buiten beschouwing laat, maar het

zelfde kan niet gezegd worden van de gevels. De 
zwak geteekende voorgevel heeft geene goede verhou
ding, vooral wat het zeer lage hoofdgestel betreft, terwijl 
de ongelijke breedte van de beide vleugelgebouwen 
geen aangenamen indruk maakt. Hierin kan verbete
ring gebracht worden door het portaal, dat naar de 
kleine concertzaal toegang geeft, even breed te maken 
als dat van de hoofdgang. In den grooten corridor, die 
toegang geeft tot de concertzaal, moet eene gelijke 
asverdeeling inachtgenomen worden en zal het ont
werp eenige wijziging moeten ondergaan. De Jury 
merkt ten slotte op, dat het haar uit een esthetisch cn 
financieel oogpunt wenschelijk voorkomt, de halfzuilcn 
en pilasters in den voorgevel van baksteen en niet van 
bergsteen te maken. 

N". 21. Stradella levert de lokalen, die in het 
programma gevraagd worden en de afmetingen stem
men daarmede overeen; ook deze ontwerper heeft van 
de bestaande gebouwen zooveel mogelijk partij getrok
ken, al is dit in mindere mate, dan bij N". 14plaats
vond. De overeenkomst in de verdeeling van de so
ciëteitslokalen , zooals deze door de plans N". 14 en 21 
wordt aangegeven , is in het oog loopend. 

De Jury acht het minder doelmatig, dat de kaste-
leinswoning in een insteekverdieping aan den voorge
vel is gelegen, omdat die lokalen dan te ver ver-
verwijderd zijn van de keukens en buffetten. Wat de 
overige distributie en de groote concertzaal betreft, 
moet er, als een gebrek, op gewezen worden, dat de 
nieuwe aanbouw een groot deel van den tuin inneemt; 
de toegangen vanuit de straat zijn minder ruim cn de 
twee deuren, die ter wederzijde van het orkest ge
plaatst zijn , om de gemeenschap tusschen de vestibule 
en de groote concertzaal te onderhouden , worden on
voldoende geacht. In het algemeen is de distributie 
in bijna alle opzichten minder eenvoudig en doelma
tig , maar aanzienlijk kostbaarder dan die van liet plan 
Feeoio; bovendien is de grootsche opvatting van het 
project, met het oog op de beschikbare middelen , oor
zaak dat het bij plan N . 14 moet achterstaan. Al heeft 
Stradella, wat de binnen- en buitenordonnantie betreft, 
veel hoogere waarde dan Feeoio, zou de uitvoering 
van het eerstgenoemde, naar het oordeel van de Jury, 
uit een financieel oogpunt groote bezwaren geven. 

Dc Jury deelt als resultaat van het onderzoek mede, 
dat zij de overtuiging heeft, geen enkel der ingezonden 
ontwerpen voor de 'som van honderdduizend gulden 
uitvoerbaar is ; hoewel daardoor volgens het programma 
elke bekroning is uitgesloten, stelt zij nochtans voor 
het plan N". 14 Eccolo voor de som van / 1500 aan 
te koopen en aan N". 21 Stradella de premie van 
f 500 toe te kennen. 

Omtrent het voorstel van de Jury is vooralsnog geen 
beslissing genomen; Zondag e. k. zal de Commissie 
voor de bouwplans vergaderen en de zaak bespreken, 
waarvan het gevolg zal zijn, dat ook de financieele 
commissie der Harmonie geraadpleegd moet worden. 
Voor het oogenblik schijnt het dc vraag te zijn, of met 
den ontwerper van Eccolo al dan niet zal worden 
onderhandeld over het vereenvoudigen van het plan 
en wel derwijze, dat het voor een ton gouds kan 
worden gemaakt. 

In afwachting van dit besluit doen zich nu reeds 
bezwaren op. De heeren Jager en A. W. Weissman 
geven bij advertentie in de Groningsche couranten te 
kennen, dat zij vervaardigers zijn van het ontwerp 
onder het motto Trouw n/oit blijken en dat zij de 
uitvoering daarvan voor / 100,000 garandeeren. De 
verschillende commission, die in de zaak der prijsvraag 
gehooid moeten worden, verkrijgen langzamerhand 
een ruim veld voor hunne beschouwingen en zullen 
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spoedig tot de overtuiging komen, dat ook prijsvragen 
bezwaren opleveren; deze kunnen echter grootendecls 
vermeden worden door het programma zoo duidelijk 
mogelijk te omschrijven. 

De naambriefjes van de beide, door de Jury aange
wezen , antwoorden zijn vooralsnog niet geopend. 

De tentoonstelling der ontwerpen wordt op doel
matige wijze in de bovenzaal van „Dc Harmonie" ge
houden ; de leden dezer Vereeniging hebben in de 
eerste plaats het voorrecht met de inzendingen kennis 
te maken, en het plan schijnt te bestaan later ook het 
publiek toegang te verleenen. 

PRIJSVRAAG T E KATWIJK-AAN-ZEE. 
Volgens ontvangen mededeeling van den heer Pre-

sident-keikvoogd heeft de Commissie van beoordeeling 
van de ingezonden ontwerpen voor den bouw eener 
nieuwe kerk te Katwijk-aan-Zee , in overeenstemming 
met cle Kerkvoogden, liet ontwerp met het motto 
„1550 tot 60" der bekroning waardig gekeurd. 

Als inzender en vervaardiger van dit ontwerp werd, 
bij opening van het naambriefje, bekend de heer II. J. 
Jesse, architect te Leiden. 

Behalve het verslag, in dit blad opgenomen onder 
de stukken van het Genootschap A. et A., ontving de 
Redactie van welwillende zijde een uitgewerkte be
schouwing over de antwoorden op bovenstaande prijs
vraag, die tot haar groot leedwezen niet kan geplaatst 
worden, daar het aan de noodige ruimte ontbreekt. 

INGEZONDEN. 
1)1'. A M S T E R D A M S C H E B E U R S P R I J S V R A A G . 

Dat niet velen bijzonder ingenomen zijn inet het weinig of 
niets zeggende rapport der Jury, gelooven wij als eene waarheid 
te mogen aannemen, en dat weinig mededingers over het vol
komen stilzwijgen, waarmede 190 ontwerpen vereerd worden, 
gesticht zijn, meenen wij evenzeer onder de waarheden te 
mogen rangschikken. 

Er is echter eenig licht in die diepe duisternis opgegaan, 
maar het komt weder uit den vreemde tot ons, evenals met 
meer zaken is gebeurd. Het heeft al den schijn, dat som
mige Nederlanders wel hun licht willen laten schijnen, 
mits het maar niet voor hunne lnndgenooten is. Wij hebben 
ons weieens afgevraagd of dat stelselmatig zwijgen ook 
een middel is. om, als er iets achter de schermen gedaan 
moet worden om te slagen, dit zoo stilletjes mogelijk te doen, 
en der goe-gemeente het daar uitgebroede als een afgedane 
zaak, waarop niet terug te komen is, te doen slikken, en is 
dit geschied, er dan ook geen enkel woord over te spreken, 
tenminste niet in het openbaar. Maar ter zake. 

Den 26""" November heeft Professor Raschdorff in eene ver
gadering van de Vercinigung sur Vertretung batiktlnstlerischen 
Interessen in Berlin eenige medcdeelingen gedaan, die be
langrijk genoeg zijn, om ook in Nederland bekendgemaakt 
te worden, waarom wij het daar door hem gesprokene, zooals 
het in N". 07 der Deutsche Bauseitnng voorkomt, hier wen
schen weer te geven. 

Eerst geeft de Professor enkele mededeelingen over de samen
stelling der Jury, enz., diu achterwege kunnen blijven. Dan 
gaat hij voort: 

Vóór de Jury in haar geheel aan het werk toog, had een 
onderzoek en de bezichtiging der ontwerpen plaats door de acht 
architecten in de Jury. Voor dit voorloopig onderzoek van alle 
ontwerpen, splitste zij zich in twee groepen, elke van vier per
sonen, waarna zij, in gemeenschappelijk overleg (waarbij zich 
eene bijna doorgaande eenstemmigheid voordeed) eene uit
scheiding van alle minder goede oplossingen bewerkstelligde. 
Van 201 ontwerpen, waaronder 2 te laat ingezondene, kwamen 
40 voor een nader onderzoek ïn aanmerking ('). 

Voor dit nader onderzoek verdeelde de Jury zich in vieren, 
ieder deel bestaande uit ée'n Nederlander ( l), en een buitenlan
der. Ieder deel nam 10 ontwerpen in nader onderzoek (*). 

0) Waarom is hiervan in hel Juryrapport niets gezegd en zijn dc 
Bommen en motto's van die 40 ontwerpen daarin niet vernield?^ Dat 
toch was geen tijdroovende arbeid. ter/. 

(l) Bij een der vier afdeelingen waren de leden beiden buitenlanders. 
Een vreemde en — bij den stand iler zaken op bouwkundig ge

bied in ons land — aan bedenkingen onderhevige handelwijze. '/M 
heeft waarschijnlijk zooveel invloed op de keuzen gehad , dal geen enkel 
klassiek ontwerp in genade is aangenomen. Ier/. 

Nadat het rapport door de gezamenlijke architecten was vast
gesteld en over ieder ontwerp afzonderlijk was berandslaagd, 
werden door afstemming weder 20 projecten terzijde gelegd. 

Over de overblijvcndcn werd nu ook het oordeel van de leden 
der Jury voor den handel gehoord, die instaat waren omtrent het 
bepaalde in het Programma nog menige, daarin niet opge
nomen , verklaringen te geven. Ten slotte volgde, met deel
neming van alle Juryleden, door afstemming, de keuze der tien 
bekroonde ontwerpen en daarna nog van diegenen, die tot 
den tweeden wedstrijd zouden worden toegelaten. welke laatsten 
reeds bij de vorige keuze alle stemmen op zich vercenigd 
hadden. 

De kunstwaarde der ontwerpen was natuurlijk, zooals altijd, 
buitengewoon verschillend ; het ontbrak echter, naast vele middel
matige projecten, niet aan talrijke goede oplossingen. De 40 
projecten, eerst uitgekozen, konden b.v. allen als zoodanig gelden. 
De voorstelling was ten deele een zeer uitmuntende, zoodat het 
niet te ontkennen was dat de indruk van het zuiver schilderachtig 
moment te veel de overhand verkceg. Daarbij heerschte, zoowel 
in de uitvoering als in de stylistische opvatting, die zich nauw 
aan dc Nederlandsche Renaissance aansloot, in het algemeen 
zooveel gelijkvormigheid, dat het slechts bij betrekkelijk weinig 
ontwerpen mogelijk was, uit het kunstige handschrift (?) de 
nationaliteit en school van den ontwerper te raden. Ook de 
motto's gaven hiervoor geen goede handleiding, wijl door de 
concurrenten blijkbaar met voorliefde een motto uit een vreemde 
taal (door dc Duitschers o a. uit dc Fransche en Holland
sche) gekozen was. Toch blijkt uit alles, dat dc Duitsche 
bouwkunst bij dezen internationalen wedstrijd zich eervol heeft 
staande gehouden. 

Voor de waardeering der ontwerpen uiteen practisch oogpunt 
kwamen, door de ophelderingen, die door de Nederlandsche en 
voornamelijk door de handelsleden der Jury gegeven werden, 
verschillende vragen in overweging, die, helaas, niet in het 
Programma opgenomen waren. 

Wat . in de eerste plaats, de uit de ligging van het bouwterrein 
voortvloeiende voorwaarden betreft, moest vóór alles een waar
dig en monumentaal voorkomen van den kortsten gevel een hoofd-
vereischte zijn, daar deze naar het Paleis en de voornaamste 
stadsgedeelten gekeerd is; maar dc tegenovergestelde, naar het 
water gekeerde, gevel, die vanuit het Centraalstation gezien 
wordt, is als bijna van gelijke waarde aan te merken. Aan 
deze beide fronten moesten dan ook de hoofdingangen gemaakt 
worden. 

De bepaling in het Programma, dat aan cen der lange zijden 
van het bouwterrein een deel der straat niet arcades kon 
bebouwd worden, was in de Duitsche ontwerpen over het al
gemeen goed begrepen, terwijl enkele Fransche ontwerpen te 
dier plaatse trappen, enz. vertoonden en van mededinging uit
gesloten moeten worden. 

Een der gewichtigste bepalingen van het programma, dat 
een enkele beurszaal van 4000 M' ; moest gemaakt worden, sloot, 
zooals bleek, doorgaans niet uit, dat binnen de zaal (b.v. door 
galerijen enz.) afzonderlijke afdeelingen gemaakt werden; integen
deel werd een dergelijke samenstelling wenschelijk geacht. Daarde 
goederenbeurs ongeveer 2200, de effectenbeurs 1000 en dc graan
beurs 800 M - vorderden, werd reeds vanzelf een scheiding 
van de zaal in vier afdeelingen aangegeven, van welke de 
beide middelste aan den goederenhandel toegewezen konden 
worden. Ontwerpen, die zulk eene verdeeling ten grondslag 
hadden, verwierven cen bijzondere voorkeur (*). 

Als bijzonder gewichtig en beslissend werd het ook geacht, 
dat de graanbeurs hare plaats aan het Noorden ontving, zoodat 
de tot onderzoek der graansoorten gevorderde nevenlokalen, 
die een helder noordelijk licht behoeven, op de wijze van 
groote ateliers aangelegd konden worden (ƒ'). Ook werd er 
waarde aan gehecht dat de graanbeurs, die den gcheelen 
dag gebruikt wordt, in de gemakkelijkste verbinding met de 
restauratie stond (*), 

Een betrekkelijk geringe rol speelde daarentegen de door 
vele concurrenten als van groot gewicht behandelde vraag, 
omtrent afzonderlijke ingangen voor abonnenten en niet-abon-
nenten; het werd voldoende geacht, wanneer cle gelegenheid 
aanwezig was de laatstgenoemden door tourniquets te doen 
binnenkomen (:). 

Na deze algemeene inlichtingen, ging de spreker ertoe over, 
de 10 bekroonde en meer andere, bijzonder eigenaardig opge
vatte ontwerpen, waarvan de algemeene inrichting door schetsen 
op het bord aangetoond werd, afzonderlijk te bespreken. 
Daar ons (*) van 'andere zijde een door schetsen opgehelderd 

(!) Waren de voor ieder onderdeel gevorderde oppervlakten in het 
Programma vernield geweest, dan zou deze voorkeur beter te verklaren 
zijn geweest dan thans. ' ' r / ' 

(••) Men leze wat omtrent dit onderwerp in de rapporten der Jury 
gezegd wordt. * e r / . 

(«) Ook van deze nadere aanwijzing is niets in bet Programma ver
meld. 

(') Jammer dat ook dit niet uit het Programma blijkt \ ele mede
dingers zouden dan waarschijnlijk over dit punt minder in angst heb
ben verkeerd. Vert. 

(») Dc Deutsche Bauzeilung. Ver/. 
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verslag over de prijsvraag is toegezegd en vermoedelijk ook 
nog een beoordeeling der Jury ter openbaarmaking wordt 
tegemoetgezien, zien wij er van af, om van dit gedeelte der 
voordracht, die aan het einde een levendige bijval ten deel 
viel, verslag te geven. 

Op deze voordracht volgde een kort debat, over de ook bij 
deze prijsvraag aan het licht gekomen gebreken van de ge
bruikelijke behandeling van prijsvragen. 

De heer Kyllmann hekelde met nadruk het feit, dat zulke ge
wichtige, ja beslissende bepalingen, als de door den rede
naar aangehaalde practische gezichtspunten, niet in het Pro
gramma opgenomen en daardoor den vreemden mededingers (*) 
onbekend gebleven zijn, en waarschuwde ervoor aan derge
lijke internationale prijsvragen mede te werken, als men niet 
in de gelegenheid is zich met de plaatselijke omstandigheden 
in kennis te stellen. Hij achtte het ook gewenscht, dat in 
dergelijke gevallen een commissie in het leven werd geroepen, 
waar men inlichtingen omtrent twijfelachtige punten zou kun
nen bekomen. 

De heer Fritsch wees erop, dat men daarnaar gestreefd had 
bij eenige nieuwere Duitsche prijsvragen, o. a. bij de jongste 
prijsvraag voor de uitbreiding der Berlijnsche Museums, door 
het houden eener samenspreking van de mededingers met de 
bouwheeren en de Jury, en dat daarmede ongetwijfeld de weg 
voor een zeer belangrijke verbetering geopend is. In het al
gemeen is de deelneming aan een internationale prijsvraag 
altijd min of meer een loterijspel en bestaat er zelfs voor hen, die 
den plaatselijken toestand in oogenschouw nemen, weinig 
waarborg, dat de gegeven inlichtingen vertrouwbaar zijn. Het 
is voldoende bekend, dat reeds menig architect het offer werd 
van verkeerde inlichtingen, hem verstrekt door personen, die 
schijnbaar de hoogste autoriteit bezaten, maar in werkelijk
heid slechts hunne eigen inzichten mededeelden. De pogin
gen tot verdere verbetering van onze internationale- en na
tionale prijsvragen moeten steeds daarheen gericht zijn, dat 
het Programma alle zakelijke bepalingen van het verlangde 
en alle voor de oplossing gewichtige wenschen van den bouw
heer, zoo volkomen en volledig mogelijk, te kennen geeft. Zal 
een Programma de grondslag zijn voor de latere door de Jury 
te 'nemen beslissing, dan kan het, strikt genomen, slechts 
voortkomen uit beraadslaging en overleg van den bouw
heer met de Jury en de concurrenten, en daarom moet vóór 
de openbaarmaking de Jury bijeenkomen en door haar het 
Programma, na grondige beraadslaging, gemeenschappelijk 
worden vastgesteld ('"). X . 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

A F D E E L I N G A R N H E M . 

Vergadering van 17 December 1884. 
Na goedkeuring van de notulen, werd den leden be

kendgemaakt, dat het lid Smeijtink heeft bedankt. 

Van het Bestuur der Maatschappij is een schrijven 
ontvangen over de zending der bekroonde prijsvragen 
1883 en een circulaire, inhoudende de volgende vra
gen, die op de eerstvolgende Meivergadering zullen 
behandeld worden: 

I. Welke eischen dient men te stellen aan een goede 
regeling van vakonderwijs voor de handwerkslieden in 
de bouwambachten? 

II. Welke eischen dient men te stellen aan een goede 
regeling van het onderwijs, meer bepaald voor de op
leiding van bouwopzichters ? 

Tevens zond het bestuur eenige exemplaren van de 
voorwaarden, bij het uitschrijven van prijsvragen in-
acht te nemen , met verzoek die aan te bevelen waar 
dit voorkomt, en zooveel mogelijk het Bestuur van het 
plan tot uitschrijving eener prijsvrrag in kennis te stellen. 

Besloten werd om de leesavonden af te schaffen, en 
voor dat geld aan te koopen de Emulation, benevens 
2 deelen van Kugler, „Geschichte der Baukunst". 

De rekening en verantwoording van het afgeloopen 
en de begrooting voor het volgend jaar werden on- j 
der dankbetuiging aan den Penningmeester goedge
keurd , en de heeren Van Wadenoyen en Berghuis als 
bestuursleden herkozen. 

(*) Waarschijnlijk ook wel «/tV-vreemden. 
(I0) Hoewel niet alles van het na de voordracht van den heer Kasch-

dnrft" verhandelde, onmiddellijk met het onderwerp van deze bijdrage 
in verband staat, meenden wij toch, om de wenken die het beval, 
het niet achterwege te moeten laten. IW/. ' 

Daarna gaf de Voorzitter het woord aan den heer 
Traanboer, die eenige zeer interessante mededeelingen 
deed over de inrichting van brandkelders, wat betreft 
het smidsvak. Spreker behandelde de constructie van den 
brandvrijen kelder der heeren Van Cappelle & Co., waar
aan geen vuurvaste steen gebruikt is. Dit mocht voor 
kelders boven den grond aanbevelenswaardig zijn, daar
beneden is het niet noodig. Rondom de bovengenoemde 
kelders had spreker op 0.10 M. afstand van de muren 
een pantser van 0.007 M. dikke platen aangebracht, 
die met bouten en moeren verbonden zijn, daar de 
ruimte niet toeliet deze te klinken. Dit pantser is ook 
onder het gewelf gemaakt en wordt door gekruiste 
ijzeren binten gedragen. De ijzeren deuren bestaan 
uit 0.013 M. dikke platen, waarvan de tusschenruimte 
met asch opgevuld is. In deze kelders zijn ijzeren 
kasten geplaatst, die in kleinere kasten ingedeeld zijn. 
Alle sleutels zijn verschillend en werden machinaal ver
vaardigd. Daarvoor bestaan stelbanken, waarmede men 
een soootal verschillende sleutels kan maken. De 
vroegere firma Wertheim had er zelfs eene voor 50000 
sleutels, die telkens door het verstellen der vinnen een 
anderen sleutel leverde. 

Na eenige besprekingen omtrent de keuze van vuur
vaste steen of goede harde klinkers, werd den heer 
Traanboer door den Voorzitter dank betuigd voor zijne 
bijdrage en werd de vergadering gesloten, 

A F D E E L I N G R O T T E R D A M . 
Vergadering van 19 December 1884. 

Dc notulen werden gelezen en onveranderd goed
gekeurd. 

Ingekomen is een schrijven van de Maatschappij, in
houdende de volgende punten : 

1 °. welke eischen dient men te stellen om een goede 
regeling van vakonderwijs voor de handwerkslieden in 
de bouwambachten te verkrijgen? 

2". welke eischen dient men te stellen aan een goede 
regeling van het onderwijs, meer bepaald voor de op
leiding van bouwopzichters? 

Deze vragen zullen op de eerstvolgende vergadering 
behandeld worden. Ook vraagt het Hoofdbestuur om 
de gestelde regelen in acht te nemen betreffende de 
uitschrijving van prijsvragen, waar en wanneer dit ver-
eischt wordt en het Bestuur steeds zoo spoedig moge
lijk in te lichten, indien het uitschrijven eener prijs
vraag in de stad, waar de Afdeeling gevestigd is of in 
hare omgeving, kan verwacht worden. 

Voorts kwam ter tafel dc van het Bestuur ontvan
gen circulaire , betreffende de Permanente Tentoonstel
ling van bouwartikelen enz., die in Mei 1885 ge
opend zal worden in het daartoe ingerichte gebouw 
aan de Mamixstraat bij het Leidscheplein te Amster
dam. Dit gebouw zal tevens het vereenigingspunt zijn 
van de leden der Maatschappij, die er eene goed 
voorziene bibliotheek zullen vinden en er hunne ver
gaderingen kunnen houden , en waar tevens de gelegen
heid wordt aangeboden, om hunne ontwerpen tentoon 
te stellen. Een Commissie is benoemd voor de behar
tiging van dc belangen der inzenders. Deze bestaat, 
voor liet eerste jaar, uit de heeren: J. dc Haan , Jacob 
F. Klinkhamer, P. F. Laarman, C. T. J. Louis Rieber, 
J. 1'. F. van Ros::em en H . J. Wolter. Tevens ging 
bij de circulaire een inschrijvingsbiljet voor de benoo-
digde hoeveelheid grond- en muurvlakte, alsmede een 
reglement voor de Permanente Tentoonstelling met tarief 
der huurprijzen van de grond- of tafelvlakte en wand
vlakte per M ' (kortheidshalve deelen wij hier de cir
culaire en het reglement .niet verder mede). Ook was 
nog het bericht van het Bestuur ingekomen, dat de 
bekroonde ontwerpen op de prijsvragen der Maatschappij, 

2 o December 1884. D E O P M E R K E R . 453 

spoedig verzonden worden en 14 Januari a. s. te Rot
terdam kunnen zijn. De Voorzitter geeft de toezegging, 
dat die ontwerpen den gehcelen dag tentoongesteld 
zullen worden. 

Alsnu komt aan de orde de rekening van den 
Penningmeester, die wordt nagezien en accoord be
vonden door een Commissie, bestaande uit de heeren 
Jansen, Braat en Leenang. 

De Voorzitter zegt den Penningmeester dank voor 
zijn gehouden beheer, waarna deze de begrooting van 
ontvangsten en uitgaven voor het volgend jaar ter tafel 
brengt, die in ontvangst en uitgaaf sluit met een be
drag van y'757.06 en een vermoedelijk batig saldo van 

ƒ 5 2 . In 1884 hebben 5 plaatselijke leden niet betaald, 
3 hebben bedankt cn 2 zijn overleden, zoodat de Af
deeling op 1 Januari 1885 , 33 gewone en 91 plaatse
lijke leden telt, tegen 33 gewone en 101 plaatselijke 
leden op I Januari 1884, alzoo eene vermindering van 
10 leden. Aan de beurt van aftreding waren de heeren 
Van der Goes en Kanters. De eerste werd herkozen 
en in plaats van den heer Kanters, die verzocht niet 
in aanmerking te komen , werd .benoemd de heer C . M . 
Droogleever Fortuyn. De heer Van der Goes nam de 
benoeming, onder toejuiching der vergadering, aan, 
terwijl de heer Droogleever de benoeming in over
weging zou nemen. Den heer Kanters werd een hartelijk 
woord van hulde gebracht voor zijn toewijding als Pen
ningmeester. 

Door den heer Voorhoeve werd verslag uitgebracht 
omtrent de werkzaamheden der Commissie, benoemd 
in een vorige vergadering om een onderzoek in te stellen 
in zake de werkeloosheid te Rotterdam. Zooals be
sloten was , had de Commissie zich in contact gesteld met 
de Vereeniging tot verbetering van Armenzorg, afdee
ling Werkbureau. Door deze Vereeniging waren reeds 
te voren 3 Commissiën benoemd , om te onderzoeken 
of er werkeloosheid heerscht 1" in den handel, 2° in 
de fabrieken en 3" in de ambachten. Het resultaat 
WOjS, dat de Commissie omtrent den handel een zeer 
gunstig rapport uitbracht; daar heerscht overvloed 

krijgbaar is. Dus hebben velen geen werk. Ook 
de ongunstige tijdsomstandigheden maken, dat particu
lieren evenmin werken in 't leven roepen. De inrek-
king der wet op den vrijdom van 'grondlasten met 
primo Januari 1885 doet nog veel goed, daar velen, 
met het oog op dien vrijdom, nog in dit jaar bouw
werken hebben aangevangen, die zij anders nog hadden 
uitgesteld. Hierdoor zal later in het bouwvak nog 
meer stilstand komen en daarom mag wel ernstig na
gedacht worden over de gevolgen, die deze toestand 
zal teweegbrengen. Er moet bij een dergelijken nood 
werk verschaft worden en, bij voorkeur, werk van 
algemeen nut. Het is onze plicht die honderden flinke 
werklieden aan werk te helpen , waardoor achteruitgang 
cn ellende kan voorkomen worden. De plannen daar
toe moeten spoedig beraamd worden, om gereed te 
zijn, zoodra een beslissing genomen moet worden. De 
Commissie stelde daarom voor, in vereeniging met 
Fabriek- en Handwerksnijverheid die plannen te be
spreken. 

De Commissie van het bovengenoemd Werkbureau 
bedankte voor de bereidwillige hulp. door het opmaken 
verschaft, dat haar zeer te stade kwam. Armenzorg 
zal haar zedelijken steun verleenen om geld bij parti
culieren te vragen , ten einde werken te kunnen aan
leggen , die volgens de Commissie nuttig worden ge
acht. De Voorzitter zegt der Commissie dank en keurt 
't goed, dat deze permanent blijft om met Fabriek
en Handwerksnijverheid samen te werken. De heer 
Voorhoeve herinnert, dat het plan afhankelijk moet zijn 
van den aard cn omvang der werkeloosheid. De hee
ren Egelie en Droogleever Fortuyn dringen op een 
meer practisch resultaat aan. Vooral de laatste spre
ker doet uitkomen , dat een bepaald onderzoek om
trent het getal werkeloozen dient gedaan te worden. 

De heer Voorhoeve zegt, dat de Commissie in den 
geest van Armenzorg haar mandaat heeft ten uitvoer 
gebracht, en dat zij slechts hare eigen opinie en 
de informatiën bij anderen had meegedeeld. Om echter 
te weten, hoe groot de omvang der werkeloosheid is, 

van werk inplaats van werkeloosheid. Ambachtslieden | zou een oproeping moeten geschieden. De heer Kan
ters waarschuwt tegen een dergelijk openlijk optreden; 
immers als men de groote trom roert en men heeft 
dc werkeloozen bij elkander . . . wat dan ?! Is men dan 
niet verplicht om werk te verschaffen? 

Dc heer Droogleever ziet ook het gevaar daarvan 
in, en stelt Amsterdam tot voorbeeld, waar nu reeds 
ruim 3000 werkeloozen zich hebben aangemeld, ter
wijl 't de grootste moeite en inspanning kost , de klein
ste helft aan 't werk te zetten. Wel heeft men f 100,000 
bij elkander, maar zelfs met zoo'n bedrag zal Amster
dam spoedig met dc handen in 't haar zitten. Hij 
komt dus tot de overtuiging dat er geen plannen 
moeten worden gemaakt wanneer men ze niet uitvoert. 
De heer Egelie wil alléén werk verschaffen op ons 
terrein. Ten slotte wordt bepaald, dat de Commissie 
zal werkzaam blijven , om te doen, wat in deze noodig 
zal blijken. ( Wórdt vervolgd.) 

melden zich voor sjouw- en dergelijk werk voortdurend 
aan. De Commissie, die een onderzoek ingesteld had 
in de fabrieken, bracht een ongunstig rapport uit. 
Daar heerscht werkeloosheid. De Commissie tot onder
zoek naar den toestand der ambachten was nog niet 
gereed, weshalve onze Commissie haar de behulpzame 
hand bood en dadelijk een onderzoek in 't werk stelde. 
Het verslag te dier zake aan Armenzorg werd alsnu 
door haar voorgelezen. 

Het was bepaald ongunstig. Door eigen ervaring 
en onderzoek werd daarin geconstateerd, dat, ofschoon 
de werkbazen doen wat zij kunnen om hunne werk
lieden in dienst te houden, cr toch een massa bekwame 
en goedgezinde werklieden zonder werk zijn. Als 
redenen werden opgegeven, dat de bouwondernemers 
hun speculatiebouw staken, omdat er te veel huizen 
onbewoond zijn, en geld op hypotheek moeilijk ver-

B E Ü R S P L A N N°. 70, 
ofschoon niet bekroond, bezit in mijn 
oog van alle projecten de meeste archi
tectonische waarde, en bovendien het wer-
lijke karakter van een beurs. 

Ik noodig den ontwerper beleefd uit, 
eens kennis te willen maken door te schrij
ven onder de letters J. S. aan het bureau 
Opmerker te Arnhem. H . 

"~ B I N N E N L A N D S C H ^ B Ë R I C H T Ë N . 
KNKHUIZKN. Voor de vaceerende be

trekking van gemeente-architect, op een 
traktement van ƒ 1200, hebben zich niet 
minder dan ruim honderd sollicitanten 
aangemeld. 

DEVENTER. Van de vijf antwoorden, 
ingekomen op de prijsvraag voor het bou
wen van een nieuwe soc ië te i t enz. voor 
de Bouwkundige Vereeniging, heeft de 
Jury het plan van den heer A . F. M. Vos
man met den prijs, en dat van den heer 
J. H. Bolink met de premie bekroond-

BENOEMINGEN. 
Te Vlaardingen is tot opzichter der ge

meentewerken benoemd de heer R. K. 
Feenstra, te Klburg. 

Na eenige discussie in den Gemeenteraad 
werd de heer R. E . Kuipers definitief tot 
gemeente-opzichter te Nicuweramstel aan
gesteld. 

A D V E R T E N T I E N . _ 

Inschrijving 
wordt gevraagd voor do levering van 

400,000 Straatklinkers 
franco op den wal te /u/p/ien, waarvan 
100,000 binnen v ier w e k e n , en de rest 
vóór 1 Mei 1885, op bestelling te leveren. 

Billetten met bijvoeging van gewaarmerkt 
monster, franco in te zentien ten Raadhuize 
te fleYpifirtl TfMr Dingldag*. oü December a. s. 
des namiddags te i urn'. 



454 D E O P M E R K E R . 20 December 1884. 

Rotterdamsche Diergaarde, i 
H E T BESTUUR der Rotterdamsche Dier- I 

gaarde is voornemens op 3 Januari 1885 aan 
te besteden: 

H e t m a k e n en stel len v a n I J Z E - j 
R E N P E R K E N v o o r een R O O F - \ 
V O G E L G E B O T J W . 

Bestik en voorwaarden te bekomen bjj d' 
Portiers tegen betaling van 25 cents. 

Aanbesteding. 
Op Woensdag 24 December 1884, des avonds 

ten 8 ure, aal in het Café >dn den bonten Os", 
Molenstraat te Nijmegen, worden aanbesteed: 

H e t m a k e n v a n een G e b o u w , be
staande u i t D u b b e l w o o n h u i s en 
P a k h u i z e n , aan don W e u r t s c h o n 
W e g te Ni jmegen. 

De teekeningen liggen van af den 17 De
cember e k. ter visie in genoemd Café , ter
wijl bestekken, tegen betaling van M) cent, 
verkrijgbaar zijn bjj den boekdrukker E . E . 
M A C D O N A L D . 

Aanwijzing op het terrein, op den dag der 
aanbesteding des voormiddags te half elf ure. 

Inlichtingen geven de architecten I'. II. 
S C H E L T E M A en .1. KN00P8 .Ir., In de 
Betou-straat 15, Nijmegen. 

Ministerie van Justitie. 
R E C H T S G E B O U W E Q N GEVANGENISSEN 

Aanbesteding. 
O]' Dinsdag den 30 December 1884. des na

middags te een ure. zal in een der localen 
van het Ministerie van Justitie, op het Plein 
te 's Graernnage, bjj enkele inschrijving wor
den aanbesteed: 

H e t u i tvoeren v a n v e r n i e u w i n g e n 
en herste l l ingen aan- en het on
d e r h o u d e n , gedurende 1885, 
1886 en 1887, v a n : 

de recht sgebouwen te A r n h e m , 
Z u t p h e n , T i e l , U t r e c h t , A m e r s 
foort, D o r d r e c h t e n L e i d e n ; 

de gevangenissen te A r n h e m , Z u t 
phen , T i e l , U t r e c h t , Mont foort , 
R o t t e r d a m , D o r d r e c h t e n 's G r a -
venhage. 

De best'kken liggen ter lezing: te '.« Gra-
venhage. in gemeld locaal van het Ministerie 
van Justitie, te Arnhem, 'Zutphen, Tiel, Utrecht, 
Amersfoort, Dordrecht en Leiden: in de rechts
gebouwen: te Zutphen, Moi/foort, Rotterdam 
en '* Gracenhage, in de gevangenissen. 

Zjj zijn voorts op franco aanvrage te be
komen aan het Ministerie van Justitie: bo-
vemlien voor Arnhem, bij den Opzichter VV.j 
A. NICOLA; voor Zutphen bij den Opzichter 
11. B E E K H O U T ; voor Kei, bij den Opzich
ter 0. A. S C H O L T E N ; voor Utrecht, Amers
foort en Montfoorl, bij den Hoofdopzichter 
P. K R E B E K te Utrecht; voor Rotterdam en 
Dordrecht, hij den Hoofdopzichter G. I. V A N 
DER GOES te Botterdam; voor 'sGraveuhage, 
bjj den Opzichter J . II. P F E I F F E R ; en voor 
Leiden, bij den Opzichter ,1. ROEM. 

Inlichtingen worden gegeven door den In
genieur-Architect voor di' gevangenissen en 
rechtsgebouwen W. C . M E T Z E L A A R te 't Gra
cenhage en door de Opzichters bovengenoemd. 

Aanwijzing zal worden gedaan te Arnhem, 
Zutphen, Tiet, Utrecht, Rrt/erdam, 's Gracen
hage en Leiden, Woensdag 24 December, des 
voormiddags te '.I ure: voor Arnhem, Zu/ptien, 
Tiel en Utrecht, beginnende aan de rechts
gebouwen, voor Rotterdam aan het Huis van 
Arrest; te Amersfoort en Dordrecht. Dinsdag 
den 23 December, des voormiddags te 10 
ure, voor Dordrecht beginnende aan het rechts-
gebouw; te Montfoorl, Zaterdag den 27 De
cember, des namiddags te 1 ure. 

's Gracenhage, den 12 December 1S84. 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, 
C L A N T . 

1 B U R G E M E E S T E R EN WETHOUDERS der 
' Gemeente AMSTERDAM, zullen op Maandag 

29 December 1884. op het Raadhuis, te 12 
; uur des middags, in het openbaar aanbesteden: 

a. H e t v e r b o u w e n van de openbare 
lagere s choo l d e r l e klasse N". 12 
i n de M a r n i x s t r a a t ; 

b. H e t v e r b o u w e n v a n de oponbare 
lagere schoo l der lo klasse N". 8, 
i n de P lanc iuss traa t ; 

c. H e t v e r b o u w e n v a n do oponbare 
lagere s choo l der le klasse N ° 15, 
i n de W i l l e m s t r a a t ; en 

d. het s te l len v a n tro t to irbanden 
en het l everen v a n s teenhou-
w e r s a r b e i d gedurende het jaar 
1885. 

De voorwaarden dezer aanbeiteding. de 
sub a, b en e genoemde ieder met één tee
kening, zijn uilsluitend te verkrijgen ter 
Drukkerij der Gemeente, tegen betaling van 
ƒ 1.— ieder, en ƒ 0 . 1 5 voor de sub d ge
noemde. 

Inlichtingen worden gegeven, voor de sub 
,a, li en c genoemde, ten kantore van den 
I Stada-Architect op het Raadhui», kamer N". 
I 10], en voor de sub '/ genoemde, ten kan-
' tore van den Stails-lngenieur op het Raad

huis, kamer N". 10(1, des ochtends van 10— 
12 uur. ïturaemee>ter en Wethouders room.: 

V A N T I E N H O V E N . 
lie Secretaris, 

L E J O L L E . 
Amsterdam, 17 December ls84. 

AANBESTEDING. 
B U R G E M E E S T E R en W E T H O U D E R S der 

Gemeente ARNHEM zuil n in liet openbaar 
ten Geuieentehuize aanbesteden, des voormid
dags 11 uur: 

a. op Dinsdag 23 December 1884: 
1°. H e t o n d e r h o u d v a n de School 

g e b o u w e n i n 1 8 8 5 , i n 4 pereee
l e n ; 

2*. H e t o n d e r h o u d v a n de Bes tra
t ingen gedurende het jaar 1 8 8 5 . 

b. op Woensdag 24 December 1884: 
1*. H e t o n d e r h o u d v a n de G e m o e n -

tegebouwen enz. i n 1 8 8 5 , i n 4 
pereee len; 

2". H e t o n d o r h o u d v a n eenige G e 
meentewerken gedurende het 
jaar 1 8 8 5 . 

Teekeningen ter inzage bureau Publieke 
Werken; Bestekken tegen betaling ter Se
cretarie verkrijgbaar. 

Aanbesteding 
School cii Oi i t l erwi j / tTswoi i i i i g . 

B U R G E M E E S T E R KN W ETIlOUDERSder 
Gemeente llillegerslierg, zullen, behoudens na
dere goedkeuring, op Woensdag 24 December 
1884, des namiddags ten één ure, op het 
Raadhuis aldaar, aanbesteden: 

H e t b o u w e n v a n eene schoo l voor 
192 l e er l ingen , met onderwij 
zerswoning en verder bijbehoo-
r e n te H i l l i g e r s b e r g . 

Bestek en teekeningen liggen van af den 
lf>"'° dezer ter inzage ter Gemeente-Secre
tarie; deze zjjn aldaar tegen betaling van 
ƒ 1 . 5 0 per stel mede verkrjjgbaar, alsook ten 
kantore van den architect II. WESSTRA Jr. 
te 's-Gravenhage, waar tevens dageljjks van 
'J tot 1 uur, nadere inlichtingen zjjn te bekomen. 

Aanwjjzing in loco ov, Zaturdag 20 Decem
ber a.B. des voormiddag! ten elf ure. 

De gezegelde inschrjjvingsbiljetten moeten 
bezorgd worden ter Gemeente-Secretarie, 
welke op de werkdagen van 0 tot 1 ure ge
opend is. 

Jlurgemeester en Wethouders voorn.: 
De Rurqemeester, 

L E F È V R E DE M ONTIGNY. 
De Wethouder L. S., 

P. VISSER. 

Bouwkundig Opzichter. 
Bjj de Gemeente-Werken te Arnhem wordt 

g e v r a a g d , tegen een salaris van ƒ 1000.00 
per jaar, 

een Bouwkundig Opzichter, 
die net kan teekenen en vooral détailleercn, 
eenige ondervinding heeft opgedaan, en ge
schikt is het toezicht van een belangrijk werk 
op zich te nemen. 

Zich aan te melden liefst in persoon of 
met franco brieven, onder overlegging der 
gevorderde bewjjsstukken, aan het bureau 
van den Gemeente-Architect ter Secretarie, 
vóór 1 Januari 1885. 

^ N B Ê S T E D I N G . 
COMMISSARISSEN der Sociëteit Harmo

nie , te Rotterdam, zjjn voornemens op den 
2 9 * " December 1834, des namiddags te drie 
uren, in een der Lokalen der Sociëte i t , aan 
te besteden: 

H e t a f b r e k e n en v e r b o u w e n v a n 
do bestaande S T O E L E N - e n 
C O U L I S S E N - B E R G P L A A T S e n 
het b o u w e n v a n oon L O K A A L 
en A A N H O O R E N , d ienst ig v o o r 
Ciib'-Concert enz. , op de P laa t s 
der S o c i ë t e i t « H a r m o n i e " te R o t 
terdam. 

Van af den 174'" December e. k. zullen 
de teekeningen ter visie liggen in een der 
Lokalen bovengenoemd en aldaar de bestek
ken verkrijgbaarsqjn tegen b taling van ƒ 0 . 5 0 . 

Aanwijzing in loeo zal plaati hebben op 
den 24 , l ,'n December a. s., des voormiddags 
te 10 uren, terwijl inmiddels alle inlichtin
gen te bekomen zijn bij den Architect A. V A N 
AMEYDE.N V A N D U Y M D z . , Schiedamsche 
Singel 05, te Rotterdam. 

Rotterdam, 14 December 1884. 

Inschrijving 
0I> 

Vrijdag 26 December 1884, 
in het Timmerhuis te Rotterdam, 

n a a r <l«» a.y.'-i ' S i ? . v a n : 
G e t r o k k o n IJzeren P i j p e n , IJze

ren en K o p e r e n F i t t ings , B r a n -
d o r s , L a n t a a r n r u i t e n , V e r t i n d 
looden B u i z e n , R o o d e n gee l 
k o p e r e n Pij p , L a m p e n g l a z e n , 
K a p p e n , B a l l o n s , H o u t s c h r o e -
ven, K l i n k n a g e l s , V i j l e n , Schop
pen, Patent-olie, Li jn-o l ie , Z a c h t 
V e t , V e t (roet), K a a r s e n , L o o d 
w i t , L a m p k a t o e n , Poetskatoen 
en L a p p e n , Sponzen , Zeemve l 
len, Snui t v a n v las , S tr ik touw, 
B r u i n w e r k , H o u t s k o l e n , Spie-
borstels, Bezems, P a p i e r e n zak
k e n en B o r d p a p i e r , K a l k , Smee-
en Plaat i jzer , Gegoten I jzer 
w e r k en andero Magazijngoede
r e n , ten dienste der Gemeente-
Gas fabr ieken te R o t t e r d a m . 

De voorwaarden liggen, op de gewone 
dagen en uren. ter lezing op het kantoor der 
Gemeente-Gasfabrieken, Oost-Zeedijk, en zjjn 
voor den prjjs van 25 cents, verkrijgbaar bjj 
Wed. P. VAN W A E S B E R G E i:s ZOON, Boek
drukkers aan den Houttuin No. 73, alwaar 
ook ile gezegelde insebrijvingbilletten tegen 
betaling van 22'/, cents verkrjjgbaar zijn. 

a P A R K E T V L O E R E N . d 
3 VILLEROY & BOCH, METTLACH g 
S BOCH F r è r e s , MAUBEUGE \ft 
3 MINTON, HOLLINS & C".. STOKE £ 
a» bij (le Vertcjir-nwooriligcri en Depothouders; jji 

g D E L I N T Sc O . , g 
Oostzeedjjk 248, Rotterdam, 
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Provincie Z U I D - H O L L A N D . 

AANBESTEDING. 
OJI Maandag den 2 2 " ' " December 1884, des 

voormiddags ten 11'/, ure, zal onder nadere 

foeilkeuring, door den Voorzitter of door een 
er Leden van het College van Gedeputeerde 

Staten der Provincie Zuid-Holland, en in bjj-
zjjn van den Hoofd-Ingenieur van den Pro
vincialen Waterstaat in Zuid-Bolland, aan 
het lokaal van het Provinciaal Bestuur te 
's-Gravnhage, worden aanbesteed: 

H e t o n d e r h o u d e n van- en het 
doen v a n E E N I G E H E R S T E L 
L I N G E N aan het g e b o u w v a n 
het P r o v i n c i a a l G o u v e r n e m e n t 
v a n Z u i d - H o l l a n d , to ' s -Graven
hage , g e d u r e n d e twee jaren i n 
gaande 1 J a n u a r i 1885 e n e in
digende 31 D e c e m b e r 1888. 

Deze aanbesteding zal geschieden bjj enkele 
inschrijving, overeenkomstig j{ 441 der A l -
gem ee ne Voorseh ri ft en. 

De inschrijvingsbilletten moeten zjjn ge
schreven op een zegel van vijftien cents in 
hoofdsom en door den aannemer en zijne bor
gen zijn onderteekend. 

Zij moeten zjjn ingericht volgens onder
staand model: 

»De ondergeteekende (naam en voornamen 
«voluit geschreven) wonende te 
«Provincie ilomiciliuui kiezende 
»te (*) by , verbindt 
«zich bjj onderteeketiing dezes, overeenkom-
ostig de voorwaarden van aanbesteding ver-
»vat in het bestek goedgekeurd 2 December 
«ÏS^I-, tot de aanneming van het nmlerhou-
»den van- en het doen van eenige hirstel-
tlingen aan het gebouw van het Provinciaal 
«Gouvernement van Zuid-Holland, te '.t Gra
nen hoge, gedurende twee jaren, ingaande 
«1 Januari 1885 en eindigende 31 Decem-
ftber 188(1, voor eene som van (het bedrag 
»in letters) zegge ƒ (het bedrag in ejjfers). 

«Tot borgen stellen zich: (namen en voor-
«namen voluit geschreven) wonende te 
«Provincie 

«Gedaan te den 1884. 
De borgen. De aannemer, 

(*) Hier in te vullen ale(n) zij/'eu huize» 
of, zoo de aannemer bjj een ander domicilie 
kiest, alsdan te vernielden diens naam en 
woonplaats. 

Het bestek ligt ter lezing aan het lokaal 
van het Provinciaal Bestuur van Zuid-Holland 
te 's Grarenlage, en is voorts, o\t franco•d:tn-
vrage, tegen betaling der kosten, te beko
men bij den boekhandelaar Firma G E B R O E 
DERS VAN C L E E F F , Spui n". 2S«, te 's-Gra
venhage en door zjjne tusschen komst in de 
voornaamste gemeenten des Rijks. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen bjj 
den Hoofdingenieur van den Provincialen 
Waterstaat in Zuid-Holland, .1. V A N DER 
V E G T , te 's-Graoenhage, terwijl aanwjjzing 
in loco zal gehouden worden op Woensdag 
en Donderdag, de aanbesteding voorafgaande, 
des voormiddags ten 10 ure. 

De Gedeputeerde Staten der Provincie 
Zuid-Holland, 

F O C K , Voorzitter. 
P. T A V E N R A A T , Griffier. 

I.osanges , 
IJzeren Haken, 

eil Zijlirkl., 
IJzeren denouwen, 
(legalv. IJzeren 

Emmers, ïnlilien, 

Vraaul Catalog. T ( i i e , e r S ' e " ! ' m < 

N E D E H L . 1 VERZINKFAIfKIKK, 

Van der b i n d e n & Co. 
U a l v . op Dordrecht. 

Zuinigheids- INiet aangroeien-
.. I de en rocstwe-

Koosternzers.| r e u dc Verven. 

Teeken- Calqueer- en Millimeterpapier 
uit de fabriek der Heeren CARL SCHLEICHER & S C H U I L , Duren, 

De verschillende soorten T e e k e n p a p i e r van bovengenoemde Fabriek, waarvan voort
durend Monsters in verschillende Binnen- en Huitenlandsche Vakbladen zjjn bjjgevoegd, 
zjjn meerendeels direct voorradig en tot den daarop aangegeven prjjs, zonder eenige 
v e r h o o g i n g , verkrijgbaar bjj 

Th. J . D O B B E en ZOON 
Magazijn van Teekenbehoeften voor Bouwkundigen, 

ü t r e c t i t . 

LOONl 

FAIIIIIlik Ui; IIOIXAMlSClIfi I.ISSKI, 
D E J O N G H & C . 

Civiel-Ingenieurs te Oud e water, 
leveren en vervaardigen in den kortst mogeljjken tjjd alle soorten van S t o o m b a g g e r m o -
l e n s in hout- of jjzereonsiruetie. volgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte en op
brengst van 150 tot 2000 M» per werkdag, Stoomgraafmachines (Fxeavateurs), S t o o m 
w e r k t u i g e n , Ketels. Drijfwerken, Locomobielen, Heimachines, S t e e n - en T e g e l v o r m -
machinos, IJzeren Sap< en Brugconstruct iè 'n enz. 

KICKER & BUDDINGH. - ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK VAN 

W A T E R P A S - , 

H O E K M Ë Ë T -
en andere 

I N S T R U M E N T E N 

v o o r I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S e n z . 

Geëmai l leerd- i jzeren P E I L S C H A L E N , 

W T Q WERKTUIGEN. 
Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VAL DE TRAVERS. 
FABRIEK T I M E i i . l l . «ATUURL A S f R I L T 

VIL IIE m i V E R S 
ZWITSERLAND. 

A M S T E R D A M 
Beltweg iV". 3. 

G e c o n i p r i n i e e r d e A s p l i a i l w e g e n e n d i t o D o r s c b v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p l m l t - M a s t i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i n g - R i n k s , M o m \ l o e r e n , 

K e l d e r s . 
k o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n G a n g e n , V e r a n d a ' s , 

B r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , I M o n - l ï i i i d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend. 
A s p h a l t speciaal tot wering v a n vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men z i c h 
te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3 , Amsterdam, of bjj den Heer 
H . G. K N O O P S C.OZN., Beekstraat F . 0 2 , te Arnhem. 

Dc Directeur, W. PATON WALSH. 
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Volkomen behoedmiddel voor Hout enz. tegen 
verrotten en zwam. 

Scheikundig onderzocht door Dr. D. D E LOOS te leiden. 

In de Kyaniseerfabriek van J. & D. V A N D E R POT 
te R O T T E R D A M , 

•wordt H O U T , Z E I L D O E K 011 T O U W W E R K togen bovenstaande schadelijke invloe
den reuk- en kleurloos geprepareerd en kan het hout worden gevertd als gewoonljjk. 

Hetzelve wordt op verlangen bijgeleverd en volgens teekening gereed gemaakt. 

A C T I E V E A G E N T E N v o o r a l l e p l a a t s e n g e v r a a g d . 
Eenige Handelaren iii de Prima Portland-Cement, merk 

DYCKERHOFF ft SÜIIXE, 
in wichthoudenilc vaten van ISO K" en in zakken van TO K". , niet vervalscht met 
hoogovcnslakken, kalksteen, tras of andere bijmenging, en laat op de teef van 
*J00 mazen per e..M-, hoogstens •I",, achter. 

Chemisch bereide V E R F , O L T E B U T S E L S en V E R N I S S E N , uit de fabriek 
van den lieer P. A . Q. V A N (ï E L D E K , te Uijswijk bjj 's-Hage. 

E N G E L S C H E A A R D E N B U I Z E N , B E L G I S C H E GIPS, V U U R V A S T E 
S T E E N E N en V U U R K L E I enz. 

LOUIS GOPFIN & C f f i . 
Avenue Rogier 27 Luik. 

L A R O C H E T T E S T E E N , bekroond op 
de Tentoonstelling der Maatschappij ter be
vordering der Houwkunst in ISS'i; verder 
Hardsteen, Koijcn, Kalk , enz. enz. 
Monsters op aanvrage verkrijgbaar. 

Kunstsmeden, 
S C H I E D A M . 

Bekroond op de Internationale Koloniale 
en Uitvoerhandel Tentoonstelling 

te Amsterdam in 1883 met de 
Z I L V E R E N M E D A I L L E . 

Specialiteit in IJzeren Hekken 
FIJN SMEEDWERK. 

Leveren: Paardenruiven, IJzeren Ke
tels «-11 Reservoirs voor water, olie, enz. 

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

u W E R k T l M l 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

18SH bekroond met 
EEEE-DIFLOilA (hoogste onderscheiding). 

H o l l a n d s c h e T u i n en Z e e p a a r d , 
Bickerstraat 

A M GIT E R O A M . 

J. L. BACON & C*. 
Ingenieurs, aannemers van verwarming en ventilatie. 

Gouden Medaille, 
Tentoonstelling 1883, Amsterdam, 

N i e u w e v a a r t , 10 
AMSTERDAM. 

Inrichtingen voor ope n bare gebouwen, ge
stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 

Projecten en begrootingen worden kuiste loos 
geleverd. 

PIlOÏOLITIIIHiRlrlllE, P H O T O Z I M M I P I I I E 
e n S t é r é o t y p e - l n r i c l i l i n g 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zjjne inrichting voor Ph«telKl.ftgniplile« 
b}jzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen: op die voor eimiii/im-e-
g-raphle voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van 1111. Uitgeven en op 
zjjne Mi-remj ix ' - lnr leh l iüs voor HH. Druk 
kers, al-les tot de minste prijzen. 

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

De heer .IOH. (i. S T E M L E R Cz. , te Am
sterdam, heeft zich welwillend belast met liet 

geven van inlichtingen en het aanneuien van 
estellingen voor riioiolitliogriijiliii-, zonder 

prijsverhooging voor de bestellers. 
O. J. THIEME. 

Bekroond: 
Dusseldoi-p ISSO 

Weenen 1880. 

Bekroond: 
Fraakfort a/M. IHSL 

Amsterdam 1882. 

Gouden Medaille 
A m s t e r d a m 1883. 

JOHANN* ODORJCO, Frankfort a/M. 
FABRIEK VAN 

Marmermozaïek en Terrazzo-vloeren, Glasmozaïek, 
Kunstmarmer en Cementuitvoeringen. 

Suoouraales: Amsterdam, Weenen, Londen, Boston. 
O p g e r i c h t lta>30. 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 

FERD. ENGERS, Amsterdam. 

T E R R A-C O T T A - F A B R I EK 
gevestigd te ZETST (sedert 1835), 

B E K R O O N D M K T D I V E R G E M K D A I L L E S . 

Magazijnen te Amsterdam, Achteroosteinde 
bij het Paleis voor Volksvlijt. 

Uitgebreide handel in: Kleurige Gevel- en Proflelsteen, Fransche Muur-, 
Vloer-, Trottoir- en M o s a ï k t e g e l s , alle soorten Dakpannen en IJzeren Dak
ramen. Portland-Cement franco aan elk Station op keur en prjjzcn tegen elke 
concurrentie. 

Hard steenhouwerij, gestampte Kunstzandsteen en 
Gegoten Cementen Voorwerpen. 

Eene groote keuze M A R M E R E N S C H O O R S T E E N M A N T E L S uit de Stooin-
iniiruierfabriek van den heer K. K. OZ1NGA is in onze Uagasjjnen dagelijks ter bezich
tiging voorhanden. 

G R A F Z E R K E N en M O N U M E N T E N , B E E L D E N en V A Z E N , Marmeren 
en Bremer V L O E R E N , A L B A S Ï D Y E en C H E M I S C H E V E R F . 

Achteroosteinde, AMSTERDAM. 
Bjj P. GOUDA QUINT, te Arnhem, is verschenen de arhlule aflevering van: 

B e k n o p t l * r . i c ' . i M c l i « L e e r b o e k 
IIRR 

Burgerlijke en Water-Bouwkunde, 
HOOR 

B . F . P L A I 8 € I Ï A E H T , 
Zeeraar aan de Burgeravondschool en de Hoogere Burgerschool, te Delft, 

M e t o m s t r e e k s 8 0 0 i n den t e k s t g e d r u k t e , u i t g e w e r k t e C o n s t r u c t i e - f i g u r e n . 
S e uitgave geschiedt bij intookening in ongeveer 14 a 16 afleveringen a /1.20. 

RLtMtS & VAN 1,111 HlilHlll 
B O T T E R D A M . 

E I G E N A A R S v a n B A Z A L T G R O E V E N 
in RI.INPRUISSEN. 

Agenten van de Maatschappij van 
Quenast, van de Hardsteengroeven 
der Maatschappij St. Georges en van 
de Bonner Portland-cement Fabriek. 
Handelaars in Bazalt. Hardsteen, Straatkeien, 

Portland-Cement Bruinsteen, enz. 
Gedrukt bij G . W . van der W i e l & C»., te A r n h e m . 

N E G E N T I E N D E J A A R G A N G N". 52. Z A T E R D A G 27 DECEMBER 1884. 

I RCHITECTVRAETHIMICITIA 

Redacteur-Uitgever F. W . V A X G E N D T TG/. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicit ia: J A N S P R I N G E R 

C. B. P O S T H U M U S M E Y J E S en A . W . W K I S S M A X . 
Stukken voor het (Ïenootschap, de Redactie betreffende, te adresseeren 

aan den Heer C. B. POSTHUMUS MEYJES, Kerkstraat 170 te Amster 
dam, en die omtrent de Administratie van het (ïenootschap aan den 

Heer TH . G . STRENGERS, Oosterdoksluis, te Amsterdam. 
Al le andere stukken en advertentiën aan het Bureau van De Ofmerker 

Driekoningenstraat N*°. 28 te Arnhem. 

AM/.W.I 
A B O X X E M F . N T / 2.25 per 3 maanden of wel zes gulden per jaar bh 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag; voor het buitenland 
f 7.50 en Xederlandsch-Indië f 9.—, bij vooruitbetaling. 

A D V E R T E N T I Ë N " , ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
\ cent voor een bewijsnommer, worden tot Vrijdag avond aangenomen 

Voor veelvuldige plaatsing of een groot aantal regels worden abon-
! nemeuten gesloten. 

AFZONDERLIJKE NOMMERS, uitsluitend bij contante betaling te beko-
I men, ad 15 cent per stuk en 25 cent per plaat. 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T GENOOTSCHAP. 

Heeren Leden wordt bericht: 
1" dat zijn aangenomen als gewoon lid de heeren 

J. H . Kroon, L . H. Verbrugge, W. Kromhout Czn. 
en B. de Roever, allen te Amsterdam; 

2" dat als buitenlid tot het Genootschap zijn toege
treden de heeren K. M. Kuijk, te 's-Hage, A. Roos
winkel, teSneek, M. Hofstra, teFraneker, J. Persijn, 
te Arnhem, J. E . Voogt, te Rotterdam, H . de Graaf, 
te Kampen, P. J. C. Lington, te Utrecht, J. Vene-
ma, te Enumatel (Prov. Groningen) en J. Mol, te Hen-
geloo (O.); 

3" dat als gewoon lid is voorgesteld de heer A. van 
de Poll; 

4" dat op verzoek van eenige leden de termijn van 
inlevering voor de 2 e algemeene prijsvraag, een jacht-
rendez-vous, wordt verlengd tot den io0"0 Februari 1885 ; 

5" dat tot leden van de Commissie tot verificatie 
der rekening en verantwoording van den Penningmees
ter zijn benoemd de heeren G. W. Vixseboxse, A . J. 
van der Sluys Veer en G. W. Eskes. 

Namens het Bestuur, 
de 1 ste-Secretaris 

Th. G. Strengers. 

(A. et A.) D E A M S T E R D A M S C H E 
G E M E E N T E R A A D EN H E T BEURS

PROGRAMMA. 
De jongste Raadszitting te Amsterdam was in menig 

opzicht merkwaardig. Toen wij de tribune binnentraden, 
in de hoop dat men reeds tot de behandeling der beurs-
prijsvraag zou gevorderd zijn, hoorden wij de nieuwe 
leening bespreken, en het deed ons genoegen toen 
spoedig daarna bij de stemming bleek, dat de leening 
werd goedgekeurd, want het is min of meer de straf 
van Tantalus als men telkens over millioenen hoort 
spreken, waarover men toch niet de beschikking heeft. 

Nu kwam de beursprijsvraag aan de orde. De voor
dracht dienaangaande is onzen lezers bekend. Al aan
stonds verklaarde de heer Gosschalk niet ingenomen 
te zijn met dit programma, terwijl hij tevens een af

keurend oordeel uitsprak over de lichtvaardige wijze, 
waarop de Jury haar taak vervuld heeft. Op bouw
kosten heeft zij niet gelet, en van meetwerktuigen heeft 
zij zich in het geheel niet bediend. Daarenboven wees 
hij erop, hoe de Jury, zonder daartoe door eenige 
bepaling van het programma gemachtigd te zijn, vooral 
nadruk gelegd had op het „pittoresk karakter." Hij 
laakte het streven van de Jury, om binnen een zekeren 
kring van vormen te blijven en slechts die plans te 
bekronen, die overeenkomen met de zoogenaamde „zich 
redengevende architectuur", die volgens spreker niets 
anders is dan een redelooze opeenstapeling van een 
massa steen. Hij betreurde het, dat een aantal fraaie 
klassieke ontwerpen „geécarteerd" waren, en schreef 
dit toe voor een groot deel aan de overhaasting, waar
mede de Jury te werk is gegaan. De ironische toon, 
die men aantreft in hetgeen door Professor Raschdorff, 
te Berlijn, en door Baurath Schmidt, te Weenen, over 
de beursprijsvraag ten beste werd gegeven, strekt hier
voor ten bewijze. Spreker is na het zien der ontwer
pen slechts versterkt in zijne meening, dat het Damrak 
voor beursbouw volmaakt ongeschikt is. Eindelijk wijst 
spreker nog op de oogverblinding, waaraan de meeste 
inzenders zich hebben schuldiggemaakt. 

De heer Pijnappel was de eenige, die voor de Jury 
een lans brak, door te beweren , dat op het Damrak 
een klassiek ontwerp misplaatst zou zijn , doch toen hij 
later deze stelling ging uitwerken, haalde hij zich een 
welverdiende berisping op den hals. 

De heer Muysken wees er ook op, hoe onvoldoende 
dit programma is. Hoewel hij nog niet geheel twijfelde 
aan de mogelijkheid, om op het Damrak een beurs te 
bouwen, verzekerde hij toch , dat het bouwen van een 
beurs, als in dit programma bedoeld wordt, meef ;dan 
twee millioen zal kosten. aL 

De heer Prins voelde zich, na zijn bezoek aap "dê  
tentoonstelling in het Museum, zeer teleurgesteld.'Niet' 
alleen omdat geen der plans voor 2\ millioen (een 
maximum door spreker onder hilariteit der aanwezigen 
gesteld) zou te verwezenlijken zijn, maar. ook ómdat 
de Jury geheel eigendunkelijke eischen haw gesteld 
en dat daardoor de bekroonde plans allen zijr?-*jjl den 
stijl, waarvan men in het Rijks-museum en het Centraal-
Personenstation reeds meer dan genoeg heeft. Hij be
toogde met nadruk, dat schoone, klassieke gebouwen/, 

.1* 
W? Tl 
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als b.v. Jacob van Campcn's meesterstuk , nergens mis
staan , waar ook geplaatst. Spreker betreurde voorts, 
dat niet genoeg op de eischen van den graanhandel 
gelet is, en eindigde zijn rede met de verklaring, dat 
hij in dit programma niets zag dan de bedoeling, om 
nieuw uitstel te krijgen, daar men zelf vreest, dat de 
uitvoering onmogelijk zal zijn. 

Een vreemden indruk maakte het op de aanwezigen, 
toen de heer Kcrdijk aantoonde, hoeveel verschil er 
bestaat tusschen den Franschen en Hollandschen tekst 
van het Jury-rapport. Hoe is dit mogelijk, vroeg men 
zich onwillekeurig af? 

Ook de heer Sillem wees op dit onverklaarbaar ver
schil, en achtte het noodig, dat de Jury zou uitma
ken , welk rapport het juiste was. 

Het Dagelijksch Bestuur verklaarde, dat het origi
neel Fransch was, en men de vertaling herzien zal. 

De heer Pijnappel kwam op tegen de bewering van 
den heer Prins, als zou een klassiek gebouw op de 
aangewezen plaats te maken zijn. Jacob van Campen 
had niet te kampen met moeilijkheden, als de ontwer
pers van deze beurs, die in een hoek moet worden 
neergegooid, te overwinnen hadden. Van Campen kon 
symmetrisch werken, doch daar de beurs nooit sym
metrisch kan worden, kan de klassieke stijl daar niet 
baten. Velen hebben door torens de moeilijkheden 
trachten te ontgaan. 

Dc heer Gosschalk zeide , cn terecht, dat hij van 
den heer Pijnappel bijna evenveel ketterijen als volzin
nen gehoord had. Een klassiek ontwerp behoeft vol
strekt niet symmetrisch te zijn, getuige de gebouwen 
op den Atheenschen Acropolis, die toch volstrekt niet 
oud-Hollandsch zijn. Ook Jacob van Campen had meer 
moeilijkheden te overwinnen dan de heer Pijnappel 
wel schijnt te meenen. De heer Pijnappel heeft den 
bcursbouw schitterend veroordeeld, door tc spreken 
ven een beurs neergegooid in een hoek. Spreker zegt, 
een grondige studie van oud-Hollandsch gemaakt te 
hebben en ook talrijke ontwerpen in dien stijl te heb
ben uitgevoerd, maar dit heeft hem nimmer belet, de 
schoonheden der klassieken te waardeeren. Hij betreurt 
het daarom, dat talrijke klassieke ontwerpen onverdiend 
ter zijde zijn gelegd. 

De heer Ankersmit bracht in het midden, dat 
een definitieve beslissing over het bouwterrein eerst 
later aan de orde komt. De Jury heeft uitsluitend de 
plans beoordeeld naar hun doelmatigheid en artistiek 
karakter. Nu komt de financiëele quaestie aan de orde. 
Wat betreft het verschil tusschen den Franschen en 
Hollandschen tekst van het Jury-rapport, zegt spreker, 
dat de architect Cuypers de vertaling heeft goedge
keurd. 

Men gaat nu over tot de artikclsgewijze behandeling 
van het programma. Het bouwcijfer werd vastgesteld 
op 1 '/•> a 2 millioen gulden, met weglating van het 
woord ongeveer. De heer Gosschalk stelt voor, om 
de bepaling weg te laten, dat het eerste Bouwkundig 
ontwerp moet gehandhaafd worden, daar men anders 
het Trojaansche paard, waarin thans niet Grieken ver
borgen zijn, maar waarin de officiëele Rijks-bouwtrant 
verstopt is, zou binnenhalen. 

De heer Ankersmit zegt, dat de Jury meent, dat 
den vijf bekroonden geen vrijheid van ontwerp kan wor
den gelaten , maar hij acht deze bepaling in strijd met 
het belang der Gemeente. De Raad moet in deze be
slissen. 

Ook de heeren Bake en Pijnappel schaarden zich 
aan de zijden van hen, die deze bepaling in strijd met 
de gemeentebelangen achten, en bij stemming werd 
art. 3 van het programma verworpen. 

Voorts werd bepaald, dat de ontwerpen zullen moe-J 

ten vergezeld gaan van een uitgewerkte begrooting van 
kosten, cn dat, behalve alle verdere vereischte beschei
den , ook een detail-opgaaf der bouwmaterialen zal moe
ten gegeven worden. 

De lieer Kerdijk keurt dc wijze, waarop de Jury ge
werkt heeft, af, en wil, dat thans de vertegenwoordi
gers van den handel cn de deskundigen een afzonderlijk 

I rapport zullen indienen. Hij maakt van zijn voorstel 
j een amendement, doch daar de stemmen staken , wordt 

de eindbeslissing in zake het beursprogramma uitgesteld. 
I Het doet ons genoegen, dat dc veranderingen, door 
i den Gemeenteraad in het concept-programma gebracht, 
j aan de door ons geopperde bezwaren voor het groot-
I ste gedeelte tegemoetkomen. Vooral achtten wij het 
I een verblijdend feit, dat de door de Jury zoo veroor-
I deelde klassieke stijlvormen prachtige verdediging von

den , terwijl geen technicus zich geroepen voelde om 
de verdediging van de handelwijze der Jury op zich 
te nemen. Door de afstemming van art. 3 van het 
programma wordt aan de ontwerpers vrijheid gegeven, 
om die stijlvormen te kiezen, welke zij het meest ge
wenscht achten , en worden zij losgemaakt uit het keurs
lijf der „officiëele architectuur", waarin de Jury hen 
gekneld had. Nu behoeft het Trojaansche paard niet 
binnengehaald te worden. 

Hoewel de schaal, waarop geteekend zal worden, 
niet veranderd is, bestaat hiertoe, daar de eindbeslis
sing is aangehouden , alsnog gelegenheid. Maar de 
bepalingen omtrent de gedetailleerde begrooting en de 
bouwstoffen zullen vanzelf de ontwerpers wel noodza
ken , binnen de grenzen der uitvoerbaarheid te blijven. 

Zou het echter ook niet wenschelijk zijn, den bui-
tenlandschen ontwerpers een teekening (op dezelfde 
schaal als hun project) te doen toekomen van den Oude-
Kerkstoren en van de facade der tegenwoordige beurs, 
opdat men meer over verhoudingen kunne oordeelen? 
Dit laatste denkbeeld zij in dc welwillende aandacht 
der Gemeenteraadsleden aanbevolen. 

A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 
Vergadering van 24 December 1884. 

De Vice-voorzitter opent de vergadering met de 
mededeeling, dat de Voorzitter wegens een reis naar 
Weenen ditmaal verhinderd is de vergadering te leiden. 
Na lezing der notulen wordt mededeeling gedaan van 
de ingekomen stukken, waarbij een brief van den Raad 
van Bestuur der Polytechnische School, verzoekende, 
dat het Genootschap met de Polytechnische School een 
ruiling van tijdschriften aanga. Onder toejuiching wordt 
op voorstel van het Bestuur besloten, het plaatwerk 
Dc Bouwmeester te ruilen tegen het werk Annates de 
1'Ecolc polytcchnique de Delft. 

De heeren J. H. Kroon, L . H . Verbrugge, W. 
Kromhout Cz. cn B. de Roever worden na ballotage 
als gewone leden aangenomen. 

Tot leden der Commissie, belast met de verificatie 
der rekening cn verantwoording van den Penningmeester, 
worden benoemd dc heeren G. W. Vixseboxse, A . J. 
van der Sluys Veer en G. W. Eskes. 

De heer D. Klinkert houdt daarna een zeer belang
wekkende rede over „het antieke woonhuis", welke 
studie wij in De Opmerker in haar geheel zullen plaat
sen. Spreker ontvangt den warmen dank der vergade
ring voor zijn interessante lezing. 

Wegens het vergevorderd uur wordt de kunstbe
schouwing tot later uitgesteld, en nadat nog de heer 
A. van de Poll als gewoon lid is voorgesteld, sluit de 
Vice-voorzitter dc bijeenkomst met een woord van dank 
aan de leden voor de door hen in het afgeloopen jaar 
betoonde ijver en belangstelling. 
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D E V O O R G E S T E L D E SCHEEPSSPOORWEG IN 
MEJICO. 

(Vervolg en slot van bladz. 432). 
In het eerste deel dezer beschrijving is de wijze ver

klaard , waarop de zwaarte van het schip gelijkmatig 
over den ponton verdeeld wordt, en thans moet in de 
eerste plaats worden uitgelegd, hoe het vaartuig van 
den ponton gebracht wordt op dc wieg, die voor het 
transport op den spoorweg dienen moet. Op even een
voudige als vernuftige wijze is eeti middel uitgedacht 
om het vervoer der waterrammen over den spoorweg 
onnoodig te maken. De koppen of boveneinden der 
rammen komen niet rechtstreeks in aanraking met de 
huid van het schip of de liggers, daar boven eiken 
ram een soort van vijzel (screw jack) geplaatst is, 
die door den ligger gaat, zoodat het boveneinde van 
den vijzel tegen het schip wordt aangedrongen , als er 
druk op den ram wordt uitgeoefend. Fik der grootste 
wiegen is van vijzels voorzien, waarvan het aantal met 
dat der waterrammen van den ponton overeenstemt, en 
voor de kleinere wiegen is deze verhouding geringer. 
Zoodra de wieg langs den spoorweg in den ponton 
gekomen is, wordt zij op hare juiste plaats tegenge
houden en gegrendeld, zoodat elke vijzel juist boven 
een ram staat. De vijzels hebben ter bovenzijde eene 
stalen plaat van ongeveer 3 voet in het vierkant, die 
met eene scharnierbeweging daaraan verbonden is, 
zoodat zij onder eiken hoek en in overeenstemming 
met de aanliggende zijde van het schip geplaatst kan 
worden. Teneinde te voorkomen dat het schip door 
schuring beschadigt, worden kaoetsjoek, hennep of 
dergelijke stoffen op het bovenvlak der plaat aange
bracht , waardoor de aansluiting van het schip met de 
bekleeding der plaat volkomen is. Aan de stang van 
eiken vijzel is een zware moer, die zoover wordt op
gedraaid, totdat zij tegen den onderkant der plaat drukt, 
en als dc rammen naar beneden gaan, wordt verdere 
daling van het schip voorkomen, zoodra deze moeren 
op het bovenvlak der liggers komen te rusten. 

Wanneer nu het vaartuig in drijvenden toestand boven 
de wieg gebracht is, liggen de platen der vijzels met 
de daaronder geplaatste moeren op het platform der 
wieg, en de stangen dier vijzels hangen naar beneden 
in het water en onmiddellijk boven de rammen. Door 
een kleine vermeerdering van waterdruk op de rammen, 
rijzen alle vijzels en dringen dc boveneinden of platen 
tegen de zijden van het schip en over de geheele lengte 
van de kiel. Zoodra dit heeft plaatsgevonden , wordt 
de schuif, die het water aanvoert, gesloten, zoodat 
het water niet ontsnappen kan, waarna de ponton wordt 
leeggepompt en het schip boven water komt, onder
steund door de vijzels, die op hunne beurt geschraagd 
worden door het hydraulische toestel in het dek van 
den ponton. Men neemt dan duidelijk waar, dat de 
moeren onder de platen der vijzels op verschillende 
hoogten boven de liggers uitsteken en de moeren 
worden daarop naar omlaag geschroefd, totdat zij op 
genoemde liggers, die het platform der wieg uitma
ken , rusten. De kleppen der rammen worden daarop 
geopend en, zoodra de druk is opgeheven, kunnen 
de rammen omlaag gebracht worden , terwijl de zwaarte 
van het schip gelijkmatig cn zonder schok op het plat
form der wieg is overgebracht. 

De wieg staat op ongeveer 360 raderen of wielen, 
die ter wederzijde eene flens hebben, en elke ligger 
van het platform wordt ondersteund door twaalf sterke 
spiraalveercn, die op de kussens van {twaalf dezer wielen 
rusten. Daar elke ligger slechts 100 tons dooden last 
draagt, brengt iedere veer op het daartoe bchoorende 
wiel een gewicht van 8 '/5 ton over. De veeren hebben 
eene opening van 5 Eng. duim en eene belasting van 

20 tons wordt gevorderd om ze te sluiten. Zoodra de 
rammen zijn teruggetrokken , draagt het gewicht van 
het platform op deze veeren, die ten deele gesloten 
worden, maar er blijft eene speelruimte van 2 '/-j tot 
3 Eng. duim over, waardoor het toestel zich op de 
spoorbaan kan bewegen , al worden er hier of daar ook 
ongelijkheden in de rails aangetroffen. Ieder wiel is 
onafhankelijk van de anderen opgehangen en zijn as 
steekt aan beide zijden ver genoeg uit, om een geschikt 
kussen tc formeeren. Het breken van een enkel wiel 
zal daardoor geen invloed hebben op eenig ander wiel, 
en zelfs voor het geval een dozijn daarvan braken, 
hebben de overblijvcndcn zulk een groote overmaat van 
kracht in vergelijking met die der gebroken raderen, 
dat ontsporing als onmogelijk mag worden beschouwd. 
De kansen van ontsporing zijn daarbij gering, want 
de ontworpen spoorweg zal geene bochten hebben en 
de snelheid wordt beperkt tot 10 Engelsche mijlen in 
het uur. De heer Fads is van meening dat, naast de 
gelijke verdeeling der belasting op de wielen, ook het 
vermijden van elke bocht in den weg volstrekt nood
zakelijk is, om het vervoer van schepen over een spoor
weg in uitvoering te brengen. De wielen kunnen 
daardoor dicht neven elkander geplaatst worden, zonder 
dat het noodig is tot eene ingewikkelde constructie, 
zoo als bogie trucks en dergelijken, de toevlucht te 
nemen. Al worden bochten vermeden, mag men daarom 
niet vooronderstellen dat dc weg van strand tot strand 
eene rechte lijn zonder knik of afwijking zal volgen. 
Integendeel, er zijn vele afwijkingen van dc rechte lijn 
en de wijze, waarop dit noodzakelijk kwaad verholpen 
wordt, vormt een ander belangwekkend deel van het 
ontwerp. Teneinde bochten cn tevens groote uitgra
vingen voor het behoud eener rechte strekking te ver
mijden , worden drijvende draaischijven aangebracht, 
waar het noodig is van richting tc veranderen. Dit is 
weder een eenvoudige cn schrandere uitvinding en de 
draaischijven dienen tevens tot wijkplaatsen , waar de 
scheepwagens, die van de tegenovergestelde richting ko
men , gemakkelijk cn snel elkander kunnen voorbijgaan. 

De drijvende draaischijf bestaat uit een grooten, 
rechthoekigen ponton van ongeveer 450 voet lengte 
bij 70 voet breedte cn 12 voet diepte; de ponton rust 
op een spil en het bassin is een deel van een cirkel, 
waarvan het middelpunt in de spil ligt en voldoende 
grootte heeft om den ponton een zwaai te doen maken, 
die in overeenstemming is met de afwijking van de rechte 
lijn, die de spoorweg moet maken om aanzienlijke in-
gravingen te ontgaan. De centrale spil van den pon
ton is hol en het water van het vaartuig wordt met be
hulp ccner krachtige pomp daardoor uitgepompt. Sluis
deuren in den wand van den ponton doen het water 
van het bekken in den ponton stroomen , als het noo
dig is zijn drijfvermogen te doen ophouden. In dien 
toestand rust hij dan op sectorvormige steunpunten op 
den bodem van het bekken of bassin. Dc top van 
den ponton wordt belegd met spoorstaven, welke samen
vallen met die op de hoofdlijn. Op deze wijze wordt 
een draaibrug gevormd cn tegelijkertijd een deel van 
den spoorweg. Als de reizende wieg (met het schip 
erboven) op den ponton geplaatst is geworden, wordt 
het water eruitgepompt door de holle spil en in het 
bekken, totdat de ponton op het punt is te drijven. 
De ponton is in vakken verdeeld door beschotten, 
zoodat het water uit elk dezer vakken kan worden 
verwijderd totdat hij ledig is. In dezen toestand kan 
hij gemakkelijk worden rondbewogen gelijk een ge
wone spoorweg-draaischijf, maar het is niet noodig 
dat hij van zijn steunpunt worde opgeheven , om te 
draaien. Een klein werktuig, aan elk uiteinde van 
den ponton geplaatst, dient tot het opwinden van een 
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kabel, die bevestigd is aan de zijden van het water
bekken , en de ponton met zijn lading wordt rondge
draaid, totdat zijn spoorstaven samenvallen met die 
van de veranderde richting der baan. Als hij naar de 
verlangde richting is gedraaid, worden de sluisdeuren 
in den ponton opgetrokken en het water stroomt terug 
uit het bekken in de vakken, waardoor voorkomen 
wordt dat de ponton rijst, wanneer de lading van zijn 
dek wordt weggenomen. Waar .stroomen langs de baan 
gevonden worden, zijn pompwerktuigen niet noodig 
om de drijvende draaischijven te doen werken, daar 
het water van zulke stroomen in vergaarkommen be
waard en voor die bewerking gebruikt kan worden. 

De heer Eads heeft een vernuftig middel bedacht 
om de stabiliteit of het evenwicht van den ponton te 
handhaven, als hij onder water is voor het ontvangen 
van zijn lading, en om het rijzen met die lading naar 
de oppervlakte te voorkomen. Dit is een water-gou
verneur. Daar de ponton met de oppervlakte van het 
water, zoodra het dek ingedompeld is, in geen ver
binding staat dan door de twee reeds vermelde vier
hoekige torens, die tegenover elkander op een punt 
ter halver lengte van den ponton geplaatst zijn, is het 
duidelijk, dat de geringste ongelijkheid in de verdee
ling van het gewicht het zwaardere eind zou doen stij
gen en het lichtere zinken. Om dit behoorlijk te re
gelen treden de water-gouverneurs op. Deze bestaan 
uit vier paren water-cilinders en op elk der vier hoe
ken van den ponton wordt een paar geplaatst. De 
eene cilinder van elk paar heeft zijn bodemeinde naar 
boven gericht, en de andere het zijne naar beneden, 
en elke cilinder is bevestigd aan de zijden van het bek
ken, waarin de ponton werkt. De cilinders zijn voor
zien van zuigers, die met de hoeken van den ponton 
nabij het dek verbonden zijn, zoodat bij het dalen van 
den ponton een dezer duikers zekere hoeveelheid wa
ter uit zijn cilinder verplaatst. Terzelfdertijd wordt de 
andere zuiger uit zijn cilinder teruggetrokken, daarin 
een ruimte latende volkomen gelijk aan den inhoud 
van het water, door eerstgenoemden zuiger uitgedre
ven. Het water, dat uit een der cilinders , bij eiken 
hoek van den ponton, verplaatst wordt, als de laatste 
daalt, wordt door den neergaanden zuiger gedreven in 
den bovensten cilinder aan het tegenovergestelde einde 
en de tegenovergestelde zijde van den ponton, dat is 
in den cilinder, die diagonaalsgewijze daartegenover 
staat. 

Zoo wij onderstellen, dat er honderd tons meer ge
wicht is op één uiteinde van den ponton dan op het 
andere, zou dit gewicht rusten op de twee neer
gaande zuigers en de drukking op het water in de ci
linders worden overgebracht. Bij het dalen van deze 
zuigers wordt dit water gedreven in de twee bovenste 
cilinders aan het andere uiteinde van het dok, waar 
het de twee zuigers dezer cilinders naar beneden drukt 
en alzoo het overwicht aan het andere einde neutra
liseert. De twee uiteinden en de twee zijden van den 
ponton zijn dus gedwongen op of neer te gaan in een 
volkomen waterpas vlak. 

Als er geen verstoring van evenwicht plaats heeft 
in den op- en neergaanden ponton, zal er geen druk
king zijn in de pijpen, die deze water-gouverneurs ver
binden. Het gebeurt echter dikwijls, dat een schip 
veel breeder is aan den eenen steven dan aan den 
anderen, en terwijl het met zijn lading vlot drijft, kan 
het gewicht aan de beide einden zeer verschillend wer
ken, wanneer 't uit het water wordt genomen. Bij 
het oplichten van zulk een schip zullen de drukmeters 
of peilglazen [pressure gauges) op de water-gouverneurs 
de overmaat van gewicht aanwijzen, die het' eene of 
het andere uiteinde der wieg zou hebben te doorstaan. 

Het dok kan dan zakken om het schip voor- of ach
terwaarts te verplaatsen naar den eisch van het geval, 
zoodat het gewicht meer gelijkelijk over de wieg ver
deeld wordt, en het zwaartepunt overeenkomt met dat 
van den ponton. 

Ziedaar de inrichting van Eads' scheepsspoorweg. 
Men kan er een groot model van zien werken te Lon
den , Long-acre, No. 127. De raderen en assen der 
reizende wieg kunnen ieder eene belasting van 20 tons 
dragen, en de spoorstaven hebben voldoende doorsnede 
en sterkte om niet beschadigd te worden, al werd er 
ook driemalen het grootst te vervoeren gewicht opge
bracht. De last is zoo juist verdeeld over de geheele 
lengte der wieg, dat vermoedelijk de raderen aan het 
eene einde hoogstens een halve ton meer te dragen 
zullen hebben dan die aan het andere. 

De afmetingen der reizende wiegen richten zich naar 
die der verschillende schepen; de grootste behoort 
een schip van 5000 tons te kunnen dragen. Zoo er 
voordeel mede te behalen was, zou men later die grens 
wijder kunnen uitzetten. Het enkele spoor met slechts 
vijf draaischijven wordt voldoende geacht om tien tot 
twaalf schepen dagelijks van elk uiteinde der baan te 
doen vertrekken en in vijftien tot achttien uren het an
dere uiteinde bereiken. Zoo elk gemiddeld 1500 tons 
inhoud had, zou de spoorweg elk etmaal tenminste 
een vierde meer vervoeren dan het Suez-kanaal. A l 
de uitgaven te zamen, de havens eronder begrepen, 
zijn geraamd op £ 15,000,000. 

In het algemeen is men de gedachte toegedaan, dat 
een schip aan vee! beschadiging blootstaat door het 
uit het water te nemen en op steunpunten te plaatsen. 
Integendeel zijn de onregelmatige, steeds afwisselende 
spanningen van een schip op zee veel nadeeliger. Een 
goed gebouwd schip echter gelijkt op een traliebrug; 
hoe het ook geschokt worde, al de spanningen wor
den gelijkelijk in het geraamte verdeeld. De vrees 
voor beschadiging bij vervoer over land is dus kinder
achtig , vooral tegenover de inrichtingen, bedacht door 
den heer Eads. 

De bekwaamste Amerikaansche en Engelsche inge
nieurs gelooven aan de uitvoerbaarheid; vooral sir 
E . J. Reed is het gevoelen toegedaan, dat het ont
werp van den heer Eads aller belangstelling verdient 
en dat deze bekwame ingenieur erin slagen zal zijne 
denkbeelden te verwezenlijken. 

Het ontwerp belooft grootsche uitkomsten. De Ameri
kaansche landengte scheidt honderd millioen der nijverste 
bewoners van den aardbol, die de beide kusten der 
Atlantische Zee bewonen, van zeshonderd millioen, die 
zich in het Oosten en op de eilanden van den Grooten 
Stillen Oceaan gevestigd hebben. 

Ik zal de voordeelen van dezen scheepsspoorweg 
niet opsommen, want de Times neemt den schijn aan, 
alsof het Panama-kanaal niet bestond, dat evenzeer 
de reis naar China bekorten zal, als de scheepsspoor
weg. Ook de kunst van kanalen graven maakt steeds 
vorderingen; nog onlangs werd in het Panama-kanaal 
met ééne lading dynamiet 30000 kubieke meter steen 
en aarde gebroken. 

Het is de plicht van een blad, dat zich Opmerker 
noemt, op de uitvinding van den heer Eads de op
merkzaamheid te vestigen. Zoo De Lesseps een En-
gelschman v/are, zou men in Engeland en Amerika 
misschien minder ophef maken van Eads' ontwerp dan 
nu. Wellicht zal Engeland, na de voltooiing van het 
Panama-kanaal, het ontwerp van den scheepsspoorweg 
laten rusten, gelijk het, na de voltooiing van het Suez-
kanaal, den spoorweg naar Suez heeft laten verloopen. 

2 December 1884. X. 
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MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

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

Vergadering van 19 December 1884. 
(Vervolg van bladz. 453). 

De heer Voorhoeve deelt nog mede, dat verschil
lende vragen tot hem gericht zijn. Die vragen konden 
wel, zooals door velen geschiedt, in algemeene ter
men beantwoord worden zooals: „er is overbevolking, 
de arbeiders moeten niet dit of dat doen", kortom, te 
veel om op te noemen; maar als men afkeurt, wat wij 
willen doen , laat men dan iets anders in de plaats 
geven. Het werk moet nuttig zijn en alléén worden 
uitgevoerd door werklieden, die in deze Gemeente sinds 
eenige maanden zijn ingeschreven. Dat werk mag ook 
niet in concurrentie treden met ander werk. Ook moet 
het geen werk zijn, dat anders toch spoedig zou worden 
uitgevoerd. Hij geeft eenige werken aan, als: het dem
pen van het Westnieuwland met vergrooting der markt-
vlakte, het bouwen van een overdekte Groentenmarkt, 
het dempen van de Steiger- en Groenendaalgrachten en 
de Bierhaven. 

Ook keurt hij het voorstel Egelie goed, om de Hoofd-
steeg door te breken tot aan de Jonkerfransstraat, met 
wegruiming van de daaraan grenzende stegen en slop
pen. De leveranciers zouden dan hunne materialen voor 
den kostenden prijs kunnen leveren; de werklieden 
halven tijd kunnen werken, zoodat de opbrengst daar
van toch altijd meer zal bedragen dan het bedrag eener 
bedeeling. Kortom, de kunstmatige werkverschaffing 
moet zoodanig zijn, dat iedereen ernaar streeft om zoo 
spoedig mogelijk tot zijn vroegeren werkkring terug 
te keeren. Dat het moeilijk is, om het beste middel 
te vinden, mag ons niet weerhouden alles te doen, 
wat in ons vermogen is. 

De Vergadering stemt met de woorden van den heer 
Voorhoeve in, waarna de heer Van Wijk nog wijst op 
Plan C , zijnde een flink terrein in het hart der stad, 
dat ook bebouwd zou kunnen worden. 

Alsnu is aan de orde de vraag, of hout, dat door I 
asbestverf onbrandbaar is gemaakt, geschikt is om te 
worden geschilderd. De heer James Willing, represen- I 
tant van de United Asbestos Company, is ter ver- | 
gadering vertegenwoordigd door den heer Eickma, die 
de verzekering geeft, dat op de echte asbestverf geen 
olieverf duurzaam kan worden aangebracht. De Asbestos | 
Company bereidt ook asbest-olieverf, maar deze is j 
niet zoo goed tegen het vuur bestand als de asbest 
bij openbare proeven, o. a. te Amsterdam en Rotter- | 
dam, heeft bewezen. Echter kan de asbestverflaag zon- | 
der hinder gevernist worden, terwijl de Maatschappij 
bezig is zich toe te leggen op een preparaat, waarbij 
alle kleuren kunnen worden aangewend. 

De Voorzitter zegt den heer Eickma dank voor zijne 
mededeelingen, waarmede de Vergadering instemt. 

Eerstgenoemde deelt nog mede, dat op den brief van 
de Afdeeling door het Bestuur der Maatschappij nog 
niet is geantwoord, maar dat dit zijn oorzaak vindt in 
de afwezigheid van den Voorzitter en andere bestuurs
leden. De heeren Van Wijk en Droogleever dringen 
aan op afdoening en de laatste vraagt, of de vergadering 
het eens is met het Bestuur, dat de plaatselijke leden, 
bij de behandeling van het voorstel tot losmaking der 
Afdeeling van de Maatschappij, geen stem zouden heb
ben. De Voorzitter meent, dat de plaatselijke leden stem 
hebben in deze, waarmede ook de geheele Vergade
ring zich vereenigt. 

Van den heer W. C. van Goor was een schrijven 
ingekomen tot niet-toepassing van een artikel van het 
reglement onzer Afdeeling. De Voorzitter maakte daar

tegen bezwaar, daar 10 leden een dergelijk voorstel 
moeten doen. 

De heer Droogleever huldigt het systeem, dat men 
een reglement tijdelijk kan wijzigen, wanneer dit voor 
de zaak noodig is, en staaft dit, door op een andere af
wijking van het reglement te wijzen. De heer Fol komt 
hiertegen op. Wanneer men van een reglement uit een 
utiliteits-beginsel wil afwijken, dan moet dit althans 
met algemeene stemmen zijn. Als echter één lid zich 
daartegen verzet, dan is men verplicht zich aan het 
reglement te houden. 

Wordt besloten deze zaak buiten behandeling te stellen. 
Van de Afdeeling Utrecht is bericht ontvangen, dat 

zij, nu jongelieden tot 23Jarigen leeftijd de vergadering 
mogen bezoeken, geen adhesie kan schenken aan het 
rapport der Afdeeling Rotterdam. De heer Droogleever 
deelt nóg mede, dat hij in overleg met den heer Van 
Wijk in het belang der zaak heeft besloten, zijn voorstel 
alleen te handhaven wat de eerste alinea betreft, d. i. 
de losmaking der Afdeeling van de Maatschappij, en 
de Afdeeling te herdoopen met den naam: Vereeniging 
tot bevordering der Bouwkunst te Rotterdam. De 
andere vragen kunnen alsdan buiten beschouwing 
blijven, daar hij anders vreest dat de hoofdzaak schade 
zou kunnen lijden. 

De Heer Jansen wil eerst het antwoord van het 
Bestuur afwachten, alvorens het voorstel van de hee
ren Droogleever Fortuyn en Van Wijk te behandelen. 
De heer Droogleever zegt, dat dit ook zijn bedoeling 
is, daar het antwoord van het Bestuur, volgens verze
kering van den Voorzitter, dezer dagen kan verwacht 
worden. 

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering 
met een opwekkend woord van den Voorzitter gesloten. 

P R I J S V R A A G , 
U I T G E S C H R E V E N DOOR D E V E R E E N I G I N G 

» D E H A R M O N I E " T E G R O N I N G E N . 

In de Groningsche Courant van 20 dezer komt de volgende 
advertentie voor: 

H A R M O N I E-P R IJ S V R A A G . 
Eenige leden vestigen de aandacht op 't ontwerp 

T r o u w moet b l i j k e n , ingezonden door de heeren J. B. 
Jager, architect alhier en A. W. Weissman, architect te Am
sterdam. Ontwerpers garandeeren de uitvoering voor / 100,000, 
volgens teekening en begrooting. 

Onmiddellijk kwam de gedachte bij mij op, dat de heer Weiss
man van dit bericht geheel onkundig was, en, zoodra hij het 
vernam, protest daartegen zou aanteekenen, om welke reden 
ik dan ook iederen dag de Groningsche Courant inzag, maar 
tot mijn spijt tevergeefs. Ik moet dus veronderstellen, dat de 
heer Weissman van deze plaatsing kennisdroeg en er zich ge
heel mede vereenigde. 

Dit bevreemdt mij ten hoogste, vooral van iemand, die, als me
dewerker aan de Redactie van Dc Opmerker en als zeer ge
waardeerd lid van A. et A . , steeds een krachtdadig aandeel 
neemt, waar er te strijden valt voor recht en billijkheid bij 
het uitschrijven en behandelen van prijsvragen. 

Een aannemer, die bij eene besteding te hoog inschrijft en 
in den tusschentijd, dat de gunning in beraad is gehouden, 
aanbiedt om voor de laagste inschrijving het werk te maken, 
verbeurt zeer zekerde achting zijner collega's. En wat is deze 
handelwijze anders? 

Volgens rapport van dc Jury — welk rapport toch geene 
waarde kan ontzegd worden, als opgemaakt door vakman
nen, die hunne sporen reeds lang hebben verdiend, — is 
het ontwerp N°. 16, onder het motto «Trouw moet blijken", 
voor de gestelde som niet te maken, en ondanks dat verslag 
is uit de aanbieding duidelijk op te maken, dat de ontwer
pers het Bestuur willen verleiden om bezijden de voordracht 
van de Jury met hen in onderhandeling te treden. 

Zulk eene handelwijze verdient zeer zeker de afkeuring van 
ieder weldenkend deskundige, en kan niet anders dan een 
slechten indruk maken op het publiek en op prijsuitschrijvende 
besturen. 

Wanneer uit den boezem van de architecten zelvcn dergelijke 
moties van wantrouwen tegenover een Jury uitgesproken wor
den, kan het niet anders, of het vertrouwen in Jury's wordt 
geschokt, en het uitschrijven van prijsvragen zal daardoor 
niet aangemoedigd worden. 
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Zeer moeilijk is het tegenwoordig om bij prijsvragen dc ge-
wenschtc inrichting van programma en andere eischen van 
recht ingewilligd te krijgen, cn personen, die daartoe steeds 
trachten mede te werken, moeten door dergelijke daden geen 
zaad der tweedracht strooien. Concurrentie is op kunstgebied 
zeer geoorloofd, maar ware kunstenaars moeten zulke daden 
mijden. 

Kr is in Di Opmaker reeds veel over de Groningsche prijs
vraag geschreven, cn het ware te wenschen geweest, dat het 
Bestuur van De Harmonie het programma door de Jury had 
doen opmaken, dan zouden ongetwijfeld meer inlichtingen zijn 
verstrekt, en waren velen bewaard gebleven voor een ver-
gcefschen arbeid van ± 6 maanden. 

Bij het mecrendeel van de totnogtoe uitgeschreven prijs
vragen hadden de bekroonde ontwerpen het opgegeven cijfer 
verre overschreden, zonder dat daarom de bekroningen voor
loopig ingehouden werden. Allereerst is men erop bedacht 
een schoon ontwerp te leveren, waardoor in de meeste geval
len de toch al niet te hoog gestelde bouwsom overtroffen wordt. 
Bij eene directe opdracht is meestal elk welbestudeerd ar
chitect instaat naar de opgegeven som te werken, en ik twij
fel geen oogenblik, of de inzenders der 14 ontwerpen, die na 
de eerste schifting overbleven, zien allen kans om bij op
dracht een verbouwingsplan te ontwerpen , dat aan de eischen 
en de gestelde som voldoet. 

Ware het bekend, dat de voorgestelde bekroningen niet uit
gereikt werden, dan staat het aan het Bestuur van Dc Harmo
nie vrij met een der inzenders in onderhandeling te treden 
over aankoop van project of uitvoering van het werk, maar 
door dergelijke annonces speculeert men op de overgroote 
meerderheid van bet publick, die steeds gewoon is, bij de meeste 
zaken bet goedkoopste te kiezen. 

Zou het niet op den weg liggen van het Bestuur van A. et A . 
om te zorgen, dat bij dergelijke gevallen een waarschuwend 
woord gericht wordt tot de prijsuitschrijvende besturen, om 
daardoor te toonen lat dit Bestuur dergelijke handelingen af
keurt ? 

De inzender van het Plan 
. » P a x Intrantibus". 

(A. et A.) I N G E Z O N D E N . 
Mijnheer de Redacteur. 

Vóór eenige maanden verzochten eenige leden van A. et A . 
aan het Bestuur, hun inlichtingen tc verschaffen omtrent eene 
practische wijze voor het maken van perspectief teekeningen 
of opgaaf te doen van een goed degelijk handboek, en bekwa
men tot antwoord, dat weldra daarover eene meer uitvoerige 
mededeeling zou worden geplaatst. 

Beleefd wenschte ik dit nog eens in herinnering te brengen, 
vertrouwende daardoor aan den wensch van velen te voldoen. 

U dankzeggende voor de opname, tecken ik mij hoogachtend. 
Een getrouw lezer. 

Wegens drukke bezigheden kon het lid der Redactie, dat 
ons tic beschouwing toezegde, aan zijn voornemen nog geen 
gevolg geven. Hij hoopt echter spoedig daartoe instaat te zijn. 

Réd. van .1. et A. 

Mijnheer de Redacteur. 
Nadat het bezoek aan de fabriek van zinkwerken der firma 

Braat. te I >elft, waarvan uw verslaggever over de vergaderingen 
der Afdeeling van de Maatschappij tot Bevordering van Bouw
kunst alhier kortgeleden melding maakte, dezer dagen door een 
groot aantal leden van die Afdeeling gebracht werd, neemt 
inzender dezes, die onder dat aantal leden behoorde, de vrijheid, 
uwe welwillendheid in te roepen, om door dit schrijven in uw 
daarvoor zoozeer g e ë i g e n d blad, de aandacht op die zoo aan
zienlijk uitgebreide fabriek te vestigen. 

Te meer verdient zoo iets waardccring, nu cr moed toe 
behoort om in dezen tijd van slechte zaken, tot eene uitbreiding 
over te gaan, waardoor aan de concurrentie, tot op zekere 
hoogte zelfs met het buitenland, het hoofd kan worden geboden. 
Wij zagen daar gieten, pletten, persen, drijven, draaien en 
wat dies meer zij, met een gemak en zekerheid, alsof men 
voorwerpen van zoogenaamd carton-pierre maakte, en dat het 
zink van goede qualiteit is, daarvoor zijn de afnemers gewaar
borgd door de wijze van bewerking, waartegen alleen het buste 
zink bestand is. 

Na eene opmerking over den prijs, werd ons medegedeeld, dat 
zeer veel voorwerpen van zink naar bestaand model en zelfs 
volgens opgegeven teekening, maar dan niet bij al tc geringe 
bestelling, weinig hooger in prijs komen dan dezelfde, van hout 
gemaakt; o. a. werd gewezen op 400 ter verzending gereed 
staande balusters, die naar opgegeven teekening geleverd wer
den en niet noemenswaard meer kosten, dan wanneer zij van 
hout gedraaid worden, voor welk materiaal zij in netheid en 
soliditeit zeer zeker niet onderdoen. 

Na bezichtiging van de teekenkamer, het magazijn en de goed 
voorziene modelkamer, onder geleide der fabrikanten, voerden 
deze ons ook door de flink ingerichte cn in volle werking zijnde 
werkplaatsen, alwaar ons de vervaardiging zoo uitgebreid moge

lijk werd aangetoond en toegelicht. Wij vertrokken, onder welge
meende dankbetuiging aan de fabrikanten voor de opengestelde 
gelegenheid en in de overtuiging, dat de typische rust van Delft 
in het algemeen, niet besmettelijk behoeft te rijn voor deze 
fabriek, wanneer zij, die voorwerpen van zink noodig hebben. 
de patroons slechts in mededinging oproepen. 

's-Gravenhage, 24 December 1884. H . 

D E A M S T E R D A M S C H E B E U R S P R I J S V R A A G T 
In het voorgaande nommer werd melding gemaakt 

! van de mededeelingen , door Professor Raschdorff ge-
j daan in eene samenkomst der Vcreinigung sur Jcrtre-

titng baukünsÜerischen Interessen in Berlin, en deze had
den eene bijzondere waarde, daar de spreker lid der 
Jury was. Thans vernemen wij uit een artikel, dat 
in het Dagblad De Amsterdammer voorkomt, dat 
dc K . K . Obcrbaurath Friedrich Schmidt, Vice-
president van de Jury der Beursprijsvraag, over deze 
aangelegenheid interessante mededeelingen heeft gedaan 
in den Ocstcrreichischen Ingenieur- und Aicliilcctcnvcrein 
te Weenen. 

Volgens dc meening van den heer Schmidt hebben 
waarschijnlijk van oudsher bestaande traditien den door
slag gegeven bij het nemen van het besluit, om de 
nieuwe beurs in de onmiddellijke nabijheid van de oude 
te plaatsen , maar het is nog lang niet zeker, of zij 
daar wel gebouwd zal worden. Het bouwterrein toch, 
dat nu beschikbaar is gesteld, is zoo ongelukkig mo
gelijk ; het heeft den vorm van een trapezium en het 
is een zeer moeilijke zaak, een dergelijk gebouw op 
een zoo ongunstig terrein tc projecteeren. Slechts 
weinigen der mededingers hebben zich dan ook aan 
den onveranderden trapeziumvorm gehouden. 

De heer Schmidt bespreekt daarop het nieuwe mu
seum, door den architect Cuypers gebouwd, en zegt 
daaromtrent, dat de stijl een zeer sterk middcleeuwsch 
karakter draagt, dat de platte grond echter met geest 
ontworpen is en het gebouw werkelijk grootsche ruim
ten heeft. Daarop wordt melding gemaakt van de 
wijze van werken der Jury, die ons reeds bekend is 
door de mededeelingen van Prof. Raschdorff, voorts 
over de verschillende inzichten van dc leden der Jury, 
om ten slotte mede te deelen: 

„Daar echter alles een eind moet hebben , eindigden 
ook deze debatten, en werden wij het ten slotte al
thans tamelijk eens, en zoo konden wij Zaterdag 15 
November tot de eindstemming overgaan. Ten slotte 
moest nog een rapport worden opgesteld , waarvan de 
redactie aan de te Amsterdam aanwezige Juryleden werd 
overgelaten." 

A l zijn de berichten, die de Jury ons in haar rap
port mededeelt, van weinig bcteckenis, komen uit het 
buitenland mededeelingen, die een weinig licht ver
spreiden. 

B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N 
DORDRECHT. Het c o m i t é , dat zich hierterstede gevormd 

heeft om de uitgestrekte buitenplaats Sferwesteijn aan te koo
pen en aan de gemeente als park aan te bieden, heeft reeds 
f 82,417.75 verzameld, namelijk aan vrijwillige giften ƒ 17,042.75, 
aan renteloozc voorschotten f 13,975, en aan voorschotten te
gen 3pCt. rente f 51,400. 

De som, waarvoor het buitengoed kan worden aangekocht, 
is dus ruim volteekend, maar voor de kosten van overdracht 
enz. komt nog ƒ 3582.25 tekort. Het comité', aangemoedigd 
door den aanvankelijk goeden uitslag, deed tot dekking van 
dat tekort een vernieuwd beroep op de burgerij, en is erin 
geslaagd het geld te bekomen. 

DEVENTER. Een drietal huizen, staande tegen het koor van 
de Groote Kerk, zijn indertijd door de gemeente aangekocht, 
en afgebroken tot verruiming van de passage. Daardoor is nu 
een gedeelte van het sierlijke kerkgebouw in een zeer onoog-
lijken toestand gekomen. Kerkvoogden der Hervormde kerk 
wenschen hierin verbetering te brengen en tevens dc verdere 
restauratie aan die zijde voort te zetten. Daartoe hebben zij 
zich bij circulaire gewend tot tal van ingezetenen, teneinde 
door vrijwillige bijdragen het voorgenomen werk totstand te 
brengen, waarvoor ongeveer f 6000 noodig zijn. ' 
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DORDRECHT. Zooals vóór eenigen tijd 
werd medegedeeld, zal vanwege de af
deeling Dordrecht der Vereeniging tot 
bevordering van Fabrieks- cn Handwerks
nijverheid , in Mei 1885, een wedstrijd 
voor werklieden enz. gehouden worden. Het 
Hoofdbestuur van genoemde Vereeniging 
heeft een zilveren medaille ter beschik
king van dc Jury gesteld, om deze den 
maker van het voorwerp, dat boven allen 
uitmunt, toe te kennen. 

— Aflevering 12 van lie .Va/aar (uit
gave van J. G. Broese te Utrecht) bevat: 

Een electrische schel fmet fig.). — De 
phothographie (met tig.). — Herhaalde 
proefnemingen met de stuurbare lucht
ballons van dc kapiteins Kenard en Krebs 
en van dc Gebroeders Tissandicr (niet tig.1.— 
Het materiaal der buizen voor waterleidin
gen [sta/]. — Dc electrische verlichting der 
magazijnen van den l'rintemps te l'arijs 
(met tig.). — Electrische lampjes met ac
cumulatoren en elementen van L. Aboilard 
(met tig.). — De geschiedenis van betstaai — 
Correspondentie. — Titel , inhoud cn A l -
phabetisch Register. 

B E N O E M I N G E N . 
Gedeputeerde Staten van Groningen be

noemden den heer H. Veenhuis tot op
zichter van den Provincialen Waterstaat 
(district Zuidhorn). 

J Aanbesteding. 
I Op Dinsdag 6 Januari 1885, dis middags te 
ill uren, zal in het Café PANORAMA, Plan-
J tage M iddellaan te Amsterdam, worden aan

besteed : 
H e t bouwen v a n een Stal voor 67 

P a a r d e n , 2 Ziekensta l len en ver
der b i jkomende w o r k e n , op een 
terre in aan de B r o u w e r s g r a c h t 
N . 290 te A m s t e r d a m , met de 
leverantie v a n alle mater ia len 
en arbeidsloonen. 

Het bestek is ad ƒ 'UiO per eiemplaar te 
verkrijgen aan de Handelsdrukkerij C. A. 
SPIN & ZOON. N.Z. Voorburgwal 2S7. 

De teekening ligt ter visie in het Café 
Panorama 

Inlichtingen geeft de Ingenieur-Architect 
A. I.. V A N G E N D T te Amsterdam, 

\mm\WL 

Ministerie van Justitie. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Woensdag den 7 Januari 1885, des namid

dags ten één ure, zal in een der lokalen van 
het Ministerie van Justitie op het Plein te 
'.» G'ravenhage, bjj enkele inschrijving worden 
aanbesteed: 

H e t leveren v a n bui ten landsche-
en in landsche H o u t w a r e n , M e t 
selsteenon, Metsel - en Ple is ter
s p e c i ë n , P a n n e n , Tege l s , V e r f 
waren , Glas - en Vorwersgereed-
s c h a p p e n , en w e l : 

van Bergen-op-Zoom, 

C O R R E S P O N D E N T I E . 
Het artikel over de Maas moet ook dit

maal worden terzijde gelegd. Waarschijn
lijk zal het in het eerste nommer van den 
volgenden jaargang geplaatst worden. 

Aan />' te / / . Begrepen. 

Verbetering der rivier >de Zoom.'1 

R a m i n g /156 ,500 

B E R I C H T . 
Aan heeren Gcabonneerden wordt 

in herinnering gebracht, dat de prijs 
van het weekblad / 2.25 per drie 
maanden bedraagt en daarover tegen 
het midden van elk kwartaal beschikt 
wordt. 

De abonnementsprijs voor het ge
heele jaar bedraagt ges gulden, mits 
dat bedrag vóór den eersten Februari 
1885 vrachtvrij cn zonder eenige kor
ting hoegenaamd, wordt toegezonden J 
aan de Administratie van De Opmerker^ 
tc Arnhem. 

Afzonderlijke nommers zijn, voorj 
zoover de voorraad strekt, steeds te 
bekomen bij de Administratie vanj 
Dc Opmerker te Arnhem cn bij den 
heer Joh. G. Stemler Czn., boekhan
delaar in dc Haarlemmerstraat te 
Amsterdam. De prijs bedraagt 15 cent 
per nommer en 25 cent per plaat. 

1 A D V E R T E N T 1 Ë N 7 ~ 

Rotterdamsche Diergaarde. 
HET BESTUUR der Botterdamscke Dier

gaarde is voornemens op 3 Januari 1885 aan 
te besteden: 

H e t m a k e n en stel len v a n I J Z E 
R E N P E R K E N v o o r een R O O F -
V O G E L G E B O Ü W . 

Bestek cn voorwaarden te bekomen bjj de 
Portiers tegen betaling van 25 cents. 

Bestek N". 1. L e v e r a n t i e n ten behoeve 
v a n het T u c h t h u i s te 
L e e u w a r d e n , 

i) N". 2. L e v e r a n t i e n ten behoeve 
v a n het H u i s v a n C o r 
rectie te H o o r n . 

» N•'. :>. L e v e r a n t i e n ten behoeve 
van de M i l i t a i r e Strafge
vangenis te L e i d e n . 

» N". I. Leverant i en ten behoeve 
van do Strafgevangenis 
„ d e K r u i s b e r g " bij Doe-
t inchem. 

De bestekken liggen ter lezing aan het 
Ministerie van Justitie en aan bovengenoem
de gestichten, en zijn voorts op franco aan
vrage te bekomen: bestek N". 1 aan het 

1 ,, 1 Tuchthuis te Leeuwarden, N". 2 aan het Huis 
tdle.Mub^unva.idenHootd. v a „ t , ' N „ ; i . u , „ , , , M i l l . 

taire Strafgevangenis te Leiden, N". 4 aan 
de Strafgevangenis »de Kruisberg" te Doe-
/inche/n en Nos. 1, 2, 8 en -1 aan bovenge
noemd Departement. 

Nadere inlichtingen worden gegeven door 
den Ingenieur-Architect voor de gevangenis
sen en rechtsgebotiwen W. C. M E T Z E L A A R 
te '* Gracenhage. 

's Gracenhage, den 19 December 1884. 
De Minister ran Justitie, 

Voor den -Minister, 
De Secretaris-Generaal, 

C L A N T . 

WETHOUDERS van BURGEMEESTER 
llergen-op-Zoom 
ingenieur van den Provincialen \\ aterstaat 
van Noord-Btatani op Woensdag, den 14 Ja
nuari 1885, des namiddags ten één ure, on
der nadere goedkeuring van den Gemeente-
raad, in het openbaar ten Raadhuize aldaar 
aanbesteden: 

H e t verbeteren der r iv i er » d e 
Z o o m " , het b o u w e n v a n b r u g 
g e n , d u i k e r s , s tuwen en het 
v e r r i c h t e n v a n daarmede i n ver
b a n d staande werken . 

De aanbesteding geschiedt bjj enkele in
schrjjving overeenkomstig !j 4:i5 der A. V. 

De aanwijzing in loco wordt gegeven op 
Vrijdag, den 9** en Zaterdag den lO*" Ja
nuari 1SS5, des voormiddags ten tl ure. Bjj-
eenkoiust ten Raadhuize. 

Van af den 2d 1 Januari a s. liggen het 
bestek en teekeningen ter lezing ter Gemeente
secretarie en zjjn aldaar verkrjjgbaar op franco 
aanvraag, tegen betaling van drie gulden 
vijftig cent. 

Inlichtingen te bekomen bjj den Architect 
R. H . C. V A N SOMEREN tv llergen op-Zoom. 

Bergen-op-Zoom, den 24 December 1S84. 
Burgemeester en ll'e/howlers voornoemd, 

P. V A N HASSELT. 
De Secretaris, 

L. M. MAGNÉE. 

J. L. BACON & C°. 
Ingenieurs, aannemers van verwarming en ventilatie. 

G o u d e n M e d a i l l e , 
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 
AMSTERDAM. 

Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge
stichten , woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 

Projecten en begrootingen worden kosteloos 
geleverd. 

Inschrijving 
op Dinsdag 13 Januari 1885, 

in het Timmerhuis te Rotterdam, 
n a a r «Ie l i l * 1 i ; i t l \ 8 ; v a n : 

1". Gegoten IJzeren B u i z e n en H u l p 
s t u k k e n , tot een gezamenlijk ge
w i c h t v a n 3,682649 K G . , en 

2°. i n dr ie percee len: 
L A f s l u i t e r s , 

H . B r a n d k r a n e n , 
H L B i jbehoorend G i e t w e r k v o o r 

R e s e r v e s t u k k e n , 
alles ten dienste v a n de D r i n k 

water le iding. 
De Voorwaarden liggen, op de gewone da

gen en uren, ter lezing op het bureau voor 
de Plaatselijke werken enz., in het Timmer
huis, en zijn, inet de daarbjj behoorende 
teekeningen, tegen betaling van ƒ 2 . 5 0 voor 
de buizen en hulpstukken en tegen betaling 
van ƒ 1 . — voor de afsluiters en kranen, ver
krijgbaar bjj Wed. P. V A N W A E S B E R G E 
EN ZOON, Boekdrukkers aan den Houttuin 
N». 7a. 

Lichtdrukpreparaat en Papier 
geschikt voor het vervaardigen van L I C H T D R T J K T E E K E N I N G E N , blauwe grond 
met witte ljjnen, verkrjjgbaar bjj 

Th. J. DOBBE en ZOON 
Magazijn van Teekenbehoeften voor Bouwkundigen, 

U t r e o ü t . 
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UIT DE HAND T E KOOP. Bouwkundig Opzichter 
VAN 

Tc NIJMEGEN is te koop een perceel, groot ruim :tS0 C.A., gelegen op den besten en 
druksten stand. Uit het gebouw, dat 

36 meter gevelbreedte 
heeft, kunnen met eenige kosten 

vijl flinke Winkelhuizen 
gemaakt worden, terwjjl ook het geheele pand tot 

H o t e l , R e s t a u r a n t of C a f é 
kan ingericht worden. Aanbiedingen onder letter X aan den Boekhandelaar F . ',. V A N 
A M M E R S , 's Rote*. 

Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VAL DE TRAVERS, 
FABRIEK T R A D E M A R K . 

TE 

AMSTERDAM 
B e l t w e g N". 3. 

N A T U U R L . A S P H A L T 
VAN 

VAL DE TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

G e c o m p r i m e e r d e A s p h a l t w e g e n e n d i t u D o r s c l i v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p h a l t - M a s t i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i n g - R i n k s , M o u t v l o e r e n , 

K e l d e r s . 
K o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a g a z i j n v l o e r e n , G a n g e n , V e r a n d a ' s , 

B r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , B e t o n - F u n d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend 
A s p h a l t speciaal tot wering v a n vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 
te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3 , Amsterdam, of bjj den Heer 
H . G . K N O O P S C.OZN., Beekstraat F . 6 2 , te Arnhem. 

De Directeur, W . P A T O N W A L S H . 

B E C K E R & BIJMNNGH. - ARNHEM. 
K O N I N K L I J K E F A B R I E K ™ 

W A T E R P A S - , 

H O E K M E E T -
en andere 

Bjj de Gemeente-Werken te Arnhem wordt 
gevraagd, tegen een salaris van /1000.00 
per ,jaar, 

een Bouwkundig Opzichter, 
die net kan teekenen en vooral détailleeren, 
eenige ondervinding heeft opgedaan, en ge
schikt is het toezicht van een belangrjjk werk 
op zich te nemen. 

Zich aan te melden liefst in persoon of 
met fra/tro brieven, onder overlegging der 
gevorderde bewijsstukken, aan het bureau 
van den Gemeente-Architect ter Secretarie, 
vóór 1 Januari 1SS5. 

3T(KMIIIWAAL8TEEIIFABR«( 
te D R U T E N 

H A R T M A l f & C O M P I E 
K A N T O O R te N I J M E G E N , 

VAN WELDKKKSSTRAAT No. 14. 
Lmagaa, 

H Mieren Daken, 
1 a Zijbekl., 
IJzeren Gebouwen, 
Gegalv. IJzeren 

Emmers. Tobben, 
Vraagt Catalog. TT Gieters, eni. eni. 

N E D E K L . 1 VERZINKFABRIEK, 

Van der AJinden & Co. 
G a l v . op Dordrecht. 

LOON) Niet aangroeien-
,, I (le en roestwe-
Roostenjzers. r t . u d c Verraa. 

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

S T O O M K E T E L S ES W E R K T U I G E N , 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 
H o l l a n d s c h e T u i n e n Z e e p a a r d , 

Biekerstraat 
A M S T E R D A M . 

I N S T R U M E N T E N 

voor I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S e n z . 

Geëmai l leerd- i jzeren PEILSCHALEN, 

WEEGWERKTUIGEN. 

^ P A R K E T V L O E R E N , ^ 
3 VILLEROY & BOCH, METTLACH £ 
2 BOCH F r è r e s , MAUBEUGE £ 
5 MINTON, HOLLINS & C \ STOKE £ 
a> liij ile Vertog. nwooriligcrj en DepAtliondert: ij£ 

S r > E JL.IINT ,<k C X , 2 
Oostzeedjjk 2 4 8 , Rotterdam. 

B . H O I J H B O E R . - A r n h e m . 
L o v e r a n d e r v a n Z . M . d e n K o n i n g . 

i Fabriek en Magazijn van Instrumenten voor wetenschappelijk gebruik, 
Bekroond voor Waterpas-, Hoekmeet- en andere instrumenten 

met Zilver 1868, 1881, 1883 (Internat. Tentoonst.) 
H o o g s t e o n d e r s c h e i d i n g 1 8 7 9 . 

EQUERRES, MEETKETTINGEN, BRIEF- en PAKKETBALANSEN, enz. enz. 
B A K E N S , R O T A T I E - e n I N D U C T I E - T O E S T E L L E N , T E L E G R A A F - A P P A R A T E N , e n z . e n z . 

PIIÖTtlLITllOGRAPIIIE,"PIIOliimiJlliRAPIIIE 
e n S t é r é o t y p e - I n r i c h t i n g 

van G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zjjne inrichting voor Phctcllihcgraphle, 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plant, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor P h . t . i l n r » -
gr.ipliie voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van H H . Uitgevers en op 
zijne Mtrréalypr- ln i irht lng voor H H . Druk
kers, a Hes tot de minste prjjzen. 

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

De heer J O H . G. S T E M L E R Cz., te Am
sterdam , heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
bestellingen voor Fl i*t*l l t l i«(rai>hle , zonder 
prijsverhooging voor de bestellers. 

Gedrukt bij 0. W. van der Wiel & (X, te Arnhem. 

D E O P M E E K E R 
van ZATERDAG 5 J A N U A R I 1884. 

A A N K O N D I G I N G E N 
V A N 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Maandag, 7 Jan. 

De Kruisberg (bij Deutichem), tc 10 uren, door de commissie van 
administratie: dc levering van: ijzer, ijzenImud, blik, zink, grint, smee-
kolen en teenen voor mandewerk. 

Wagenlngen, te l'/j uur, door burg. en weth.: het onderhouden 
en schoonmaken en in deugdclijken staat brengen, over '84, van alle 
gemeentegebouwen. Inl. bij den gei neen teopzich ter S. Bitters. 

Eest rum (onder), bij I). J. van der Veen: het bouwen eener huizing 
met schuurtje, onder Kooten. 

Dinsdag, » J « n . 
's-Hage, tc 11 uren, door het ministerie van marine: het gereed

maken en leveren van het hardsteenwerk voor het etablissement, be
stemd voor de verlichting op Vlakkcnhock (Zuidwestpunt van Soematra). 
Inschrijvingen van buitenlandsdie aannemers worden niet aangenomen. 

'u-Ham- te 12 uren, door het ministerie van financiën: ln. het 
onderhouden van- en het doen van eenige herstellingen, ged. '84, '85 
en '86, aan het gebouw tt? Maastricht, waarin gevestigd zijn 06 kantoren 
van de hypotheken en het kadaster. Inl. bij den bouwkundige voor de 
landsgebouwen in het 2e district, te 's-Hage en bij den hoofdopzichter 
J. J. G. Riukes, te Breda; 2o. het onderhouden van- en het doen van 
eenige herstellingen ged. '84, '85 en '86, aan het gebouw te 's-Hage, 
waarin gevestigd zijn de kantoren van de hypotheken en het kadaster. 
Inl. hij den bouwkundige voor de landsgebouwen in het 2e district en 
den hoofdopzichter J. A. Weinberg, beiden te 's-Hage. 

Assen, te 1 uur, ten gemeentehuize: het onderhoud van alle ge
meentegebouwen, als: gemeentehuis, gymnasium, de lagere scholen; 
voorts van de begraafplaats, draaivondes, enz. Inl. bij den stadsbouw
meester Winters. 

Assen, te 2 uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan het 
gebouw van het prov. best.: het onderhouden van- en het doen van 
herstellingen en vernieuwingen aan de Rijks-hoogere burgerschool te 
Meppel, van den dag der goedkeuring van de aanbesteding tot 31 Dec. 
'85. Inl. bij den bouwkundige aan het departement cn bij den opzichter 
der universiteitsgebouwen J. C. Ilubscher, te Groningen. Raining ƒ1487. 

Granlnnen , 'savonds 8 uren, dooi' II. Vos Kz., in zijn Logement: 
het gedeeltelijk afbreken, en het aan-, op- en verbouwen van het 
logement «Het Wapen van Zuidholland", in de Nieuwe-Kbbingestraat 
54, met levering van al het henoodigde. Inl. bij de architecten K. & 
H. Hoekzema, aldaar. Bilj. inzenden uiterlijk te 7 uren. 

Weensdag, • Jan. 
Oiiddorp, te 10 uren, door liet best. van den polder Het Oudeland: 

de levering van 600 stère onderhoudsgrint. 
's-llage, 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 Vlakkenhoek (Zuidwestpunt van Soe
matra). Het werk moet in eene Nederlandsche fabriek vervaardigd 
worden. 

'•-Hage, te 12 uren, door het ministericlvan waterst. enz., ten dienste 
der Staatssjioorwegen: liet maken van 2 zomcrwaterkeerende leidam-
men ten noorden en ten zuiden van dc Honderdelschebrug in den 
Staatsspoorweg 's-Bosch—Bokstel. Inl. bij den hoofdingenieur in het 6e 
district, den arrondissementsingenieur heurenaer, beiden te 's-Bosch 
en bij den opzichter Brouwer, te Vucht. Raming ƒ 5120. 

Ketterdam, te 1 uur, door burg. en weth. en mej. A. G. C. Roosen
daal: het dempen van een gedeelte sloot, vóór de panden aan de 
Lijnbaanslaan nn. 83 en 35, en het ter vervanging daarvan leggen van 
een riool. Inl. aan het Timmerhuis. 

Lemmer, ter secretarie van het watei-schap Zcven-Grietenijen-en 
Stad-Slooten: lo. het onderhoud van de wegen over '84, in 3 pereeelen; 
2o. het verrichten van kleine aardwerken enz., ter. westen van Zand-
voorderhoek; 3o. de levering van paleizen gordingen voor '84; 4o. het 
verhoogen en verzwaren van den zeedijk, van het Oudemirder Klif af 
tot den Westendijk, ter lengte van 3581 M. (Raming ƒ 56,248). 

Demierdag, l O Jan . 
Arnhem, te 11 uren, door burg. en weth.: lo. het leveren en 

planten van boomen en heesters langs de wegen, singels, pleinen enz.; 
2o. het driejarig onderhoud der openbare pompen. 

Zaandam, te 1 uur, door burg. en weth.: lo. liet vernieu
wen en herstellen van straat- en grintwegen en het onderhoud der 
brik- en steenglooiingen, berm- en oeverwerken, tot uit. Dec. '86; 2o. 
het wegnemen van oen Tuimeldijk en eene gedeeltelijke verstrating op 
den Dam; 3o. het onderhoud der kuchels in eenige geineentegebouwen 
tot uit. Dec. '85; 4o. de levering van eenige houtwaren. Inl. bij den 
gemeentearchitect J. van der Koogh. 

Zeeland (N.Br.), te 2 uren, door burg. en weth.: het bouwen eener 
openbare school té Groot-Oeventje, met bijlevering der materialen. 
Aanw. door den architect C. A. van Lith, 10 Jan., te 10 uren. 

Yrijdiiff. II Jan. 
Legem eer (onder), op het Huis Ter Heide, te 11 uren, door het 

dijksbest. van het waterschap Zoven-Grietenijen-en-Stad-Slooten: de 
levering van riviergrint, kulkkcizel, brik, zeegnnt enz., in pereeelen. 

Zwolle, 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 Rijks
kweekschool van onderwijzers te Deventer, van den dag der goedkeuring 
van de aanbesteding tot 31 Dec. '85. Inl. bij den bouwkundige aan het 
departement en bij den opzichter der universiteitsgebouwen J. C. Ilub
scher, te Groningen. Raming f 4200. 

Zaterdag, 11 Jan. 
Bergen-op-Zoom . te 1 uur, in het Hotel-Dann: het bedijken van 

schorren en slikken, onder de gemeenten Woensdrecht en Rilland-Bath 
gelegen, met bijkomende werken. Inl. bij den ingenieur N. A. M. van 
den Thoorn, te Goes. 

Velp, te 4 uren, in café Unie: het bouwen van een dnbbel heeren
huis aan den Kerkweg. aldaar. Aanw. 9 Jan., te 3 uren. Biljetten 
inzenden 11 Jan. bij den architect M. K. Smit. te Dieren. 

Weldum, door burg. en weth. van liaarderadeel: het afbreken der 
bestaande- en het bouwen van eene nieuwe school voor openbaar lager 
onderwijs te Britswerd. Bilj. inzenden 11 Jan., op het gemeentehuis 
tt; Weiduin. 

Maandag, 14 Jan. 
Zaamslag, te 1 uur, door de besturen van de [rolders Grooto-

Huisens, Zaamslag, Margareta. Kleine-lluisens, Keudracht en Kreke, ten 
gemeentehuize: het ondor-profiel-hrengen, verbeteren en begrinten van 
den weg, beginnende aan den grintweg van de hootdkom der gemeente 
Zaamslag Dtff do losplaats en eindigende nabij het gehucht Othene 

[ aan den grintweg Baar Neuzen, met bijlevering van de benoodigde 
> grint. Aanw. 11 Jan. te 10 uren, samenkomst bij Marinus Goossens, te 
j Othene. Inl. bij den opzichter .1. C. Kijke, te Zaamslag. 

Dinsdag, IA Jan. 
's-BoHch, te lO'/j 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 gehouwen der 
Rijks-hoogere burgerschool te Tilburg, van den dag der goedkeuring 
van de aanbesteding tot 31 Dec. '85. Inl. bij den bouwkundige aan 

1 het departement en bij den opzichter der universiteitsgebouwen W. 
I H. Schoonhein, te Utrecht. Aanw. 7 Jun., te 2'/t uren. Raming 

ƒ 3446; 2o. het onderhouden van- en het doen van eenige vernieuwin
gen en herstellingen aan de gebouwen der Rijks-hoogere burgerschool 
te Helmond, van den dag der goedkeuring van de aanbesteding tot 31 
Dec. '85. inl. bij den bouwkundige aan het departement en bij den 
opzichter der universiteitsgebouwen W. II. Schoonhein, te Utrecht. 
Aanw. 9 Jan.. te l uur. Raming ƒ 3490; 3o. het onderhouden van- en 
het doen van eenige herstellingen en vernieuwingen aan de gebouwen 

I der Rijks-hoogere burgerschool te 's-Bosch, van den dag der goedkeu-
! ring van de aanbesteding tot 81 Dec. '85. Inl. bij den bouwkundige 
j aan het departement en hij den opzichter der universiteitsgebouwen 
I W. H. Schoonhein, te Utrecht. Aanw. 8 Jan., te 11 uren. Raming 

ƒ 2070. 
Drelsvhor, te 12 uren, door hurg. en weth.: het begrinten van den 

weg, van de bestrating der gemeente Dreischor tot aan het gehucht 
Schuddebeui-s (gein. Noordgouwe.) Aanw. 8 Jan., te 11 uren. 

Bel» ward, dooi- J. S. Oosterbaan : het verven, heglazen en hehang-
werken aan de 3 burgerwoningen buiten de voormalige Sneekerpoort. 
Aanw. 9 Jan. 

Weensdag, 14» Jan. 
j HoutrlJk-en-Polanen . te 10 uren. door het best. van den Grooto-
' YjKilder, in Het Oude Huis ter Hart: het maken van een los-en-laad-
I plaats naast- en van eene kade of hulpwaterkeering vóór de uitwate-

ringsluis. Inl. bij den opzichter W. Tuijnman, aldaar. Aanw. 15 Jan., 
I te 11 uren. 
| Willemsoord. te 11 uren, door de directie der marine: het gewoon 

jaarlijksch onderhoud der dok-, sluis- en andere waterwerken van het 
maritieme etablissement Willemsoord. Inl. op het bureau van den 
hoofdingenieur der marine te Willemsoord. Aanw. 14 eu 15 Jan., te 
10 uren. 

's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van koloniën: delevering 
van 26 afstandsignalen met toebehooren, doch zonder lantarens, voor 
den dienst der Staatssjioorwegen op Java. 

Donderdag. 17 Jan. 
Haarlem, te 11 uren, door bet ministerie van Waterstaat en/.., aan 

het gebouw van het prov. best.: het leveren van steenkolen ten 
behoeve van den stoomwatermolen te Schellinkwoude. Aanw. 10 Jan. 

(•oiida. tc Ï21L uren, door dijkgraaf en heemraden van den Zuid-
plaspotder, in De Zalm j het verrichten van vernieuwingen en reparation 
aan-, benevens het onderhouden van de machinegebouwen, woningen, 
huizen, bruggen, duikers, scheringen en verdere getimmerten des pol
ders, van den dag der goedkeuring van de besteding tot 31 Dec. '86. 
Inl. bij den opzichter van den polder L. Exalto, te Moordrecht. Aanw. 
12 Jan., te 10 uren, bijeen te komen aan de stoomgemalen onder 
Kortenoord (gem. Nieuwerkerk a/d. Usel). 

Dieren, te l'/j uren, ten kantore van den rentmeester op »Het 
Hof": het afbreken en het opbouwen van een tuinmuur p. m. 480 
strekkende M., met de levering der materialen, voor R. K. baron van 
Heeckeren van Wassenaer. Inl. bij den architect Brink Evers, te 
El lek urn. Aanw. 14 Jan., te 11 uren. Bilj. inzenden voor 12 uren, bij 
genoemden architect. 

Tjerk werd , bij den administrcercud-kerkvoogd R. II. Zijsling: het 
bouwen eener nieuwe stelphuizing op Ymswolde onder Tjerk word, met 
bijlevering der materialen. Bestek en teekening liggen in de Herberg 
bij Jan llancnburg. Inl. bij B. Sietinga, te Wommels. Aanw. 14 Jan., 
te 11 uren. 

Vrijdag, 18 Jan. 
Arnhem, 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 van de 
Rijkskweekschool van onderwijze is tt; Nijmegen, van den dag der goed
keuring van de aanbesteding tot 31 Dec. 85. Inl. bij den bouwkundige 
aan het departement en bij den opzichter der universiteitsgebouwen J. 
C, Hubscher, te Groningen. Aanw. 12 Jan., te 1 uur. Kaming ƒ 4200. 
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's-Hage, te 1 
Maandag, 21 Jan, 

door liet ministerie van justitie: het leveren 
van hout, metselsteenen, metsel- en pleisterspeciën, pannen, tegels, 
verfwaren, gias en gereedschappen aan de gevangenissen te Leeuwarden, 
nabij Leiden, te Hoorn, te Rotterdam, de Kruisberg nabij Deutichem, 
te Alkmaar en aan de Rijksgestichten Ominerschans en Veenhuizen. 
Inl. bij den ingenieur-architect voor de gevangenissen en rechtsgebou-
wen W. C. Mrtzelaar, te 's-Hage. 

Dinsdag, 22 Jan. 
Wagenlugen, te 12 uren, door J. D. VV. Opstelten: het vergrooten 

der bestaande sigarenfabriek in de Lawiksche allee, aldaar. Bestek en 
teekeningen liggen in het Hotel De Wereld. Aanw. te 10'/% uren, na 
aankomst van den stoomt»am. 

Donderdag, 2 4 Jan. 
Den Bommel, door burg. en weth.: de levering van 500 a 600 M' 

grint, ten behoeve dei" gemeente. 
Vrijdag. 2S Jan. 

Maasbommel, te 11 uien, door burg. en weth. van Appeltern: het 
bouwen eener openbare school met aanhoorigheden voor 150 leerlingen 
te Maasbommel, met bijlevering der materialen. Aanw. te 9 uren, dooi
den architect C. A. van Lith. 

Zaterdag, 2H Jan. 
Makkuin, door den eigenaar van de Workumer-Parregaaster- en 

Makkumermeorpolders, bij den opzichter G. van der Linden: het bou
wen van (1 boerderijen met veestalling, waarvan 9 Noord hol landsch en 
3 Zuidhollandseh model, één dezer laatsten met annex heerenhuis. 

Maandag, -1 l'ebr. 
Enkhulzen, te 1 uur, door burg. en weth.: de levering van 600,000 

straatklinkers. Monsters zenden vóór 1 Febr. aan het gemeentebestuur. 
Woensdag, 6 Febr. 

's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., ten 
dienste dei- Staatsspoorwegen: het maken van gebouwen en eenige 
andere werken op het station Staveren, voor het gedeelte Staveren— 
Snerk, van don spoorweg Staveren—Leeuwarden. Inl. bij den hoofd
ingenieur, te Zwolle en den seetieingenieur, te Sneek. Aanw. 29 en 30 
Jan., te 11 uren. Raming f 190,500. 

Op later te bepalen datum. 
Dordrecht: het afbreken van 2 gebouwen, geteekend E 179 en 

180, aan de Hellingen, aldaar, en het bouwen van 2 dubbele woningen 
voor W. C. den Hartog. Inl. bij den mr. timmerman J. van Welsenes, 
Stek, C 949a. 

Assen. De levering van grenen en vuren houtwaren aan de directie 
der Noord willemskanaalmaatschappij. 

YYltmarsum. De levering van 1270 stère grint voor de kunstwegen 
der gemeente Wonseradeel, en 395 stère voorden kunstweg Bolsward— 
Harlingen. Voorwaarden te bekomen ter secretarie. 

Prijsopgave gevraagd van: 
28,000 grijze vlakke klinkers, 

200,000 verregende » 
14,000 vlakke straat i 
94,000 best gevelgrauw, 
30.000 miskleurig hardgrauw, 
42,000 le soort rood, 

118,000 2e » » 
8,250 gele Friesche klinkers, 

te leveren franco wal Doesburg, voor 20 Febr. Monsters aan den mr. 
timmerman A. Siebelink, te Deutichem. 

-

D E O P M E R K E R . 

A F L O O P 
V A N 

AANBESTEDINGEN. 
Kampen, 12 Dec: de levering van gegoten-

en getrokken-ijzeren pijpen, littings enz. ten 
behoeve van de gemeente-gasfabriek, over 1884; 
minste hischr. was W. J. Stokvis, te Arnhem. 

Utrecht, 22 Dec.: lo. jaai-lijksch onderhoud; 
minste inschr. waren: 

a. sluis te Vreeswijk met bijbehoorende wer
ken, J. üarneveld, aldaar, ƒ 4813. 

b. straatweg enz. Utrecht—Vreeswijk, dezelfde, 
f 6480. 

c. sluis te Nieuwersluis en jaagpad naar 
Hinderdam. W. van Sehaik, Nieuwersluis, ƒ 1795. 

o. jaagpad Utrecht—Woerden, J. Fruijtier, 
Utrecht, / 1660. 

2o. levering van materialen 1884; minste 
inschr. waren: 
Utrechtsehe straatklinkers, le perc. letter a. P. 

J. v. Leeuwen, Utrecht, f 16.— p. mille 
Utrechtsehe straatklinkers. 

letter b. Trip en Co., idem 17.15 » » 
Utrechtsehe straatklinkers, letter 

e. tinna Wed. Roee & Zn., 
Jutfaas, 16.40 n » 

Utrechtsehe straatklinkers, letter 
d. firma Oostveen & Copijn, idem 16.90 » » 

Uselstraatklinkers, A. C. v. 
Uoawenmgen, Gouderak, 8.05 » » 

YVaalstraatkliukers, P. J. Muider-
rnan, Arnhem, 13.93 » » 

harde klink, drielingen letter a. 
C. Mense, Zwammerdarn, 11.22 » » 

harde kliuk. drielingen letter b. 
G. v. d. Broeke. Utrecht, 10.98 i ï 

harde klink, drielingen letter c. 
firma Wed. Rose & Zn., Utrecht, 11.06 » » 

Utrechtsehe metselsteenen, (irma 
Trip Co., Utrecht, / 375.76 

kalk, tras en cement, Erven H. 
Trip, idem » 318.50 

lekzand en grint, P. Ket.SVreeswijk, » 1770 
heidezand, ,1. v. Hattem. Utrecht, n 1475 
trottoirband, Ch. Ph. Petit, Breda,» 817.66 
roosterramen, lirrna l.ambotte en 

Dumoulin, Luik, » 430.80 
grenen, dennen en vurenhout, M. 

de Wit, Utrecht, • 2119.14 
eikenhout, J. v. d. Kamp, Leiden, » 1358461/,, 
verfwaren enz., H. W. Stern, Utr., » 607.25 
olie en petroleum, dezelfde, » 244.50 
borstelwerk enz., J. C. Woortman, 

Utrecht, » 175.60 
glas en glazenpannen, lirma Wed. 

J. Lipjes & Zn., Rotterdam, i 196 
ijzerwaren en gereedschap, (irma 

Wed. Fokkeriberg Pijman & Co., 
Utrecht, » 2606.56 

steenkolen, G. v. Kent, idem i 66.75 
dakpannen en tegels, J. Schille-

mans, idem » 100 
Eng. ijzeraard rioolbuizen, P. 

Lagendijk, idem » 82 
touw, J. M. v. d. Lelij, Rotterdam, » 197.70 
Doornen, heesters en bloemen, 

letter a. Th. F. v. Deijl, Utrecht, • 670.50 
» b. A. Brand, Boskoop, % 99 
» c. II. v.Straalen, Utrecht, > 689.76 

Veur, 27 Dec: het bouwen eener onder-
wijzerswoning, onder beheer van den architect 
J. I. van Waning; ingek. 13 bilj., als: 
A. v. Tilburg & Co., te Leidschendam, ƒ 6169 
J. A. linage, » idem » 6668 
P. v. d. f louwen, » 's-Hage, .5615 
W. T. Sehmal, » Voorburg, » 5320 
G. v. Wijk, • 's-Hage, » 5276 
B. J. v. d. Heijde, > Voorburg, » 5240 
B. Klumper, » idem » 61 lü 
P. Vermeer, > Gouda, » 5068 
B. Rombout, t 's-Hage, » 4936 
J. J. Halm. » Veur, » 4899 
F. .1. Lankerman, » 's-Hage, » 4828 
J. M. Meijsen, > idem » 4724 
H. Stieltjes, » idem » 4695 

Kapelle, 27 Dec: het afbreken van oude 
gebouwen, en het bouwen ran eene nieuwe 
graanschuur met varkenshok en stalling, op de 
hofstede aDiikwel", onder beheer van den archi
tect A. le Clercq, tc Kruiningen; ingekomen 6 
bilj., als: 
M. D. Dekker, te Goes, /11,989 
D. v. Maris, » Kapelle, I 10,288 
B. den Exter v, d. 

Brink, » Krabbendijke, » 9,597 
Joh. Lindenbergh Cz., » Wemeldinge, » 9,480 
G. Faas, » 's-Heerenhoek, » 9,400 
P. Dronkers, , Kapelle, » 9,200 
gegund. 

Een biljet van onwaarde. 

Alkmaar, 27 Doc: lo. hot onderhouden van 
alle gemeentegebouwen, scholen, bruggen, riolen 
on verdere gemeentewerken, benovens het ver
richten van eenige vernieuwingen daaraan; 
minste inschr. was N. van der Voort, to Alk
maar, voor f 609U. 

2o. hot doen van eenige vernieuwingen aan 
de bruggen; minste inschr. was dezelfde, voor 
ƒ 2000. 

3o. het leveren en vervoeren van de materialen 
voor de buitenwegen, voetpaden enz.; minste 
inschr. was J. Oldenburg, te Borgen, voor/4730. 

4o. het vernieuwen van eenige gedeelten wal-
rninii ; minste inschr. was N. van dor Voort, 
voor ƒ 1400. 

5o. hot onderhouden van don Hoovorscholp-
wog, mot bijhehooronde werken; minste inschr. 
was dezelfde, voor ƒ 1620. 

Middelburg, 28 Dcc: Bestek no. 216, het 
verbeteren van do Rijkswatcrleiding ten oosten 
van het kanaal van Neuzen, met bijbehoorende 
werken: ingok. 6 bilj., als: 
C. v. d. Hooft, te Neuzen, f 13,000 
J. Verkuijl Quakkeluar, o Vlissingen, » 12,577 
G. Daano Holier, » Sliedrocht, » 11,878 
J. Jansen, » Hock, n 11,740 
A. Vermerken, B Hontenisse, a 11,000 

Leeuwarden, 28 Doe: do levering aan de 
gemeente van: lo. 50,000 Friesche bakklinkors 
10 Boort; gegund aan Faber & Zn., te Harlin
gen, voor ƒ 9,80 por duizend. 

2o. 50,0ÖC Friesche gele machinale bakklinkors; 
gegund aan J. van Hulst, te Leeuwarden, voor 
ƒ 11.49 por duizend. 

Breukelen, 28 Doe: het bouwen van eene 
R. K. kerk mot toren, onder beheer van don 
architect E. J. Margry; ingek. 26 bilj., als: 
H. F. M. Roemers, te Amsterdam, ƒ 83.000 
H. G. Frijlink. » Utrecht, » 80,495 
T. J. Mirande, » 's-Hage, » 78,650 
W. Tielons, > Utrecht, » 77,900 
W. L. Leibbrandt, • Amsterdam, » 77,893 
W. Westerhof, • Weesp, a 75,480 
A. Keen, • Hilversum, i 74,900 
L. de Rooij, . Tilburg, » 74,900 
P. Andriessen, » Hilversum, » 74,663 
B. Krijnen, » Amsterdam, » 72,240 
L. de Bont, » Dreumel, » 70,150 
H. v. Schadewijk, » Soest, » 70,000 
W. G. C. Wilkes, » Rotterdam, » 69,990 
C. Meijers, » 's-Hage, » 69,973 
A. Looijmans, » Rotterdam, » 69,240 
B. v. Schadewijk. » Hilversum, » 67.800 
Wed. G. Camesi & Co., » Rotterdam, >> 66,825 
J. Slenters, » Haarlem, » 66.540 
G. H. v. d Wilt, Breu

keion on W.J. Okkes, » Amsterdam, » 66,450 
J. v. Groenendael, » 's-Hage, » 65,317 
H. R. Hendriks, » Osch, » 64,990 
C. P. W. üessing, » Gouda, » 64,9641 

Th. Nieuwboer, » Utrecht. » 64,890 
P. Rings, )) Santpoort, » 64,510 
E. v. hlaarwater, » Hussem, » 63,964 
F. W. v. Vloten, » Utrecht, » 62,879 
gegund. 

'•-Hage, 28 Dcc: het aanleggen van 3 straten 
en een plein in het plan van de Hollandsch-
Belgische Bouwgrondmaatschappij, ten noord
oosten van den Badwog, te Scheveningen ; ingek. 
11 bilj., als: 
A. de Borst. Papen-

drecht, (perc 1, ƒ 21.500 
» 2, 23,600 / 45,000 

P. Kraaijeveld, Dz., 
's-Hage, » 1, 20,700 

» 2, 12,500 42,200 
J. de Bruijn; idem » 1, 16.449 

I 2, 22,000 38,449 
Th. Hoogendoorn, idem » 2, 16,849 

f 2, 17,979 31,828 
L. Tromp, idem 28,400 
B. de Waerd, Voornc-

en-Putten, » 1, 13,500 
» 2, 14,500 28,000 

H. E. de Baan, Scheve
ningen, » 1, 12,500 

» 2, 14,800 27,300 
Tom & Van Bergen 

Henegouwen, 's-Hage,» 1, 11,817 
» 2, 13,942 25,759 

G. Keij, Rotterdam, > 1, 13,300 
> 2, 15,100 28,400 

S. H. Fernim, Amsterd.,» 1, 10,900 
» 2, 13,000 21,600 

J. P. D. Leellang, 
Nieuwhelvoet, > 1, 9,h98 

» 2, 11,268 21,161 
Zwolle, 28 Dec: lo. het onderhoud der 

provinciale grintwegen in Overijsel; minste 
inschr. waren: 

perc. 1, A. v. Straaten en J. Grolle-
man, Zwolle, ƒ 1,960 

» 2, dezelfden, » 10,630 
> 3, dezelfden, » 1,480 
» 3, J. Hoefman, Ambt-Vollenhove, » 1,494 
» 3, F. Aberson, Steenwijk, » 1,378 
Massa ingok. 5 bilj., als: 

A. J. Bouman, te Leerdam. / 14,753 
J. Otton, > Moppel, » 14,442 
F. Aberson, » Steenwijk, » 14,433 
P. Hell. > Zwolle, > 14,221 
A. v. Straaten en J. 

Grollcinan, » idem 9 14,109 
2o. het onderhoud van do aarde- en verdie-

pingsworken dor Dedomsvaart en hare zijtakken 
m '84; le perc. ingok. 1 biljet van F. Aberson, 
te Steenwijk, voor ƒ 3623. 

2c perc ingok.4 bilj., als: 
J. Zweors Gz., te A vereest, / 2628 
R A. Ilakkert. ., idem » 2607 
B. v. d. Linden, » idem » 2562 
W. Haverkort, » idem i> 2408 

3e perc. ingek. 1 biljet van J. Haverkort, te 
Arnbt-Vollenhove, voor ƒ 1582. 

80, bet uitvoeren van vernieuwingen, herstol
lingen, verf- en teerwerk aan de kunstwerken, 
gebouwen enz. der Dedemsvaai-t in'84; lepere, 
ingok. 6 bilj., waarbij 1 van onwaarde, als: 
F. Aberson, te Steenwijk, ƒ 953 
J. Woener, » Hasselt, > 898 
J. Nuis. » Avoreost, » 864 
K. A. Hakkelt, » idem » 883 
H. Snijder, i idem » 858 

2e perc. ingok. 2 bilj., als: 
K. A. Hakkelt, te Avereest, / 1657 
J. Nuis, » idem » 1671 

3e perc. ingek. 2jbilj., als: 
K. A. Rakkert, te Avereest, » 1093 
J. Nuis, » idem » 998 

Groningen, 28 Dec.: lo. hot eenjarig onder
houd der universiteitsgebouwen; ingekomen 19 
Wij., als: 
H. Kiel, te Groningen, ƒ 21.840 
H. Harms, » idom » 20.926 
K. Fekkes, » idem » 20,916 
J. Poolman, .i idem » 20,900 
J. Werkman, » idem » 20,763 
H. v. d. Nap, » idem » 20,710 
J. Versteegh, » idem » 20,560 
D. Edzards, » idem » 20,515 
Y. W. Wietzema,» idem » 20.300 
J. F. Lij boring, » idem » 20.295 
E. Peters, » idem » 20,176 
T. Y. Jelsma, , idem » 19.993 
J. I. Toesman, » idom » 19,970 
H. J. L . Walker, » idem » 19,969 
II. J. Meuge, » idem » 19.900 
A. Sclii-euder Jr., » idom » 19,895 
E. Berkenbosch, » idem » 19,797 
B. de Jong, » idem » 19.370 
i. H. Muller, » idem » 19,204 

1 biljet van onwaarde. 
Raming / 19.300 

2o. hot tweejarig onderhoud van het Rijks-
archiofgebouw; ingek. 11 bilj., als: 
J. I. Toesman, te Groningen, f 4100 
J. Poelman, » idem » 3251 
A. Schreuder Jr., » idem » 3204 
E. Peters, » idem » 3073 
J. Versteegh, » idem » 2980 
H. J. Meuge, » idem » 2796 
E. Berkenbosch, n idem » 2654 
J. H. Muller, i idem » 2568 
H. J. L. Walker, n idem » 2517 
T. Y. Jelsma, > idem » 2483 
H. Harms, » idem » 2293 
Raming » 2009 

'•-Hage,' 28 Dec: het maken en leveren van 
het ijzer- en houtwerk, benoodigd voor hot 
etablissement, bestemd voor de verlichting op 
Java's vierde punt; minste inschr. was II. Dal-
huisen. te Kampen, voor / 9795. 

Leeuwarden, 28 Doe. lo. Bestek no. 213, 
het verhoogen van den Statendijk in de gemeente 
Wcststellingwerf, behoorende tot de zeewerken 
in Friesland; ingek. 3 bilj., als: 
K. H. Dijkman, te Schoteruiterdijken, ƒ 3998 
W. A. Tjalma, » Oosterzee, » 3974 
J. H. Dijkman, » Kuinre, I 3947 
Raming » 39,50 

2o. Bestek no. 214, het door een plankier 
vervangen der houten beschoeiing, langs de zuid
oostzijde der Willemshaven te Harlingen, be
hoorende tot de havenwerken van Friesland; 
ingok. 14 bilj., als: 
A. Sj. Cuperus, te Staveren, / 12,400 
A. S. Sehaafsma, » Harlingen, » 11,767 
J. Torenbeek, » idem » 11,600 
G. S. Spoelstra, » idem » 11,550 
R. Hnnse Jr., » Assen, n 11,352 
Gebr. v. d. Meer, » Harlingen, » 11,125 
J. Langcnhorst, » idem » 10,980 
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D. Volker, 
L . J. Strak en W. 

Bonnema, 
J. Posthuma, 
H. Formsma, 
F. J. Schaafsma, 
R. Westra, 
G. Anema, 
Raming 

te Dordrecht, / 10,750 j 

» Harlingen, » 10,680 
» idem » 10,599 
» Grijpskerk, > 10,170 
n Harlingen, » 11,944 
» Kimswerd, » 9,878 
» Midluin, • 9,344 

» 12,700 
3o. Bestek no. 215, het vervangen van de 

houten draaibrug over de Kiestrazijl door een 
ijzeren, behoorende tot de kanaal werken van 
Friesland; ingek. 10 bilj., als: 
J. Langenhorst, te Harlingen, ƒ 3640 
H. H. Meersma, » Kollum, » 3434 
G. Anema. » Midlum, » 3397.60 
F. J. Schaafsma, » Harlingen, » 8280 
II. Dalhuizen, » Kampen, I 3179 
R. Hunse, » Assen, » 3085 
11. Formsma, » Grijpskerk, » 3044 
A. E. Stiekel, > Appingedam, » 3040 
G. II. Meier, i> Musselkanaal, » 2948 
S. Groenier en A. 

Emmerich, > Stadskanaal, » 2764 
Raming » 3500 

4o. Bestek no. 26, het eenjarig onderhoud van 
de Rijkssluizen, behoorende tot de zcewerken in 
Friesland, in vier perceelen: 

Voor perc 1, A. Woldiingh, te Zoutkamp, 
voor ƒ 835. 

Voor perc. 2 geen bilj. ingek. 
» » 1 en 2 ingek 6 bilj., als: 

C. Bakker, te Kollum, / 1808 
H. II. Meersma, » idem » 1792 
H. Formsma, • Grijpskerk, » 1680 
J. Kerkstru, » Kuigezandsterpolder,» 1540 
Nicolai. » Munnekezijl, » 1369 
H. de Wind, » Zoutkamp, » 1294 

Voor perc. 3 ingek. 5 bilj., als: 
J. v. d. Werf Az., te Dokkum, j 2549 
Si. Erig, » idem » 2548 
H. II. Meersma, » Kulluni, » 2540 
C. Bakker, » idem » 2454 
H. de Wind, » Zoutkamp, n 2284 

Voor perc. 4 ingek. 2 bilj., als: 
S. de Vries, te Staveren, ƒ 900 
Tj. D. v. d. Meer, » Molkwerum, » 867 

Raming: le perc. ƒ 950, 2e perc. ƒ 760, 
massa f 1700; 3c perc. ƒ 2150, 4e perc. ƒ 750. 

Veldhuizen, 28 Dee.: het bouwen van 2 
weningen met veestalling, met bijlevering dei-
materialen; ingek. 12 bilj. als: 
G. Deegens, te Utrecht, ƒ 3493 
H. v. Es, » Mselstein, » 3087.63 
G. Troinpert, » Vleuten, » 2994 
Bouwman. » Uselstein, » 2950 
G. Beemer, » Utrecht, » 2933 
J. Bijlart, • idem » 2900 
G. Balvert, » De Meern, » 2847.60 
J. Baars. > Vleuten. » 2846 
G. Ligtcrink, » De Meern, » 2759 
H. Koetsier, > idein » 2559 
J. A. v. d. Kwast, » Veldhuizen, . 2435 
P. G. J. v. Bijlcvelt, » idem » 2403 
gegund. 

Nijmegen, 29 Dec: het bouwen van een 
heerenhuis aan den Kronenburgersingel namens 
H. Hoefnagels, te Lent, onder beheer van den 
architect G. H. Publiekbuijsen, tc Lobit; ingek. 
8 bilj., als: 
J. Mulder, te Arnhem, / 16,434 
N. v. Eek, » Nijmegen, o 13.493 
C. T. Eikelen, » idem » 13,291 
J. T. Kerkhof, » idem » 12,960 
II. W. v. d. Waarden, » idem > 12,663 
\V. Kropman, » idem » 12,345 
J. Teumssen, » idem » 11,884 
J. G. Dekkers, » idem » 11,884 

Bij loting gegund aan J. G. Dekkers. 
Hooge veen, 29 Dee.: het verbouwen van een 

huis aan de Sehutstreek voor J. J. Swiers, onder 
beheer van den architect H. Hoegsma; ingek. 5 
bilj., als: 
J. Sehultink en A. Sieders, te Hoogeveen, ƒ 2651 
J. Westerdijk, » idem » 2544 
W. R. ter Stege, » idem . 2395 
A. Niehues, < idem > 2379 
J. Scbnltemeijer, » idem » 2360 
gegund. 
Raming f 2400 

l»i ioni . 29 Dec.: het verbouwen van de be
staande gemeenteschool met aanbouw van twee 
lokalen enz., onder beheer van den architect G. 
J. Cubes; ingekomen 7 bilj., als: 
H. Hendriks, te Zeist, ƒ 9800 
II. Roks, » Wijk, > 9770 
Gebr. Meerdink, » Doorn, » 9077 
A. v. Genderen, » Heteren, » 8664 
J. Rothuizen, > Dorenneerd, » 8649 
F. J. Gerritsen, » Doorn, » 8373 
J. Koudijs, » idem » 7978 

Nog niet gegund. 

Amsterdam, 29 Dec.: het bouwen van 6 
woonhuizen aan de Verlengde Vondelstraat te 
Nieuweramstel, onder beheer van de architecten 
W. van Lookeren Campagne en E. Confeld von 
Felbcrt; ingek. 15 bilj., als: 
D. Zuiderboek, te Amsterdam, / 88,680 
W. II. Struijs, » idem > 84,360 
Gebr. v. Herkum, » idem » 82,586 
G. S. Nout, D Nieuweramstel, » 80,000 
J. Noortliuijs, » Amsterdam, • 79.789 
P. S. v. Rijnierse, » idem » 79,720 
C. Krook en A. Oost-

meijer, » idem > 79,500 
11. II. Hendriks, n^Osch, » 79,490 
G. L. Brouwer en D. 

Hoogoibccts, » Amsterdam, » 78,888 
A. Aalders, » idem » 78,887 
Pectersc & Roelofsen, » idem » 77,933 
K. J. 11. v. I lamme. » idem » 77,264 
J. Koster, » idem » 75,500 
Ph. A. Warners, » idem » 72.977 
E. R. Kuipers, » Nieuweramstel. » 71,479 

'a-Huge, 31 Doe.: lo. het onderhoud der scho
len enz.; ingekomen 7 bilj., als: 
J. H. de Swart 

& Zn., 's-Hage, ƒ 22,180 's-Hage 
5,720 Scbeveningen 

F. ï . de Haas,; »dem » 20,760 s-Hage 
5,167 Scbeveningen 

W. P. Teeuwisse idem » 16.650 's-Hage 
4.900 Scbeveningen 

W. Franke, idem » 15,000 's-Hage 
4,500 Scbeveningen 

W. J. v. Goch, idem » 14,820 's-Hage 
4,500 Scbeveningen 

V. Lith & v. Dam, idem s 4,500 » 
P. .1. Meijs, Schcveningen, » 6,238 » 

2o. het onderhoud der pompen; ingekomen 3 
bilj., als: 
W. H. C. de Bock, te 's-Hage, / 1300 
.1. v. Ruck, ., idem » 1200 
J. Claus, ,, idem » 1116 

's-Hage, 31 Dec: lo. het onderhouden van
en het deen van herstellingen aan de gebouwen 
van de Rijksuniversiteit te Leiden; ingekomen9 
bilj.. als: 

Leget, ƒ 36,000 
Hellekoop, » 35,800 
Van Heek & Co., » 36,600 
Paaidekooper, » 34,800 
Alkemade, » 38,680 
Van Leeuwen, » 33,300 
Kaptein den Bouineester, » 32,757 
Boom, » 32,684 
I. J . Plainer, » 31,452 

2o. het onderhouden van- en het doen van her
stellingen aan de gebouwen der polytechnische 
school te Delft; ingek. 7 bilj., als: 

Teeuwisse, ƒ 16,100 
Stigter Jr., > 15,850 
Gebr. Bruigom, . 15.848 
Vos, , 15,800 
Van Ipenburg, » 15,730 
Schaap, , 15,699 
J. den Braanker, » 15,460 

s iu i» 31 Dec: de levering van minstens 120 
schoolbanken; minste inschr. was J. C. Opsteegh, 
te Dordrecht, voor ƒ 1261. 

llreda, 31 Dec: lo. het bouwen van eene 
school voor lager onderwijs achter de voormalige 
St.-.loostkapel iu de Ginnekenstraat; ingek. 5 
bilj., als: 
Th. Erkelens, te Breda, ƒ 19,187 
A. F. v. Dongen, » 's-Prinsenhage, » 18,000 
W. II. Segboer, 11 Fijnaart, » 17,164 
Th. Kessels, » Breda, 11 16,773 
C. v. Dongen. » idem » 16,148 
gegund. 

2o. het vernieuwen van den klokkestocl op den 
grooten toren; ingek. 5 bilj., als: 
Th. Kessel, te Breda, ƒ 1246 
G. v. d. Sandcn, » idem » 1243 
C. v. Dongen, » idem » 1159 
J. A. Mol, » idem » 1041 
J. J. C'oopmans, » idem » 975 
gegund. 

Amsterdam, 81 Dec: lo. Sestek no. 51, het 
maken van kantoorgebouwen enz., voor het 
abattoir in de Stadsrietlanden; ingekomen 12 
bilj., als: 
J. Zaagboorn, te ? ƒ 134,200 
Adr. Paans, » Amsterdam, » 118,200 
L. Vlasman, » idem » 118,118 
C. J. Maks Jr., » idem 1 117,780 
P. J. Reinierscn, > idem » 116,900 
H. C. Dorlas, » idem » 116,000 
W. L. Leibbrandt, » idem » 115,833 
Gebr. v. Berkum, » idem » 112,000 
A. J. v. Liemt, » idem » 111,100 
H. R. Hendriks, » Osch, » 109,740 
D. Zuiderboek, » Amsterdam, » 104,330 I 
J. Koster, » idem » 99,9471 

2o. Bestek no. 52, het stellen van trottoir
banden en leveren van steenhouwersarbeid in 
'84; ingek. 4 bilj., als: 
J. Prinse Jr., Amsterdam, stellen per M 1 ƒ 0.64 

arbeid per uur ƒ 0.27. 
T. A. Hendriks, idem, stellen per M' f 0.615 

arbeid per uur ƒ 0.24. 
A. Ruinegaart, idem, stellen per M' f 0.60 

arbeid per uur f 0 25. 
W. A. Brenning, idem, stellen per M' / 0.56 

arbeid per uur f 0 25. 
80. Bestek no. 53, het leveren van Andernach-

sehe keien voor 40,000 M l bestrating; ingek. 9 
bilj., als: 
Bachein & Co., Königswinter, voor 10,000 M* 

(Stcnzelberger) per M» ƒ 2.78 voor 10,000 >> 
(Andernachsehe) » • 2.14. 

P. Toonscn, Mook, voor 10,000 M» Andernach
sehe per M* / 2.28. 

W. Goedkoop Dz., Amsterdam, voor 10,000 M* 
idem per M» /' 2.24. 

Erven Trip, Utrecht, » » » 
idem per M> /' 2.21. 

1'. Lagendijk, idem > 40,000 » 
idem nor ftp /' 2.19. 

Jos. Loels, Maren, voor 20,000 M» idem ƒ2.06. 
» 20,000 1 » 2.04. 

Kamp!]'cu Hollander, 
Huhrort, » 30,000 » » 2.04». 

F. S. Michels, Ander-
naeh, » 20.000 » » 1.96». 

» 20,000 • » t.M*. 
4o. Bestek 110. 54, de vergrooting van den 

stadsschouwburg; ingekomen 9 bilj., als: 
Wiegel en Voskuijl, te Amsterdam ƒ 99,700 
Kruijlï en Scholten, > idem » 98,700 
II. .1. Dorlas, » idem » 97,247 
H. R. Hendriks, » Osch, » 95,970 
J. Koster, , Amsterdam, » 93,300 
Adr. Paans, » id , . m • 91,520 
Gebr. van Berkum, » idem » 89,960 
A. J. v. Liemt, a idem » 89,950 
I*. J. Reiniersen, » idem » 88,888 

Zuii lU', 2 Jan.: het maken van ren kistdam 
bij de doorbraak in den linker Vechtdijk, in de 
buurtschap Langenholte, gemeente Zwoller-
kerspel; aangenomen door A. Bekendam, te 
Genemuiden, voor f 1647. 

Haarlem, 3 Jan.: het onderhouden van- en 
het doen van eenige hei-stellingen en vernieu
wingen aan de Rijks-hoogere burgei-school te 
Alkmaar, tot 31 Dec. '85; ingek. 5 bilj., als: 
N. v. d. Voort, te Alkaar, j 2640 
W. Vasbinder, . idem » 2598 
G. Baas, , idem » 2495 
J. A. v. Geenhuizen, > idem » 2424 
J. J. Boogh, » idem » 2350 

Kullen, 4 Jan.: het verrichten van eenige 
timmerwerken in een perceel aan de Houtmarkt, 
aldaar, voor C. Stolp, onder beheer van den 
architect H. A. Ezerman: 

perc. 1 perc. 2 perc. 3 
G. J. Kerkmeijer, / 1089 / 705 ƒ 194 
G. Koorderman, 999 519 240 
G. Schurink, 1100 • 999 289 
II. Nijland, 1045 595 205 
L. Ezerman, 1040 590 380 
R. v. d. Velde, 485 186 
allen te Zutfen. 
perc 1 gegund aan Koorderman. 

» 2 » » V. d. Velde. 
» 8 1 » Kerkmeijer. 

B I J V O E G S E L 

D E O P M E E K E R 
van Z A T E R D A G 12 J A N U A R I 1884. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Mnnndag, 1 4 Jnn. 

/MBIIIHIRK, tc 1 uur, ilnnr IIP ItPsturiMi van tie jmldors Grooto-
lluisi-ns. Zaaiiislag, Murjraivta. Klciiic-lluist'iis, Eimdraclit cnKri'kc, ton 
•.'••tiiL't'iitfliiiizft: hot ondor-iirnlioI-lH-on^on. vorbotoron on lic^iinton van 
den weg, beginnende aan don Krhitwog van do hootdknm doi ^omoonto 
Zaïunslag naar do losplaats en eindigende nabij bet gebuebt (Uliono 
aan don grintweg naar Neuzen, met bijlevering van do benoodigde 
grint. Inl.'liij don opzichter J. Kijke. to Zaanislag. Raming j' 821)0. 

ItlllMllHtï , 1 5 J l l l l . 
'ct-HoMch , tc lO'/j uren, door bot ministerie van binnonl. zaken, 

aan bet gebouw van liet WW, best.: lo. het onderbonden van- en bet 
doen van eenige vernieuwingen en herstellingen aan de gehouwen der 
Rijks-hoogere burgerschool te Tilburg, van don dag der goedkeuring 
van dc aanbesteding Int M Hoc Vi. ltd. hij don bouwkundige aan 
liet departement en bij den opzichter dor universiteitsgebouwen W. 
H. Schoonhein. te Utrecht. Haniing ƒ .'{446; 2o. bet onderbonden 
van- en hot doen van eenige vernieuwingen en herstellingen aan de 
gebouwen der Rijks-hoogere burgerschool tc Helmond, van den dag der 
goedkeuring van de aanbesteding tot :S1 Dcc. '85. liil. bij den bouw
kundige aan bet departement en hij den opzichter der universiteits
gebouwen \V. II. Schoonhein, te Utrecht. Hauiing ƒ 34'JÜ; 3o. hot 
onderhouden van- en hot doen van eenige herstellingen en vernieu
wingen aan dc gebouwen der Rijks-hoogere burgerschool te 's-ltosch. 
van den dag der goedkeuring vitn de aanbesteding tot 31 Dec. '8ö. 
Inl. bij den bouwkundige aan het departo nt en hij den opzichter 
der univorsitoitsgobnu\ven \V. II. Schoonhein, to lUrecht. Raming 
ƒ 2070. 

llrelNi-lMir, te 12 uren. door burg. on weth.: het hegrinten validen 
weg, van do bestrating dor genioonto Dreiscboi- tot aan bet gehucht 
Scliuddebeurs (gom. Xoordgouwc.) 

Stols«ar<l. d(M>r J. S. Onsterbaan: het verven, beglazon en hehang-
wei-ken aan de 3 burgerwoningen binten de voor:imlige Siieekerpotirt. 

WiH'i.oxliig, AA Jan. 
IIIMIIri(k-4ii-l»i>laiirn . te 10 uren. door het best. van den Grooto-

Ypolder, in Hot Oude Huis ter Hart: het maken van oen los-on-laad-
plaats naast- en van eene kade of biilpwaterkeering vóór de uitwate-
ringsluis. Inl. bij den opzichter W. Tuijnman, aldaar. Aanw. 15 Jan., 
te 11 uren. 

f V l l l e m s » « r d , te 11 uren, door de directie der murine: hotgewoon 
jaarlijkseb onderhond der dok-, sluis- en andere waterwerken van het 
maritieme etablissement Willemsoord. Inl. op bet bureau van den 
hoofdingenieur der marine te Willemsoord. Aanw. 14 en 15 .hm., te 
10 uren. 

V l lnge , te 12 uren, door bet ministerie van koloniën: de levering 
van 2fi afstandsignalen met toebehooren, doch zonder lantarens, voor 
den dienst dor Staatsspoorwegen op Java. 

Croithigcii, s avonds te 8 uren, door dc architecten K. &* II. 
lloekzema. in het koffiehuis van Veening: bet gedeeltelijk afbreken en 
wederophoiiwcn van een hoerenhuis, in de Roerest raat, K 5'J, mot 
levering van al hot heiuMHligdo. Bil|otten inzenden één uur vóór de 
besteding. 

I.orrdljk, bij don voorzitter van hot polderbest. van het 6e en 7e 
Vcendistriit onder Kngwiidon: dc levering, naar eenheidsprijzen, van 
de in '84 voor het onderhoud der polderworken beniM>digdo hout- en 
ijzeiwaren. 

Ilnnderdue, 17 Jan. 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van wateistaat en/., aan 

het gebouw van het prov. bost.: het leveren van steenkolen ten 
behoeve van den stoomwatormolen to Schellinkwoude. 

II» nl ree in . te 11 uren, door- (J. van Hor-sser c.s., in het café-Ponsen: 
het bouwen van eene graanschuur mot stallen enz., te Goudswaard, 
lang 70 M., breed 18.25 M. Inl. hij don architect II. Boljers, te 
l'uttershoek. 

Itri'rta, te II uren, door- den architect J. M. Ma rijnen, namens .1. A. 
•loosen, bij Wed. ,1. F. Sogers: hot verhouwen \an diens huis, in de 
Brugstraat aldaar-, li 250, alsmede het bijbouwen van eene werkplaats 
met magazijn iu den tuin. 

Gr«nTnf«n, te 12:t;>, uren, door- buig. en weth.: hot verhouwen van 
oen schoolgebouw aan hot gedempte Zuiderdiep, met bijlerering der 
lioirwstoll'en. arheidslooiieir, transporten enz. Aanw. 14 Jan.. te 10',, uren. 
lÜlj. inzeilden Ui Jan.. op het raadhuis. 

«.'ouila. te 12';, uren, door dijkgraaf cu heemraden van don Zuid-
plasjKilder-, iu He /alm: het ver richten van vernieuwingen en répara tien 
aan-, benevens bot onderhouden van de tiiuchiucgchfiuwoM. woningen, 
buizen, bruggen, duikers, scheringen en verdere getimmerten des pol
ders, van den dag der- goedkeuring van de besteding tot 31 Dcc. '8(1. 
Inl. bij den opzichter van den polder L Kxalto. te Moordrecht. 

Zrüfrii te 2 uren. aan hot bureau van den soctieingenieur dei-
Staat sspoorwegen M. J. van Huijl: Bestek K, bet afbreken van de be
staande- en het maken van eene nieuwe verhoogde laadplaats, het 
leggen van nieuwe bestratingen en hot wijzigen van sporen cn wissels 
up bet station Borne, , 

Zullen, te 3 uren, door provisoren van bet Onde-en-Xicuwc Gast
huis, in het gesticht: het leveren en stollen van ijzeren hekken op 
gemetselde poeren, lid. bij den architect B. hijsen, aldaar-. 

Illercn, te l'/j uren. ten kantore van den rent ester Op "Het 
Hof": het afbreken en het ophouwen van een tuinmuur p. m. 48Ü 
strekkende M.. mot de leveling der materialen, voor R. K. baron van 

Heeckeron van Wasscnaer. 
Ellekum. Aanw 14 Jan.. ti 
genoemden architect. 

TJcrkwiTri , hij den adininistr 
bouwen eener nieuwe stelpbuizin^ 

vering der matcnale i F«?St£k 

Inl. bij den architect Brink Evers, to 
11 uren. Bilj. inzenden vnór 12 men. hij 

erend-kerkvoogd R. H, Zijsling: het 
op \mswoldi' onder Tjerkwerd, met 

cn teekening liggen iu de Herberg 
bij Jan llanenburg. Inl. bij B. Sietinga. te Woinmols. Aanw. 14 Jan., 
te 11 uren. 

Vrijilau, 
MiddelliiiriE. te 10 uren, door 

aan bet gebouw van het prov. host 
doen van herstellingen cn vernieuwingen aan 
kweekschool van onder-wijzers tc Middelbrug, 
keuring van do aanbesteding tot 31 Dee. *H5. 
onderhonden van- en bet doen van herstelling 
de Rijks-hoogere burgerschool te Middelburg, 
keuring van do aanbesteding tot 31 Dcc. '85 
bij den bouwkundige aa 
universiteitsgebouwen K 

I * Jan. 
het ministerie van binnenl. zaken, 
: lo. het onderhouden van- en het 

do gebouwen dor Rijks-
van den dag dor goed-

Raming ƒ 3870; 2o. het 
n en vernieuwingen aan 

van den dag dor goed-
Baming /' 3377-̂ 0. lid. 

liet departement en bij den oplichter van de 
Ie Boer Hz., te Leiden.' 

Arnhem, te 12 uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. host.; lo. het onderhouden van- en het'doen 
van eenige vernieuwingen en heistellingen aan do gebouwen van de 
Rijkskweekscl I van onderwijzers te Nijmegen, van den dag dor goed
keuring van do aanbesteding'tot 'Al Dec*. '85. Inl. bij don bouwkundige 
aan hot departement en bij den opzichter' der universiteitsgebouwen J. 
C. Ilubscber. te Groningen! Raming ƒ 4200: 2a het onderhouden van
en het doen van eenige vorn ion winnen en herstellingen aan de gehouwen 
der- Rijks-hoogere burgerschool te Zaltbonunel. van den dag der goed
keuring van do aanbesteding tot 31 Dcc. 85. Inl. bij den bouwkundige 
aan het departement en hij den opzichter der universiteitsgebouwen 
\V. II. Schoonhein, te Utrecht Raming / 1180. 

s- n .i - ••, te 1 nar, door bot ministerie van waterstaat enz., ten 
dienst' van de Rijkstelegraaf: het lover-en vair ij/er-, zink- en koper
werk, papiorrollen ei:z.. voorden dienst van '84. fnl. bij den ins|>ecteur-
chef van bet technisch beheer van de Rijkstelegraaf en aan de her
stellingswerkplaats op bet Binnenhof, no. 2. te 's-Hage. 

Arnhem, te 1 uur, dooi' liet bestuur der Drie Gasthuizen, in hot 
St.-Catarinagastbnis: het afbreken en wedoropbouwon van het woonhuis 
op de Gasthuisbouwing te Slijk-Ewijk. en het herstellen van 2 koren
bergen, aldaar. Inl. bij den bouwkundige C. van Tienen. St.-Annalaan, 
te Nijmegen. 

Ilankiiucrgeu, te 2 uren, vanwege F. J. Jonlaan, iu liet. logeiuent-
Morssinkhof: eene belangrijke verbouwing van het woonhuis van F. .1. 
Jonlaan te Haaksbergen. Inl. bij den architect J . Moll, te Hengeion (O.). 

Meppel. :e 3 uren. in het Hotel-Bontekoo: bet bouwen der nieuwe 
Sociëteit Tivoli, aldaar. Inl. b i j den architect F. Stoelt, adres niojutlr. 
Wnl. Bnnjn. 2e Hoofdstraat, aldaar. 

Leeuwarden, door don architect W. ('. de Groot: het af breken van 
de booreubuiziiig op de zat be in gebruik bij I). T. Hcpkoma. te Dijken 
bij Langweer, en bet bouwen van eene stelphuizing met afzonderlijken 
melkkelder, op een nieuw terrein, aldaar. Inl. bij genoemden architect. 

Veenhiii/.en. op het bureau van tien directeur der- gestichten 
Onnneisehans en Veenhuizen: de levering van 2C.0OllO KG. jutegaron, 
te voorziening in de behoefte van het eerste halfjaar '84. 

Zaterdag. 1 » Jan. 
VRoHrli , te 3 uren. door M. J. Swoons, iu het Oud Stadskoffiehuis: 

het bonwen van een buitenverblijf te Rosmalen. Inl. bij den bouw
kundige Tb. .1. klompeis, aldaar. Aanw. 17 .hm., tc 11 uren. 

.Maandag, 'Ai Jan . 
Amsterdam, tc 12 uren, op bet bureau van den directeur van 

's Rijks centraal magazijn van militaire kleeding, uitrusting enz.: de 
leveling van leder-goed en paardentuig, ten dienste der korpsen van 
bel leger. 

Ileiitlehem, te 12 uren, op hot gymnasium: bot bouwen van eene 
school met een aanbouw van een woonhuis. Inl. bij den architect L. 
(i. Richter- te Winterswijk. 

Iloi au>rli i te 12 uren, ter secretarie: lo. het maken van beplan
kingen van Amerikaanse!) grenenhout, langs de aanlegplaatsen voor 
veerponten aan de overzetveren dor gemeente Dordrecht; 2o. het ver
nieuwen van de bevloeringen over- de verhoogde voetpaden van do 4 
beweegbare bruggen over dc Spniliaven. aldaar, iu 2 perceelen, alles 
met levering dei- materialen. Aanw. 17 Jan.. van no. 1 tc 2 uren, te 
beginnen aan het Riodijksvecr, van no. 2 te 3 uren, tc beginnen bij de 
St.-Jorishing. 

'»- l lage. to I uur. door- liet ministerie van justitie: bet leveren 
vair hout. inetselstoenen, metsel- tri pleister-speciën, pannen, tegels, 
verfwaren, gtas en gereedschappen aan de gevangenissen te Leeuwarden, 
nabij Leiden, tc Hoorn, te Rotterdam, de Kruisberg nabij Deutichem, 
te Alkmaar cn aan de Rijksgesticbten Omiuersehans en Veenhuizen. 
Inl. hij den ingenieur-architect voor de gevangenissen en reebtsgebou-
wen \V. 0. Metzelaar, te VHage. 

kornjiiiii. bij don architect F. Brouwer: hot afin-eken dei- oude-on 
hot bouwen van eene nieuwe boe ren huizing met WOOnhlUfl enz. opeen 
terrein te Teerns, op de plaats m gebruik hij M. II. van der Goot. 
Aanw. 17 Jan., te J2 uren. 

IHitHdag. 22 Jan. 
Wagealawea, te 12 uren, door J. D \V. Opstellen: het vergrooten 

der bestaande sigarenfabriek in do Lawiksche allee, aldaar. Bestek en 
teekeningen liggen iu hel Hotel De Wereld. Aanw. te l0'/> urén, na 
aankomst van den stoomtram. 

Kueverden. te 12 uren. door directeuren der Stieltjoskanaalmaat-
sebappij. bij K. Bekkering: lo, Bestek no. 1. het maken van schutsluis 
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no. 1 met ophaalbrug on bijbehoorende werken : 2o. Bestek no, 2, het 
maken van schutsluis no. 2 met hijhehoorendo werken. Inl. bij don 
ingenieur der Maatscbappij. te Dalen. Aanw. 21 .Tan., te beginnen te 
Koeverden, des morgens te 'J uren. 

Keederstreg, te 1 uur, door het geineentobest. van Reeile: in 5 
perceelen en in 2 massa's: het leggen van een riool, een goot en klinker-
bestratingen te Velp. en ln-t leggen van klinkerbestratingen te Dieren, 
te /amen ter oppervlakte van p. in. 1500 IP. Aanw. 18 Jan.. te l'/j 
uren te beginnen te Dieren en te 3</2 uren te beginnen bij de oude 
kerk te Velp. lui. bij den gemeenteopzichter M. K. Smit, te Dieren. 
Bilj. inzenden vóór 12 uren. 

Wocn sdag. Jan. 
Dorrtreelil te 11 uren. door den architect II. \V. Veth. in Koop-

handel-on-Zoo vaart: lo. de opiouw van een woonhuis en toebehooren 
op een erf, aan liet noordoosteinJe der Wolwevershaven, tegenover de 
Damiatenhrug: 2o. de ophouw van een mantel magazijn op een erf'aan 
de Voorstraat, wijk C. no. 1841. 

Delftshaven, te 1 uur. door burg. eu weth.: het maken van een 
gebouw, ingericht tot gymnastiek- eu burgeravondschool, opeen terrein 
aan den Binnenweg, aldaar. Inl. hij den gvineentourrhitect '!'. E. van 
Eikel. Aanw. 10 Jan.. te 11 uren. 

Kralingen , te 3 uren, door huig. en weth.: het leggen der huizen 
voor de waterleiding in de gemeente, met den aankleve van dien. Aanw. 
14 Jan., te 9 uren. 

I ' l r r r l i t . door de directie van de Nederlandsche liijnsponrweginaat-
schappij: het leveren van ijzerwerk en het doen van nunhoorig werk 
tot vei-sterking van den bovenbouw der bruggen over de Groote- en de 
Kleine-Wierekc, kilometorpaal 24.920 en 25.470, lijn Utrecht—lïotterdam. 
Aanw. 15 Jan.. te 12 uren 

Hoii f ler i lag . 2-3 J a n . 
Hen Hommel, door burg. en weth.: de levering van 500 a 000 \P 

grint, ten behoeve der gemeente. 
Vrijdag. Jan. 

Maasbommel, te 11 uren. door burg. en weth. van Appeltern: het 
houwen eener openbare school met aanhoorigheden voor LBO leerlingen j 
te Maasboinmel. met bijlevering der materialen. Aanw. te Omen. door 
den architect C. A. van Lith. 

'h-lltige. ti' 12 uren. dooi- het ministerie van koloniën: de levering 
van 3 draaischijven van 12 M. middellijn niet toebehooren en reserve-
deelen, voor den dienst der Staatsspoorwegen op Java. 

'e-Hage. te 1 uur. door het ministerie van walerst. enz.: lo. het 3'/,-
jut i-' omlei li'iud van- en het doen van eenige herstellingen aan het 
Ri|L>postge!iouw te Kampen. Aanw. 21 Jan. Raming f 850: 2e. het 
3' ,-jarig onderhoud van en het doen \au eenige herstellingen aan het 
Rijkspostgehnuw te Winschoten. Aanw. 18 Jan. Raming ƒ 750: 3o. 
het S'/k-jarig onderhoud van- en het doen van eenige herstellingen aan 
het Rijkspostg. houw te Snoek. Aanw. 18 Jan. Kaming ƒ 710. lui. 
voor al de werken bij den bouwkundige voor de Lamisgebouwen in het 
le district. 

Zaterdag, 'Hi Jan. 
Iloo^e/.and. te 2','j uren, dn. r burg. en weth.: het afbreken van 

de oude- en het bouwen van eene nieuwe openbare lagere school en 
onder wijzers woning te Fokshol. Aanw. 23 Jan., te 10 uren. 

l'lrnii!. te 0 uren, door het gemeentebest.: het onderhoud der scholen 
en onderwijzeiswoniiigen in de gemeente, over 1SS4—'86. 

Mukkiim, door den eigenaar van de Wnrkumor-Parreguaster- en 
Makkiuiteiinet'ipolders, hij den opzichter (ï. van der Linden: het bou
wen van li boerderijen iwt veestalling, waarvan 3 Noordhollandseh en 
3 Zuidhollandsch model, één dezer laatsten met annex heerenhuis. 

Dinsdag. J.ni. 
Amsterdam, te 12 uren, door het R.-K. parochiaal kerkbest. van 

den II. Domimcus. in het gebouw d'Geelvinck: het bouwen eener kerk 
met aanhooriglieden, volgens ontwerp van den architect 1*. J. II. 
Cuypers, te Amsterdam, lui. bij genoemden architect. Aanw. 22 Jan., 
te 12 uren, 

Mondei -dag. :tl J a n . 
Haarlem, te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het verdiepen van een gedeelte van 
het Noord zeek an aal. Inl. bi| den hoofdingenieur, te Haarlem eu hij den 
ingenieur IJlom, te Amsterdam. Aanw. 24 Jan. 

Zaterdag . 2 l'rhr. 
Ulreelil . te 2 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: liet driejarig onderhoud van- en het 
uitvoeren van eenige vernieuwingen aan de Kijks-hulpschutsluis te 
Vreeswijk, beboerende tot de werken van de vaart tusschen Amsterdam 
en Vreeswijk. Inl. bij den hoofdingenieur Du ('elhëe Muller, te Haarlem, 
den ingenieur Hleckiuaiin, te Utrecht en den opzichter Van der Harst, 
te Vreeswijk. Aanw. 26 Jan. Raming ƒ 3 8 1 0 . 

Maandag, 4 1'ebr. 
ü n k h i i i - e n te 1 uur, doof burg. en weth.: de levering van 000,000 

straatklinkers. Monsters zenden vóór 1 Febr. aan het gemeentebestuur. 
Woensdag, O l'ebr. 

's-Ilage. te 11 uren, door het ministerie van waterst enz.: het 
verlichten van eenige werken aan het verruimde gedeelte van den 
Vaartsche-Rijn, tusschen het huis »De Liesbosch" en het huis »De 
Wiers'\ onder tie gemeenten Jutfaas en Vreeswijk, provincie Utrecht, 
beboerende tot de werken voor den aanleg van een kanaal ter verbin
ding van Amsterdam met de Merwcde. Inl. bij den hoofdingenieur en 
bij den ingenieur Kom|>ei\ beiden te Utrecht. Aanw. 30 Jan.. te 11 
uren, samenkomst in de directiekeet te Jutfaas. Raming ƒ 8350. 

's-Hage, 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— 
Snoek, van den spoorweg Staveren— Leeuwarden, lui. bij den hoofd
ingenieur, te Zwolle en den sectieingenieur. te Sneek. Aanw. 29 en 30 
Jan., te 11 uren. Raming /" 100.500. 

D e i n , te 12 uren, door bet R.-K. mrochiaal kerkbest. van den H. 
Hippolytus, op de bovenzaal van de Katholieke Leesvereeniging: het 
bouwen eener kerk met aanhooriglieden, volgens ontwerp van den 
architect P. J. II. Cuypers, te Amsterdam, Aanw. 30 Jan.. te 12 uren. 

• p later (e bepalen datum. 
Abbega, door kerkvoogden der Nederl. Herv. gemeente: het bouwen 

van eene nieuwe voorhuizing c.a. te Abbega. Bestek en teekening liggen 
bij den hoofdonderwijzer Van Heem, aldaar. Inl. bij P. de .long Jz., te 
Hommerts. 

A F L O O P 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Krulnlngen, 3 Jan.: onder beheer van den 

18,000 
17.050 
17.800 
16,006 

architect A. le Clercq: lo. het bouwen van eene 
hofstede voor Jan Blok Ezn., ingekomen 15 
bilj., als: 
0h« Raets, te Steenbergen. ƒ 
J. M. Latnmerée, > Hansweerd, *» 
11. Hoppen brouwer, » Steenbergen, » 
G. Faes, » 's-Hee ren hoek. • 
W. -I. v. d. Weert 

\ Zonen ï 
J. I. Poleij. t 
J. Okker i 
L. v. Verre, i 
G. C. Zaaijer, i 
J. Bl'iiggeman, i 
Joh. I.indenbergh, > 
Joh.v. Itnvcujiilland-
Bath en L Molhoek,1» Knihbon.lijk. 

B. dm Exter v. d. 
Brink. 

M. Baveoo, 
A. Gncdcmnudl 

C. Koch. 
gegund. 

2o. het verhouwen van het huis van A. Blok : 
ingek. 7 bilj.. als: 

Goes, 
Hansweerd, 
Kruiniugen. 

idem 
's-Graveu polder. 
Hansweerd, 
Wemeldinge. 

idem 
Kruiniugen. 

Hansweerd. 

G. B. v. d. Heijden, te Arnhem, ƒ 31,380 
H. Jongenburger, . Waddinksveen, » 31,100 

3o. de levering van ijzeren kolken enz.; ingek. 
4 bilj., als: 
Merkelbach & Co., te Breda, / 5656.25 
L. J. Enthoven & Co., » 's-Hage, » 5347.50 
Ned. Stoomh. Maats.. » Rotterdam, i 4980.95 
hlzerg.de Prins v. Oranje,» 's-Hage. » 4903.30 

4o. de levering van houtwaren; ingekomen 2 
hij., als: 

| L A. Vreeburg, te Delft, f 6252.10 
JH. M. v. Gogh. » "s-Hage, 5940.65 
I Borsele, 4 Jan.: de herstelling vau storm-
l schade te Ellevvoudsdijk, VOOr het cal. water-

fS'Jrï I schap Kllewoudsdijk en den cal. Borselepolder: 
le MA I ingek. 22 bilj.. (waaronder 5 van onwaardei als : 
JJ 'ÏÏK Abr. v. tl. Beek. te Zaamslag, / 17,500 

• ° S Juli. Lindenbergh Cz., » Weu.eldingr 
i J u?» ! P« Visser Pz., I Hansweerd, 

Verkuijl Quakkelaar,» Vlissingen, 

de kantoren van de hypotheken en het kadaster; 
ingekomen 9 MIL ; * 
W. v. Goeh, 
L. Tromp, 
Fr. P. de Haas, 
C. Meijers, 
Th. J. Mirande, 
W. v. d. Grijp, 
Tom en v. Bergen 

Henegouwen, 
A. M. Hierinast. 
I. M. Meijsen, 

Vil;.ge 0 Jan.: 
water koerende leidammen ten noorden en ten 
zuiden van de Honderdelschebrug in den Staats
spoorweg 's-Bosch—Bokstel; ingek. 6 bilj., als: 

te 's-Hage, ƒ 4500 
idem l 4410 

i idem » 4361 
» idem » 4360 
» idem » 4199 
» idem » 3874 

idem »> 3477 
• idem •• 3474 
• idem I 3219 

het maken van 2 zomer-

14.Mil) 
14,084 

14,4118 

14,300 
14.250 

14,:! 00 

Exter 

ƒ 2(ii 

2500 
2485 
2450 

J. .1. l'nloij. tc llaiiswoord. 
Joh. v. Boven. Rilland-

li.ii 1 oTi [.. Molhoek. >i Krabbfiidijkc 
J. Okker, • Kruiniugen, 
.1. M. I.aiiiinerée. » Hansweerd, 
L. v. Verre, » Kruiniugen, 
M. Ilaveco. >t idem 
C. lvoeli en A. Goede-

moudt. » Hansweerd. 
Gegund aan M. Ilaveco. 
Kaalte, 3 Jan.: het vergrooten en/, dor 

openbare school in de hutirtsehap lleotoii, got". 
Raaltc. toet levering van liet betioodigde; ingek. 
:< biljetten: 
hooger inschrijving ƒ 5057 
minste iusehr. was L. Oostorvvijk, Wije. 4700 

Kroningen. :l Jan.: hot verbouwen van het 
gebouw voor do brandwacht te («rollingen: ingok. 
14 liilj. al 

(1. II. 
C. Bolk 
B. don 

Brink, 
C. do Wild.' 
C. do Ruiter, 
A. v. I'npering. 
II. Hage, 
.1. Jansen, 
C. do Groot, 
A. Vennorkon. 
II. [lubbolilam, 
• l.eij 

, i . 

n SrliiTpenisse, 
Bruinisso, 

161)84 
1(1,1)27 
16,530 
1(5.481, 
16.387 

Liujk. 
• M w a M e , 4 

)> 2350 i opliiMiuon van <! 
» 22(i0 n"'1 ''Ü'' 

van tien 
. 81971 Wij, als: 

Krabbetidijke, » 16.88(1 
Katteiiilijk'o. 1. 18,300 

» Hardinksvold, » 16,14'J 
• llriiiuisso, • 16,098 
• Middelburg, » lfi.088 ] 
» lloc,k. » Ifi.OOb 
» Dordrecht, » 16.99S 
•» Hontonisso, 1, lö.'.ttw 1 

a Gorichera, . 15,939 
» Nioitwdorp. » 15.1110 j 
» llanswoord, » iö.lKXt 

Jan.: hot afbreken en W(>der-
'ti woonhuis voor .1. .1. Muntinga, 

i'ring der inaterialrii. onder boheor 
irrhitoet M. A. Swalut': ingekomen 7 

Nulatid. 
Gatnoron. 

lil, rik. 
Kii>|),'l. 
's-lioseh. 

Xijniogon, 

/ 5681 
» 5100 

» 5000 
* 4808 
» 4790 

I 4580 

te Seheoiuilii, 
" Noordbrook, 
,1 Winsehoton. 
» Oostwold. 
» Winsehoton, 
» Heeita. 
. Miilwolde. 

7 Jan.: hot oude 

/' (i-"B0 
. (il78; 
» 5990i 
. 5t)K!)! 
» 5780 

UW 1 
» 5074 

houd iler 
ingok. 5 bill., al>: 
to Wag 'Hingen. 

, d. Nap, 
II. J. Meuge. 
K. W. Wiot/.otna. 
.1. V'-rsteogh. 
J. I. Toosiiian, 
B. do Jong. 
H. Selioltons. 
1'. Rodere, 
E. Itorkiiibiiscli. 
J. Werkman. 
J. II. Mulder: 
11. 1I0 Haan. 
T. Holthuis. 
J. do Vries, 

(•ruilingen. :l Jan 

/ 40(10 
» S98S 
. two 
» 3SS5 
» 8840 
» :)8:)fi 
II :t7('0 
,, 3578 
I 3530 
» 3527 
I 34114 
» 34BS 
» 34311 
» 3343 

do ophouw eener winkel-
bchui/ilig mot bovonwoning, ton dienste van I' 
Oortman, onder behoor van don architect O. 
Nijbllis: ingok. 14 bilj., als: 

H. J. Meuge, 

/' 1009 
',, 1J83 
» 837 
» C1I8 

1)44 

B. de Jong. 
II. Janssen. 
1). S. Oiddens. 
0. Janssen, 
J. II.nipt. 
T. Y. Jelsma, 
E, W. Wiotseina, 
I). Ilooijos, 
II. de Haan. 
J. J. Walker II*., 
K. BeritenbOBCn, 
.1. I. Toostnan, 
ü. P. v. Kip, 

ƒ 14,744 
I 14.140 
» 13,823 
1, 13,50(1 
» 12.700 
» 12.342 
» 12.1% 
» 11.800 
» 11.4112 
» 11,41)0 
» 11,480 
» 11,4.38 

11.430 
11,288 

Oegiind aan E. Berkenbosch, voor ƒ 11.438. 
'«-Hage, 4 Jan.: lo. hot onderhoud van eenige 

gebouwen dor gemeente: ingek. 6 bilj., als: 
f. Korrebijn, tc 's-Hage, ƒ 10,400 
f. -I. Mirande, ,1 idom 1» 8,100 
f- P. de Haas, » idem » 7,978 
M. v. (inch, » idem » 7,'JOO 
W. Kranke, » idem r 7,866 
J- II. de Swart & Zn., » idem » 7,744 
. 2o. hot onderhouden van verschillende wogen; 
'ngok. 10 bilj., als: 

to Helvoet, ƒ 35.500 
» 's-Hage, ,1 33,833 

{. P. I). Lecilang 
de Bruijn, 

Tom & v. Bergen 
Henegouwen, 

Th. Hoogendoorn, 
*• ». Kokom, 

l- K | 'Ü-
£• Kraaijeveld, 
T. W. Bonte, 

» idem 
» idem 
• Gouda, 
» Rotterdam, 
» 's-Hage, 
» Amersfoort, 

»> 33,000 
» 32,400 
n 32,000 
» 31,000 
» 31,830 
- 31,700 

W. Brons A/... 
i j . Buurke. 

C. Pens, 
N. Krnizinga. 

•G. ileikens, 
i II. Timmer, 
C. Tonkens, 

Wa^enliieeii 
. geliieeiltegeliOUWi 
1.1. F. Üadstake. 

A. de Leenw, » idem 
1 J . Haar Hz., i idem 
II. A. J Popping. » idem 

' P. de Li euw, » idem 
(.'rollingen , 8 Jan.: hel gedeeltelijk afbre-1 

ken, en het aan-, op- en verbouwen vau het 
logement van H. Vos Kz.. .diet Wapen van 
Zuidhollaiid'", staande in de Nieuwe-Ebhinge-
straat te Groningen, get. no. 54. met de leveran
tie van al het daartoe benootligde: ingek. 13 
bilj.. als: 
J . de Vries, 
l). Dalmolen, 
L. W. Oldenburger. 
<j, Naiiniuga, 
E, Herken hosch, 

I II. Danhof, 
j K. Fekkes. 

D. Doimes, 
| J. Werkman, 
i F. Roden, 

li. de Jong. 
T. Y. Jelsma. 
H. de Haan. 

I gegund. 
Meppel. 8 Jan.: het vergrooten van het 

woonhuis van J. van Dijk Lz. op het lïleekers-
eiland, ouder beheer van den architect S. H. 
van der Veen; ingek. 5 bilj. als: 
.1. Hesselingen, te Meppel. ƒ 6 1 1 9 
L. Lambrechts, » idem -> 5990 
K. Worst, » idem » 5876 
K. Otten. i» idem » 5423 
J. Emmink, » idem » 5308 
gegund. 

Amsterdam, 8 Jan.: het bouwen van eene 
villa, aan de Wittelaan, te Baarn, onder beheer 
van den ingenieur-architect A. L. van Gendt; 
gegund aan Gohr. J. & II. Nieuwenhuijsen, te 
Hilversum, voor ƒ 26,752. 

's-Hage, 8 Jan.: lo. het onderhouden van-en 
het doen van eenige heistellingen, ged. '84, '85 
en '86, aan het gebouw te Maastricht, waarin 
gevestigd zijn de kantoren van de hyj>othoken 
en het kadaster; ingek. 4 bilj., als: 
II. Bnrdnn, te Maastricht. ƒ 798 
J. L. Dickhaut, •> idem i 793 
J. N. I*. doze, » idem » 697 
W. Dresens, » idem » 690 

2o. het onderhouden van- en het doen van 
eenige herstellingen, ged. '84, '85 en '86, aan 
het gebouw te "s-Hage. waarin gevestigd zijn 

A. v. Halsvoort, 
G. Spiering Cz„ 
<t>. Lauinans. Tegelen en 

P. A. Grubben. 
J. v. Lith, 
J. M Gruijtei-s, 
G. .1. Grnót. St-Anna 

en .1. Knoops. 
's-llage, 9 Jan.: liet uiakeu en leveren van 

het ijzer- en houtwerk, benoodigd voor het 
etablisseinent. bestemd voor de verlichting op 
Vlakkenhoek iZ.-W.-puut vanSi>einatiai; minste 
inschr. was II. Dalliuiseii, te Kampen, voor 
ƒ 10.200. 

Kol (erdnm, 0 Jan.: het dempen van een 
gedeelte sloot in de Lijnbaanslaan, voor de pan
den no. 33 en :i.">, en het ter vervanging daarvan 
leggen van een riool: ingekomen 9 bilj., als: 
Smit ft Muijsson, 
G. Keij. 
It v. ii. Merg, 
W. G. C. HiTkes, 
C. I). Hreijs. 
I'. J. Dubbelman. 
A. Jansen Smit. 
H. Lagerwaard. 
W. II. v. Kempen, 

Zeeland It) Jan.: het bouwen eerier openbare 
school ie Gi'ont-()oventje, onder beheer van den 
architect C. A. v. Lith: ingekomen 11 bilj.. als: 

Rotterdam, /• 592 
idem » 490 
idem . 489 
idem » 479 
idom 1 440 

Dordrecht, i 398 
Rotterdam, » 397 

idem » 395 
iili'in » 343 

I. . v. d. Wijiivaard, 
.1. Wijsbok, 
F. 
X. 
M. 
II. 
M. 

i, 

I'. 

Se bail,. 
Iil.-ii. 
(loinort. 
Waalwijk, 
Veehol. 
Uden, 
Gassel, 
Hoiimon. 
Wanrooi, 

/' 5075 
» 5512.43 
» 5447 
• 531)3 
» 53110 
., 5325 
» 5289 
I 5100 
I 41)1)11 

te Groningen, / 11.885 
n idem t 11,389 
)' idem i 11.245 
n idem n 10,1)85 
i idem 1 10 826 
^ Wiiisiun, l 10,(130 
i Groningen. s 10,589 
M idem I 10.345 
o idem i) 9,380 
ii idem s 9.824 
1 idem > 9.415 
u idem 1 9.286 
» idem 1 8.985 

OIïv 
Wel. 
ap&, 
Mil. 

Bulkens, 
G. W, v. Hezewijk. 
.1. Centen, 
Gebr. Struik en J. 

Rijt. » Oosterwijk, » 400y 
G. v. Bi'rkel, Uden. . tOTC 

Amsterdam. 10 Jan.: het bouwen van eenige 
paardenstallen, veetenten, dito schapen- en 
varkensstallen op bet terrein der Internationale 
LandhimwtentiHinstelling in '84, te Amsterdam; 
hoogste inschr. was Van Deutekoiii, voor f 50.000; 
minste » Hartman, Loosduinen, » 27,550 

Arnhem. 11 Jan.: lo. het driejarig onderhoud 
der gemeentelijke 
,1. .1. Uruns Jr.. 
R. Jansen, 
J. EL Brons, 
H. Onck. 
E. A. Loellen, 

De gunning is 
2o. de leverii 

ingekomen 8 bilj.. 

pompen: ingek 
te Arnhem, ƒ 
« idem -> 
i idem 
i> idem » 
• idem i 

luugohouden. 
g van hoornen 
al; 

bilj., ah 
6S5 per j: 
674 » 
623 » 

1230 >• 3 
465 » 

iai-

sters; 

tinna M. Houwinan ft Zn.. Nijmegen, ƒ 1358.20 
G. W. Westenberg, Hussein, I 1198 
K. Wezelenburg, l-rma C. de Vos, 

Hazeiswiuide, » 980 
Joh. Arends, Opheusden, » 740 
.1. Verwoerd, Waddinksveen, » 640 
K. C. Bischoff Tulleken, lieerde, » 635 
W. tl. Boer, Boskoop. * 590 
W. K. Schubert, Naarden, I 584 
gegund. 
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B I J V O E G S E L 

D E O P M E E K E R 
van Z A T E R D A G li) J A N U A R I 1884. 

• •,.>«<•<••••>• I I . . Li I, i l l . " i j . i . . .. i . i n . i i o 

van 125 M ichutting. <>p het bnitenverbljjf 
bij uV architecten W. .t f, O. Koch, tc Zwolle. 

A A N K O N D I G I N G E N 
V A N 

AANBESTEDINGEN. 
H a a n d a g , X I J a n . 

D e v e n t e r , te 10 uren, ten huizo van G. van Gorrovïnk: het ge
deeltelijk verbouwen vun zijn huis, geleden aan de Groo te-O verstraat. 

A m s i e r d a m , te 12 uren, op het bureau van den directeur van 
's Rijks centraal magazijn van militaire Meeding, uitrusting enz.: de 
levering van ledergoed en paardentuig, ten dienste der korpsen van 
het leger. 

D e u t i c h e m , te 12 uien, op het gymnasium: hot bouwen van eene 
school met een aanbouw van een woonhuis, lnl. hij den architect L. 
G. Richter, te Winterswijk. 

D o r d r e c h t , te 12 uren, ter secretarie: lo. hot maken van beplan
kingen van Ainerikaanseh grenenhout, langs do aanlegplaatsen voor i 
veerponten aan do overzetveren der gemeente Dordrecht; 2n. het ver- i 
nieuwen van de bevloeringen over do verhoogde voetpaden van do 4 
beweegbare bruggen over de Sptiihavcn, aldaar, in 2 perceelen, alles I 
met levering der materialen. 

helft, to 12 uren, door don directeur der artillerie-stapel- en con
struct iei naga zijnen : de levering van blik. geslagen staal en zinkin ! 
platen, ten behoeve dier magazijnen. 

' s - H a g e , te I uur, door hot ministerie van justitie: het leveren 1 

van hout, motselstoonen, metsel- cn pleisterspeciën, pannen, tegola, | 
verfwaren, gias en gereedschappen aan do gevangenissen te Leeuwarden, 
nabij Leidon, te Hoorn, to Rotterdam, de Kruisberg nabij Deutichem, I 
te Alkmaar en aan de Uijksgestiehten Ommerschans on Veenhuizen. | 
Inl. bij den ingenieur-architect voor de gevangenissen en rechtsgebou-
wen \V. C. Metzelaar, te 's-Hage. 

L e u s d e n , te 2 uren. door commissarissen der nogotiatie tot aanlog 
van den straatweg van Arnhem tot de brug bij Ha voort, bij K. Hoen-
derdaal: het bouwen van eene tolgaarderswoning bij de Bavoortsehehriig. 

K o r n j u i i i , bij den architect F. Brouwer: hei afbreken der oude-en I 
het bouwen van eene nieuwe hoeren huizing met woonhuis enz., opeen 
terrein te Teerns, op de plaats in gebruik bij M. EL van der Goot. I 

I M n v d a g , 2 2 J . m . 
W H ( T e l l i n g e n . te 12 uren, door J. D. W. Opstelten: het vergrooten ! 

der bestaande sigarenfabriek in de Lawiksehe allee, aldaar. Bestek en I 
teekeningen liggen in het Hotel De Wereld. Aanw. te ÏO1^ uren. na j 
aankomst van den stoomtram. 

K o e v e r d e n , te 12 uren, door directeuren der Stieltjeskanaal maat- I 
schappij, bij Ê. Bekkering: lo. Bestek no. 1, het maken vun schutsluis 
no. I met ophaalbrug en bij behooren de werken ; 2o. Bestek no. 2, het 
maken van schutsluis no. 2 met bijbehoorende werken, lid. bij den 
ingenieur der Maatschappij, te Dalen. Aanw. 21 Jan., to beginnen te 
Koeverden, dos morgens te 9 uren. 

Alkmaar, te 12 uren, door het gomeontebest.: lo. hot uitbaggeren 
van een deel dei" Hoornsehevaart en het dempen dor sloot langs het 
Baanpad; 2o. hot sloopen van bestaande bruggen en schoeiingen, en het I 
maken van een keermuur, duiker enz., in de nabijheid dier sloot. 

R e c d c r s t e e g , to 1 uur. door het gomeentehest. van Reede: in 5 

Eerccelen en in 2 massa's: het leggen van een riool, een goot en klinker- | 
estratingen to Velp, en het leggen van klinkerbestratingen te Dieren, | 

te zamen ter oppervlakte van p. m. 1500 M 1 . lnl. bij den gemeente- I 
opzichter M. K. Smit, te Dieren. Bilj. inzenden vóór 12 uren. 

E i b p r f ( e n , door den bouwkundige Furthmuller: het verbouwen van | 
een heerenhuis in het dorp Kibergen, lnl. bij genoemden bouwkundige. 

W o e n s d a g . 2 3 J a n . 
D o r d r e c h t , te 11 uren, door den architect II. W. V'eth, in Koop- { 

handel-en-Zeevaart: lo. de op'iouw van oen woonhuis en toebehooron 
Op een erf, aan hot noordoosteiuJe der Wolwovershavon. tegenover de , 
Damiatoubrug; 2o. do opbouw van een mantolmagazijn op een erf aan 
de Voorstraat, wijk C, no. 1341. 

hein shaven. te 1 uur, door burg. en weth.: het maken van een j 
gebouw, ingericht tot gvrnnastiek- en burgeravondschool, op een terrein 
tan don Binnenweg, aldaar, lnl. bij den gemeentearchitect T. E. van ; 

Erkol. 
IJ-.rlnmi.hu. te 2',, uren. hij G. J. Rekveld: het leveren en stellen I 

"" iMeerburg**, aldaar. Inl. ' 
Aanw. te 11' s uren. j 

Krallngen , to 9 uren, door burg. en weth.: het loggen der buizen 
voor de waterleiding in de gemeente, met den aankleve van dien. 

U t r e c h t , door de directie van tie Nederlandsche R ij ns| voor wegmaat- I 
schappij: het leveren van ijzerwerk en het doen van aanhoorig werk 
tot versterking van don bovenbouw der bruggen over de Groote-en de i 
Kleino-Wieroke. kilomoterpaal 24.U20 en 25.470, lijn Utrecht-Rotterdam, i 

D r o n t c n , door hot bestuur tot beheer dor bedijking: do heistelling 
der stormschade aan den dijk. Aanw. te 10 uren, te beginnen bij de | 
sluis van het stoomgemaal. 

D o n d e r d a g , 2-i J a n . 
D o r d r e c h t , to 11 uren, door O. van Dorsser c.s.. in het café-Ponsen: 

het houwen van eene graanschuur met stallen en/.., to Goudswaard. I 
lang 70 M., breed 18.25 M. lnl. bij den architect IL Bcljers, te ) 

Puttorshoek. 
A m s t e r d a m , te 12 uren, op het bureau van den directeur van j 

'sRijks ccutraalmagazijn van militaire kleeding. uitrusting enz.: do 
levering van naehtleger-gooderen, ten dienste van de korpsen van het 
leger. 

( • r o l l i n g e n , 'savonds te 8 uren, door L. Catz, hij I*. Bont) hot ] 
anioveeren en wederopboiiwen van eene bovenwoning op zijn buis, i 
met bijlevering van materialen, transporten enz. lnl. bij den architect 1 

N. W. Lit, aldaar, ten wiens kantore de biljetten uiterlijk te 7 uren 
moeten bezorgd zijn. 

D e n H o m m e l , door burg. en weth.: de levering van 500 a 600 M* 
grint, ten behoeve der gemeente. 

M I J k - E w I J k , door J. It. Faber, bij B. van Dijk: het bouwen van een 
woon- mot achterhuis, en de bijlevering der noodige materialen, lnl. 
bij den bouwkundige J. II. van Holt, te Kist (Overbetuwej. 

V r i j d a g . 2ft J a n . 
M a a s b o m m e l , te 11 uren. door burg. en weth. van Appeltern: het 

bouwen eener openbare school met aanhoorighoden voor 150 leerlingen 
te Maasbommel met bijlevering dor materialen. Aanw. te 'J uren, dooi
den architect C. A. van Lith. 

' u - D a g e , te 12 uren. door het ministerie van koloniën: do levering 
van .'i draaischijven van 12 M. middellijn met toebehooron en reserve-
doelen, voor don dienst der Staatsspoorwegen op .lava. 

M e c n u l j k c r u o l d , te 12 uren, bij A. Bus^eher: het bouwen eener 
boerderij niet stalling voor hoornvee en paarden, en het daarbij stellen 
van 2 hooibergen, waarvan een met 6, de ander met 5 roeden. Aanw. 
te 11 uren. 

'«-Uiige, te 1 uur. door bot ministerie van watorst.enz.: lo. hettt1/,-
jarig onderhoud van- en het doen van eenige herstellingen aan het 
Rijks|x>stgeboii\v te Kampen. Aanw. 21 Jan. Raming /' 850; 2o. het 
3i/,-jarig onderhoud van en bet doen van eenige herstellingen aan het 
Rijk̂ iMPstgebouw te Winschoten. Raming f 750; :*ïo. het .V/*-.jarig 
onderhoud van- en het doen van eenige herstellingen aan het Rijks-
nostgi bouw te Sneek. Raming f 740. lnl. voor al de werken bij den 
bouwkundige voor de Landsgeboiiwen in hot lo district. 

Z a t e r d a g , 2H J a n . 
X v t o l l e , te l uur, door burg. en weth.: lo. het leveren en stellen 

van de voor de schor»! in de Cel lest raat benoodigde meubelen, lnl. bij 
den gomeentearchiteet; 2o. bet maken van oen vak wal beschoeiing 
langs de Thorbeckegracht. lnl. bij- en aanwijzing door den gomeente
architeet. 23 .lau.. te 10 uren. 

H o o g e / a m l . te 21/} uren, docr huig. en weth.: het afbreken van 
de oude- en het houwen van eene nieuwe openbare lagere school en 
onderwijzorsw-oning te Fokshol. Aanw. 23 Jan., te 10 uren. 

UI r u m ti' (i uren, door hot gemeentebest.: bet onderhoud der scholen 
en oiiderwijzerswnningen in de gemeente, over 1884—'8fi. 

M a k k u m , door den eigenaar van de Woikumer-Parregaastor- en 
Makkuineruieeipolders, bij don opzichter G. van dor Linden: het bou
wen vau (1 boerderijen met veestalling, waarvan 3 Noordholtandseh en 
8 Zuidbollündscb model, één dezer laaNton mot annex heerenhuis. 

M i e e k . te 1 uur. door den burgemeester: do levering van: 
25.000 le soort straatwaalklinkers. 
10.000 A » Friesche kliukermop, 
45.000 , i hakklinkers, 

300 M 3 zand voor bestrating, lnl. bij den gemeentoarchitect. 
M a a n d a g , 2** J a n . 

Vtrecht. door do directie dor Nederlandsche Rijnspoorwegmaat
schappij: het herstellen, bek leed en met klei en beplanten van-, en het 
maken van 2 ijzeren trappen aan het noordelijk talud, station Arnhem. 
Aanw. 23 Jan., te 11 uren. 

D i n s d a g , 2 » J n n . 
A m s t e r d a m , te 12 uren, door 'het R.-K. parochiaal kerkbest. van 

den IL Dominions, in het gebouw d'Geelvinck: het bouwen eener kerk 
niet aanhoorighoden, volgens ontwerp van den architect P. J. 11. 
Cuypers, te Amsterdam. Inl. bij genoemden architect. Aanw. 22 Jan., 
te 12 uren. 

R o t t e r d a m , in het Timmerhuis: do levering van 2000 heipalen, 
lang 17—11* M.. en 334,700 M' fundeeringhout. 

W o e n s d a g , :tO J a n . 
L e l d e n , to 12 uren. door dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland, 

in hot Gemeen landslui is: het maken van eenige werken tot versterking 
van den l.lseldijk nabij Gouda. lnl. hij den ingenieur, te Leiden en hij 
den opzichter, te Gouda. 

D o n d e r d a g , 3 1 J m i . 
H a a r l e m , te U ureu. door hot ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: hot verdiepen van een gedeelte van 
het Noord zeekanaal, lnl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem en bij den 
ingenieur Blom, te Amsterdam. Aanw. 24 Jan. 

k o r f g e n e , te 11 uren, door het gemeentebest.: het doen van eenige 
hei-stellingen aan den toren. Aanw. 24 Jan., te 11 uren. 

( • n s s e l t c r n i j v c e n , te 11 uren, door burg. en weth. van Gasselte: 
hot bouwen van een school te Gasselte. met bijlevering der materialen, 
lnl. bij den architect G. Stel. te Assen. Aanw. 28 Jan., te 11 uren. 

U t r e c h t , te 2 uren. door do maatschappij tot exploitatie van 
Staatsspoorwegen: het leveren van geschilde masten afïastoriiigpalen, 
benevens eiken en grenen statiuusafrastoringpalcn, masten, staken en 
donnehouteu latten, in 7 perceelen. lui. bij de sectioingenieurs te 
Groningen. HeppeL Ziitfen. Nijmegen, Rotterdam, Breda on Venloo. 

M o o r d r e c h t . te 2 l | 2 uren, d<n>r burg. en weth.: het stichten van 
een gebouw voor den post-en-telegraafdienst, lnl. op de secretarie, 
aldaar. Aanw. 28 Jan., te 10 uren. 

K o m j i i m , door den architect F. Brouwer: hot af breken der boeron-
biiizing tip llottingawior onder Grouw, en hot bouwen van eene stelp-
huizing op oen nieuw terrein, aldaar. Aanw. 26 Jan., te 12 aren. 

V r l l d a g , I r « h r , 
Velp, to l uur, in het koffiehuis van \V. van Kampen: hot houwen 

van eene villa aan den Biljooiisehowog, aldaar Aanw. 2tl Jan., te 3'/3 

uren. Biljetten inzenden 31 Jan., bij den architect M. K. Smit, te 
Dieren. 
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Zaterdag, 2 IVIir. 
vt1-fi hi, to 2 uren, door liet ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. bent: het driejarig onderhond van- en het 
uitvoeren van eenige vernieuwingen aan de Rijks-hulpsehutsluis te 
Vreeswijk. Iiehoorende tot de werken van (ie vaart tusschen Amsterdam 
en Vreeswijk. Int. hij den hoofdingenieur Du Celliét' Muller, te Haarlem, 
den ingenieur Bleckmann. te Utrecht, en den opzichter Van der Harst, 
te Vreeswijk. Aanw. 26 Jan. Raming ƒ 3810. 

Maandug, 4 r'rbr. 
Krp (bij Marl mus van Lieshout, op de Lankveldsche Hoeve, onder), 

tc l- uren: het houwen eener verdieping op de huizing, hohoorende 
tot gemelde hoeve, en het verlichten van andere, daarmee inverband-
staande werken. Aanw. 29 Jan.. van 10—2 uren. 

•Mhhulxen. te 1 uur, door huig. en weth.: de levering van 600.000 
straatklinkers. Monster* zenden voor I Kebr. aan lief gemeentebestuur. 

Aniftlrrdaiii. te 1 ijt uren. door de IMI. IJzeren-Spoorwegmaat
schappij, in het café-KrasiiajHilskv: Meslek no. 323. het afwerken van 
het administratiegebouw dei' Maatschappij aan het Droogbak, te Amster
dam. Inl. op het hureau van den ingenieur van den weg, Achterburgwal 
no. 171. Raming / 110,000. 

\\ (HMI-il;,;; , (1 l ' l ' l t r . 
's-lla|[C. te 11 uren. door het ministerie MUI waterst. enz.: het 

verrichten van eenige werken aan het verruimde gedeelte van den 
Vaartsche-Riju, tusschen het huis ><Dc Liosbnseh" en het huis »Dc 
VViers". onder de gemeenten Jutfaas cn Vreeswijk, provincie Utrecht, 
behoorende tot d« werken voor tien aanleg van een kanaal ter verbin
ding van Amsterdam niet de Mcrwe.de. lui- hij den hoofdingenieur en 
bij den ingenieur Keinper, beiden te Utrecht. Aanw. 30 Jan.. te 1L 
uren. samenkomst in de directiekeet te Jutfaas. Raming ƒ 8350. 

'tt-Hage, te l l uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
wegruimen van een in het Ventjagei-sgaatje, onder de gemeente Oolt-
geiisptaat, gezonken tjalkschip, lui. bij den hoofdingenieur Van Diesen, 
te 's-Hage en bij tien ingenieur De Üruijn, te Dordrecht. Aanw. 
30 Jan. 

'K-llage, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., ten 
dienste der StaatssjKM>rwegen: het maken van gebouwen en eenige 
andere werken op het station Staveren, voor het gedeelte Staveren— 
Sneek, van den spoorweg Staveren—Leeuwarden. Int. bij den hoofd
ingenieur, te Zwolle en tien sectieiiigeuirur. te Sneek. Aaiiw. 29 en 30 
Jan., te 1) uren. Raming / 190.500. 

h . m te 12 uren, door het R.-K. parochiaal kerkbeat. van den II. 
Hippoh tus op de bovenzaal van tie Katholieke Leesvereeniging: het 
bouwen eener kerk met aanhoorjghedeti, volgens ontwerp van den 
aivhitect 1*. J. H. Cuypers. te Amsterdam. Aanw. 3'J Jan., te 12 uren. 

Xuterdufr, 1* l'ehr. 
Arnhem, te 2 uren, door de Compagnie générale des conduites d'eau, 

te Luik, aan het bureau der Ariihemsehe Waterleiding: lïestek no. 1, bet 
maken der gebouwen niet toehehooreu voor de pompwerken iler water
leiding, te Arnhem, met de levering der henondigde materialen. Inl. 
bij den ingenieur II. P. X. Ilalbertsma, Zuidblaak. 20. te Rotterdam, cn 
aan het bureau der Waterleiding voornoemd, des voormiddags van 10— 
12 uren. Aanw. 8 Fcbr., te 11 uren. 

Belftward, bij den secretaris van Wouseradools-Zuiderzeedijken: de 
levering van in '84 henoodigd paalhout en eiken gordingen voor her
stelling der zeewering van het watei-schap, als: 

020 palen van 62 dM. lengte. 
651 I • 53 i i) 
170 » >. 41 • I 
4K0 » » 851/s » > 
30 zware gordingen, 
25 lichte » 
25 ondermaatsche • 

Woensdag, 20 Fcbr. 
's-Hage, tc 12 uren, door bet ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van een watertoren op het westelijk gedeelte van het centraal 
personenstatiim te Amsterdam. Inl. bij den eerstaanwezend-ingeriieur 
bij de Staatsspoorwegen, te Amsterdam. Aanw. 12 en 13 Kebr.. te 11 
uren. Raming f 22,400. 

A F L O O P 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
KectMferzwaag, 5 Jan.: het afbreken van 

twee boerenplaatsen en het bouwen van een 
nieuwe te Heets, onder beheer van den architect 
h. de Goed, te Beatstenwaag; ingekomen 15 
bilj.. als: 
p. Vonk, te Ureterp, ƒ 5800 
K. Tolman, » Boornberguni, » 5125 
1). .1. üosterbaau, » Gorredijk, » 5099 
C. Sehiere, . Hnornhergum, ) 5055 
S. de lloer, » Lippenhuizen, » 5050 
S. II. Kijlstra, » Drachten, • 4111)1 
J. Puiitsuiu, » Terwispel, » 4898 
K. A. v. d. Veen, » Drachten, » 4884 
T. v. Kijk. » Lippenhuilen, » 4844 
I). Oostorbaan, » Draehten, » 484.'! 
It. A. v. ii. Veen, > Terwispel, • 4821 
('. de Vroeg, »> idem » 4748 
H. Keuning, » Oreterp, » 4089 
A. 'i'. v. d. Veen, » Tcrwisnel. » M M 
J. I.. Eppenga, ,i Lippcniiuizcn, » 4582 
gegund. 

Assen, b Jan.: bet onderhoud der Rijks-
hoogere burgerschool te Meppel tot .'ïl Dee. '85: 
ingi'k. 'i bilj.. als: 
A. Hazelaar, te Meppel, f 1520 
J. Beijer, li idem » 1451 
R. Ilruintjes. i idem » 1449 
K. Otten, » idem » 1:17:1 
II. Thinner, » idem • 134:1 
K. Worst, » idem » 133.) 
Raming » 1487 

Zaandam. 10 Jan,: lo. het onderhoud der 
straatwegen: ingekomen 4 bilj., als: 
.1. I'oot, " te Amsterdam, ƒ 9180 
C. bos, » Haarlemmermeer, » 8987 
D. Verlaan, » Zaandam, » 8666.60 
K. Vens, » idem i 84(18 
Raming » 8765 

2o. eenige werkzaamheden aan den Dam; 
ingek. 3 bilj., als: 
J. l'.iot. te Amsterdam, / 1590 
D. Verlaan, • Zaandam, » 700 
K. Yens, » idem » 674 
Raming » 680 

3o. het onderhoud der kachels: ingekomen 3 
bilj., als: 

.1. \V. Kleij, ƒ 147.50 
li. Herman, i 140 
A. Cos, i 120 
Itamiiig i 130 

4o. de levering van hout; ingek. 14 bilj.. als: 
1'. de Lange, / 996.99 
Wed. J. Mats, » 928.885 
Gebr. Kndt. » 916.53 
W. v. tt. Stad Cz., » 950 
.1. Akkerman, » 906.46 
II. Simons & Zn., » 905 
Van Doesburgh & Co., » 903.065 
A. de Lange Jr., » 903 
('ouvveulioven en Schipper. » 899 
T. en G. Gras. » 697.21 
C. de Lange A Mzn., • 897 
M. lieijdeman, » 887.385 
Prinsse en Swart. » 867.97 
Wed. S. Kamphuijs, » 845 

Alles gegund. 
Oudelunde, 10 Jan.: het maken van een 

grintweg tusschen Oudelunde en Baarland; 
ingek. 7 bilj, als: 
L. Luijk, ' te Hansweerd, ƒ 5201 
J. II. v. d. Ven, » Arnhem, » 5180 
•I. de Jonge, » Biezolinge, » 517C 
A. J. A. Hoogvliet, » Baarland » 5120 
0. de Wilde, » Kattendijke, » 6106 
B. den Kxter v. tt. 

Brink, » Krabbendijke, » 5105 
J. Leijs, -i's-lleer-Arendskerke,)) 5100 
gegund. 

Zwolle, 11 Jan.: het onderhouden der Rijks
kweekschool van onderwijze!-* te Deventer, tot 
31 Dec. '85; ingek. 15 bilj., als: 
ft. v. d. Spoel, te Deventer, f 4555 
B. v. d. Worp, » idem "» 4430 
E. v. d Woerd Jz., » idem » 4350 
A. J. liet, » idem » 4336 
H. Visseher, » idem I 4180 
A. Feberwee, » idem i 4169 
II. V, d Woerd Hz., » idem I 4139 
W, J. Kolkert, » idem v 4102 
II. B. Lopping, . idem » 4080 
'1. G. Hemmen, » idem » 3998 

Beltman, » idem I 3990 
O. 11. Ankci-smit, » idem * 3983 
li. I'eteri Cz., » idem > 3980 
II. Geesink, t> idem • 3928 
J'. J. Korteling Bz., » idem » 3778 
•taming » 4200 

Lemmer, 11 Jan.: lo. het onderhoud van de 
wegen over '84, in 8 pereeelen: 2o. het ver
richten van kleine aardwerken enz., ten westen 
van Zandvonrderhoek ; 3o.de levering van palen 
en gordingen over '84; 4o. het verhoogen en 
verzwaren van den zeedijk ter lengte van 3581 
NL alles ten dienste van het waterschap Zeven-
Gl'ietenijiMi-en-Stad-Sliniten; ingek. 12 bilj., als: 

i W. A. fjaima es. 
! J. v. il. Wal, 
C. Sterk, 

jj . W. Kal es., 
i J. A 
C. de 
M. U. 
('urn. 
C. P. 
E. de 
.1. W. 
F. de 

Buitel 
de Vries, 
de Jong, 
Bakker. 
Boer, 
de Vries es., 
Vries 

Yelp 12 Jill 

te Oostersce. ƒ 67.284 
• Minis, • ()4..-)48 
» Henkei om, • 59.980 

cs., ii Hindeloopen, i 57 910 
Struatcn, . Bergambacht. » 56.24:1 

>i llardinksveld, n 55.970 
>i Oii'iemirdum. » 55.748 
ii llardinksveld. » 55.J30 
it Staveren, » 54.757 
» Lemmer. » 53,860 
» Smilde, • 50,880 
>i Minis. » 47.854 

het bouwen van een dubbel 
[hoerenhuis, uitgezonderd de levering van de 
'steeiieu veil- en behuiigvverk.ouiler beheer van 
lilen arebitcet M. K. Smit, te Dieren; ingek. 6 
Ibilj.. als: 
A. Ahbenliuis, 
W. Vleeming ll/.n., 
K. II. v. Ileiiven. 
W. A. Diiijm. 
K. J. N. Steentjes. 
G. II. de Koning, 
gegund. 

(•rottingen . 12 .1 
buis aan liet Schuit, 
van den architect \ \ 
bilj.. als: 

IJ. II. Muller, 
E. Berkenboach, 
J. ter Steegb. 
T. V. Jelsma. 

' I. Iluiipt. 
I). Ilnoijes, 

IC. Mensinga, 
II. J. Meuge, 
11. de Jong, 
.1. 1. Tnesnian. 
L. W. Oldeiiburger 
gegund. 

Mofl i lrrci i . 12 Jan 

ie Velp, ƒ 8814.75 
') idem » S659 
i idem • 79S9 
o idem 8 796S 
>i idem l 7945 
i> idem • 7700 

an.: het verbouwen van het 
•inliep 1* 608, onder beheer 
ï. van der Heide : ingek. 11 

te Groningen, ƒ 3698 
» idem » 2WM) 
» idem » 2859 
i Idem • 2793 
i idem » 2744 
» idem l 2738 
'i idem i 2730 
» idem »> 2717 
» idem l 2633 
i Idem • 2535 
» idem l 2385 

bet bnuwen van ei 
school voor lager onderwijs, met onderwijzers-
woning, te Harkstede; ingekomen 17 bilj., als: 
.1. II. Wnhïch, 
J. Zeldeni'list, 
A. .1. Benniu; 
F. II. Dieleis 
J. II. Dieters, 
K. Pastoer, 
K. v. d. Laan, 
W. 11. Woldendorp, 
II. W. Retseliairer, 
T. Sebeltens. 
J. 11. Pot, 
II. Beertn, 
HL Waslander. 
.1. Zwanevelt, 
J. Buurke, 
.1. Hulseboa, 

Eerden, 
YYeidilm 

te Hoogezand, f 10,841 
1 Warfum, » 10,000 
» Bedom, 10.495 

Lel lens, 9,981 
Stedum. » 9,930 
idem » 9,874 

Scharnier, 1 9,830 
Stedum, D 9,800 

idem » 9,624 
Helium, 9,582 
Stedum, 9,539 

| Harkstede, 9,387 
Nooiïlhroek, | 9,383 

| Scharnier, tl 9.31 H 
Noordbroek, 9.253 

idem 9,199 
» Ten-Post, 8,591 R 

12 Jan.: de bouw eener nieuwe 
school voor openbaar lager onderwijs te Brits-
werd; ingekomen 12 bilj.: gegund aan U.S. 
Swart, te l'olsgare, voor ƒ 4388. 

Bcrgen-op-Zooni, 12 Jan.: bet bedijken van 
schorren en slikken, onder de gemeenten Woens-
drecht en Itillaud-Bath gelegen, met bijkomende 

I werken : ingek. 4 bilj., als: 
Ij, li. liaijuiakers. Wouw, ƒ 195,800 
T. Swets, Ameide en C. Sterk. 

Heiikelum, ii 185,000 
G. Holier, SchiT|ienisscen G. D. Bolier, 

Sliedieebt, met voorvvaaiden, r 184,600 
J. M. Gruijtei-s en J. de Leeuw, 

's-Boseh, » 177,350 
/.iiioii.lii;'. 14 Jan.. bet begrinten van den 

weg, beginnende aan den grintweg van de kom 
der gemeente Zaamslag naar de losplaats, en 
eindigende nabij bet gehucht Othene aan den 
grintweg naar Neuzen, met bijlevering van 
de bciiondigdf grint; minste inschr. was A.van 
der Beek. te Zaamslag, voor ƒ 7400. 

Heppel , 15 Jan.: het onderhouden der ge-
meeutegebouwen en -werken over '84: 

IMM'C. 1. schoolgebouwen en meubelen; ingek. 
3 bilj.. als: 
.1. Béijer, te Meppel, ƒ 1609 
II. Danser, » idem » 1675 
K. Worst, » idem » 1556 

perc. 2, overige gemeentegebouvven en -wer
ken: ingek. 2 bilj., als: 
K. Worst, te Meppel, ƒ 2818 
II. Danser, » idem » 2569 
beiden gegund. 

Iireisrlior 15 Jan.: het begrinten van den 
weg, van de bestrating der gemeente Dreisehor 

, al' tot aan die van liet gehucht Schuddebeurs; 
minste inschr, was K. bchreuders, te KoJhorn, 
voor ƒ 58011. 

's-Hage, 16 Jan.: de levering van 26afslaud-
' signalen met toehehooreu, doch zonder lantarens, 
J ten dienste der Staatsspoorwegen op .lava; ingek. 

15 hilj., waarbij 2 van onwaarde, als: 
.1. Billen & Co, Bier» hij Venk», /'7870 
W. II. Jacobs, Haarlem. ' '» 7800 
.1. Leveip.e ,t Co.. Herstal, » 11960 
M. N. ('ornelisse Jr. & Co.. Amstei-dam, » 6500 
Gebr. v. d. Velden, Ollder.imstel, I 5960 
Xieaise en Deleuve, La Louvière, . 5946 
Soeiété de Travaux Dyle et Baealau, 

Parijs, ii 5590 
II. Daihuiseli, Kain|H>u. » 5534 

I t'Ireehlsebe ijzergieterij firma A. F. 
Smulders, Utrecht » 5305 

I). A. Selnetlell & Co.. Leiden. n 5177 
Soeiété aiinnvuie des ateliers di' construc

tion de Malines. Meebelen. i 4625 
Veuve Aiplionse Frédérix, Luik, » 4349 
A. ,v V. Ilalot. Leuven. l 3900 

llonf riJk-eii-Polniieti, Hi Jan.: bet maken 
van eene los-en-laadpliiats naast- en van eene 
kade vóór de uilwateringsluis van den Groote-
Upolder; ingek. 8 bilj., als: 
I. , v. I ij. té Halfweg, / 10,784 
Adr. v. ,1. Heek. » Amsterdam, » 8.800 
I'. v. Essen, » Halfweg, » 8.675 
('. Geils, ,. Westzaan, » 8,100 
W. Coppée, » Hallweg. » 7 989 
L. l.ievaart. i, (iroole-IJpoliler. » 6,900 
C. v Moven. .i Amsterdam, » 6.333 
.1. K. I'ailding, » Hoorn, » 5.600 

\ \ illenisitui'fl. 16 Jan.: bet gewoon jaarlijksch 
onderhoud der dok-, sluis- en andere water
werken van het maritieme etablissement Wil
lemsoord: ingek. 16 bilj.. als. 

Gebr. .lunzen, ƒ 14.550 
,1. tuitjes. » 13,980 
II. .1. v. Wijngaarden. » 13,1177 
G. Moorman, i 13.491 
.1. F. Philips, » 13 600 
1'. Spruijl. » 12.1124 
.1. Korft*, » 12.60(1 
W. de Jong. » 12:400 
l'eeteis en Stoijaart, » 12,400 
He Waard en Wijker. » 12,300 
A. Graait » 12.200 
Gebr. Klein, » 12,190 
J. T. Moorman, » 12.100 
A. Kuril; » 11.800 
A. Hels. 11 11,490 
Gebr. Boon. . 11,150 

/u i len 17 Jan.: het maken eener laadplaats, 
keibestrating enz. op het stationseitiplueeuient 
te Borne; ingek. 16 bilj.. als: 
G. Sebllrink. te Zutlell, ƒ 7990 
W. v. d. Kooij, 11 Amersfoort, '» 7530 
K. M. Spoor. n Ahneloo. » 6375 
A. Beters, ii Zenilereii. » 6300 
C. Bos. 11 Haarlemmermeer, » 5929 
C. Eckhardt, .1 Ahueloo, . 5798 
A. Schn mier. 1 idem « 5650 
F. Kui|n'r Gzu., 11 idem . 5625 
A. Groiitheugel, ,, Borne. 11 5618 
II. Kxterkatc. » Delden, » 5540 
A. Klanderman. • llriimineu. 11 5476 
(I. Boerstoel. 11 idem 11 5378 
K. Bleaker, » Zntfen, » 5234 
Th. Verhoeven. 11 Deventer, » 5200 
tï. J. Biiezewinkel, I Brmnuien, » 5120 
.1. Schut, » idem » 5070 

Dieren, 17 Jan.: bet afbreken en wederop-
bouwen van een tuinmuur, p. m. 48(1 sir. M.. 
voor R E. baron van Heeekeren van Wassenaer, 
ouder beheer van den architect Brink Evei-s, te 
Elleklllll; ingek. 15 bilj. als: 
Gebr. I.andeweerd, ' te Znlfen, ƒ 16.864 
C. ter Haar, » idem » 15 500 
A. Klanderman. 1 liruiuiiien, 11 15,460 
.1. W. Heuvelilik, 1 idem I 15,020 
II. Mulder, » Dieren, » 14.699 
.1. Schut, » Brammen, » 13.750 
II. Enklaar, » Dieren 1 13.410 
A. J.ilink. » Doesburg, » 13,340 
Van der Broek, » idem » 12,688 
II. .1. Buitenhuis, 1 idem • 12.840 
Canniggelt ,t Co.. » Brum 11, • 12.490 
J. Kleinhoiit, » Ellekuin. . 11>77 
N. v. Eek, » Nijmegen, » 11.480 
II. Steltenberg, » Dieren, » 10,739 
.1. Pander, » idem » 6,793 
gegund aan II. Stollenberg. 
Raming ./ 12.073 

Haarlem. 17 Jan.: het leveren van steen
kolen ten behoeve van den stoonivvateriuolen te 
Seliellinkwoude; minste inschrijvers waren H. 

http://Mcrwe.de
http://3o.de
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Hagendoorn & Zn., te Amsterdam, a ƒ6.35 per I 
schnepston. 

fiouda, 17 Jan.: het verrichten van vernieu
wingen en reparatiën aan-, benevens het onder
houden van de machinegebouwen, woningen, 
hanen, bruggen, duikers, scheringen en getim
merten des polders, tnt 31 Dee. '86: 
le perc, geen inseiirijvers. 
2e » .1. v. d. Broek, Zevenhuizen. / 8,165 
3e » L, v. Reeuwijk. Xieuwerkerk 

a/d IJsel, , 1,589 
J . .1. Tamse, Rietveld, , 1,460 
J.Kloosterman, Waddinksvecn,» 1,448 

Massa perc. 1 en 2, I'. Verbruggen, idem » 12.780 
A. Liiijcndijk, idem » 10,890 

Generale Massa: A. v.cl. Ililt. Zevenhuizen,» 15,268 
I'. Vermeer Jm., Gouda. • 14,714 

Oegond aan A. I.uijendijk de perc. 1 en 2 
» .1. kloosterman » 3. 

y.uiliii. 17 Jan.: het plaatsen van ijzeren 
hekken np gemetselde porren, hij het Ouile-en-
Mieuwe Gasthuis; ingek. 12 liilj.. als 
I. . M. Hlnm te Beverwijk, 
II. C. W. Wölirmann. » Zntfen, 
G. .1. Meenhorst, 
A. J. 11. Borbaolt, 
R. Hussink, 
F. .1. Ilijlard. 
M. Meenhorst. 
J. W. Wullink, 
J. W. ten Braak, 
II. Wullink Fm.. 
J. Volkers, 
W. Meijerink, 

idem 
idem 
idem 

Hilversum, 
Zutl'en, 
idem 
iilem 
idem 
idem 
idem 

/ 759 
» 685 
» 660.50 
» 654 
» 504 
» 572 
» 558 
• 555 
ö 551 
1) 545 
. 533 
• 488 

f 56,780 
» 52,003 
» 52,720 
» 52.350 
» 50 604 
» 50,100 
» 49,, 50 
» 49,680 
>< 49.340 
» 49,107 
» 48,771 
» 48,600 
» 47 945 
» 47 782 
» 47,766 

l i r in i i i . ï e i i . 17 Jan.: het houwen van een 
schoolgebouw aan het gedempte Zuiderdiep te 
Groningen ; ingek. 15 hilj 

.1. de Vries, 
Werkman en Ilaupt, 
Edards, 
J. II. Mulder, 
A. Pastoor, 
Wietzema, 
Toesman, 
Kruizenga, 
B. de Jong. 
Ph. Hendriks, 
H, Jansen, 
A. ile Vries, 
A. Schrander, 
E, Berken bosch, 
H. .1. Meuge, 

Arnhem, 18 Jan.: lo. het onderhouden van
en het (leen van eenige vernieuwingen en her
stellingen aan de gebouwen der Rijkskweek
school van onderwijzers te Nijmegen, van den 
dag «er goedkeuring van de aanbesteding tot 
31 Dee. '85; ingekomen 8 hilj.. als: 
G. .1. Gront, 
N. v. Kek, 
J. S. Orandjean, 
A. Betuning, 
\V. Kropman. 
A. Th. Oligomer, 
II. W. v. ,1. Waarden 
C. Verhurgh, 

2o. het omlerhouden van- en het doen van 
eenige vernieuwingen en hentellingen aan de 

Schouwen der Rijks-hoogere hiugei'school la 
althommel, van den dag der g Ikenring van 

de aanbesteding tnt 31 Dee. '85; ingekomen 5 
bilj.. als: 

te Zalthmumel, 
» idem 
» idem 
» idem 
I i'lem 

té St.-Anna, J 4088 
» Nijmegen, % SOU 

idem l 3M)7 
• idem 1 :tr»88 
» idem 1 3f>73 

idem i 3r,74 
idem » 341)2 
idem 2190 

A. de Guaij, 
W. WiliViiis. 
H. A. Kaasjager, 
L. .1. Met/,' 
L. A. v. Steenis. 

Arnlifni, 18 Jan.: 

/' 1113 
» 1087 
» 1049 
I 1034 
» 997 

. het afbreken en veder-
opbouwen van het woonhuis op de Gastliuis-
bouwing te Slijk-Kwijk, en het heratellen van 2 
korenbergen, aldaar: meek. 13 bilj., als: | 
X. v. Uriel, te Slijk-Kwijk. ƒ10.931',; 
bill. Tennissen, » .Nijmegen, 7,(i7:j 

» Alidelst. „ 7,;)0g 
• Beteren, » 7,250 
» Nijmegen, ,, 7,200 
» idem ,, 7175 
> Och ten, ,, 7.1̂ 5 
1 Herveld, ,, 6.984 
• Nij gen, „ 6,900 
' Idem » 6.888 
1 idem „ 6,877 
> idem „ 0,777 

H. v. Voeren, 
A. v. Henderingen, 
.1. I.. Selueuder, 
S. Hearts, 
II. J. v. I.'ldik. 
II. v. Boenen, 
A. Verhei. 
H. v. d. Waarden, 
II. .lansen, 
W. Kr. 
V. Kwij 

ininan, 
jk en 

l.eeserirk, idem 6J67 

Arnliriu. Het onderhoud der openbare pom
pen in de L: ,.„ti. geil. 3 jaren, is gegund mui 
H. Onck, Ie Arnhem, voer / 1580 ol' /' 510 ner 

jaar. 

(Bijvoegsel van D E O P M E R K E R van Zaterdag 5 Januari 1884) 

lij ,1e samenstelling van onzen C A T A L O G U S V A N T I M M E R W E R K E N , 

stelden wij ons voor eene Geïllustreerde Pr ij 8-Courant het bouwend 

publiek aan te bieden, waarin alles gevonden wordt wat voor bouwing noodig is, met 

eenige afwisseling, naar gelang van den smaak en de beurs van degcen die laat bouwen. 

Uit den anrd der zaak kan eon handels-catalogus niet alle vormen bevatten wat 

op het gebied van bouwkunde kan worden toegepast. Deze dient slechts, om aan Bouw

kundigen , die naar eigen teekeningen willen werken, een a lgemeen d e n k b e e l d te 

geven wat soort van werk aan de fabriek ter levering kan worden opgedragen, en voor minder 

of niet deskundigen, om uit eenige fabrieks-artikelen eene keuze te kunnen doen. Mogten 

laatstgenoemden daarbij onze voorlichting wenschen voor wijze van bekapping of op andere 

punten, staan wij hun gname ten dienste. 

Onder verwijzing naar omstaande, brengen wij wel onder de aandacht van 

HH. Bouwkundigen, dat naar elke t e e k e n i n g , zoowel gebouwen als onderdeelen er 

van, door ons kunnen vervaardigd worden. 

Met achting 

UEd. Dio. Dienaren, 

F. & A . V A N D E R L I N D E N . 

p . s . 
Onze Geïllustreerde Prijs-C'ourant van Timmerwerken, bevattende afbeeldingen van 
D e u r e n , Dein-profielen, R a m e n , Z o n n e b l i n d e n , A r c h i t r a v e n , D e u r l i j s t e n , « o p l a t t e n , 

N a a l d e n , N e u s - en W a t e r l i j s t e n , W e e g d e e l t j e s , S c h r o o t e n , G l i n t e n , L a m b r i s e r i n g e n , 

P a r k e t v l o e r e n , H o u t e n B e s t r a t i n g e n , K a p p e n , D a k k a p e l l e n , enz., enz., is op aan
vrage te verkrijgen. 

De Geïllustreerde Prijs-Courant van de Firma VAN DER LINDEN & Co., voor 
Yxeren Gebouwen en IHilthedeliltlntjen, bevattende afbeeldingen van Yzeren 

G e b o u w e n , D a k e n en A f d a k e n , S c h o l e n , K e r k e n , F a b r i e k e n , P a k h u i z e n , K a z e r n e s , 

V i l l a ' s , S c h u r e n , H o o i s c h e l v e n , enz., enz., is ter perse. 
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Sedert de oprichting der Fabriek, vervaardigden wij 
het T i m m e r w e r k voor: 

Het BADHUIS te Zandvoort. 

Een BLOK van 150 ARBEIDERSWONINGEN te Amsterdam. 

Vijf DUBBELE HEERENHUIZEN te den Haag. 

Een BLOK WOONHUIZEN te den Haag. 

Twee SCHOLEN voor OPENBAAR LAGER ONDERWIJS te Brielle. 

Twee „ , » Niéuwen-hoorn. 

Zeventien WACHTERSWONINGEN (Lijn Venlo—Nijmegen). 

Zeven VILLA'S te Rotterdam. 

Dertien ARBEIDERSWONINGEN te Sliedrecht. 

Voor Houten Gebouwen waarvan al het Tim m er werk geheel aan 

onze Fabriek is klaargemaakt, verwijzen wij naar: 

Een ZIEKENBARAK van Amerik. Greenenhout aan de N.-Holl. Vereeniging „ HET 

WITTE KRUIS " te Amsterdam. 

Een DIRECTIEKEEÏ ten behoeve van het werk aan de Handelskade te Amsterdam. 

Een „ H ii a a " Overbiugging te kook. 

E e „ „ „ „ » ,/ i, Spoorweg Gorinchem—Geldermalsem. 

Vier „ // n n a 'i n Dordrecht—Eist. 

Twee „ n ii u a n 'i Gorinchem-Geldermalsein. 

Een ,/ // ii ii e e n " t e V e n l ° -

Een IJsclub-Gebouw voor de 's Gravenhaagsche IJsclub-Vereeniging. 

En voor Gebouwen met houten geraamte cn vloer doch met IJzeren dak

en xijbekleeding, geheel volgens Engelsch systeem gebouwd, naar: 

Een BOUWSCHUÜR te Klaaswaal. 

Een CONCERTZAAL voor de Vereeniging „Mvsis SACRVM* te Dordrecht, van 12 X 2 6 M e t e r 

oppervlakte en 8.50 Meter plafondhoogte, met Koffiekamer, waarboven Kasteleinswoning. 

JA E D E D E E L I N G E N 

omtrent Gebouwen in houten of ijzeren Vakwerk, opgevuld met Metselsteen (ge

bakken of drijfsteen), of bekleed, van binnen: met hout, plaatijzer 

of stukadoorwerk op latten, van buiten: met houten-

beschot of plaatijzer. 

Ofschoon in onze geïllustreerde prijs-courant niets is aangegeven van gebouwen in V a k-
werk, of dezulken van houten geraamten (stijlen, schoren, leggers, enz.), daartusschen op
gevuld met muren, of aan één of aan weerszijden bekleed met hout, ijzer of stukadoorwerk, 
is dit toch een bouwtrant die veel aaubeveling verdient. 

Bij deze toepassing is het gewicht van gebouwen klein en daardoor, zelfs op slappe gron
den, eene fundering onnoodig. De prijs is laag en het voorkomen, vooral bij volmetseliug, 
zeer fraai. 

Deze gebouwen leveren wij pasklaar en genummerd af, zoodat in eukele dagen of weken 
naar gelang van de grootte, de stichting volbracht kan zijn. 

Voor de gevallen ijzer wordt verlangd, hetzij slechts tot dakbedekking of xijbekleeding, 
of wanneer tevens geheel ijzeren geraamten, (uit hoek en enkel of dubbel T ijzer bestaande), 
geleverd moeten worden, en wij dus slechts te zorgen hebben voor vloeren, deuren, ramen, 
schotten enz., staan wij in verbinding met de Heeren VAN DER LINDEN & Co. alhier. 
Deze firma, eigenaresse van de Nederlandsche Verzinkfabriek te Dordrecht, 
legt zich vooral ook toe op het vervaardigen van geheel ijzeren kappen of ijzeren gebouwen, 
en is bereid, naar opgave van afmetingen, indeeling, doel enz., van het verlangde gebouw of 
onderdeel er van, teekening met opgave van kosten over te leggen. 

Ofschoon door de aflevering, pasklaar en genummerd, elk werkman de stichting kan 
volbrengen, wordt deze, in Nederland, desverkiezende door de leveranciers bewerkstelligd ; voor 
het Buitenland of de Overzeesche Bezittingen wordt een voorschrift bijgevoegd. 

Op de volgende bladzijde vindt U eenige mededeelingen, over de voordeden en omtrent 
de toepassing van ijzer voor daken, gebouwen enz., en om U een denkbeeld te kunnen 
vormen van het voorkomen dezer gebouwen, van buiten met ijzeren dak- en zijbekleediug, van 
binnen met gewoon stukadoorwerk en betimmering, noodigen wij U uit te komen zien de 
CONCERTZAAL met Koffiekamer en Kasteleinswoning, der vereeniging „Mtsis SACUIM" 
alhier. Gaarne leiden wij U daar rond en verstrekken U alle gegevens, ook voor andere soort 
gebouwen of tot andere doeleinden. 

Met alle achting, 

UEd. Dw. Dienaren, 

F. & A. VAN DER LINDEN. 
Dordrecht, Juli 1882. 
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D o r d r e c h t . Juli 1882. 

-f1 

Hiermede hebben wij de eer het bouwend publiek een in Nederland nog slechts door 
ons toegepaste bouwwijze onder de aandacht te brengen. Wij doen dit met de beste verwachting 
op verdere medewerking en steun, daar hiermede een nieuwe nederlandsche industrie is tot stand 
gekomen, die als zoodanig reeds de bescherming van elk Nederlander mag verwachten. 

In plaats van gegolfd verzinkt ijzer, dat tot nog toe voor dakbedekking bij voorkeur 
werd toegepast, doch onbehagelijk en druk in het gezicht is, en dadelijk de grondstof verraadt, 
hebben wij een model aangenomen van vlak plaatijzer, dat door de weinige wrongen een rustig 
aanzien geeft, maar toch eenigermate breekt de groote dak of wandvlakte, en nog dit voordeel op
levert, dat de sprekende loodlijnen door de staande wrongen voortgebracht, het gebouw voor het 
oog uit den grond doen rijzen. 

Deze teekening wijst, nauwkeurig aan hoe de (daten, langs de zij
den, door de wrongen elkander overdekken, en worden vastgedraaid 
met hou toch roe ven op houten bekappingen, met schroeven en moeren 
op ijzeren zatnenstellingen van kap, bij beiden onder de koppen der 
schroeven en moeren looden ringen toe te passen, ter voorkoming van 
het doordringen van water en wind. 

Tot opvulling van de wrongen of holten, opdat het plaatijzer 
niet zal plat drukken bij het aanschroeven, worden bij houten kap-
spanten en houten raamwerk voor de zijden van het gelxiuw, halfrond 
geschaafde latten gebruikt en bij ijzeren kapconstructies en stijlen van 
hoek en T ijzer, tot gelijk doel half rond ijzer gebezigd. 

Door een overlap van 10 centimeters met de boven en onder lig
gende plaat, wordt zelfs voor zeer vlakke daken het opzuigen van 
het regenwater volledig voorkomen, zonder de zoozeer gewenschte eigen
schap uit te sluiten, dut de zich aan de binnenzijde der ijzeren platen 
vormende natte opslag, naar buiten afloopt. De oorspronkelijke grootte 
der vellen van circa 1 bij 2 Meter, dekt in het werk af eene opper
vlakte van circa 90 bij 190 Centimeters. 

De grijze kleur van het verzinken is na verloop van enkele maan
den zachter geworden, en heeft diezelfde grijsheid verkregen als van 
een muur in portland cement. 

gunstige eigenschappen van gebouwen met ijzeren dak- en zijbekleedingen, moeten Als 
genoemd worden: 

1°. Weinig gewicht. 
2°. Spoedige stichting. 
•>. Stichting door elk werkman. 
4». Onmiddelijke bewoonbaarheid. 
5°. fïroote duurzaamheid. 
6°. Vrij van onderhoud. 
7°. Zonder brandgevaar. 
8°. Houten dakbeschot onnoodig. 
9°. Mogelijkheid tot buitensluiting 

en warmte. van koude 

10*. Groote geschiktheid voor verplaatsing. 
11°. Herhaalde toepassing ook op andere gebou

wen zoo goed als nieuw. 
12°. Weinig plaatsinnetnend bij vervoer of weg

berging. 
13°. Elke plaats van wegberging even geschikt. 
14°. Gemakkelijke reparatie. 

Verzinkt ijzeren dakpannen, goedkooper 
dan zinken loianges. 

Verzinkt ijzeren platen met wrongen, 
goedkooper dan asphalt-papier 

Voor omstandiger beschrijving en prij
zen verwijzen wij U naar onze circulaires, 
die op aanvrage U worden toegezonden. Op 
deze circulaires komen ook voor nokken, 
goten enz., alsmede prijzen en omschrijving 
van verzinkt ijzeren dakpannen van hierbij 
afgedrukt model en toepassing. 

Ons in Uwe waarde herinnering aan
bevelend, 

Met hoogachting, 
UEd. Dw. Dienaren, 

Van der Linden & Co. 

D I J V O h - U S E L 

D E O P M E R K E R 
van ZATERDAG 26 JANUA1U 1884. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN 
Maandag, _»s Jan. 

I.roiiingcn , 's avonds 8 uren, door 1'. (1. Waterborg, in Het Wapen 
van Xuidholland: het houwen eener behuizing op een terrein aan den 
Westorsingel, aldaar, sectie K, no. 1942, met bijlevering van al het 
bcnoodigdc. lnl. bij de architecten K. en II. Hoekzemu. Bilj. inzenden 
één uur vóór de besteding. 

l'trecht, door de directie der Nederlandsche Rijnspoorwegmaat
schappij: het hei-stellen, bekleeden met klei en beplanten van-, en het 
maken van 2 ijzeren trappen aan het. noordelijk talud, station Arnhem. 

Ka | i c l l « ;ui Usel. dooi' den architect VV. Brandsma Johx.: het Diaken 
van eene bouwmanswoning niet schuur en hooiberg in den polder Prins-
Aloxandcr, op kavel U in afdeeling G. 

Dinsdag. -D Jan. 
Oudenhofirh, te 11 uren, door den architect \V. I*. IVeters, voor.l. 

Hopstaken, in bet café-Korenbeurs: bet bouwen van eene schuur mot 
stalling, met bijlevering der materialen. Aanw. te 10 uren. 

Amsterdam, te 12 uren, door het It.-K. parochiaal kerk best. van 
don H. Ilominicus in hot gebouw d'Oeelvinck: het bouwen eener kerk 
met aanhoorighedon, volgens ontwerp van den architect P. J. II. 
Corpora, te Amsterdam, lnl. hij genoemden architect. 

Rotterdam . in het Timmerhuis: do levering van 2(K)0 heipalen , 
lang 17—14» M., en 3:14,700 NP fundoeringhout. 

Woensdag, 3 0 Jan. 
Maassluis, te 11 uren, in het calé-Veltónaar: het houwen van een 

nieuw pand, in te richten voor kantoorlokalen enz. lnl. bij den bouw
kundige A. Dirkzwager, te hekkerkerk. Aanw. te Kt uren. 

Lelden, te 12 uren. door dijkgraaf ou hoogheemraden van Rijnland, 
in het Gemoenlandshuis: het maken van eenige werken tot voisterking 
van den l.lseldijk nabij üouda. lnl. hij den ingenieur, te Leiden en bij 
den opzichter, te Gouda. 

Vinkeveen. te 12 uren. door burg. en weth. dor gemeente Vinke-
voen-en-Waverveen; het maken van eenige veranderingen en reparation 
aan het sclnndgehouw en de onderwijzers woning te Vinkeveen. Inl. bij 
den bouwkundige J. P. van Hilton, te llaauihrugge. 

Leeuwarden, te 1 uur, ten gemeentehuize: lo. het maken vaneen 
riool in de te dempen grachten en pijpen van de Wortolhaven, den 
Eewal enz., en het doen van graafwerken voor het aanbrengen van eene 
brandwaterloiding, aldaar; 2o. do levering van Portland-cementsteeneii 
riolen, putten, huizen voor sub lo. to maken werken. Hi Ij. inzenden 20 
Jan., mor 's avonds 8 aren. 

Donderdag, 31 Jan. 
Haarlem, te-^H uren., door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. oost.: hot verdiepen van een gedeelte van 
het Noord zeek anaal. Inl.-bij den hoofdingenieur, te Haarlem en bij den 
ingenieur Blom, te Amsterdam. 

kortgene, to 11 urótlKdohr'het gemeentebest.: het doen van eenige 
herstellingen aan den toren1. 

(•asselternljveen, te 11 uren, door burg. cn weth. van Gasselte: 
het houwen van oen school te Gasselte, met bijlevering der materialen, 
lui. hij den architect G. Stel, te Assen. Aanw. 28 Jan., te II uren. 

Utrecht, te 2 uren. door de maatschappij tot exploitatie van 
Staatsspoorwegen: hot leveren van geschilde masten afrasteriiigpalen, 
benevens eiken en grenen station sa frasteringpa Ion, masten, staken en 
dennehouton latten, in 7 nercoelon. lnl. bij de sectieingenieurs te 
Groningen, Meppol, Zutfen, Nijmegen. Rotterdam, Breda on Vonloo. 

Moordrecht, to 2 lj 2 uren, door burg, en weth.: het stichten van 
een gebouw voor don post-en-telegraafdienst. lnl. op do secretarie, 
aldaar. Aanw. 28 Jan., te 10 uren. 

kornjum . door den architect F. Brouwer: hot af breken der boeren-
huizing op Hottingawier onder Grouw, en het houwen van eene stelp-
huizing op een nieuw terrein aldaar. 

Vrl |dag, fl Febr. 
Baarn, te 11 uren, door burg. en weth.: het maken en stollen van 

een ijzeren bek. ter lengte van 30 M. 
Nuenen, te 12 uren, door bet best. der Maatschappij van Welstand, 

in het koffiehuis van M. do Vries: hot houwen van eene nieuwe houw-
inansboeve, ten behoeve van don landbouwer L. van I leusden. lnl. hij 
de bouwkundigen Van de Erve X: Buijzenl, te Breda 

's-llage, te 1 uur. door burg. en weth.: het vervaardigen en leveren 
van gegoten-ijzeren buizen mot hulpstukken, ten behoeve van de duin
waterleiding. 

Velp, te 1 uur, in het koffiehuis van W. van Kampen: het houwen 
van eene villa aan den Hiljoenseheweg aldaar Biljetten inzonden 31 
Jan., hij den architect M. K. Smit, te Dieren. 

Leeuwarden, te 1 uur, door het prov. best.: het maken van 
eene woning hij do schutsluis te Terhorno. niet bijkomende werken, 
bil. bij den provincialen hoofdingenieur, Van-Swietonstraat, aldaar. 
Aanw. 28 Jan. 

Zaterdag, 2 Febr. 
's-llage. te I uur. door het ministerie van justitie: het onder

houden van- en het doen van vernieuwingen en herstellingen aan het 
lochtsgebouw en de gevangenis te Assen, god. '84, '85 en '8(1. Int. bij 
'Ion ingenieur-architect voor de gevangenissen en roehtsgebouwen \ \ . 
C, Metzelaar. te 's-Hage en bij den tijdelijken opzichter II. G. Winters, 
te Assen. Aanw. 20 Jan.. te ÏI uren (llorhestediiig). 

Amsterdam, te 1 uur, in het café Do IJsbreker, aan de Weespor-
sijdo: het bouwen van een woonhuis op een terrein aan de Weesper-

zijde, naast no. 1. Inl. bij den architect W. Langhout Gz.. Woospor-
zijde, 45 

Utrecht. te 2 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van- en het 
uitvoeren van eenige vernieuwingen aan de Rijks-hnlpsclnitsluis te 
Vreeswijk, beboerende tot de werken van de vaart tusschen Amsterdam 
en Vreeswijk, lnl. hij den hoofdingenieur Du Celliée Muller, te Haarlem, 
den ingenieur Blockmami. te Utrecht en den opzichter Van der Harst, 
te Vreeswijk. Raming ƒ 3810. 

Amsterdam, Ruysdaelkade 7: het verf werk van de stationsgebouwen 
Purmereinl, Kwadijk en Oosthuizen, in perceelen of in massa. 

Maandag, I Fehr. 
Delden, te 12 uren, door het U-K. parochiaal kerkbestuur, bij G. 

ter Horst: bot bouwen van een gesticht van Liefde met schoollokalen 
ou bijbehoorende werken, lnl. bij den architect G te Riclo Wz., te 
Deventer. Aanw. te 10 uren. 

Ileerenvccn , te 12 uren, door het polderbest. van het 4e on Be 
Veendistrict onder Engwirdeii. ten gemeentehuize van Engwirden : het 
graven van 7 wijken, ter lengte van p. m. 4012 M.. in den droogge-
maakten kavel van hot 4e Veendistrict onder Gorslont, in 1 perceel, 
lui. bij den opzichter G. Keuning. te Terband. Aanw. 1 en 2 Febr. 
te 10 uren, hij (1. K. Schipper, te Gersloot. 

F.rp (bij Martinus van Lie-hout. op de Lankveldsche Hoeve, onder), 
te 12 uien: bet bouwen eener verdieping op tie huizing, bohoorende 
tot gemelde hoeve, eu het verrichten van andere, daarmee in verhand-
staande welken. Aanw. 20 Jan.. van 1 *>—2 uren. 

F.iik.iulzrn, te 1 uur. door burg. eu weth.: de levering van fiOO.OOO 
straatklinkers. Monsteis zenden vóór I Kebr. aan het gemeentebestuur. 

Amsterdam, te uren. dooi- de Hull. IJzeren-S| mor wegmaat
schappij, in het café-Krasnapolsky: Bestek no. 323. het afwerken van 
het administratiegebouw der Maatschappij aan het Droogbak, te Amster
dam, lnl. op het bureau van den ingenieur van den weg. Achterburgwal 
no. 171. Raming / HO.Ono. 

Amsterdam, door burg. en weth.: het verbroeden van den oosto-
lijken wal van Je Geldersi liokado, voor het gedeelte tusschen de Nieuw
markt en het Leliestraatje, lui. op het bureau van den stadsingenieur, 
Raadhuis, kamer 03. 

Leeuwarden, door den architect A. Hoekstra: het afbreken der 
oude- en wederophouwen eener nieuwe boereiihuizing te Dijken, bij 
Langweer, bewoond door K. J. do Haan. 

Dlnsdug. A Fehr. 
Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor-

i wegen, aan het centraalbureau: Bestek no. H5, bet leveren vanornwend-
j bare punt stukken van gegoten staal en van stalen contrarails met 
I toebehooron. ten behoeve van ile Staatsspoorwegen, lnl. op hot centraal-
| bureau en bij de soctieiiigenii'iirs te Meppol en te Breda. 

's-llage, te 2 uur. door burg. en weth., ten behoeve der gasfabriek: 
lo. do levering van gegoten-ijzeren buizen, hulpstukken enz.; SJo. de 
levering van 200 koperen lantarens ou 1(K) ijzeren la nta rond rage rs. 

Woensdag, tt Febr. 
's-llage, te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz.: lo. het 

verrichten van eenige werken aan het verruimde gedeelte van den 
Vaartsche-Rijn, tusschen het huis »De Liosbosch" en het huis »De 
Wiei-s". onder do gemeenten Jutfaas cn Vreeswijk, provincie Utrecht, 
bohoorende tot de werken voor den aanleg van een kanaal ter verbin
ding van Amsterdam met de Merwodo. Int. hij den hoofd ingenieur en 
bij den ingenieur Kemper, beiden te Utrecht. Aanw. 30 Jan.. te 11 
uren, samenkomst iu de directiekeet te Jutfaas. Raining ƒ 8350. 2o. het 
verrichten van baggerwork tot onderhoud van het vaarwater in de 
Koningshaven, te Rotterdam, beboerende tot de werken van de Nieuwe-
Maas. lui. bij den hoofdingenieur voor hot 2e rivierdistrict Van Diesen, 
te 's-llage. hij den ingenieur Leemans, te Rotterdam en bij don op
zichter Verzijl, mode te Rotterdam. Aanw. 30 Jan. 

's-llage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: bet 
wegruimen van een in het Vent jagersgaatje, onder de gemeente (Jolt-
gensplaat. gezonken tjalksehip. lnl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, 
te 's-llage en hij den ingenieur De Bruijn. te Dordrecht. Aanw. 
30 Jan. 

's-llage, te 12 uren, door hot ministerie van watei"st. enz., ten 
dienste der Staatsspoorwegen: hel maken van gehouwen en eenige 
andere werken op het station Staveren, voor het gedeelte Stavoren— 
Sneek, van den spoorweg Staveren—Leeuwarden, lui. bij den hoofd
ingenieur, te Zwolle en den sectieingenieur. te Snoek. Aanw. 20 en 30 
Jan.. te II uren. Raming / 190,600. 

l i . Il( te 12 uren. door bet R.-K. parochiaal kerk best, van don II. 
Ilippnlvtus, op de bovenzaal van de Katholieke Leesvoreeniging: het 
htm wen eener kerk met aanhoorighedeu, volgens ontwerp van den 
architect P. J. II. Cuypers, te Amsterdam. Aanw 33 Jan., te 12 uren. 

(•ronlngen, 's avonds 8 uren, door don architect G. Nijbuis, bij K. 
Reitsema: het afbreken en wederophouwen van zijne behuizing in de 
Nieiiwe-Boteringestraat, N. no. 116. Aanw. 2 Febr., te 11 uren. 

Donderdag, 7 Febr. 
Duarii, te II uren, door het college tot onderhoud van de L'iii )rug, 

in hot gemeentehuis: het herstellen van de Kenibriig, onder de gemeente 
Baarn. lid. bij den geme.-nteopzichtor J. D. F. van der Veen aldaar. 

's-ttravenzande, to 11 uren. door commissarissen der Heen- en 
Geestvaart, op den huize »Oii\veudyck": het amoveereii der oude- en 
hot maken van eene nieuwe brug over do Heen- eu Geestvaart, in tien 
Heenweg ouder die gemeente, lnl. bij den fabriek landmeter J. P. van 
den Berg Jz.. te Delft. 

Amsterdam, to 2 uren. dOÖT S. M. de Vries, iu bet café-Panorama : 

het bouwen van een fahrieksgelmuw met stoonischooi-steen en machine. 
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kamer, ten behoeve, eener stnorndiamantslijperij aan de Fokke-Simonsz-
straat. Inl. hij den architect-werktuigkundige J. VV. Meijer. Aanw. 4 
Febr., te l ' / , uren. 

Vrijdag, s Febr. 
(•ronlngen, "s avonds K uren. namens II. M.dcBnor, in het logement 

van II. Vos Kz.: het gedeeltelijk afbreken en wederophouwen zijner 
behuizing in de Nieuwe-Ehhingestraat, N, no. 5S. Inl. bij den architect 
(•. Nijhius. aldaar. Aanw. 3 Febr., te II uren. 

Zaterdag, O Febr. 
Uraede , te 12 uren, door het best. der waterkeering van hel cala-

miteuse waterschap Oud-en-,long llreskens. ten kantore van den 
secretaris-ontvanger: het doen van grondboringen aan bovengenoemd 
waterschap. Aanw. 2 en 5 Febr.. van 10—12 uren. bijeen te komen in 
het direetiegebouw. aan de Xieiiwcshns, gemeente Breskeus. Biljetten 
inzenden één uur vóór de besteding. 

Arnhem, te 2 uren. door de Compagnie générale des conduites d'eau, 
tel.nik, aan het bureau der Amhemsche Waterleiding: Bestek no. 1, het 
maken der gehouwen met toebehooren voor de pompwerken der water
leiding, te Arnhem, met de levering der benoodigde materialen, lui. 
hij den ingenieur II. 1'. X. Malbertsma. /uidblaak. 20. te Rotterdam, en 
aan bet bureau der Waterleiding voornoemd, des voormiddags van 10 — 
12 uren. Aanw. 8 Febr., te 11 uren. 

IftolMward. hij den secretaris van Wonseradeels-Zuiderzeedijken: de 
levering van in '84 benoodjgd paalbout en eiken gordingen voor her
stelling der zeewering van het waterschap, als: 

620 palen van 02 dM. lengte. 
53 
41 
35'., 

17« -
4S0 » 
30 zware 

li. hte 

25 ondermantseho 

Kal ium, te 12 uren. 

•ding 

.Maandag, l i Febr. 
door burg en weth. van Kollumerland ca., in 

het gemeentehuis: lo. de levering van 000 M l grint, ten dienste der 
kunstwegen: 2o. bet oprijden van grint, in 4 perceelen. 

hinsdac. 12 Febr. 
Ambt-llardenberg, te II uren, door het gemeentebestuur: het 

verbouwen van dn scholen te Heeinse, ('ellendoorn en Eutte aan de 
iKtdemsvaart. in 3 perceelen. lid. bij de architecten W. & F. C. Koch, 
te Zwolle Aanw. II Febr.. te 11 uren, aanvangende te lleemse. 

Donderdag. 14 l'ehr. 
D irk*ilun:l, te 3 uren, door het best. van den grintweg Ouddorp-

Sommelsdijk en andere besturen op het gemeentehuis, de levering van 
1330 M 3 grove ondorhnudsgrint 200 M a rivierzami en 7a M 3 kiezel. 

Vrijdag, 15 Febr. 
Kouduni, bij den burgemeester: de levering van 500 a f.00 stère 

ge wasset ion en gehorde riviergrint. Inl. bij den gemeentearcliitect. 
Zaterdag, 1(1 Febr. 

Zljpe, te l i ' / , uren, door burg. en weth.: het verbouwen en ver
grooten der openbare lagere school te Burgcrbrug Aanw. 7 Febr., te 
2 uren. Raming ƒ 4075. 

Wiiiter^ullk , te 12 uren, door de (ieldersch-Oveiijselsehe Locaal-
spoorweginaatschappij. in de sociëteit De Eendracht: lo. Bestek no. 26, 
grond- en kunstwerken ten behoeve van het gedeelte lokaalspoorweg 
van station Winterswijk af tot aan de grens tusschen de gemeenten 
Aalten en Varseveld; 2o. Restek no. 27, locomot ieiloods met waterbe
zorging en eenige andere werken op liet station Beutictiern; 3o. Bestek 
no. 28. gebouwen en inrichtingen op de stations Aalten en Varseveld, 
in 2 perceelen. Inl. op het bureau der Maatschappij, te Winterswijk. 

Maandag, IM Febr. 
Weert, te 4 uren, door den notaris Clercx, bij \V. Knapen, de 

verbouwing van liet post-en-tolograaf kantoor, met de woning van den 
directeur, te Weert. Inl. hij den besteder A. Keulen en bij genoemden 
notaris. Aanw. 11 Febr. 

WoeiiMiag, 20 Febr. 
Ouderkerk ad. IJsel, te 11 uren. in het koffiehuis van A. Broere 

aldaar: het maken van een gebouw, bestaande iu machine- en ketel
huis, inet schoorsteen, eene steenkolonbergpluats. henevens eene machi-
nistwnning en de benoodigde aardewerken, alles ten dienste van het te 
stichten stoomgemaal voor den Polder Nesse onder Ouderkerk a/d. IJsel. 

'R-Hage , te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: lo. het 
maken van een watertoren op het westelijk gedeelte van het centraal 
i)eisonenstation te Amsterdam. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur 
bij do Staatsspoorwegen, to Amsterdam. Aanw. 12 en 13 Febr.. te 11 
uren. Raming / 22,400; 2o. het leveren van 90,000 grenenhouten 
dwarsliggers, iu 3 perceelen. Inl. op het bureau der Staatsspoorwegen, 
te 's-Hage. Raming ƒ 165.000; So. het maken en leveren van 900 
ijzeren lantarenpalen, 80 armen en 320 koperen lantarens, voor de 
Staatss] tonrwegen. Inl. op bet bureau der Staatsspoorwegen, te 
's-llage. Raming ƒ 7000. 

A F L O O P 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Rotterdam. 16 Jun.: het maken van houten 

kooien en binnenperken in liet nieuwe vogelhuis 
der Rotterdamsene Diergaarde; ingekomen 4 
bilj., als: 

J. J . Gort, f 3100 
S. J. F. Engel & Zn., » 2850 
A. v. d. Spiegel, » 2075 
Norman en Ketelaar, » l'JOO 

Groningen, 16 Jan.: het gedeeltelijk afbre
ken en we-deropbouwen eener heerenbeliuizing 
staande in de lleerestraat, alibiar, letter £ no. 
59. met de leverantie van al bet daartoe be
noodigde; ingekomen 13 bilj.. als: 
II. 1). Diddens, 
.1. Ibeling, 
II. de .long, 
E. Berkenbosch, 
E. \V. Wietzema, 
F. Roden, 
.1. Ilaupt, 
D. Janssen, 
.1. I. Toesman, 
T. Y. Jelsina. 
E. Peten. 
I). Dalmolen, 
II. Dooijes, 
gegund. 

BredA, 1? Jan.: bet verbouwen van bet buis 
van .1. A. .loosen, onder beheer van den arebiteet 
J. M. Maiijiion: 

Metselwerk gegund aan J. Voogd, te Teteringcn, 
voor ƒ 2142. 

Timmei'werk ingekomen 5 bilj., als: 

te Groningen, ƒ 10,600 
• idem » 10,589 
• idem » 10,126 
• idem » 9,933 
• idem » 9,930 
» idem » 9,897 
> idem » 9,879 
• idem » 9,779 
» idem » 9,765 

idem Ö 9,493 
• idem » 9,258 
» idem » 9,198 

idem I 8.942 

Breda 
idem 
idem 
idem 
idem 

18 Jan. 

ƒ 3140 
» MM 
» 2871 
• MM 
» 2637 

het bouwen 
11 bilj.. als: 

f 545!" 

» Kiabbendijke, 
» Ovezand, 
» 's-Gravenpolder, 

» Goes, 
Heinkcnszand. 

Krabbeudijke, 
» 's-lleerenhoek, 
A Baarland, 

5350 
5300 

» 5200 
» 5200 
» 5100 

» 4943 
» 4850 

I 4880 
» 4800 

47 811 

A. Ooinen, 
Sehraauweii, * 
A. v. d. Akker, » 
.1. .1. Koopmans, » 
\V. v. Oosterhout, » 
gegund. 

'.-Heer-A bi .kerke 
eener ondoi-wijzeiswonillg; ingek. 
M. D. Dekker, te Goes. 
J. v. d. Bliek, • Kloetinge, 
J. Steketee, » 's-Heer-Abtskerke. 
B. den Exter v. d. 

Brink, 
F. Schijf, 
G. Zaaijer, 
\V. .1. v. d. Weert 

& Zonen, 
J. de Koeh, 
J. v. Boven. Rilland 

en L. Molhoek. 
(1. Faas, 
A. .1. A. Hoogvliet, 
gegund. 

Tulen, 18 Jan.: het verbouwen van bet 
logement «Zeeland's Welvaren"; ingekomen 3 
bilj., als: 
M. Lindhout, te Oudvosmeei', /' 2468 
D. v. Iliele, » Tolcn, "» 24611 
S. Guliker, » idem » 2250 
gegund. 

Hvpiiel, 18 Jan.: bet bouwen der nieuwe 
soeiëteit Tivoli; ingekomen 8 bilj., als: 
K. .1. Kalt. te Oreterp, ƒ 23,594 
J. de Hoer & Zonen, » Steenwijk, » 18,884 
J. Ilesselingcn, » HeppeL » 18,669 
A. Hazelaar, » idem » 18.100 
J. Eminink, » idem » 17.980 
.1. Withaar, » idem » 17,700 
II. Timmer » idem » 17.290 
K. Worst, > idem • 14,644 
niet gegund. 

llH*k.bcrt~en , 18 Jan.: de verbouwing van 
het woonbuis van F. .1. Jordaall, onder beheer 
van den arebiteet J. Moll, tc llengeloo; ingek. 
5 bilj., als: 

te Groenloo, 
» Haaksbergen, 
i) Winteiswijk, 
» Haaksbergen, 
» Neede. 

/ 10.51)0 
» 9,322 
» 8,292 
» 8,224 
» 7.620 

Jar..: bet bouwen eener 
Ymswolde onder Tjerk-

materialen; ingek. 6 

A. Sieverink, 
Zandvoort en Co., 
C. ter Haar, 
II. Langenzaal, 
M. G. Lenssen, 
gegund. 

Tjerk» i-rd. 18 
nieuwe stelpbuizing op 
werd, met levering de 
bilj., als: 
A. Spijksma. 
S. T. de Vries, 
I- Vos, 
•'eb. Spijksma, 
A. Posthumus, 

Middelburg, 18 Jan.: lo. bet onderhouden 
van- en liet doen van liei-stellingen en vernieu
wingen aan de gebouwen der Rijkskweekschool 

te Pan-aga, 
r> idem 
> Bolswai'd, 
. Ylst, 
» Tjerkwerd, 

f 17,967 
» 17,759 
» 17,125 
» 17.120 
D 15.598 

van onderwijzers te Middelburg, van den dag 
der goedkeuring van de aanbesteding tot 31 Dcc. 
'85; ingek. 6 bilj., als: 
I'. Krijger & Zn.. te Middelburg, / 4223 
J. M. V. Ditmais & Zn., » idem » 4179 
H. I'. v. d. Ree, » idem » 31199 
C. A. Goetbals, » idem » 3911 
M. K. Jeras ft Zonen. » idem r> 3875 
W. v. Uijc & Zonen, » idem » 3849 

2o. bet onderlioudcn van- en het doen van 
heistellingen en vernieuwingen aan de Rijks-
lioogero burgerschool te Middelburg, van den 
dag der goedkeuring van de aanbesteding tot 
31 Dec. '85; ingekomen 5 bilj, als: 
C. A. Goetbals. te Middelburg, ƒ 3710 
C. L. v. Sorge, » idem »> 3495 
J. C. v. «I. Heil Mzn., » idem » 3405 
M. K. Jeras & Zonen, » idem » 3370 
II. P. v. d. Reis . idem » 3349 

'.-Hoge, 18 Jan.: de levering, ten dienste 
van de Rijkstelegraaf, van ijzer-, zink- eu koper
werk, papieirollen enz.: minste inscbr. waren: 
1. R. s. Stokvis & Zonen, Botterdam, ƒ 0.0624 
2. II. Iloiz. 's-Hage, » 0.344 
3. Gebr. Dopplei'. .Maastricht, » 0.11 
4. dezelfden. » 0.U8 
5. dezelfden. » 0.17 
6. I). A. Scbietlen & Co., Leiden, » 0.67 
7. II. J. 11. Kliju (lirina II. J. Klijn 

de .long). Amsterdam, » 0.0875 
8. dezelfde. » 0 0685 
9. L. ,1. Enthoven N: Co., 's-llage. » 5.5(1 

1(1. .1. F. .1. Har. Delft, » 3.85 
; R. S. Stokvis & Zonen, » 1.05 

dezelfden, » 1.05 
11. I dezelfden. » 1.05 

j dezelfden. » 1.05 
f dezelfden. » 1.05 

dezelfd » 12.60 
12. dezelfden, » 16.8'J 

> dezelfden. » 26.il) 
13. II. llotz, » 0.0447 
14. Hooge Weg en Van Zameren, 

Amsterdam, » 0.707 
15. II llotz. 's-llage. » 0.195 
16. G. I.oeber, Amsterdam, . 0.077 
17. II. llotz. 's-llage, » 7.99 
18. Xederl. Maatschappij voor Electiici-

teit en Metallurgie, 's-llage, » 0.243 
V H e . c l i , 19 Jan.. het bouwen van een 

buitenverblijf te Rosmalen voor M. J. Sweens; 
ingek 10 blij., als: 
Th. v. Ravenstein, 
A. Klisters, 
A. Pijnenburg, 
.1. l.atliouweis, 
P. Dusee. 
j„ Fiankefort, 
I. . Paaps, 
P. Verstevno, 
Gebr. v. d. Struijk & Co., 
II. Schiitiruiaus. 
gegund. 

Leeuwnrden, 19 Jan.: bet bouwen van een 
stelpbuizing te Dijken bij Langweer, onder 
beheer van den architect W. C. de Groot. Dc 
inschrijving is tweeledig geschied , met en zonder 
het gebruik van een te graven vaart; ingek. 16 
bilj.; gegund aan S. \V. de Hoer, te Lippenhui
zen, voor ƒ 19,540, zonder bet gebruik dei-
vaart. 

AniHterdani, 20 Jan.: bet verrichten van 
eenige werkzaamheden aan een der synagogen 
op het Joiias-Daniel-Meijerplein. onder beheer 
van den architect-werktuigkundige .1. \V. Meijer; 
ingekomen 5 bilj.. als: 

Cruijlï' en Schouten, / 5400 
Leibbiandt, ' 3940 
W. Ilaaksma. » 3873 
A. Paans, » 3600 
Goseling. o 3450 

llordrerhl, 21 Jan.: lo. het maken van 
beplankingen van Ainerikaaiisch grenenhout, 
langs de aanlegplaatsen voor veerponten aan 
de overzetveren dor gemeente Dordrecht, en het 
leveren van gecreosoteerd dennenhout voor wal-
beschoeiing; ingek. 4 bilj.. als: 
N. Klaus, te Dordrecht, ƒ 440 
.1. v. d. Vlugt Jr., « idem » 440 
II. Degens Jr., » idem » 419 
F. W. dc Wit, » idem » 374 
gegund. 

2o. het vernieuwen van de bevloeringen 
over de verhoogde voetpaden van de vier be
weegbare bruggen over de Spuihaven, te 
Dordrecht, iu 2 perceelen; ingek. 10 bilj., als: 

perc 1 |Hirc. 2 
N. Klaus, ƒ 782 /' 807 
A. Ilogerzeil 717 729 
A.W.v.Aardenne.668 660 
J. v. Welsenus. 659 678 
P. Reus. «49 

te 's-Bosch, ƒ 68115 
• Berlikuiu, » 6737 
1 's-Bosch, • 5995 
• Vucht, » 5915 

Tilburg, • 5885 
's-Bench. » 5850 
Vechel, » 5843 

• Utisterwijk, » 571)4 
idem » 6580 

t 's-Hosch. » 5253 

I J. v. d. Vlagt, ƒ 630 f 640 
II. Degens Jr., 598 616 geeombin. ƒ 1187 

I T. de Bres, 679 
II. v. Pelt, 586 618 
F. W. de Wit, 632 652 
allen te Dordrecht 
gegund. 

| Raming ƒ 6 1 0 ƒ 626 
Ite,eiiier. 21 Jan.: het ge'de'eltelijk verbou

wen van het huis van G. van Gerreviuk aan de 
t Groote-Overstraat: ingek. 15 bilj.. als: 

A. J. Tilt, ƒ 3838 
A. .1. Mensink, • 3800 
W. J. Kolkert. » 3742 
G. J. en \V. Kortellng. « 3741 
G. Beltman, • 3716 
.1. Pot Jzn., » 3712 
J. Witte veen, » 3643 
II. Bietgen, » 3621 
li. v. d. Spoel, » 3493 
A. J. Markelink. » 3487 
0. Hofstee. > 3486 
K. V. Leusen. . 3434 
II. B. Lepping. • 3411 
II. ViMcher, » 3397 
B. v. d. Worp. » 3344 

Hell l , 21 Jan.: de levering aan de artillerie
stapel- en coiistriictiemagazijiien van: 

perc. 1. 11)01 blad blik, verscllill I, 1133 blad 
blik, dubbele breedte. 2075 blad blik. enkel; 
minste inscbr. waren II. de Heus & Zn., te 
Utrecht, rasp. a ƒ 33, ƒ 12.50 en ƒ 6 . 2 5 per 
blad. 

perc. 2. 50OI) KG. geslagen staafstaal. 1300 
KG. Duitsch veerenstaal; minste inscbr. waren 
Dik i ft Chabot. te Rotterdam, resp. a / 13.40 
per 100 KG. 

perc. 3, 24011 KG. zinkplaat dik 0.0022. 125 
KG. idem dik 11.0015. 951) KG. idem dik 0.0012: 
minste inscbr. was Hamburger, te l'trecbt, 
nap, ii ƒ 21.2(1 (per 1110 KG. 

Vil;,- ,- . 21 .lau.: het leveren van hout, 
luetselsteenen . metsel- en pleisterspecien. pan
nen, tegels, verfwaren, glas en gereedschappen 
aan de gevangenissen te Leeuwarden, nabij 
Leiden, te Hoorn, te Rotlerdaai. De Kruisberg 
nabij Deutichem, te Alkmaar eu aan de Rijks-
gestichten Ommcrschans en Veenhuizen: minste 
inscbr. waren voor: 

hiiitenlandsche houtwaren, Gebr. Van Hoeken, 
te Leiden, «oor ƒ 6913.57; 

lunneiilandse'he houtwaren. .1. van der Kamp, 
te Leiden, voor ƒ 1453.61 ; 

metsel- en pleisteisjH'cie. .1. G. van den Broeke. 
te Kampen, voor ƒ 26K2.80; 

tegels, dakpannen eu vuurvaste steenen, 
dezidfde. voor / 625.50; 

tsels li, dezelfde, voor ƒ 1020.85 : 
verfwaren en glas. Klinkert ,t Co.. te Zwolle, 

voor ƒ 2042.05; 
gereedschappen, dezelfden, voor ƒ 121.94. 
l lkii i i inr. 22 -Ian.: lo. het uitbaggeren van 

een deel der llooi-nschevaart eu het dempen 
der sloot langs het Haanpad; 2o. liet sloepen 
van bestaande bruggen eu sehooiingen, eu het 
maken van een keermuur. duiker 
J. .1. Tesselaar. Alkmaar. 2e perc. 
II. Klii|H'r. Schoort H' " 

2e l 
.1. Hoogland. Alkmaar, le » 

/' 900 
'» 1315 
• 900 
» 1100 
» 865 

geeombin.» 2070 .1. Oldenburg, le eu 2e 
II. Schuit. 2e . » 878 

dezelfde, le en 2e » » » 2170 
lüliei^en. 82 Jan.I het verbouwen vau een 

hoerenhuis, aldaar, onder beheer van den bouw
kundige Fiirthinuller; gegund aan A. Nuijs, te 
Winterswijk, voor /' 3048. 

K ue e e I'd e li . 22 Jan.: |o. Bestek 110. 1, het 
maken van schutsluis no. I met ophaalbrug en 
bijbehoorende werken in het St eitjeskanaal; 
ingek. 5 bilj., als: 
.1. K. Paddiiig, te llooni. / 38 «50 
K. A. Hakkelt. » Dedeinsvaart, '» 35.01)9 
.1. N. Kruizinga, • Groningen. » 30,770 
M. Wi-ertinan, » Koevelden, » 29.888 
.1. W. de Vries, » Smilde, » 28.600 
Raming » 31,850 

2o. het maken van schutsluis no. 2 met 
bijbehiHirende werken : ingek. 4 bilj., als: 
.1. K. Padding, te Hoorn. /' 36.3ft0 
K. A. Ilakkert, » lledemsvaait, '. 32.1198 
•I. W. de Vries, » Smilde,' » 28.6(H) 
M. Weerman, » Koerenen, » 27.678 
Raming » 29,350 

Wuieeningen. 22 Jan.: het vergrooten der 
bestaande sigarenfabriek Vau Opstelteu N: Co.; 
ingek. 2 bilj., als: 

.1. Haar. /' 5270 
Wed. II. de Vries. » 4787 
gegund. 

Ileirt.haven. 23 Jan.: bet maken van een 
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gebouw ingericht tot gymnastiek- en burger-1 Dordrecht, 23 Jan.: onder beheer van den , 
avondsebonl; ...gekomen 17 b,lj., als: I architect 11. W. Veth: lo. ,1e « b o b * van oen 
T. P. de Haas. te s-llage, J 22,222.22 woonhuis voor Wed. Volgrauf: ingekomen 1U 
Tom Jt \ au Bergen bilj., als: e • * 

Henegouwen, » idem » 22,08.1 N. Klaus te Dor.h-.rbt, / 14,10» 
JA luwen,,jk, » Delftshaven,» 20,1174 A. Iluvijn, . idem . 1.1 s w ' 
W. I.. Ilelmer. » s-llage. -10 ,78» • I). .1. Kwak, , idem • U U 7 8 
C.l l .hu. t , » Rotterdam, » 1»,74» \ J . v. Welsenes, . i.ie.n . lï'926 1 

J. bchm-nmner, l idem » 1U,B«0 H. Degens Jr., » idem , 12>,S7 
W. G. (.. ll.lkes . .de,,, „ lw.440 U . Kooijman, , idem » 12,642 j 
G. A. v. .1. Wilde, ,, Delltshaven. • 10,100 | (i. Schouten, i idem ,, 12 4771 
H. y. d. Sande, » Rotterdam, » 10,008 J . Degens & Zn., . idem , 12122 \ 
J. Irmtha.ner «Schiedam, . 18.848 ! .1. Kijkhoek, , idem . 1L664 
Wed t.(a,nes.\Co., . Rotterdam. » 18,(180 i Aljes en llarto. , idem » 11 074.1 
M. M. I.ou.ens Jr., » Dell'isbaven,» 18,414.00 gegund. • 
P V \ V : - , M , " ' ' ; " \ . r. • R"!|«'r.l«in, • 1K,*I0 i 2o. de opbouw van een mantelmagaz.ijn aan | 
C. Wybrants & Co., » s-lage, , 17,372 I de Voorstraat voor K. Keuss; hoogste inschr I 
A, Ie klerk, • Delltshaven,,, lfi.llh.i , was A. Mulders, Dordrecht, A 50501 
J. Heiman & Zn., i Rotterdam. . 10.117» minste inschr. N. Klaus, idem , 41U4 
A. Looijmans, » Idem > 10.407 I gegund. 

Omtrent de gunning wordt later beslist. , 

K r » l e n g e n . 2» Jan.: het leggen van het buizennet ten dienste van de waterleidin" te Kra-
hngen, volgens bestek no. 2, ingeschreven als volgt, 

= l = . . i ï ~ 

•2 ! j . 3 B s ï 

_. . u ~A I . I , I , i , |tf 
N p \ j~E •= I z-J- sï §> fi & I :=•f 
• • ' :=-."E ~ Y. .1 ^ = c ~ z. ̂  .3 T 
O i H O ! -3< - » £ 9 0 ^ 3 

sS I | B • ^ ö a 
l ë • ^ i 

Buisleiding wyd 8 2.30 1.68 2.»7 2.07 I 1.80 1 58 I a 18 ' 1 S7 
« 1-W» 1-fifi 2.5B 2.00 | 1.711 l .M I 1....«; 147 

" » 4 1.00 1.53 2.11 2.20 | 1.50 l.lio I 1.110 1.17 
1.45 1.35 1.07 2.10 ! 1.40 0.02 I 1.52 j 1.05 

7 ; „ k o l . s ,i-M lM 1 M [M 1.30 0.85 i 1.45 O W 
m . J 12.- » . - 22.- 20.- !22— 15.- 16.- 1 8,~ 

l '.V^ 1 9 5 0 ' 9 — 2 2 - 1 1 6 . - 15.- 15.75 
4 ».50 7._ i«.«o 17.- 22.— 16.- 1 5 - '475 
3 8.50 6.— 15.— 10.50 22.— 'l5— 15— '425 I 

«• f I f ,.io ^ I 
" " » « 4.50 1.10 0.»5 L — 2.75 3.50 3.50 | 2.B0 I 

* 4 — '•— 0.75 0.85 2.50 2.50 2.50 12.25 I 
' » 3o0 0.00 0.75 C.60 2.25 2— 2— |2— I 

a ," " " 2 3._ 0.80 0.50 2 25 1 - iZ \\M ' 
Spoikranen 8 3.50 o.uo 1.30 2I5 i 2.- 2 . - . 1 -
Di",^,',,izen i \M n o w \ 3 . - M O 1 l « 6.74 ! ? . « 

3'> '2 1-33 3.'J« I 4 . - 6.00 , 7.30 I 7.36 11.70 
1.U> 1.75 5.30 5.20 I 8.25 »0S 1 0.08 2.40 

}/, 2.40 1.115 0.10 6 . - '11.05 12.2» 12.2» '3.45 
Leggen everen der buizen voor ' '« * " * W ™ 7.80 14.- 14.50 i.4.50 i 4.55 

a a " S ' U " " l f ; !/. «-85 1.82 1.06 1.10 2.04 0.»3 0.»3 \ 1.80» 
•» ' - 1 0 -'.73 1.21 1.25 2.44 1.21 1.21 2 42 

1 VS, VJ' hïï ' • 8 ( l 2 - 7 U 1-38 3.30 

! }' Si2 M5 l - 7 8 1 - 8 8 3 - : l u i-7» 17»'4.40 
— ~ l'-i 2.00 15.30 2.54 2.70 3.»4 2.1» 1 2.1» 6.U0 

llnrdreclit. 24 Jan.: liet bonwen eelier nieuwe 1 — 

I' -j Z.hll j 5 
llnrdreclit. 24 .la...: het bouwei nel nieuwe 

graanschuur met koe-en paardenstallen, dorsch-
vloereo enz. te Goudswaard , voor G. van Dorsser 
c. s., onder bel • van den architect II Beliefs 
t» Puttershoek: ingek. 17 bilj., als: 
W. Lammees, te Strijén, ƒ |»,23fi 
Joh. I.indelihergh. - Weliieldillgi-ll. ., lUlllO 
Klaas van Pmoijen, ,, Abbenbroek, • 18.5U8 
W II Segboer, ,, Kijnaart. - 18̂ 474 
C. ï ieleman, > Meli-sant. ., 1 7 8 7 0 
II. van der Mouwen, ,, lleenvli. t. ,, I7S40 

}) » «»u,l-lleijerland. ,, 17,773 
".''liers, •> Zuid-lle,|,ila„d.» 17,700 

A. Wcllel- > idem, „ 17.750 
uernt Pijl. ,, Noinanadorp, ,, 17200 
M. van l.iv), » Goudswaard. t 17 |l|0 
«'. van d . -r Bic, „ Z.u.l-Heije, land, 
II. van Iperen, ,, 'sGravendeel, ,1 17.045 
A. van Gameren, ,, Strijen, • 17,037 
'I'll, .an I.00, > We'st.naas, . 10008 
1' ,le Kiewiet, ,1 Oostvooine, , 16 825 

s i » Zuid-Beijerlanil, » 10800 
gegund. 

I'lrrelit. 24 Jan.: de levering van ijzerwerk 
en de versterking van den i H i v e u h u n w der brug-
gen over de grooto en kleine Wieivke, bij 
Ondewater: minste inschr. waren S h i e t l é u *i 
Co.. te Leiden, voor j 4020. 

Hi-tiKelnn, Januari: het bouwen van eene 
villa voor C. W. W. Dinckgreve ,.„ | , e t houwen 
v " i » wiwinbiiis vimr C. II H'. Scbwabneijer. 
h e i d e l , te Hengelo,,, o n d e r bel • van deli 
architect .1. Moll; gegund bij „nderhanilsche 
aanbesteding aan A. Sieveiink, te Qroenloo. 1 

B I J V O E G S E L 

VAN 

DE O P M E R K E R 
van ZATERDAG 2 FEBRUARI 1884. 

A A N K O N D I G I N G E N 
V A N 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Maandag, 4 l>br. 

Vein, te 10 oraO, in hel kof clmis van wed. Terstoeg: hot bouwen 
van eco hreronhuis aan dm Schoinscheweg. tegenover do gymnastiek-' 
school, to Vein. Bilj. Inzcmlon uitorlijk 2 Kobr., bij den bouwkundige 
F. Koitlang J.hz., aldaat'. 

Delden, te 12 uren, door hot R-K. parochiaal kerkbestuur, bij G. 
ter Horst: hot bouwen van oen gesticht van Liefde niet schoollokalen 
en bijbehoorende werken, hil. liij den Architect G. te Riele Wz., te 
Deventer. Aanw. to 10 uien. 

Herrenveen , te 12 uren, door hot ]>olderbost. van het 4e en 5e 
Veendistrict onder Kngwirden, ton goineontehuizi' van Engwirden: het 
graven van 7 wijken, ter lengte van p. in. 4418 M.. in don droogge-
maakti'ii kavel van het 4<' Veendistrict onder Gorsloot, in 1 perceel. 
Inl. bij don opzichter G. Kouniug, te Torband. 

Erp (bij Martiiius van Lieshout, op de l.atikveldsehc Hoeve, onder), 
te 12 urén: hot bouwen eener verdieping op de huizing, beboerende 
tot gemelde hoeve, en het verrichten van andere, daarmee in verband-
staande werken. 

Enkhulzen, te 1 uur, door burg. en weth.: de levering van 600,000 
straatklinkers. 

KaaniHdonkveer , 's avonds 7 uren, doorJ. Konings, bij C. Koiuiners: 
het afbreken en woderopbouweu van een woonhuis mot schuur, met 
bijleveiiiig van alle materialen en arbeidsloonen. Inl. bij den bouw
kundige .1. van Laarhoven, te Raamsilonk. Aanw. van 2—4 uren. 

A nifiterdam, door burg. en weth.: bet verbroeden van don ooste
lijken wal van Je Gelderschekade, voor hel gedeelte tusschon de Nicuw-
inarkt en het Leliestraat jo. Inl. op hot bureau van den stadsingenieur, 
Raadhuis, kamer 93. 

Leeuwarden, door don architect A. Hoekstra: het af breken der 
oude- en wederopbouw en eener nieuwe bocronhuizing te Dijken, bij 
Langweer, bewoond door K. .1. de Haan. 

I H l l B d a g , .» I r l n . 

Geldermaltten. te 12 uren, door burg. en weth.: het aanbrengen 
van eenige veramleringen aan hot gebouw, thans gebruikt wordende 
voor secretarie, teneinde het voor gemeentehuis in to richten. Aanw. 
te 10 uren. 

Utrerht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraal bureau i liestek no. 85, het leveren van omwend-
bare pimtstukkon van gegoten staal en van stalen contrarails met 
toebehooren, ten behoeve van de Staatsspoorwegen, lui. op hotcentraal-
bureau en bij de sectio ingenieurs te Meppel en te Breda. 

's-llage, te 2 uur, door burg. en weth., ton behoeve der gasfabriek: 
lo. de levering van gegoten-ijzeren buizen, hulpstukken enz.; 2o. de 
levering van 200 koperen lantarens en 1(K) (peren lantarendragers. 

A K M I I , 'S avonds 7'/i «ren. door K. Hofman Hzn., bij J. Zwiors: het 
bouwen van een woon- en winkelhuis mot alle bonoodigdo materialen. 
Restek en teekeiiing liggen in genoemd logement. 

Woensdag, A l'enr. 
's-llage, te 11 uren, door hot ministerie van waterst. enz.: lo. het 

?erricliteii van eenige werken aan hot verruimde gedeelte van den 
Vaartscho-Rijn, tusschen het huis »De Liesbosch" en het huis »De 
Wiei's", onder de gemeenten Jutfaas en Vreeswijk, provincie Utrecht, 
behooronde tot de werken voor don aanleg van een kanaal ter verbin
ding van Amsterdam met de Morwede. Inl. bij don hoofdingenieur en 
bij den ingenieur Kemper, beidon te Utrecht. Raming ƒ 8350; 2o. het 
verrichten van baggerwerk tot onderhoud van het vaarwater in de 
Koningshaven, te Rotterdam, behooronde tot de werken van de Nieuwe-
Maas. In), bij den hoofdingenieur voor het 2e rivierdistrict Van Diesen, 
te 's-llage, bij den ingenieur Leemans, te Rotterdam en bij den op
zichter Verzijl, mede te Rotterdam. 

'N-lliige, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz..: het 
wegruimen van een in het Ventjagorsgaatje, onder de gemeente Oolt-
gensplaat, gezonken tjalkschip. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, 
te 's-Hage en bij den ingenieur Do Hruijn, te Dordrecht. 

V i l a g e , te 12 uren, door liet ministerie van waterst. enz., ten 
dienste der Staatss|»oorwegen: ïiet maken van gebouwen en eenige 
andere werken op het station Staveren, voor het gedeelte Staveren— 
Sneek, van den spoorweg Staveren—Leeuwarden, lui. bij den hoofd
ingenieur, te Zwolle en den scctieingenieur, te Sneek. Raming 
f 1«0,500. 

H e l f t , te 12 uren, door het R.-K. parochiaal kerkbest. van den H. 
Hippotytus, op de bovenzaal van de Katholieke Leesverceniging: het 
bouwen eener kerk met aanhoorighedon, volgens ontwerp van den 
architect P. J. II. Cuypers, te Amsterdam. 

(•ruilingen, 'savonds 8 uren, door den architect G. Nijhuis, bij K. 
Reitsema: het afbreken en wederopbouwen van zijne behuizing in de 
Nieuwe-Boteringestroat, N, no. 116. 

R a a r n x w a a g , bij Tjitze A. van dcrLoij: het grootendeels verzwaren 
en gedeeltelijk maken van een nieuwen polderdijk over de Wielen onder 
Boornzwaag bij Langweer, ter lengte van p. m. 4420 M. Inl. bij F. J. 
Haven, te Idskenhuizen. Bestek ligt bij Jaltob Foeken, te Boornzwaag. 

D a n d e r d a g , 7 l ' e h r . 
Haam, te 11 uren, door hot college tot onderhoud van deEembrug, 

in het gemeentehuis: het herstellen van de Kernbrug, onder de gemeente 
Baarn. Inl. bij den gemeenteopzichter J. I). F. van dor Veen, aldaar. 

VUravenzande , te 11 uren, door commissarissen der Hoon- en 
Geestvaart, op den huize »Ouwendyck": het amoveeren der oude- en 
het maken van eene nieuwe brug over de Heen- en Geestvaart, in den 

! Heenweg onder die gemeente, lui. bij den fahrieklandmeter J. P. van 
| don Berg .)/... te Delft. 

Z w o l l e , te 11 uren, op do consistoriekamer van de-St^-Mfchaelskerk 
! der llerv. gemeente: liet verrichten van restauratiewerk (wegnemen 
i van verllagei:) aan de orgelkast in genoemde kerk. Inl. bij de archi-
] toeten W . & F. C. Koch, aldaar-. 

Helft, te 12 uren. door den directeur dor artillorio-sta|H'l- en con-
, structiemagazijiieii: do levering van verschillends behoeften ten dienste 

dier magazijnen over 'H4. i n 15 perceelen. 
Hluemendaal. to 12 uren, door buig. en weth.: bot vei groot en en 

j volbouwen van hot raadhuis te Oveivoon. Inl. bij den gemeente-
architect II. M. Buijen van Woelderen, Frans-Halsstraat, 1, te 

: Haarlem. 
IJftelmonrie, te 12 uien, in Do Holkmdsehe Tuin: hot bouwen eener 

nieuwe hoiiwiimnswotiing met annexe schuur, eene aparte schuur ten 
zuiden. Inl. bij den architect ('. Kaï-ssobooin. te Rijsoord. 

Amsterdam, te 2 uren. door S. M. de Vries, in nét café-Panorama: 
Int bouwen van een fabrieksgebouw met stoomschoorstoen en machine
kamer, ten behoeve eener stoomdiamantslijperij aan de Fokke-Simonsz-

i straat, lui. bij den architect-weHttuigkunoige J . W. Meijer. Aanw. 4 
I Fobr., te 1' j men. 

H a a r l e m ' te 2 uren, door burg. en weth.: het onderhond rlerstads-
pompen on drinkfonteinen, van 1 Jan. '84 tot on met 31 Doe. '8"). Inl. 
bij den architect over de werken en gebouwen der gemeente. 

Vrijdag. • lYhr. 
's-llage, te 1 uur. door burg. en weth.: lo. het maken van none 

| houten loods voor tijdelijk schoolgebouw in do nabijheid van de Hang
brug to Scheveningen; 2o. het leveren en verrichten van verschillende 

j smidswerkon ton behoeve van de gemeente 's-Hage. Aanw. van no. 1, 
5 Febr., te 11 uren. 

Kroningen, 's avonds 8 uren. namens II. M.de.Boer, in hot logement 
| van H. Vos Kz.: het gedeeltelijk afbreken en wederopbouwen zijner 
| behuizing in de Nienwe-Ebbingestraat, X. no. 58. Inl. bij den architect 

G. Nijhuis. aldaar. 
| Amsterdam, door do Amsterdaiiische Oninishusmaatschapptj: het 
I maken van eene houten hulpbrug voor eene dubbele trambaan over de 

Singelgracbt nabij de Mtiiderpoort. mot bijkomende ophooging. 
Zaterdag, 1» l'ebr. 

Helder, to 11 uren, door don eerstiiamvezend-mgoiiieur. in Tivolt: 
I het doen van verbeteringen van ondergeschikt belang aan werken in 
] de stelling van Heldor. Inl. tusschen 10 en 12 uren. op het bureau 

der genia, aldaar. Raming ƒ 4600, Bilj. inzenden 8 Febr.. vóór 3 uren, 
op het bureau der genie, 

j f ï r o e d e , te 12 oren, door het bost. der waterkoering van het eala-
miteuse waterschap Oud-en-Jong Breskons. ten kantore van den 
secretaris-ontvanger: het doen van grondboringen aan bovengenoemd 
waterschap. Aanw. 5 Febr., van 10—12 uren, bijeen te komen in 
hot diroctiegebouw. aan do Niouwesluis. gemeente Breskens. Biljetten 
inzonden één uur vóór de besteding. 

Utrerht, te 1 uur. door huismeesters en regenten van hot genees
kundig gesticht voor krankzinnigen; de aan- en verbouw van eenige 

j lokalen, tor uitbreiding dor voor onrustige lijders on lijdoressen afdee-
I lingen 3e klasse. Inl. bij don architect T. II. J. van Lunteren, aldaar. 

Aanw. 4 Febr., te 10 uren. 
Arnhem, te 2 uren. door do Compagnie générale des conduites d'eau, 

I te Luik, aan hot bureau der Arnhemschc Waterleiding: Bestek no. 1, het 
j maken der gebouwen mot toebehooren voor de pompwerken der water

leiding, to Arnhem, met de levering der benoodigde materialen. Inl. 
bij den ingenieur H. P. N. Halbertsma, Zuidblaak, 2fï, te Rotterdam, en 

I aan het bureau dor Waterleiding voornoemd, des voormiddags van 10— 
12 uren. Aanw. 8 Febr., te 11 uren. 

Balsward, bij den secretaris van Wons<-radeels-Zuiderzeedijken: de 
' levering van iu '84 beiioodigd paalhout en eiken gordingen voor her-
( stelling der zeewering van hot waterschap, als: 
I fi20 palen van 62 dM. lengte, 
| 651 » o 53 i » 

170 .> » 41 • » 
480 » * 3f.i s , „ 
30 zware gordingen, 
25 lichte n 
25 ondermaatsche » 

Kandag, 10 Febr. 
Assen, door A. G. G. Sutherland Roijaards. het maken van een 

houten gebouw, op zijn terrein hij de gasfabriek, met bijlevering van 
alle materialen, gymnastiektoestellen enz. Inl. te zijnen kantore 5 
Febr., van 10—l uur. 

Maandag, i l Febr. 
Vllsslngen, te 10 uren, door den architect J. J. Notenboom, namens 

W. P. Meijer (te Antwerpen), in hot koffiehui» De Beurs: het bouwen 
van een pand op het terrein der voormalige Marinewerf. Inl. bij ge
noemden architect. 

Kal ium, te 12 uren, door burg. en weth. van Kollumerland ca., in 
het gemeentehuis: lo. de levering van 900 M 3 grint, ten dienste der 
kunstwegen; 2o. het oprijden van grint, in 4 [>erceelen. 

Amsterdam, te VU uren, door do Holl. IJzeren-Spoorwegmaat
schappij, in het café-Krasnapolsky: de levering van 15,000 halfronde 
en 1000 vierkante eikenhouten dwarsliggers, in 2 perceelen. Inl. op 
het bureau van den ingenieur van den weg, O.-Z. Achterburgwal 
171, aldaar. 

Dinsdag, 1 2 Febr. 
Ambt-Hardenberg, te U uren, door het gemeentebestuur: het 

verbouwen van de scholen te Heemse, Cellendoorn en Lutte aan de 
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Dedemsvaart, in 3 pereeelen. Inl. hij de architecten \V. & F. ('. Koch, 
te Zwolle. Aanw. 11 Kehr., te 11 uren, aanvangende te lleemse. 

'••Ilagr, te 11 uren, door het ministerie van marine: het maken 
van eene woning voor den dienst der verlichting te Maassluis, lui. hij 
den bouwkundige bij den dienst van het loodswezen, aan het departe
ment. Aanw. 8 Pebr., tusschen 12 en 1 uur. 

llalniMlioltr (bij Kaalte,, te 12 uren, door het R.-K. kerk best: het 
bouwen eener kerk. lui. bij den architect A. Tepe. te I'tiecht. Aanw. 
te 10 uren. 

Utrecht, te 2 uren. door de maatschappij tot exploitatie van 
Staatsspoorwegen, aan bet centraalbureau: Bestek no. 302. het maken 
van 2 abri's niet perrons, ten behoeve van eene halte aan de kruising 
van den weg van Zetten naar Andelst met den s|toonveg van Hemmen 
naar Valburg. Inl. op het centraalbureau en op het bureau van den 
sectie ingenieur F. Sassen, te Nijmegen. Aanw. 7 Kebr., te 2 uren. 

%1-niirni te 2 uren. door den architect A. R. Freem, in de Harmonie: 
liet bouwen van enne dagloonerswnning met deel. op een terrein bij de 
Stroolanu (Menthcnberg). Aanw. 8 Febr., te 10 uren. 

Duttderdag. 1 4 l'ehr. 
Haarlem, te 2 uren. door burg. en weth.: het dagelijksch onder

houd van- en het verlichten van eenige bepaalde vernieuwingen aan 
de stedelijke wei ken, van 1 Jan '84—31 Dec. "85, in 14 pereeelen. Inl. 
op het bvreM der gemeentewerken. 

D l r k « l a n d . te 3 uren, door het best. van den grintweg (,)mJdorp-
Som me Isd ijk en andere besturen op bet gemeentehuis, de levering van 
1330 Ml grove onderhoudsgrint 200 M"1 rivierzand en 75 M> kiezel. 

Vrijdag, I.» l'ehr. 
(prauw, te 12 uren. dooi- burg. en weth. van Iduardcradccl, ter 

secretarie: bet inrichten der tegenwoordige bewaarschool tot school 
TOOT lager onderwijs met 8 lokalen, door ver- en bijbouw en afbraak 
van een viertal woningen, met hijlevering van alle materialen en arheids-
lonnen. Itestek en teekeningen ter secretarie te Grouw. 

Koiirium, hij den burgemeester: de levering van 500 a 600 stère 
gewasschen en gehorde riviergrint. Inl. bij den gemeentearchitect. 

Zaterdag. IA l'ehr. 
Kapelle (N-l ïr . ï . te 11 uren. dooi- de stoomhoutzagers Loeff ft De 

.long: lo. het maken van eene nieuwe kade: 2o. het verhoogeu en 
verzwaren der bestaande kade: 3o. het graven van een halkengat, 
Hestek en teekening liggen ter inzage bij M. Boeser, aldaar. Aanw. 14 
Febr., te 10 uren. 

Xijpe, te HVi «ren, iloor burg. en weth.: het verbouwen en ver
grooten der openbare lagere school te liurgerbrug Aanw. 7 Kebr., te 
2 uren. Raming J' 4075. 

H in) m n ijk . te 12 uren. dooi- de (Jeldeisch-Overijselsche Locaal-
sjHXirweg maat schappij, in de sociëteit De Eendracht: lo. Hestek no. 20, 
grond- en kunstwerken ten behoeve van het gedeelte locaalspoorweg 
van station Winterswijk af tot aan de grens tusschen de gemeenten 
Aalten en Varseveld; 2n. Hestek DO. 27, Incomotielloods met waterbe
zorging en eenige andere werken op bet station Deutichem; 3o. Itestek 
no. 28, gebouwen en inrichtingen op de stations Aalten en Varseveld, 
in 2 pereeelen. Inl. op het hureau der Maatschappij, te Winterswijk. 

Slingerden, te 2 uren, in Het wapen van Bingerden: lo. het af
breken en het liouwen eener laridhouwerswoning, de Teiisenbrug, te 
Augerloo; 2o. het bouwen van 3 koren-stol ten bergen ca.; 3o. het maken 
van eene brug over de Angerloosche Hauk. lid. bij den architect II. 
Enklaar, te Ruurloo. Aanw. 8 Febr., van 10—11 uren, bij de 
Teusebrug. 

lerseke, door burg. en weth.: de levering van 160 stère onderhouds
grint (1—3). vrij op de los-en-ladingplaats in de gemeente. 

Maandag, tH l'ehr. 
'N-lliigc. te lli/j uren. door het prov. best.: het verrichten van eenig 

baggerwerk in den Rijn tusschen de Spanjaardsbrug (de Zijl)en Woer
den. Inl. bij den hoofdingenieur van den provincialen waterstaat in 
Zuidholland, J van der Vegt, te 's-Hage. 

W e c r l , te 4 uren, door den notaris Clercx, hij W. Knapen: de 
verbouwing van het post-on-telegraafkauti>nr, met de woning van den 
directeur, te Weert. Inl. hij den besteder A. Keulen en bij genoemden 
notaris. Aanw. 11 Kebr. 

Dinsdag, 19 Febr. 
Zwolle, te 3 uren. in de Nieuwe-Stadsherberg: het bouwen van 

eene villa voor J. F. G. van Reede, aan het Kleine-Weezenlanu, aldaar. 
Inl. bij den architect S. J. II. Trooster B.Hz., aldaar. Aanw. 5 Febr., 
te 3 uren. 

Waenidag, 20 l'ehr. 
Ouderkerk a/d. IJsel, te 11 uien. in het koffiehuis van A. Broere 

aldaar: het maken van een geitouw, twstaande in machine- en ketel
huis, met schoorsteen, eene steenkolen bergplaats, benevens eene machi
nistwoning en de benoodigde aardewerken, alles ten dienste van het te 
stichten stoomgemaal voor den Polder Nesse onder Ouderkerk a/d. Usel. 
Aanw. als in het bestek vermeld. 

'» -Hage , te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: lo. het 
maken van een watertoren op het westelijk gedeelte van het centraal 
personenstation te Amsterdam. Inl. hij den eerstaanwezend-ingenieur 
Dij de Staatsspoorwegen, te Amsterdam. Aanw. 12 en 13 Kebr., te 11 
uren. Raming / 22,400; 2o. het leveren van 90,000 grenenhouten 
dwarsliggers, in 8 pereeelen. Inl. op het bureau der Staatsspoor wegen, 
te 's-llage. Kaming ƒ 165,000 ; 3o. het maken en leveren van 200 
ijzeren lantarenpalen, 80 armen en 320 koperen lantarens, voor de 
Staatss|KM)i\vegen. Inl. op het bureau der Staatsspoorwegen, te 
's-Hage. Raming ƒ 7000. 

/evenaar, te 12 uren, door het R.-K. kerkhest., in het schoollokaal 
(genaamd De Vereeniging): het houwen van een toren met truptoren 
hij de kerk. Inl. bij den architect A. Tepe, te Utrecht. Aanw. IS 
Febr., te 12 uren. 

Ilanderdag, 21 l'ehr. 
Arnhem, te 2 uren, ten kantore der gemeentegasfabrick: delevering 

van 6,500,000 KG. Engelsche gaskolen. 
Weensdag, 27 Febr. 

Vil a ge, te 11 uur, door het ministerie van waterst. 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 Rijks-stoom- en andere vaartuigen, in gebruik bij 

het baggerwerk ten behoeve van de werken van de Merwede en Killen, 
in de provinciën Zuidholland en Noordbrabant, ged. het tijdvak, aan
vangende 1 April '84 en eindigende 31 Maart '85. Inl. op liet bureau 
van den hoofdingenieur voor het 2e rivierdistrict Van Diesen, te 's-Hage, 
bij den ingenieur De Bruijn, te Dordrecht, bij den Rijkswerktuigkundige 
IJeijerinck, te Rotterdam en bij den buitengewoon opzichter Weenink, 
te Werkendam. Aanw. 20 Kebr. 

's-Hage, te 12 uren, door liet ministerie van waterst. enz., ten 
dienste der Staatsspoorwegen: lo. het maken en leveren van 200 tong
bewegingen voor spoorwissols. Inl. op het bureau der spoorwegen, te 
's-Hage. Raming ƒ 22,000; 2o. het leveren van 17,000 eikenhouten 
dwarsliggers. Inl. op het bureau der sjtoorwegen, te 's-IIage. Raming 
ƒ 50,000. 

Dordrecht, te 1 uur, ten kantore van de gemeentegasfabriek: de 
levering van ongeveer 75,000 HL. Engelsche gaskolen, ten dienste dier 
fabriek. 

A F L O O P 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
's-Hage, 21 Jan.: do levering van bouw 

materialen aan de gevangenissen cn de Rijks 
gestichten Ommerschans en Vcenhuizen; gegund: 
perc. 1, buitenlandsehe houtwaren, Gebr. Van 

Kieken, Leiden, ƒ 6913.605 

» 2, binnenlandsche houtwaren, 
J. v. d. Kamp, & Co., idem » 1453.01 

» 3, metsel- en plcistorspeeio, ,T. 
G. v. d. Broeke, Kampen, » 2682.80 

)> 4, tegels, dakpannen en vuur
vaste specie, Ter Horst, 
Leeuwarden, » 699 

. 5, melselsteenen, J. G. v. d. 
lïroeke. hampen. I 1020.85 

» 6, verfwaren en glas, Klinkert 
& Co.. Zwolle, i 2042.05 

» 7, gereedschappen, dezelfden, » 121.94 
K . r n j u m . 22 Jan.: het beuwen van eene 

nieuwe boerenbeluii/.ing te Teerns, op de plaats 
in gebruik bij Jl. II. v. d. Goot: ingek. 12 bilj.; 
minste inschr. waren IJ. Oosterhaan en K. v. d. 
Veen, te Drachten, voor ƒ 15,77:1; gegund. 

's-Hage, 25 Jan.: de levering van 3 draai
schijven van 12 M. middellijn met toebehooren 
en onderdeden voor de Staatssiworwegen op 
Java; ingek. 10 bilj., als: 
Gute-liotTnungshütte, Actiën-Vorein 

für Hergbau and Hüttenbetrieb, 
Oberhausen II, / 12.200 

II. Dalliuisen. Kampen, » 11,281 
Utrechtsebe ijzergieterij, lirina A. F. 

Smulders, utrecht, ' » 10,700 
Külnischc Muschincnhau Actien-

Gesellschaft, Kaijenlhal, » 10.250 
I). A. Schretlen ,% Co.. Leiden. » 9,997 
Union, Aetien-Gesellsehalt liir Hergbau, 

Eisen- u. Stablindustrie, Dortmund, » 9.450 
Alphonse & Victor Halot, Leuven. l 8,670 
Veuve Alphonse Fródérix. Luik, » 7,995 
Soeiété Anonyme der Ateliers de Con

struction de Malines, Jleclielen, » 7,152 
Soeiété Anonyme Internationale de Con

struction et d'Etltreprise de Travaux 
publies, Braine-le-Comte, » 3,800 
Ma>i*sb.nimel, 25 Jan.: het bouwen eener 

o|ienbarc school, onder beheer van den architect 
i'. A. van Lith; ingek. 10 bilj., als: 
Gebr. Roelofs, tc Opinion. / 10,786 
A. v. Griensven, » Oseh, » 9,800 
II. G. v. Hezcwijk, » Grave, » 9,236 
L. II. Benteren, » Tiel, » 8,914 
II. .1. v. Allen. i idem I 8,895 
J. v. d. Weerden, » Altforst, » 8,800 
B. J. v. Eldijk, » Oehten, » 8,800 
J. Witsius, » Maasbommel, » 8,670 
.1. Mulders, » Megan, t 7,880 
A. Dcrks, • Alfen, » 7,658 
gegund, 

l .r .nlngen, 25 Jan.: lo. het eenjarig onder
houd der Rijks-universiteitsgebouwen, te Gro
ningen; ingek. 10 bilj., als: 
J. F. Lijbering, te Groningen, / 19.800 
11. Kdzards, » idem » 19,495 
L. Dussel, » idem » 19,285 
K. Berkenbosch, » idem B 19,134 
II. J. Meugc, i idem » 18,111 
D. S. Diddens. » idem • 19,100 
J. T. Toesman, » idem » 18,820 
T. Y. Jelsma, » idem » 18,726 
II. G. Jansen, • idem > 18,589 
J. Muller. u idem » 18,340 
Raming i 19,300 

2o. het tweejarig onderhoud van het Rijks-
archiefgebouw te Groningen: ingekomen 6 
bilj., als: 
11. J. Mcugp. te Groningen, ƒ 2686 
J. Versteegh, » idem » 2549 
D. S. Diddens, » idem o 2495 
T. Y. Jelsma, a idem • 2483 
II. G. Jansen, » idem > 2450 
P. ü. v. Erp, » idem » 2247 

'•-Hage, 25 Jan.: het onderhouden van- en 
net doen van eenige herstellingen aan de post-
gebouwen te Kampen, Sneek en Winschoten: 

lo. Kampen; ingek. 7 bilj., als: 
rh. bekveld, te Kampen, / 939 
H. v. Olst, ï idem » 871 
B. v. d. Weerd, » idem » 838.50 
J, S. r. d. Werf, » idem a 820 
B. Snel, » idem » 820 
y. Visscher, » idem » 785 
* C. Fahrenhorst, » idem » 706 

2o. Winschoten; ingek. 4 bilj, als: 
*• Plus, te Winschoten, ƒ 746 
». Ileikens, » idem » 705 

Numann, » idem » 683 
K- de Grooth, » idem » 669 

3o. Sncok; ingekomen 4 bilj., als: 
J. A. de Graaf, te Sneek, ƒ 786 
J. II. Schotanus, • idem » 768 
X. I'. Molenaar, » idem » 739 
M. Rondema, » idem » 698 

l Iruni. 26 Jan.: het driejarig onderhoud der 
scholen en onderwijzerswoningen van de ge
meente; ingek. 5 bilj., als: 
P. Stoet, te Leens, ƒ 1950 
R. Posteina, » Vierhuizen, » 1829 
D. Landeweer, » ('hum, . 1775 
R. Kniphuizen, » Zoutkamp, » 1675 
E, .1. Beukema. Ulrum 

cn L. Faber, » Houvverzijl, » 1497 
gegund. 

/ u i l e n . 26 Jan.: het bouwen van een woon
huis voor E. .1. Leemrijze, onder beheer van 
don architect J. Uiterwijk Wz.; ;iiigekouien 12 

lis: 
te Zntfen, 

idem 
II. W. Doiivves, te Zntfen, ƒ 2435 
II. Langenberg, » idem l 2332 

.1. Kerkmeijer, » idem » 2318 I 
v. d. Velden, » idem » 22641 
Schmink, • idem » 2239 
.1. Knordcman, » idem , 2239 
Jleijer, » Wurnsveld, » 2205 
Jlulderije, n Vienikker, » 2185 
.1. Grooters, » Zutfen, ,, 2178 
Nijland, » idem • 2176 
Ahliink, » V o o r s t , » 2171 
J. Hoezevvinkel. » Drummen, » 2152 
rund. 

lliHige/iinil, 26 Jan.: bet ver-en aanbouwen 
Ier openbare lagere school en onderwijzers-
woning te Fokshol; iugek. 11 hilj., al: 

te Foksham, 
l Bediiin. 
» Xoordhroek. 
» Groningen, 
i) Noord broek, 
» Sappenieer, 
fl Stedum, 

idem 
idem 
idem 
loogezand, 

Zwolle 26 Jan.: lo. bet maken vaneen vak 
walbeseboeiing langs de Thorbeckegraclit; iugek. 
5 bilj., als: 

te Zwolle, 
» idem 
» idem 
» Kampen, 
o Zwolle, 

Diete 
A. .1. Hemiinga, 
A. Haauje, 
T. Holthuis Sr., » 
Joh. lliiurke, l 
Eppo Selireuder, I 
' II. Dieters, » 
II. Rolsebafer, i 

II. Pot 1 
W. W Woldendorp, i 
.1. E. Wolrich. 

ƒ 17,l:i4 
• 16.944 
» 16,849 
» 16,296 
» 16.258 
» 15.9I14 
« 15,830 
» 15,697 
n 15,555 
» 15.200 

14,977 

ƒ 2182 
» 2120 
» 1945 
» 1890 
« 1751 

estraat; ingek. 12 bilj.. als: 
te Zwolle, » 3800 
» idem » 379« 

idem » 3767 
t) idem I 3644 
1 idem » 3630 
i idem o 3604.50 
• idem » 3558.17 
1 idem » 34M) 

idem » 3490 
» idem • 3440 
» idem » 3240 
i idem l 2784 

A. v. Sti-aten, 
Pellenkoft & Zn., 

D. Bruins, 
A. Bogerd, 
K. Kreek. 
gegund. 

2o. het leveren en stellen der meubelen voor 
de school in de Ce 
T. Schurink. 
K. A. v. d. Berg, 
B. II. Trooster Jr., 
D. Bruins, 
A . H o u t m a n , 
J. C. Flik, 
,1. Bonthuis, 
H. Nieinor, 
G. Schutte, 
Jl. Groenenborg, 
L. Jleijer, 
J. Pellenkoft, 
gegund. 

rottingen, 28 Jan.: het bouwen eener be
huizing op een terrein aan den Westersingel te 
Groningen, kadastraal gemerkt sectie K, no. 
1942. onder bijlevering van at het daartoe be
noodigde, voor P. G. Waterborg, onder beheer 
van de architecten K. & II. Hoekzema; ingek. 
11 bilj., als: 
J. Ilaupt. te Groningen, ƒ 8583 
Joh. Wallinga, » idem » 7890 
D. Dalmolen, » idem » 7798 
J. 1. Toesman, » idem » 7580 
J. de Vries, » idem » 7580 
J. 1 beling, • idem » 7479 
H. J. L. Walker, » idem » 7397 
I). Dooijes, » idem » 7323 
D. Jansen, • idem » 7085 
E. Peters, » idem » 6983 
T. Y. Jelsma, » idem » 6964 
gegund. 

V e n 2 8 Jan.: het maken van eene in
richting voor besmettelijke ziekten; ingek. 4 
biljetten; 
hoogste inschr. Dc la Roi, Kessel, ƒ 4686 
minste » Oll'ergeldt, I 3594 
Raming >• 3583 

Utrecht, 28 Jan.: het herstellen, bekleeden 
met klei en beplanten van-, en het maken van 
2 ijzeren trappen aan het noordelijk talud, station 
Arnliero; minste inschr. was J. van Tol, te 
Arnhem, voor f 3194. 

Amsterdam, 29 Jan.: het bouwen eener kerk i gt̂  
met aanhoorigheden, voor liet R.-K. parochiaal I liai 

kerkbestuur van den II. Domiuiciis. onder be
heer van den architect P. J. 11. Cuypers; 
ingekomen 19 bilj., als: 
C. Schiere, te Boombergen, J 157.000 
A. v. d. Heer, » Harlingen. » 156,000 
L. de Ronij, » Tilburg, » 137,731 
A. Paan*. » Amsterdam, » 128,000 
SeliiHineiiburg & 

Maks, » idem » 127,670 
C. Dossing, > Gouda, » 125,125 
Van I lamme. i Amsterdam, » 124.944 
II. Krijncn, » idem l 124,000 
.1. I'. Cornidissen, » idem » 123,100 
W. I.eil,brandt. » idem » 121.383 
P. Rings. » Santpoort, » 118,350 
.1. v. Groeni'iidaal, » 's-Hage, » 115,739 
Gebr. v. Berkum, » Amsterdam. » 114.440 
A. v. I.iempt, » idem » 113.630 
E. v. Klaarvvater, » Bussem, » 113.500 
P. Vlasman, » Hodegrave, » 110.800 
W. Westerbof, » Weesp, » 109,860 
S. de Bont, » Bussem, » 109.000 
II. Hendriks. » tlscb, » 108.930 
nog niet gegund. 

OiidenboNrh . 29 Jan.: bet houwen van eene 
Schuur met stalling, met bijlevering der materi
alen, voor .1. Hopstaken, onder beheer van den 
architect W. P. Peetei's: ingek. 14 biljetten; 
hoogste inschr. was J. Vervaart, Oudenbosüh, 

ƒ 4295 
minste C. Prop, Stanildaaibiiiten,'» 3600 
gegund. 

IlniiiTIIIINI. 29 Jan.: de levering van 2000 
stuks heipalen, lang 17. 18 en 19 JL, en van 
334.7 M-' l'uudeoringhoiit: 

palen funileeringh. 
p. M' 

II. Reigers, 
Engelen, /' 28.613 24 in massa 

M. L. v.d. Laar,' 
Itotterdam 26,999.73 » » 

II. Rii'ttni-ijer, id., 24,839.75 » » ƒ 2 6 . 7 4 
L. Prooa Hoogen-
dijk, Waddiiiksv., » . 27.75 

A. v. Stolk &Zn., 
Rotterdam. » i 28.48 

G. Alberts Lzn.& 
Co., Middelb., ,, n 28.40 

L. v. d. Weijden, 
Krimpen a|d. Lek,22,015.:i4 » » 

Gebr. riiijsson, 
Rotterdam. 21,899.78 » » 25.50 

C. cn J. C. de 
Breij. idem 19,699.50 » » 28.25 

Van Jlieiop & 
Co., idem » » 27.99 

.1. W. Kraemer, 
idem » » 27.75 
Nnrek , 29 Jan.: minste inschr. voor de ver

schillende leveringen aan tie gemeente waren: 
lo. 25,000 Waalklinkers, F. F. van Esta, te 

Harlingen. voor ƒ 15.72 per 1000; 
2o. 10,000 Friesehe mop. Erven B. .1. Feenstra, 

te Sneek. voor f 14.025 per 1000: 
3o. 45,000 bakklinkers. S. Sniineman, te Fra-

neker, voor /' 9.88 per 1000: 
4o. 250 Jl' zand, II. Huiteina, te Sneek, voor 

ƒ 0.60 per H>. 
I.eiiien , 30 Jan.: bet maken van eenige wer

ken tot vcisterking van den l.lseldijk nabij 
Gouda, voor het hoogheemraadschap Rijnland; 
mgekomen 13 bilj., als: 
torn. de Ruijtel'. te llardinksveld, f 5970 
T. de Groot. » Giesendain, . 6237 
B de Wuei'd, » Nieuwen hoorn. » 4300 
Pb. Verliruggen, » Waildinksveeii, » 4239 
D. Broere Jzn.. • Krimpen a/d. L.,» 3940 
Joh. de Vaal, » Gouda, » 3843 
L. Brouwer, n idem » 3843 
P. Vermeer Jzn., i idem » 3564 
G. de Hoog, » C.iesendaui. . 3478.49 
II. .1. Nederhoist, » Gouda, • 3450 
W. Kloosterman, » Goriehem, » 3299 
P. Zauen Hzn., » Amuierstol, » 2767 
K. de Jong Pan., » idem » 2490 
gegund. 

Vlnkeveen, 30 Jan.: liet maken van eenige 
veranderingen en reparation aan het schoolge
bouw en de onderwijzerswoning aldaar, onder 
beheer van den architect J. P. v. Hilteu: ingek. 
9 bilj.. als: 
L. Gesman, te Oudshoorn, /' 5999 

Oudei-.iinstel. » 5944 
Vinkeveen, » 5875 

idem I 5200 
Wilnis. » 5180 
Vinkeveen, » 4920 
Nieiiwer.uiistel, o 4848 
Mijdrecht, » 4800 
Vinkeveen. . 4673 

C. Langendorll', 
Jac. v. d. Vaart, 
.1. Barend*. 
F. Tnber, 
W. F. Jlulckhuijse, 
Jl. Zeeman, 
S. v. Soest, 
Jl. Haring, 
;eguud. 
' niing ƒ 4782 
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Leeuwarden, 30 Jan.: lo. de levering van 
irOitlundeeiuontsteonoii riolen, putten en huizen 
vota- de demping van den Eewal, aldaar; iugek. 
10 bilj.. als: , 
Koderitz A Ce, 's-Mage, / 4400 
Ph. Undo, Vrijenban bij Delft, '» 3614 
N. A . Schelling, Unmiden. » 3562 
De Lange en Maarlevcld. Vlaardingen. » 3354 
1*11. Pleiner, Leeuwarden, » 3346.75 
G. Jellema. idem » 3300 
C. W. Finke, idem » 3130 
Smit en Rottenberg, Oudbeierland, » 2708 
L. .1. de Vlies, Leeuwarden, » 2706 
11. Jongenburger, Waddinksveen, n 2580 

2o. het maken van een riool, iu do te dempen j 
grachten en pijpen langs den Eewal enz. en het 
doen van graafwerken voor het aanbrengen van i 
eene brand waterleiding, aldaar; ingekomen 2 
bilj., als: 
II. Jansen en Altena. te Leeuwarden, ƒ 20.960 
Jah. Doktor * « i a . * » idem 14,700 

Meppel, 30 Jan.: het bouwen vaneen woon- I 
en winkelhuis hij de Rlaas-Seinendraaihrug, ten | 
behoeve van den wachter der Drentse he Kanaal-

Jiappü; ingek. 12 bili.. 
IL LambrechLs, 
.1. Withaar Sr., 
V. Hesselingen, 
R. Wildeboer, 
A. Hazelaar, 
K, Otten, 
W. Urals, 
IL Koster, 
R. liruintjes, 
L. Laiuhrechts, 
J. Eminink, 
II. Timmer, 
gegund. 

Haarlem, 31 Jan.: het verdiepen van een 
gedeelte van het Noordzoekanaal; minste inschr. 
was C. Bos AMI., te Dordrecht, voor ƒ 40.500. 

te Meppel, ƒ 3 1 1 1 
è idem • 3000 
i idem » 283» 
1 idem • 2834 
» Idem • 2750 
» idem »> 2745 
• idem 1 2636 
i) idem 1 2508 
» idem » 2594 
» idem 1 2590 
o idem • 2578 
» idem p. 2485 

i ircrht 31 Jan.: hot leveren aan de Staatsspoorwegen vangeschikte mastenafrasteringpalen. 
benevens eiken- en grenen stations afrasteringpalen, masten, staken en dennenhouten latten in 
7 perceelen: 

perc. 1 pens, 2 perc. 3 perc. 4 perc. 5 pore. 0 pens, 7 

Q. Laumans, Tegelen, 
I'. liijndors. Valkenswaard. 
It. .1. v. d. Selmot. Oorschot. 
T. II. Veenhuis. Haak, 
.1. Steegh, Hoist, 
J. A. v. d. Eerden, Bokstel, 
Vloten & Co., Helmond, 
li. II. v. Dijk. Goor, 
1'. A. Bloem, Bokstel, 
£ . II. v. Dijk. Goor, 
J. Steegli, Horst. 
A. L'bbink, llredevoort, 
M. .1. v. d. Mee, llaaren, 
I. . Botcrmans, (iilze, 
J. II. v. RoDgérwou, Bokstel, 
A. Meilink D.Hz., Borkuloo, 
W. V. d. Voort, Udenliout, 
E. Kerkhof, Varseveld, 
E. Ilallinans, Wel, 
II. E. Ilallinans, idem 
li. II. Glerx, Bokstel. 
F. II. v. d. Eerden, Aalten, 
F. Clerx, Bokstel, 
I*, v. Kxel, idem 
P. A. ürubben, lllerik, 
B. L. Btiijvoets, Ainbt-Almeloo, 
L A. Spiering, Bokstel, 
L. Vennink, Assen. 
A. Willaert, Bokstel, 
(ï. Visseher A.llzn., Hoogezand, 
J. B. Groothuis, Denekamp, 

dezelfde. 
G. J. Nijmeide Winterswijk, 
J. Verschuren. Oollelt. 

408.-

459.-
498.-

5'JO.— 

382.— 

440.— 
400.— 
495 — 

493 — 
380.— 
542.— 

8MJS 
390 — 

457.— 
624.— 

827. 

888.-

819.— 

«99.-

860.-

880.-
888.-
960.-

829.-
1100.-
998.-

830.-
897.-

U4U.-

1195.— 

1089.-

|U05.-

1360.-
1284.-
1370-

1193.-
1660.-

1630.— 

645.— 

759.60 

770.-

849.— 

660.— 
847.— 
695.— 

600.-

658.-

847.-

700.-
1000.-

710.-

720.-
739.-
749.-

3120. -
3978.— 

3500.— 

3180.— 

3187.— 
2909.— 

840.— 3905.-

735.-
1088.-
690.-
655.-

18800.-
5890.-
2919-

758.-

808.88 
1290.— 

3098.-

2382.— 
2889.— 

2333.-
2300.— 
2710.50 

3200.— 

2400.-

3357.-
2500.-

2140.-

2797.-

2700.-

B I J V O E G S E L 

D E O P M E R K E E 
vaa Z A T E R D A G 9 FEBRUARI 1884. 

A A N K O N D I G I N G E N 
V A N 

AANBESTEDINGEN. 
Maandag, II Febr. 

Vlissingen, te 10 uren. door den architect J. J. Notenboom, namens 
\V. P. Meijer (ta Antwerpen), in hot kofliehuis Do Beurs: het bouwen 
van een pand op het terrein der voormalige Marinewerf. Inl. hij ge
noomtien architect. 

Amsterdam, te 12 uren. door den directeur van 's Rijks een t raai-
magazijn van militaire kleeding, uitrusting enz.: de levering van 2000 
kampementsdekans. 

Lelden, te 12 uren, door burg. en weth.: lo. het dempen en 
rioleeren van een gedeelte der Binnenvestgraeht langs do Morsen poort; 
2o. het houwen van eene bergplaats voor stoelen en tooneelbenoodigd-
heden, ten dienste der stadsgehoorzaal; 3o. hot verrichten van eenige 
vernieuwingen aan de Korenbeurs; 4o. de levering van bouwmaterialen. 

Kal ium, te 12 uren. door burg en weth. van Kolluinerland ca., in 
het gemeentehuis: lo. de levering van 9tH) M : t grint, ten dienste der 
kunstwegen; 2o. het oprijdon van grint, in 4 (H'rceelen. 

I.'rollingen . te , uren, dour burg. en weth.: het leveren van 1500 
stuks hoompaleii van jiillcrhout. 

Amsterdam, te LIL uren. door de Holl. IJzeren-Spoorwegmaat
schappij, in het calë-lvrasnapolsky: de levering van 15,000 halfronde 
en 1000 vierkante eikenhouten dwarsliggers, in*2 perceelen. lnl. op 
het bureau van den ingenieur van don weg, O.-Z. Achterburgwal 
171, aldaar. 

•-Hage, te 1 uur, door burg. eu weth.: het maken van eenige 
LTafkelders op de burgerlijke begraafplaats, aldaar. 

Nappe meer, te 3 uren, door den boekhandelaar .1. Borgesius. iu het 
llotel-Struvé: het afbreken eener oude- en het bouwen eener nieuwe 
behuizing, met bijlevering der materialen. Inl. bij A. Schroudor, to 
Hoogozand. 

(.inningen, 'savonds 8 uren, door F. Lieftinck, bij 11. Vcening: het 
bouwen eener behuizing met bovenwoning, op een terrein aan den 
Zuiderbinnensingel, kadastraal bekend gemeente Groningen, sectiel.no. 
2222, mot do levering van al het daartoe benoodigde. lnl. hij tie archi
tecten K. ft II. Hoekzoma. Biljetten inzenden uiterlijk te 7 uren. 

Dinsdag, iiTJFebr. 
Ambt-llardenberg, te 11 uren, door hot gemeentebestuur: liet 

verbouwen vun de scholen te Heoinse, Collondoorn en Lutte aan de 
Dedemsvaart. in 3 perceelen. Inl. bij de architecten W. & F. C Koch, 
te Zwolle. Aanw. 11 Fehr., te 11 uren, aanvangende te Hoemsc. 

•-Hage. te 11 uren, door het ministerie van marine: het maken 
van eene woning voor don dienst der verlichting te Maassluis. Inl. bij 
den bouwkundige bij don dienst van het loodswezen, aan het departe
ment. 

Ilalmsholte (hij Raalto,, te 12 uren, door het R.-K. kerkbost.: het 
bouwen eener kerk. Inl. hij den architect A. Tepe. te Utrecht. Aanw. 
b' 10 uren. 

Rotterdam, te 12'/j uren, door dijkgraaf en hoogheem radon van 
Schieland, in hot Comccnlandshuis: do levering van 2000 elzen en grenen 
heipalen, voor de Maas- en Sehermhoofdon. lnl. bij den opzichter van 
Schieland. J. Oudijk, te Nieuwerkerk ad. Usel. 

Utrecht, te 2 uren. door do maatschappij tot exploitatie van 
Staatsspoorwegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 392, het maken 
van t abri's met («errons, ton behoeve van eene halte aan de kruising 
van den weg van Zetten naar Andelst mot don spoorweg van Hemmen 
naar Valburg. Inl. op het contraalhnreaii en op het bureau van den 
sectioingenieur F. Sassen, te Nijmegen. 

Arnhem, te 2 uren. door den architect A. R. Freem, iu de Harmonie: 
het bouwen van eene dag looi icrs woning met deel, op oen terrein hij de 
Stroolaan (Menthonherg). 

Belllngwolde, te 2 uren, door het best. van het 4e onderdeel van 
hot waterschap Reide) land, in het watersehapshuis: het ainoveeren der 
duhhele-basculchrug over de \Vesterwoldsehe-A, nabij de Bult, en het 
daarterplaatse bouwen van eene nieuwe draaibrug, lnl. bij don op
zichter van het wateischap Reiderland, Bauer, te Winschoten. Aanw. 
te 10 uren. 

Woensdag, I » Febr. 
Dein . te 12 uren, door den directeur der artillerie-stajHd- en con-

structiemagaziinen: do levering van 5 handbrandspuiten met toe be
hooren ten behoeve van den dienst der genie iu Nederlandsch-Indië. 

Hoorn, te 2 uren, door burg. en weth.: bet maken van eene paal-
fundeeriiig voor een gashouder en het uitvoeren van aardewerken op 
het terrein der gasfabriek, aldaar, lnl. bij den gemeentearchitect en 
bij den directeur der gasfabriek, aldaar. 

Opulente, te 2 uren, bij den kastelein II. Hui/inga: het aanloggen 
van een grintweg langs den Opwierderweg, lang 1709 M. Aanw. te 
10 uren. 

Donderdag, 1 4 Febr. 
Randwijk, te 11 uren, hij G. van (odder: het houwei; van eene 

tweede-verdieping op de pastorie, aldaar, met bijlevering der materialen. 
Kon halfuur te voren wordt toegang tot het goliouw verleend. 

I'irecht , te 12 uren, door den architect W. J. van VogeljMiel, inliet 
Haagsche Kofliehuis: het amoveeren van een huis. stalling enz., en het 
bouwen van een huis aan de Biltstraat, I 82, aldaar, lnl. hij genoemden 
Architect 

Haarlem, te 2 uren. door burg. eu weth.: het dagelijksch onder
houd van- en het verrichten van eenige bepaalde vernieuwingen aan 
de stedelijke werken, van 1 Jan '84—31 Dec. '85, in 14 perceelen. lnl. 
°P het bureau der gemeentewerken. 

j Dlrksland, te 3 uren. door hot best. van den grintweg Ouddorp-
Sommelsdijk en andere besturen, op het gemeentehuis, do levering van 

t 1330 M 3 grove onderhoudsgrint. 200 M 3 rivierzand en 75 M 3 kiezel. 
Hi .-A nnaparoelilc . bij I). Keuuing: het afbreken der oude- en het 

wetlerophouwen eener nieuwe huizing met schuur op de Bildtpollen 
onder St.-Annuparoehie. Bestek en teekening liggen bij H. van der 
Ploeg, aan don Oudehildtdijk. Aanw. 11 Febr., te 12 uren. 

Vrijdag, 1.1 Febr. 
/ l i l l en , te 11 uren, door G. Lairuuers & H. Dammers, in hot café-

Groote; het bouwen van 2 woningen met stallen, op 2 perceelen. gelogen 
aan den Warnsvoldsehoweg. lnl. hij den architect J. Uiterwijk Wzn. 
Aanw. 13 Febr.. te ll' /j uren. 

ft rouw. te 12 uren. door burg. en weth. van Idaarderaileel, ter 
secretarie: het inrichten dei' tegenwoordige bewaarschool tot school 
voor lager onderwijs met. 8 lokalen, door ver- en bijbouw en afbraak 
van een viertal woningen, met bijlevering van allo materialen en arbeids-
foonen. Bestek en teekeningen ter secretarie te Grouw. 

's-llage, to 1 uur. door het ministerie van wateistaat enz.: het 
onderhouden en herstellen van het post-on-telegraafgehonw te Almeloo, 
van den dag der goedkeuring van de aanbesteding tot 31 Maart '87. 
lui. bij den bouwkundige voor de Landsgebouwen in hot ledistrict. te 
's-llage en bij den hoofdopzichter 1). Fokkens, te Zwolle Raming /'950. 

koiidum, bij den burgemeester: de levering van 500 a 600 stère 
gewasschen en gehorde riviergrint. lnl. bij den geiueeiitearchitoet. 

!\irtiw-Dorrirccht , bij K. poelman: het bouwen van oone arbeiders
woning aan de Oosterwijk. op bet vooraf van plaats no. 25 te Kollmgs-
veen. Aanw. te 11 uren. Bilj. inzenden 14 Fehr., bij den veenbaas 
Gerrit Kiel's, te Oranjedorp. 

It recht, ten raadhuize: de levering van 27.800.000 KG. Westlaalsche 
gaskolen voor de gasfabriek te leveren van 1 Mei 'S4—30 April '85. 

Zaterdag, Aft Fehr. 
Kapelle (N.-Br.). te 11 uren. door do stoonihoutzagers LoetV ft De 

Jong: lo. het maken van eene nieuwe kade: 2o. hot verhoogon en 
verzwaren dei- bestaande kade; 3o. het graven van oen balkengat. 
Bestek en teekening liggen ter inzage bij M. Boesor, aldaar. Aanw. 14 
Fehr.. te 10 uren. 

Zijpe, te II'L uren, door burg. en weth.: het verhouwen en ver
grooten dor openbare lagere school te Burgerbrug Raming f 4675. 

Winterswijk, te 12 uren. door de Geldorseh-Ovorijselsehe Locaal-
spoorwegniaatschappij. in do sociëteit Do Eendracht: lo. Bestek nu. 26, 
grond- en kunstwerken ten behoeve van bet gedeelte locaalspoorweg 
van station Winterswijk af tot aan do grens tusschen de gemeenten 
Aalten en Varseveld; 2o. Bestek no. 27, I«H'oinotiolloods met waterbe
zorging en eenige andere werken op het station Deutichem: 3o. Bestek 
no. 28. gehouwen en inrichtingen op de stations Aalten en Varseveld, 
in 2 perceelen. lnl. op het bureau der Maatschappij, te Winterswijk. 

Utrecht, te 1 uur, door burg, eu weth.: het maken, leveren en 
stellen van ameublement ten dienste dei" openbare school le soort aan 
het Nikolaaskerkhof. Bestek ter inzage aan het bureau dor gemeente
werken. 

Hlngerden, te 2 uren. in Het wapen van Bingerden: lo. het af
breken en het bouwen eener landbnuworswoning, de Teuseiibrug, te 
Augerloo: 2o. het bouwen van 3 koren-stol ten bergen ca.; 3o. het maken 
van eene brug over do Angerloosche llank. lnl. bij den architect IL 
Enklaar. te Ruurloo. 

Hrulnlngen, to 3 uren, door burg. en weth.: do levering van onge
veer 400 M 3 onderhoudsgrint. vrij op don wal, aan do losplaats bij de 
Schooischebrug, in het kanaal van Zuidheveland. lnl. bij den burge
meester en hij den architect A. le Clercq, te Kruiiiiugen. 

lerseke, door burg. en weth. : de levering van 100 stère onderhouds
grint (l—3), vrij op de los-en-ladingplaats in de gemeente. 

Maandag, IM Febr. 
's-llage, te l l l / 2 uren. door het prov. best.: het verrichten van eenig 

baggerwerk iu dim Rijn tusschen de Spanjaardshrug (de Zijl»en Woor
den, lnl. bij don hoofdingenieur van den provincialen waterstaat in 
Zuidholland, J van der Vogt, te 's-Hage. 

Weert, te 4 uren. door den notaris Clercx. bij W. Knapen: de 
verbouwing van bet nost-en-telegraafkantoor, met de woning van den 
directeur, te Weert. Inl. hij den besteder A. Keulen en hij genoemden 
notaris. Aanw. 11 Febr. 

Halsteren, 'savonds 8 uren, door C. Adriaausen, in Het Groenewoud: 
het bouwen van een woonhuis aan den straatweg van Bergen-op-Zoom 
naar Tholen. lui. bij den architect R. II. C. van Soineren. te liergen-
op-Zooiu. Aanw. 14 Febr., te 11 uren. 

Amsterdam, di>or burg. en weth.: lo. het verhouwen van do open
bare lagere school le klasse no. 2. in do Valkenhurgei-straat; 2o. het 
verhouwen van de openbare lagere school le klasse, no. 6, in de Kerk
straat hij de Weesperstraat; 3o. hot verbroeden en gedeeltelijk verhoogon 
van de bruggen in do l'trechtschestraat over de Hoeren- en Prinsen
grachten, en bijhehoorendo werken, lnl. voor no. 1 en 2, bij den 
stadsarchitect, raadhuis, kamer no. 101, voor no. 3, kamer no. 97. 

Ulnsdag, «O Febr. 
Zwolle, te 3 uren. in de Nieuwo-Stadsherherg: hot bonwen van 

eene villa voor J. F. ii. van Beetle, aan bet Kleine-Weezen lam;, aldaar. 
Inl. bij den architect S. J II. Trooster B.llz.. aldaar. 

Rotterdam, in het Timmerhuis: de levering van 22 partijen 
ie|H'iihouten hrugstrooken voor rijvoeringen. te zamen bevattende 4348 
stuks. 

Woensdag, HO Febr. 
Ouderkerk a/d. Use l , te II uren. in bet kofliehuis van A. Broere 

aldaar: het maken van een gebouw, bestaande in machine- en ketel
huis, met schoorsteen, eene steenkolen bergplaats, benevens eencmachi. 
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Dfetwoning cn de benoodigde aardewerken, alles ton dienste van hot to 
stichten stoomgemaal voor don Polder Nesse onder Ouderkerk a/d* IJsel. 
Aanw. als in het bestek vermeld. 

' f i - i i»ge, te 12 uren, iioor Let ministerie van waterstaat enz.: lo. het 
maken van een watertoren op het westelijk gedeelte van het centraal 
personenstation te Amsterdam, lid. hij den eerstaanwezend-ingenieur 
bij de Staatsspoorwegen, te Amsterdam. Aanw. 12 en 18 Febr., te 11 
uren. Raming /' 22,400; 2o. het leveren van 00,000 grenenhouten 
dwarsliggers, in 3 perceelen. Int. op het bureau der Staatsspoorwegen, 
te s-llage. Kaming ƒ 105.000; ;io. het maken en leveren van 200 
ijzeren lantarenpalen, 80 armen en 380 koperen lantarens, voor de 
Staatsspoorwegen. Inl. op het bureau der Staatsspoorwegen, te 
's-llage. Raming ƒ 7000. 

Z c \ c n a a r , te Ï2 uren, door het R.-K. kerkbest., in het schoollokaal 
(genaamd De Vereeniging): het houwen van een toren met traptoren 
bij de kerk. Inl. hij den architect A. Tope, te Utrecht Aanw. 13 
Febr., te 12 uren. 

Mri | | t . te 3 uren, door burg. en weth.: het houwen eener schooien 
onderwijzei-swoning, met hij levering van de benoodigde materialen, 
alsmede het leveren en stollen van het noodige schoolaineubleinent. 
lui. bij den mr. timmerman Jan van de Ven, te Strljp. Aanw. 10 
Febr., te 11 uren. 

slikgat (hij Zevenbergen), door het best. van den polder Orauwels-
gors. hij J. F. Kavelaars: lo. liet maken van het machine-en ketelhuis 
met kolenbergplaats, en vermaken van de machinist woning, op de 
plaats van den gedeeltelijk al" te breken molen des polders; 2o. het 
leveren en stellen van een stoomwerktuig met scheprad en toebehooren, 
ten dienste van het met stoom bemalen van den polder. Inl. bij den 
eiviel-ingenieiir 
10 uren. 

P. A. KOK vaar. te Vrijenban. Aanw. 15 Febr.. te 

ï) mule rel ii g . 21 l 'ebr. 
uren, door burg. en weth.: de levering en het 

i'ii sierplanten voor de bloemperken binnen de ge-

! uren. door huig 

Vi II he in . te 11 
plaatsen van pot-
rneente, enz. 

Schiedam, te 12 uren. door burg. en weth.: de levering van 4 
ijzeren scheepsboeien, elk wegende ongeveer 1150 KG. 

K n l x w a r d , te 12 uren, door burg. en weth : het amoveeren van 
het huis in de Polstraat, sectie A no. 425, en het houwen van een 
nieuw huis voor conciërgewoning, sectretarie c.a Teekening ligt ter 
inzage in o'tRood Hert." Aanw. 16 Febr., te 12 uren. ISilj. inzenden 
20 Febr., ter secretarie. 

Arnhem, te 2 uren, ten kantore dergemeentegasfabriek: de levering 
van 6,600,000 KG. Engelsche gaskolen. 

H a a r l e m te 2 uren, door biirg. en weth.: het maken van eene 
nieuwe wasseherij, bet vergrooten der vrouwenslaapzaal en eenige 
hiermede in-verband-staande werken in het stads-armeu-en ziekenhuis. 
Inl. aan het gebouw der gemeentewerken. Aanw. 15 Febr., te 
10 uren. 

V r i j d a g , 22 l 'ebr. 
L e e u w a r d e n , te 12 uren, ten gemeontehuize van Loouwarderadeel: 

het verrichten van diverse werken aan de openbare lagere school te 
VVirdum. Inl. bij den gemeenteopzichter Wcsselius, te Huizum. Aanw. 
20 Febr., te 12 uren. Itilj. inzenden vóór 11 uren. 

Z a t e r d a g , 23 l 'ebr. 
R o t t e r d a m , te 2 uren, door den architect J. Verheul Dzn., in het 

gebouw genaamd «Irene : het bouwen van een schouwburg aldaar. 
Inl. op het bureau van genoemden architect. 

Maandag- , 25 l 'ebr. 
' s - l lage , te 11.1JL uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het afdammen, droogmaken, onder
zoeken en herstellen der Mallegatsluis te Gouda, behoorende tot de wer
ken van den waterweg van Amsterdam naar Rotterdam. Inl. bij den 
hoofdingenieur in het 10e district en den ingenieur in het noordelijk 
arrondissement van het 10e district, en bij den opzichter Van Echten, 
te Gouda. Aanw. 18 Febr, Raming ƒ 26,600. 

W o e n s d a g , 27 l 'ebr. 
' s - l lage , te 11 uur, door het ministerie van waterst. 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 Rijks-stoom- en andere vaartuigen, in gebruik bij 
het baggerwerk ten behoeve van de werken van de Morwede en Killen, 
in de provinciën Zuidholland en Noord bitibant. ged. het tijdvak, aan
vangende 1 April '84 en eindigende 31 Maart '85. Inl. op het bureau 
van den hoofdingenieur voor het 2e rivierdistrict Van Diesen. te's-Hage, 
bij den ingenieur De Hruijii. te Dordrecht, hij den Rijkswerktuigknndigc 
beijerinek, te Rotterdam en bij den buitengewoon opzichter Weenink, 
te Werkendam. Aanw. 20 Febr. 

H a r l i n g e n . te iVL uren, door het dijksbest. van het waterschap 
-iVijf-Deelen-Zeedijken-Huitendijks," in De Nederlanden: lo. het aan
leggen van eene steen glooiing, over eene lengte van 284.8 M.. en het 
daarnevens verhoogen en verzwaren van den zeedijk tusschen Surig en 
Harlingen, nevens steen 53. Inl. op de secretarie van het waterschap 
en bij den opzichter J. R. Posthuma. te Almenuin. Aanw. 25 Febr., te 
2 uren: 2o. de levering van 500 M 3 oude Friezen en 1000 M 3 beste 
harde afbraak. 

's -Hage, te 12 uren, door het ministerie van watei"st. enz., ten 
dienste der Staatsspoorwegen: lo. het maken en leveren van 200 tong
bewegingen voor spoorwissels. Inl. op het bureau der spoorwegen, te 
's-llage. Raming ƒ 22,000; 2o. het leveren van 17,000 eikenhouten 
dwarsliggers. Inl. op het bureau der siroorwegen, te 's-llage. Raming 
ƒ 56,000. 

H o r d r e c h t , te 1 uur, ten kantore van de gemeentegasfabriek: de 
levering van ongeveer 75,000 HL. Engelsche gastolen, ten dienste dier 
fabriek. 

Z a t e r d a g , 1 M a a r t . 
O o s t e r l a n d , te 10 uren, door het polderbest. van Ooster-en-Sirjans-

land, in het Dorpshuis: de wegsver bete ring en hegrinting van 3 perceelen 
polderwegen, gelegen onder Sirjansland en onder Oosterland, ter ge
zamenlijke lengte van 3727 strekkende M., rnet bijlevering van de 
benoodigde materialen en het halfjarig onderhoud. Aanw. 22 Febr., te 
11 uren, te beginnen te Sirjansland. 

M a a n d a g , 3 M a a r t . 
stratum, te 11 uren, door het R.-K. parochiaal kerkbest. bij Wed. 

Van de Ven: het bouwen eener nieuwe kerk met sacristieën onverder 
bij behooren, met bijlevering van alles in het bestek aangeduid. Inl. bij 
den architect H. J. van Tulder, te Tilburg. Aanw. 25 Febr., hijeen-
komst in genoemde herberg. 

W o e n s d a g , .» M a a r t . 
' s - l lage , te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz.: het 

bouwen van 2 dubbele ijzeren ophaalbruggen overdo in-aanbouw-zijnde 
schutsluis in de gemeente Vreeswijk, behoorende tot de werken van 
den aanleg van een kanaal ter verbinding van Amsterdam met de 
Morwede. Aanw. 27 Febr. te 11 uren. samenkomst aan de directiekect 
te Vreeswijk. Raming ƒ 16,150. 

M a a n d a g , flO M a a r t . 
E n k h u i z e n , te 1 uur, door burg. en weth.:. het verstraten van 

eenige straten der gemeente, ter grootte ongeveer vau 8000 M*. Inl. 
bij den gemeenteopzichter. Aanw. 7 Maart, te 10 uren. 

A F L O O P 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Rotterdam, 29 Jan.: de levering van 20011 

stuks heipalen, lang 17, IS en 19 M., cn van 
884.7 SP fuiideeringhout: 

palen rundocringh. 
i-esp. p. M 3 

II. Reigers, 
Kngelen, /' 14.31 14.31 14.31 

M. L. v. d. Laar, 
Rotterdam 12.75 13.30 14.25 

11. liiettneijer.id., 11.73 12.42 13.11 ƒ 20.74 
L. Proos lloogen-
dijk, Waddinksv., » « 29.70 

A. v. Stolk Sc Zn., 
Rotterdam, » » 28.48 

G. Alberts Lzn. & 
Co., Miildelh., » » 28.40 

L. v. d. Wonden, 
Krimpen a|d. Lok, 9.89 10.90 12.25 

Qebr. riujssen, 
Rotterdam, 10.35 10.95 11.55 25.50 

O. en J. C. dc 
Breii, idem 'J.35 9.85 10.35 28.25 

Van Mierop ft 
Co., idem » « 27.99 

.1. W. Kraemor, 
idom » » 27.75 
Koriijuni, 31 Jan.: hot afbreken dor be

staande- on het bouwen van eene niovvo stolp-
huizing o| n nieuw terrein, op llattingawier 
ondol (Vouw. op do plaats in gel,ruik hij I1. W. 
Hornstra, onder beheer van don architect F. 
Brouwer; ingok. 15 biljetten; aannemer Jos. 
Rosier, te Warga, voor /' 14.228. 

M o o r d r e c h t , 31 Jan.: hot inrichten vau oen 
gebouw voor den post-en-telegraafdienst: ingek. 
4 bilj.. als: 
.1. M. Wolft, te Utrecht, ƒ 8975 
A. Leeuweus. » 's-Hage, » 7930 
C. v. Diest, » Koudekerk, » 0848 
O. v. d. Kuij. » Moordrecht, » 0487 

Vela. 1 Febr.: hot bouwen van oene villa aan 
den lliljoenseheweg, onder beheer van don 
architect M. K. Smit:: ingekomen 9 bilj., als: 
1». Rusée, te 's-Hoseh, /' 24885 
W. Vleemine. » Velp, » 20.275 
11. Vloeming, » idom » 20.130 
W. A. Iiuijm, » idem » 19,898 
II. Klehistarink, » idem » 19,439 
G. .1. Camtuiggolt & Zn., . Brommen, » 19.290 
E. II. v. Houven, ' » Velp, » 19,257 
A. Klandcrman, » Brammen, » 18,957 
E. J. N. Steentjes, » Velp, » 18,330 
gegund. 
Raming /' 19.359 

Nuenen, 1 Febr.: hot bouwen van eene hoeve 
te Nuenen, ten behoove van den landbouwer 
Van Housden, aldaar, onder behoor van de 
architecten Van do Erve & Uuijzerd: ingek. 6 
bilj., als: 
C. Jansen, te Nuenen, ƒ (5118.15 
M. Raessens, » idem » 5389 
II. Coolen, » Tongclrc. » 5288 
M. de Vries, » Nuenen, » 5203 
Gebr. v. d. Struik, » Oosterwijk, » 4788 
M. Hezcmuns, » Eindhoven, » 4386 

L e e u w a r d e n . 1 Febr.: het bouwen van oene 
woning bij de schutsluis te Torhorno; ingok. 5 
bilj., als: 
C. do Vroeg, te Terwispel /' 3500 
R. A. v. d. Veen, » id » 3270 
A. T. v. d. Veen, » idem » 3147 
E. S. do Hoor, Lommer 

en D. L. Hoogkamp, > Folloga. » 2805 
K. J. v. d. Schaaf, » Torhorno, » 2840 
gegund. 

Utrecht, 2 Febr.: het driejarig onderhond 
van- en het uitvoeren vau eenige vernieuwingen 
aan de Rijkshulpsebutslnis te Vreeswijk, behoo
rende tot do werken van do vaart tusschen 
Amsterdam on Vreeswijk , dienst 1884—1886, 
volgens bestek no. 30; ingek. 2 bilj., als: 
Joh. v. Straaten, te Jutfaas, ƒ 3890 
J. Barneveld, » Vreeswijk, » 3700 

Amsterdam. 2 Febr.: het bouwen van oen 
woonhuis op een terrein aan de Wees|torzijde, 
voor rekening van J. van Olst, onder beheer van 
den architect W. Langhout Gzn.; ingekomen 17 
bilj., als: 

Vontijn, ƒ 20,450 
Haak, » 20,409 
Kampman cn Hardwijk, » 2(1,200 
Repko, » 23,000 
Rijke, » 22,800 
Haandriksma, » 21.875 
Üe Haan, < 21,700 
Voorham, » 19,682 

Klaurwater, 
Krijno, 
Rio'tsnijder & Zn., 
Wondt. 
Van Work ii m. 
Van Voortbuijseii, 
liulterman, 
Wijsman, 
Gi'iiuman, 

/ 19.500 
» 19,400 
» 19.375 
» 18,881 
» 18.(00 
» 17,000 
,, 16,900 

10,700 
15,840 

G r o n i n g e n , 2 Febr.: onderliandsche aanbe
steding van hot houwen van een fabriek voor 

II. Bnsscher, aldaar, I 
architect W. van dor 

j , als: 
/ 0807 
» 0805 
» ('>7s5 
• 0(185 
» 6370 
» 6298 
» 6270 
. 61 CO 
„ 5875 
» 5565 

do levering van 1000 

minerale wateren voor 
onder behoor van den 
Heide; ingekomen 10 bi 

II. .1. Meuge, 
Swarte en Nusman, 
E. lïerkenhosch, 
ft Meulink, 
0. Men singa, 
II. v. d. Nap. 
L. W. Oldenburger, 
II. Kema, 
VV. .laeohs, 
I). de .long, 
gegund, 

Maastricht, 2 Febr. 
strekkende M. trottoirbanden. 100.000 straat-1 
steenen'Vin, 5°°0 horduursteenon >%•„ 100,000 
trottoirbanden '*/„ on 10,000 hoeksteenen; 
minste iuselir. waren: 

voor trottoirliaudon. ('. P. Petit, te Ureda, ii j 
ƒ 1.94»,„ per M.: 

voor straatsteencn on hordnursteonen. A. 
Clerfait, te Ksnoux. rosp. a ƒ 49.52 en f 74.28 
por 1000 stuks: 

voor trottoirbanden on hoeksteenen, pore. 1. 
Eiur. Maróebal. te Poulsenr, rosp. ii ƒ 38 en 
ƒ 21.37 por 1000 stuks: 

perc. 2. A. Clerl'ait, ii ƒ 37.50 cn / 25 per 
1000 stuks. 

Kiikliui/ .rn. 4 Febr.: do levering van 600,000 
traatkiinkers; ingekomen 14 bilj., als: 

por 1000 
J 19.78 
. 19.25 
. 17.80 
» 17.49 
» 17 32 
» 17.32 
» 17.08 
• 16.93 
» 16.90 
» 16.65 
» 16.46 
» 10.45 
f 15.95 

15.211 

.1. II. v. d. Hrooke, Kampen. 
L. M. Wagtendonk ,t Zn., Enkhuizen 
.1. Zeilmaker, Hoorn, 
P. do Vos en T. Korft, Kakhuizen, 
F v. d. Loo, Pannerden 
E. v. Holst, Arnhem, 
P. .1. Miiijdcrmau, Arnhem. 
M. D. JuJinan, Oosterbeek, 
P. v. 't Hof. Ouderkerk a/d. IJsel, 
Bendorp ft Co., Weurt, 
A. on .1. G. Mijuliolf, Hagosteiii, 
li . v. Bouwenirjge & Go., Gorichem, 
V. d. Pol en De Jongh, Wamel. 
Wed. II. C. v. Houkeloni, Kampen, 

Hot monster stoonon, door Van Wagtendonk 
ingezonden, is hot hoste gekeurd en aan do/.en 
de levering opgedragen. 

V e l » . 4 Febr.: hot bouwen vau oen heeren
huis aan don Schuinscheweg, tegenover do 
gvinnastieksehool. aldaar, onder beheer van den 
architect F. Kortlang .T.IC/.n.: minste inschr. was , 
E. H. v. Heuven, te Velp, voor ƒ 6600. 

Amsterdam. 4 Febr.: liostek no. 3, hot ver
broeden van don oostelijkon wal van Je Golder-
schekado, voor het gedeelte tussehoivdo Niouw-
inarkt en hot Leliestraatje; ingekomen 17 
bilj. als: 
ft II. ISrockmcijer, te Amsterdam. / 50,734 
C. .1. Maks en 

llockholts, » idem » 47.280 
Bokkor en Van Seters 

& Co.. 
C. v. Hoven, 
J. Seboonenburg en 

Maks. 
L. v. Brummelen, 
P. Schmidt en 

Hermans, 
H. Riotsnijdcr Sc Zn.. 
J. v. Ilouweliiigen, 
ll. .1. Nederhorst, 
C. Riotsnijder, 
A. Holsen, 
W. Ambachtsheer, 
M. Douteknm, 
J. P. Oirnolissen. 
D. Zuidorhuok, 
G. D. v. Doorn, 

L e e u w a r d e n . 4 Febr.: hot af broken dor 
oude- on wederopbouwen eener nieuwe booren-
behuizing te Dijken, bij Langweer, onder be
hoor van don architect A. Hoekstra; ingek. 12 
bui- als: 
II.' Franketna, te .loure, 
G. v. d. Schaaf, » Verkapte, 
J. II. Poutsma, » Terwispel, 
I). J. Kouning, » üreterp, 
E. M. Hettitiga, » Langweer, 

» idem » 46.073 
* idem » 45,700 

B idem » 43.670 
» Nieuweramstel » 43,210 

• Amsterdam. S 42,000 
idem » 42.650 

» idem » 42,518 
s Gouda, o 42.400 
» Amsterdam, » 41.880 

B 
idem » 41,600 

1 idem » 40,070 
1 idem « 30.000 

• idem » 30,450 
» idem » 30,300 

idem 1 38,000 

G. C. Visser, te Ylst, ƒ 11,885 
S. A. Nieuwiand, » Marsum, • 11.880 
G. de Boer, » Oppenhuizen, » 11,600 
G. Laating, » Deersum, » 11.479 
T. H. v. Eijk. » Lippenhuizen, « 10.068 
R. A, v. d. Veen, » Terwispel, » 10,750 
C de Vroeg, » idem, » 10,643 

( i r o n i i i i i o n . 4 Febr.: do verbouwing eener 
hooretibohuiziiig voor L. Catz. onder leiding van 
den architect X. W. Lit: ingok. 10 bilj., als: 

J. Hidings. I' 4143 
Ph. Hendriks, » 4000 
II. i. Meuge, » 3885 
II. v. cl. Nap, » 3866 
J.;. p(,ters, .. 3826 
,1. Mulder, » 3784 
II. Kamps, » 3774 
T. Y. Jelsma, » 3585 
F. Holthuis, » 3548 
II. Harms, » 2S84 

l lrorri ivern, 4 Febr.: het graven van 7 
wijken tor lengte van p. in. 4612 M.. in don 
drooggemaakte» kavel van hot 4e Veendistrict 
van Engwirden, onder Gersloot; ingekomen 4 
bilj., als: 
.1. Kok. te Drachten, /' 5128 
E. Wcstra. » Gorredijk. » 5090 
.1. Bouwma, i Langezwaag, » 4420 
W. Dragstra, » Terwispel, » 4090 
gogood. 

Kaamsdonkveer, 4 Febr.: hot afbreken on 
wederopbouwen van het woonhuis mot schuur 
van .1. Konings; gegund aan Th. van Boek, te 
liaainsdonkveer, voor /' 47'.)0. 

Ktad-llelden, 4 Febr.: bet bouwen van oen 
liefdegesticht niet schoollokalen voor do R.-K. 
gemeente: ingok. 0 bilj, als-
II. v. ,1 Woerd Hz., te Deventer, /' 30.050 
L. Oosterwijk. » Wije, » 28,300 
A. Groothengol, . lie ine. » 27 400 
I'. Morsolt, •> idem >• 27.364 
K. J. Kalt. » Ureterp, » 27.279 
.1. II. lieonk, . Ileugeloo, » 25.296 
G.J.enW.KortelingRJz^i Deventer, » 25.145 
It. v. d. Spoel, » idem » 24.493 
li. .1. Kolkort. » idem . 23,080 
gegund. 

; s - l l » g r . ö Febr.: do levering ton dienste dor 
gasfabriek vau: 

lo. gegoten-ijzeren buizen, hulpstukken enz.; 
minste insein', waren: Koijzor Sc Co., te Dordrecht, 
voor buizen ƒ 5.705, voor syphons ƒ 9.74; H. E. 
Oving Jr., voor hulpstukken ƒ 9 per 100 KG. 

2n. 200 koperen lantarens en 100 ijzeren 
lantarendragers: minste inschr. waren H. Moor
man & Co., te Leeuwarden, voor ƒ 1878. 

A s s e n , 5 Febr.: hot bouwen van eon wooll
en winkelhuis voor K. Hofman llzn.; ingok. 6 
bilj., als: 

' G. v. d. Graiupol. ƒ 2893 
,\. Rakkert. » 2824 
II. ,1e Vries, . 2676.80 
D. li. Wiering, » 2525 
D. Neizing, » 2375 
11. Jalving, » 2123 
niet gegund. 

« • r o n i n g e n , 5 Febr.: do verbouwing eener 
hcerenbehuizing voor C. F. Reilingh, onder be
heer van don architect N. W. Lit: ingok. 9 
bilj., als: 

G. v. d. Laan, ƒ 4063 
K. Fokkes, » 3415 
J. Ibclings. » 2U47 
G. P. v. Erp, » 2830 
II. Kamps. » 2774 
Ph. Hendriks, » 2747 
.1. Mulder, » 2560 
G. de Ruiter, » 2555 
E. Peters, » Ü539 

gegund. 
G e l d e r m a l s e n , 5 Febr.: eenige veranderingen 

aan hot oude schoolgebouw, teneinde dit in to 
richten voor gemeentehuis: aannemer is L . 
Muller, te Housieheiii, voor ƒ 1150. 

Utrrchl , 5 Febr.: Bestek no. 85, hot leveren 
van omwendbare puntzakken van gegoten staal 
en van stalen contrarails met toebehooren. ton 

i behoeve van de Staatsspoorwegen; ingekomen 7 
bilj., als: 

lo perceel 
Annenor Gussstahlwerk, Aimon 

(Westfalen). / 35,620 
Ijochumei' Verein lïir Bergbau, 

Boehum, » 27,694 
T. Asthöwer & Oo.. Anneii 

(Westfalen), Tiogolstaal » 26,538.96 
Martenstaal 25,318.82 

F. Krupp, Essen, » 20,350 
2e perceel 

ƒ 14,098 
» 12.785 
» 11,987 
» 11,985 I Mascliinctifabi'ik iDeutschland", 
» 11,9781 Dortmund, ƒ 24,149.80 



D E O P M E R K E R. 

Union Actiön-Gesollschat't, Dortmund, 
mot bescMkbaarstelling derspeor-
staven rasp, Tilburg, Zwolfe en 
Essen, ƒ 9,727.25 

» 9.606.75 
» 9,018.50 

F. Krupp, Essen, » 6,681 
D e i n , 0 Febr.: het bouwen der kerk van den bilj., als: 

H. Ilippolytus, met aanhoniigheden, onder be- j L P. v. Dalen, Hendrik-Ido-Ainbacht 
heer van den arebiteet P. J. II.Cuypcrs; ingek. C. Rikfnort, Uselmoude, 
H t"'1".-, ; l , s : , J. P. Knegt. idem 
W. Leihhrandt, te Amsterdam, J 245.200 (!. Haas Ridderkerk 
Toni Si Van Bergen 

» 's-Hage, » 244,869 
» Hoilegrave, • 2:18,940 
» Weesp. » 2:18,740 
• Amsterdam, » £36,001 
» Delft, » 2:11,900 
» Tilburg, » 223.400 
» Helft, » 220,300 
» Osch, » 215.933 
» Gouda, ii 215 230 
» 's-Hage, » 215,000 
» idem » 204,644 
» Delft, » 204,400 

Henegouwen, 
P. Vlasman. 
VV. Westeihnf, 
L. Vlasinan, 
J. Local, 
L. de Ronij. 
W. Schaap, 
II R. Hendriks, 
Chr. Di'ssing, 
L. v. Spanje, 
M. Taverne. 
T h . Vos, 
T h . Bekhuis en 

Dauistra. 
H. Stidwagen, 
I. . de Bont. 
W. v. Ipenburg, 
.1. Slenters, 
W. Teeuwissen, 
P. Rinks, 
Wed. ('amesi & Co., 
II. Beyer, 
J. Grnciicndna], 
.1. Trintbaiiier, 
W. Ililkes, 

'-.-II ago 6 Febr 

i Leeuwarden, » 204.140 
» 202.500 
i> 800,600 
» 199.890 
» 197.645 
» 197.645 
» 196.780 
» 191.190 
> 189,999 
» 189,357 

175.4811 
175,380 

» Hussem, 
» Delft, 
>> Haarlem, 
n 's-Hage, 
» Santpoort, 
i Rotterdam. 
» Hof-van-Dclft. 
» 's-llage, 
» Schiedam, 
» Rotterdam, 

: het verrichten van eenige 
werken aan het verruimde gedeelte van den 
Vaartschc-Riju, tusschen het huis «De Liesboscb" 
en bet huis die Wieis", onder de gemeenten 
Jutfaas en Vreeswijk: ingek. 15 bilj.. als: 
A. L. v. Wijngaar

den Uzn., te Sliedrecht, ƒ 8235 
J. v. Vinnen, » Vuren. » 8145 
J . v. Gent, » Leerdam, > 8087 
C. Bos, B Haarlemmermeer, n 7964 
I'll. Verbi'iiggen, » Waddinksveen. » 7786 
E. v. Hentuin. • Jutfaas, » 7740 
J. Vermeel'. » llekendorp. » 77:!.-, 
C. de Groot Azn., » Asperen, » 7734 
D. Barneveld, » Vreeswijk, » 7620 
A. v. d. Heuvel, » Utrecht,' » 7389 
.1. de Haan. » Arnhem, » 7174 
J. v. Straten Wz., » Utrecht, » 7154 
II. Hi'nnik II.Hz.. » Vreeswijk. » 7000 
.1. Kluchten. • Utrecht, » 6952 
J. v. Harpen, » Wijk-bij-Duurstede. » 6885 

2o. het wegruimen van een in bet Ventjagers-
gaatje, onder de gemeente Oolgensplaat, gezon
ken tjalkschip: ingek. 4 bilj.. als: 
I. Timmer, te Willemsdoip, ƒ 3249 
L. Korteweg, » Ooltgensplaat, 0 3200 
J. Volker, 1 Sliedrecht, » 32011 
A. v. d. Tak, » Goedereede, » 2960 

3o. het vellichten van baggerwerk tot ouder-
I10111I van bet vaarwater in de Koningshaven, te 
Rotterdam; ingek. 2 bilj., als: 

per M> 
A. L. v. Wijngaarden Uz.. te Sliedrecht, / 0.83 
G. Goedhart. • Dordrecht, » 0.48 

'a-Hage, 6 Febr.: het maken van gebouwen 
en verdere werken op het station Staveren, voor 
het gedeelte Staveren—Sneek van den spoorweg 
Staveren—Leeuwarden: ingek. 26 bilj., air 

A. v. d. .Meer, tc Harlingen, ƒ 176,543 
A. .1. v. Liemt, » Amsterdam, » 174 800 

IJaelniondc, 7 Febr.. bet bouwen eener 
houwmanswonhig met annexe schut, r en een 
aparte schuin' ten Zuiden, onder beheer van den 
architect C. Karsseboom: 

Eerste perceel, metselwerk; ingekomen 11 

ƒ 3987 
. 3478 
I 3216 
» 3189 
» 3187 
» 3117 
» 3097 
» 2948 
» 2883 
» 2755 
» 2750 

ingek. 10 

Gebr. Veldhuizen. Hijsoord, 
Jan de Zanger. Ridderkerk, 
Jakob de Zanger, IJselmondc, 
A. v. Staveren, Rotterdam, 
H. v. d. Lecq. Barendiecht, 
1'. Oudenaarde. Uselmonde, 
P. v. Schagen, Ridderkerk, 

Tweede perceel, timmerwerk enz.; 
bilj., als: 
L. Ilortensius, IJseliuonde, 
J. Petit en Koipershook, Kralirigon. 
P. v. Huui-en, Fijouooi'd, 
K 
A. 
.!• 
I'. 
A 
(i 
G, 

v. Prooij Abbenbroek 
Bloot, Ridderkerk, 
Kooi, IJseliuonde, 
Sliedrecht, idem 
v. Gallieren. Strijen, 
Bod eg Ridderkerk. 
H. Lodders, llendiik-Iilo-Ainbacht, 

Voor de massa ingek 11 2 bilj., al: 
P. Sliedrecht. te IJseliuonde, 
K. v, il. Ilouwe, • idem 

Haam, 7 Febr.: het herstellen van de Eem-
biiig; ingek. 6 bilj., als: 

ƒ 6098 
» 5850 
» 5800 
1, 5790 
» 515(1 
.. 5140 
» 4999 
» 4699 
» 4675 
» 4499 

ƒ 8349 
» 7970 

.1. II. Boks, 
W. v. d. Kooij. 
J. v. Harpen, 
C. v. Soest, 
B, Veldman, 
W. v. Doornik, 
gegnnd. 

\ n.sterdam 

Anieisfoort, ƒ 2.100 
idem » 2280 

Wijk-bij-Duurstede, » 2174 
Bairn, » 1988 
idem . 1919 
idem » 1388 

. 7 Febr.: het bouwen van een 
stooin-diaiiiantslijpeiii in de Focke-Shnonszstl-iat 
no. 26. te Amsterdam, onder beheer vau den 
area tect-werktuigktmdige J. W. Meijer; ing 
25 bilj.. als: 

L. de Rooy. 
A. Vos Hzn., 
P. Duinkei-, 
J. Kooij, 
C. H e n e n , 
J. Posthoma, 
T. Verhoeven, 
J. . ' . Hekker, Lent en 
I.. D. v. Seters* Co.. 

C. Eckhai-dt, 
J. II Vos Sr., 
A. P. P. Hoef, 
M. L. v. Spanje, 
P. Vlaaman, 
G. SchnitgcT, 
T. Hilarius Wz., 
K. Bleaker, 
W. .1. Kolkert, 
F. P. de Haas, 
D. v. d. Tas, 
J. Dokter. 
D. Zuiderboek, 
T. Boonstra 
T. .1. Miranda, 
F. G. Bekhuis en D. 

Damsti-a, 

te Tüburs 
• Helder, 
0 idem 
» Amsterdam, 
» 's-llage, 
» liarliiigen, 
» Deventer, 

» Nijmegen, 
» Almeloo, 
u idem 
* Nietiwland, 
» 'silage, 
)) Bodegrave, 
» Groningen, 
» Leeuwarden, 
» Ziitfen, 
» Deventer, 
1 's-llage, 
» Charioos, 
» Leeuwarden, 
» Amsterdam, 
i) Assen, 
» 's-llage. 

/' 193,000 
I92.99C 
192,655 
192.400 
191,500 
189.00(1 

K. Riotsnijder 
Krnill' en Schouten. 
W. Ilaaksina. 
G. Woud, 
W. Greta, 
J. v. Vooitbuijzen, 
II. Rietsnijder & Zn., 
.1. F. Pientzeler, 
Gebr. v. Berkum, 
W. I. I.eibbi-andt, 
J. Koster, 
D. Ileijink, 
P. Kampman en J. Harderwijk, 
A. Aulders, 
-I. Lockhoru, 
P. A. II. Warnes, 
J. Vontijn, 
J. .M. Lange. 
H. .1. en G. Haandriksinan. 
W. II. Strang, 
II. F. M, Roemers, 
Knipper en Vree, 
G. L. Brouwer eu II. Hoogerbeets, 
F. Rijke. 
G. Hoon, 

'a-Uravrnzande, 7 Febr. 

ƒ 41,438 
» 41.770 
. 41,700 
» 41.414 
» 41.319 
I 41.200 
» 41,175 
» 41,000 
. 40,888 
» 40,489 
» 40.200 
» 40 122 
» 39990 
» 39,886 
» 39,550 
• 39,448 
» 38.550 
» 38,175 
« 38,000 
» 37.960 
» 37.305 
» 36 500 
» 36,236 
» 35,566 
» 35,350 

bet amoveeren 
der oude- en liet maken van eene nieuwe lung 
overde Hecnen-Goestvaart; ingek. 7 bilj., als: 
J, ,'.' V.' L e e S , m * '«-'lage, f 1841 
A. (.. Verwen de Winter, » Naaldwijk, 
A. Siginaiid en W. v. 

1400 

Sproüsen, 
de Haan. 

W. A. P. Dossing, 
» 189.000 1 P. A. Vroeg. 

I I I . G. v. d. Haar, 
» 187,300 
» 186,978 
» 186.82 
» 186.300 
» 183,540 
B IS3.000 
» 182.980 
» 182.362 
.. 181,800 
» 181,100 
» 180,300 
» 179.157 
» 179 000 
» 178.730 
» 177,700 
» 177,000 

1» Monster, 
» Maasland. 
» Naaldwijk, 
» idem 

Poeldijk, 

1350 
1187 
1149 
1109 
1084 

11 Leeuwarden, » 177,400 

Ovrrveen, 7 Febr.: het vergrooten en vc -
bouwen van bet raadhuis der gemeente Bloemen-
daal; ingek. 10 bilj., als 
II. C. v. d. Velde. 
.1. Malelijt & Zn., 
P. Remorse & Zn., 
II. Rink, 
Verhagen en Van 't 

Wou.lt, 
J. S v. Veldhuizen, 
.1. Giebels en II. Wellen 
P. Brinkman, 
.1. Poelman, 
II. Kluit. 

1 biljet van 01 
nog niet gegund. 

Hunrlrni, 7 Febr.: bet tweejarig onderhoud 
der gemeoiitepoinpon; ingek. 2 bilj, als: 

to SchiM>ten, f 10,300 
» Overveen, 9 10,041» 
» idem Jl 9,905 
» Haarlemiiierm.,» y,70o 

1 Haarlem, 1 9,000 
» idem 9 9,385 

, » idem 9 0,300 
» idem 9 0 285 
» idem 9 9,026 
» Overveen, » 8,050 

ƒ 1980 
» 1598 

C. v. d. Ham, te Haarlem, 
H. Koning, » idem 
nog niet gegund. 

Arnhem, 8 Febr.: het maken van eene 
nieuwe pui voor het perceel in de Roggestraat 
tc Arnhem, bekend als wijk E nos. 10 en 11, 
met daarmede in-verband-staande werken, onder 
beheer van de architecten G. J. van Gendt en 
C. M. G. Nieraad; ingek. 3 bilj., als; 
Lamb. Hasselbach, te Arnhem, / 3600 
Gebr. v. Daalen, » idem > 3574 
J- v. Toll, „ idem » 3333 

B I J V O E G S E L 

D E O P M E R K E K 
van ZATERDAG 16 FEBRUARI 1884. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Maandag, IS Febr. 

liei'sfii , te 11 uren. door buig. en weth.: het verbouwen der open
bare schoei en het maken van eenige veranderingen aan de onder-
wijzei-swoning te lleesch, met bijlevering der materialen. Aanw. door 
den arebiteet ('. A. van Lith. te 9 uren. 

s-Hage. te 11'/, uren, door het prov. best.: het verrichten van eenig 
baggerwerk in den Rijn tusschen de Spanjaaidsbrug (do Zijl) en Woer
den. Inl. bij den hoofdingenieur van den provincialen waterstaat iu 
Ziiiilhnllanil, J. van der Vegt, tc 's-llage. 

Mcdemblik. tc 12 uren, in bet Koggriihuis van het ambacht 
Vier-Noorderkoggen : liet verlichten van vel uieuwingen en herstellingen 
aan de Nollesluis. beoosten Aardswond. Inl. bij den opzichter A. Kater 
Jz.. te Lambertschaag 

llordrei lil te 12'/, uren. t.n genieeiiteliuize: het uittrekken van 
oude-, het leveren en inheien van een dukdalf en bet verlengen van 
een koningpaal, op den Biesbos-li te Dordrecht, met dc levering der 
benoodigde materialen. 

V l l a g r , te 1 uur. dooi' burg. eu weth.: het leggen van riool-
leidingen, tot voortzetting der riolcering van Scbeveningen. 

Wecr l , te 4 uren, door den notaris ('lerex. bij W. Knapen: dc 
verbouwing vau het post-en-telegraafkanbior, met de woning van den 
directeur, te Weert. Inl. bij den besteder A. Keulen cn bij genoemden 
notaris. 

Ilnlalrrrn, 's avonds 8 uren, door C. Adriaansen, in Het Groenewoud: 
het bouwen van een woonhuis aan den straatweg van Borgon-op-Zonm 
naar Tholen. Inl. bij den architect II. II. 0. van Someren, te Bergen-
op-Zoom. 

Amsterdam, door burg. en weth.: lo. het verbouwen van de open-
harp lagere school le klasse no. 2, in de Valkenbiugerstiaat; 2o. bet 
verbouwen van de openbare lagere school le klasse, no. 6, in de Kerk
straat bij de Wccsporstraat; Ho. bet verluwden en gedeeltelijk verhoogen 
van de bruggen in dn Utrechtschesti-aat over dc Heeren- en Prinsen
grachten, eu bijbehoorende werken. Inl, voor no. 1 en 2, hij den 
stadsarchitect, raadhuis, kamer no. 101, voor no. 3. kamer no. 97. 

Illnsdag, 10 Febr. 

/.nuMe. te 3 uren, iu de Nieuwe-Stadsheibci'g: het bouwen van 
eene villa voor .1. K. G. van Heede. aan het Kleine-Weezenland, aldaar. 
Inl. bij den architect S. J. II. Trooster B.llz., aldaar. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot exploitatie van 
Staatsspoorwegen, aan het centraalbureau: lo.Bestek no. 82, het leveren 
van eiken wisselhout, in 2 perceelen. ten dienste van het Vernieuwings
fonds Liiik-Liinburg. Inl. aan het centraalbursau eu bij dien scctie-
iiigeiiieui' Ch. Reason, te Luik; 2o. Bestek no. 84, het leveren en inkepen 
van eikenhouten dwarsliggers in 5 perceelen, ten dienste van liet 
Vernieuwingsfonds Ahneloo-Salzbergcn. ltd. aan het centraalbureau en 
hij den sectie.ngenicui' M. .1. van Duijl, te Ziitfen. 

Rotterdam. in het Timmerhuis: de levering van 22 partijen 
iepenhouten bfllgstrooken voor l^jvoeringen, te zamen bevattende 4348 
stuks. 

Ilttltenpost. bij L. Postma: het bouwen eener huizing te Buitenpost, 
lui. bij J. M. van der Molen, aldaar. 

HorimdaK, Frbr. 
Ouderkerk a'd. Uttel, te 11 uren. iu het koffiehuis van A. Brnere 

aldaar: het maken van een geitouw, bestaande in machine- en ketel
huis, met schoorsteen, eene st ikolenborgplaats, benevens eene machi-
nistwoning en de benoodigde aardewerken, alles ten dienste van het te 
stichten stoomgemaal voor den Polder Nesse onder Ouderkerk a/d. IJsel. 
Aanw. als in het bestek vermeld. 

Kanlr im, te II uren, door burg. en weth.: lo. eenige heistellingen 
aan klinkcistraten en voetpaden in de gen nte; 2o. eenige herstel
lingen aan dc scholen en onderwijzei-swoningen iu de gemeente. Bilj. 
inzenden ten geiueentehllize, uiterlijk te 10 uren. 

's-llagv, te 12 uren, door bet ministerie van waterstaat enz.: lo. het 
maken van een watertoren op het westelijk gedeelte van bet centraal 
perse testation te Amsterdam, lui. bij den eerstaanwezend-ingenieui' 
bij de Staatsspoorwegen, te Amsterdam. Raming /' 22,400; So. bet 
leveren van 90.000 grenenhouten dwarsliggers, iu 3 perceelen. Inl. op 
liet bureau der Staatsspoorwegen, te 's-llage. Raming / 165,000; 3o. 
het maken en leveren van 2(10 ijzeren lantarenpalen, 80 armen en 
320 kopend lantarens, voor de S'taatsspioi'wogon. lui. op het bureau 
der Staatssitonrwcgen. te 's-Hage. Baining ƒ 7000. 

Zevenoar, te 12 uren, door het R.-K. kèrkbest.. in bet schoollokaal 
(genaamd De Vereeniging)) het bouwen van een toren met traptotvn 
bij de kerk. Inl bij tien architect A. Tope, te Utrecht. 

Klriip. te 3 uren,'door burg. en weth.: het bouwen eener schooien 
ondei'wijzei'swoning. met bijleveiing van de benoodigde materialen, 
alsmede het leveren en stellen van het noodige schoolameiiblement. 
Inl. bij den mr. timmerman Jan van de Ven, te Strijp. 

Nllkgat (bij Zevenborgen), door het best. vau den polder Crauwels-
gors. bij J. F. Kavelaars: lo. het maken vau bet machine-en ketelhuis 
met ko'lcnbeigplaats, en vermaken van de machinistwoning, op de 
plaats van den gedeeltelijk al' te breken molen des [toldei-s; to. het 
leveren en stellen van een' stoomwerktuig roet schepraden toebehooren, 
ten dienste van het met stoom bemalen van den polder. Inl. bij den 
civiel-ingenieur P. A. Korevaar, te Vrijenban. 

Ainaterdam, door den architect W. H est. namens dc stoomkofbe-
pclleiij nlnsulinde": het bouwen van eene fabriek met machine-gebouw, 

schoorstc-on enz. op de Zoutkeetsgraebt, no. 34—46, aldaar. Inl. aan dc 
fabriek. Prinseneiland 49—51. 

Ilonderdag. XI Febr. 
ti'iiliein. te 11 uren. door burg. en weth.: de levering cn het 

plaatsen van |nvt- en sierplanten voor de bloemperken binnen de ge
meente, enz. 

/.mille te 11 uren. in de Nieiiwe-Staelsherberg: het verbouwen van 
een huispereeel op tic Thoibeckegiacht van W. H. J. van Laer. Inl. bij 
de architecten W. & F. ('. Koch. 

Deventer, te 11 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur te Ztitfen, 
op bet bureau van tien hoofdopzichter van fortilicatien, aan tien Bak
oven: het maken van een welput eu regenbak met jionip achter do 
kazerne te Deventer. Inl. bij tb n eer-daanwezetul-ingenieur, te Zlltfeii 
en bij den Hoofdopzichter vali fortilicatien. te Deventer. Raming / 4740. 
Hilj. 'inzenden 20 Febr., vóór 3 uren, op bet bureau van tien iionfdop-
zichd'l' van forti' catiell, te Deventer. 

Ke-hledaiti . tt» 12 uren, door burg. en weth.: tie levering van 4 
ijzeren se'heopshoe'ien, elk wegende ongeveer 1150 KG. 

[tebewaril. te 12 uren, door burg. en weth.: bet aniovceren van 
het huis in de Polstraat, sectic A no. 425. en het bouwen van cen 
nieuw huis viMti* conciërgewoning, secretarie ca Teekening ligt ter 
inzage in »'t Rood Heit." Aanw. 16 Febr., te 12 uren. Bilj. inzonden 
2ii Febr., ter secretarie. 

kroningen, te I23,'. uren. door burg. en weth.: het bestraten van 
de Westerkade', niet hijlevi'tïng van alle btaiwstnllen, al'beitlsloonen, 
transporten enz. enz. Hilj. inzenden 20 Febr., op het raadhuis. 

A r n h e m , te 2 uren. ten kantore dergemeelitegasfabriek: de levering 
van 6,500 000 KG. Engelsche gaskolen. 

H a a r l e m , te 2 uren, door burg. eu weth.: het maken van eene 
nieuwe wasschei-ij. bet vergrooten tier vi-ouwenslaapzaal en eenige 
hiermede in-verband-staande werken in het stads-armen- en ziekenhuis. 
Inl. aan het gebouw der gemeentewerken. 

l'uiithi , door bet best. van den Tempelpoltlei', in het koffiehuis De 
Kap: bet maken, leveren eu stellen van con ijzeren schoorsteen cn 
bijkomende werken ten dienste van het stoomgemaal VOOf dien polder. 
Inl. bij den bouwkundige J. Mulder, te Gouda. Bilj. inzenden 20 Febr., 
bij den voorzitter J. Hz. Kruyt, alttaai'. 

Vrijdag, 21 Febr. 
Breda, te 11 uren. door den eei-staanwezend-ingeiueur. in Het Hof 

van Holland: het doen van voorzieningen tegen hooge waterstanden aan 
dc Koninklijke Militaire Academie, aldaar. Inl. op liet bureau van den 
eer-etaan wezen el-ingenieur en bij tien hoofdopzichter van fortificatiën, 
aldaar. Raming ƒ 3600. Bilj . , inzenden 21 Febr., vóór 3 uren. op het 
bureau van genoemden ingenieur. 

KommelMdlJk. te 11 uren, door bm-g. en weth.: tie levering van 
350 ftt* onilerhoudsgi'int. 

b e e s t » a r d e n . te 12 uren, ten geineeiitehuize van Leeuwaiileradeel: 
het verrichten van diverse werken aan de openbare lagere school te 
Wii-iluin. lui. bij den gemeenteopziebter Wesselius, te Huiziiin. Aanw. 
20 Febr., te 12 uren. Hilj. inzenden vóór 11 uren. 

Vrnloo , te 12 uren. door burg. cu weth: bet afbieke'ii van bet 
balkon, trappen enz., en het herstellen ervan aan het raadhuis. (Be-
noodigd ongeveer 25 Hl hardsteen: petit granit de l'Ourthe). 

/.nolle te 12 uren. door het tlagelijkseli best. van het waterschap 
.Mastenbroek, in He Keizerskroon: lo. het onderhoud der kunstwerken 
van bet waterschap geil. 3 jaren, van 1 Maart '84—2S Febr. '87; 2o. 
het vernieuwen van ele brug over de Oiide-Wcteiing bij den Boksem; 
So. het leggen van een nieuwe brug in de Nieuwe-Wetering (oostzijdej 
bij «De Prins"; 4n. bet recoiistrueet'cn tier bruggen 28 en 29 langs de 
le Groenesteeg. Inl. bij den poldermeester II. vau llieugel, te Used-
miiiden. Aanw. van no. 2, 3 en 4, 19 Febr., te 10 uien. te beginnen 
bij De Prins. 

Vioi-tle-lute, te 12 uren. door burg. en weth.: bet afbreken der 
oude- en bet bouwen eener nieuwe school, met hei stellingen aan de 
onilerwijzerswoning en de daarin gevestigde secretarie, lid. bij tien 
architect A. van der Haven, te Noordcloos. Aanw. 19 Febr., van 11— 
1 uur. 

'a-llage, te l uur. door het ministerie van waterstaat enz.: lo. het 
onderhouden en herstellen van bet Rijkspostgidioiiw te Veldoo, ged.'84, 
'85 en '86. lui. bij den bouwkundige voor tie Landsgebouwen in het 
2e district, te 's-llage cn bij den hoofdopzichte'r der Lanilsgebouwi*n J. 
.1. G. Rink es, te Breda. Aanw. 18 Febr., te 12 uren. Raming f 710; 
2o. het nut lei-honden van- en bet verricjiten van eenige herstellingen 
aan het Hijks|mstgehouw te Eindhoven, ged. '84. '85 cn '86. Inl. bij den 
Imuwkundige voter de Landsgebouwen iu het 2e district, te 's-Hage en 
bij den hoofdopzichter der Landsgebouwen ,1. J. G. Rinkes. te Breda. 
Raming ƒ 3540. 

AmmèrMool, te 1 uur, dooi- burg. en weth.: het bouwen van een 
nieuw raadhuis met velilwacbterswoning. Inl. bij den mr. timmerman 
S. van Diggelen, te Wel. Aanw. te 11 uren. 

Nijmegen , te 2 uren, door den burgemeester, de levering van het 
benoodigde bout voor het veer in '84. 

NommelHdlJk, te 3 uren, dooi' dijkgraaf en gezworens van tien 
polder Het Outlclaud, in dc Dnele: de levering van 500 H*onderhoudt-
en 500 M-; a.lllle'ggl'int. 

fürl jpskrrk, door burg. en weth.: lo. het bouwen van een onder-
wijzei-swoning te Pioterzijl, alsmede bet vertimmeren tier school, aldaar; 
2o. bet leveren dei- schoohneuhelen in die school. Biljetten inzimden 
vóór 3 uren, op bet gemeentehuis te Grijpskerk of bij den burgemeester, 

'üaterdag , X » Febr. 
/ . « o l i e . te 1 uur, dooi- burg. en weth.: de levering van 150,000 

Waalklinkcis en 150,000 Msolklinkers (Waalvonn). 
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Kampen, te l'/j uren, op het raadhuis: het leveren en leggen van 
235,000 klinkers, in pereeelen. 

Rotterdam . te 2 uren, door den architect J. Verheul Dzn.. in het 
gebouw genaamd «Irene": het houwen van een schouwburg aldaar. 
Inl. op het bureau van genoemden architect. 

Maandag, 25 I el>r. 

's-Mage, te iVL uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: liet afdammen, droogmaken, onder
zoeken en herstellen der Mallegatsluis tc Gouda, behoorende tot de wer
ken van den waterweg van Amsterdam naar Rotterdam. Inl. hij den 
hoofdingenieur in het 10e district en tien ingenieur in het noordelijk 
arrondissement van het 10e district, en bij den opzichter Van Echten, 
te Gouda. Aanw. IS Febr, Raming ƒ 26.ti0u. 

Kampen, te 11'/, uren, door het Jagelijksch best. van het water
schap Mastenbroek, JU het Hotel des Pavs-Has: het maken van p. m. 
850 M. pain weg op den Mseldijk, tusschen den grintweg en den afweg 
naar de Plas te IJselmuiden. lid. bij den [roldenueester H. van It reugel, 
te IJselmuiden. Aanw. 21 Kebr., te 10 uren. 

Amsterdam, te l ' / a uren. door de Huil. IJzeren-Spoorwegmaat
schappij, in het café-Krasnapolsky: lo. Bestek no. 325, het verrichten 
van onderhoudswerken op het gemeenschappelijk station Winterswijk; 
2o. Hestek no. ,12ft, het verbroeden en uitdiepen van slooten; 3o. Hestek 
no. 327, bet verrichten van timmerwerken; lo. Hestek no. 328, het 
verrichten van behang-, verf- en teerwerken; 5o. Hestek no. 320, het 
verrichten van metsel-, voeg-, pleister-, wit- en straatwerken. Alles 
ten dienste van de lijnen Amsterdam -Zntfen en Zutfen—Winterswijk. 

t. . . - K e r k door de kerkvoogden van 'Üekerk, hij Ven inga: bet af
breken en wederopbouwen eener voorhuizing op de plaats bij de kerk, 
aldaar, bij W. J. Sikma in gebruik. Aanw. 21 Kebr., te 11 uren. 

M M è l l , 2H Febr. 
Zwolle, te 10 uren, door het dagelyksch best. van het waterschap 

Salland in De Pauw: het herstellen van 2 doorbraken in de kade bij 
de Hoevenbrog. Aanw. 25 Kebr., tc 10 uren. 

's-Hoge. te l i uren, door liet ministerie van marine: het maken 
en stellen van eene nieuwe houten zeekaap op den Noord vaarde r, bij 
Terschelling. Inl. op 11) Kebr., hij den bouwkundige bij den dienst van 
het Loodswezen, aan het departement. 

II oen koop, te 11 uren, door het best. van het waterschap Hoenkoop, 
bij L. Muis: lx het maken, leveren en stellen van machine, centrifu-
gaalpomp. ketel en wat daartoe behoort; 2u. het maken van de gehouwen 
vooi de plaatsing van sub lo. genoemde machine en het maken van 
verdere tot de stichting van het stoomgemaal beboerende werken. Inl. 
bij II. Paul architect te Zevenhuilen. 

Lelden, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur te 's-Hage, 
in bet geniebureau indeDoele: het aanbrengen van drinkwaterleidingen 
en hrandkranen in kazernegchouwen te Leiden. Aanw. 21 Kebr., te 11 
uren, aanvangende in de kazerne aan de Morschpnort. Raming f 6000. 
Bilj. inzenden 25 Febr.. vóór 3 uren op genoemd bureau der genie. 

s-llage. te 2uren, door burg. en weth.: de levering van Engelsche 
gaskolen, ten dienste van de getneentegasfabriek, aldaar. 

Woensdag, 2Ï Febr. 
'•-Hage, te 11 uur. door het ministerie van waterst. enz.: het leveren 

van voorwerpen van gegoten en gesmeed ijzer, staal, koper en metaal, 
benevens bet bezorgen van smeden en werklieden tot het doen van 
herstellingen aan de Rijks-stoom- en andere vaartuigen, in gebruik bij 
het baggerwerk ten behoeve van de werken van de Merwede en Killen, 
in de provinciën Zuidholland en Noord bra bant. ged. het tijdvak, aan
vangende 1 April '84 en eindigende 31 Maart '85. Inl. op het hureau 
van den hoofdingenieur voor het 2e rivierdistrict Van Diescn, te's-Hage, 
bij den ingenieur De Bruijn, te Dordrecht, bij den Rijkswerktuigknndige 
Beiierinck, te Rotterdam en hij den buitengewoon opzichter Weenink, 
te Werkendam. Aanw. 2(1 Kebr. 

Harlingen, te 11% uren. door het dijksbest. van het waterschap 
.>Vijf-Deelen-Zeedijken-Buitendijks." in De Nederlanden: lo. het aan
leggen van eene steen glooiing, over eene lengte van 284.8 M„ en het 
daarnevens verhoogen en verzwaren van den zeedijk tusschen Surig en 
Harlingen, nevens steen 53. Inl. op de secretarie van het waterschap 
en hij den opzichter J. R. Posthuma. te Almenum. Aanw. 25 Kebr., te 
2 uren; 2o. de levering van 500 MS oude frieten en 1000 M 3 beste 
harde afbraak. 

'•-Hage. te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., ten 
dienste der Staatsspoorwegen: lo het rnaken en leveren van 200 tong
bewegingen voor spoorwissels. Inl. op het bureau der spoorwegen, te 
's-Hage. Raming ƒ 22,000 ; 2o. het leveren van 17,000 eikenhouten 
dwarsliggers. Inl. op het bureau der spoorwegen, te 's-Hage. Raming 
ƒ 50,000. 

Dardrccht, te I uur, ten kantore van de gemeentegasfabriek: de 
levering van ongeveer 75,000 RL. Engelsche gaskolen, ten dienste dier 
fabriek. 

Danderdag, 28 Febr. 
Hulst, te 11 uren, door het best der uitwatering langs den's-Hoer-

arendspolder (Ossonisse), in De K oning van Engeland: 1 o. het aanbrengen 
van 435 M. lengte buitenbei in met het verbeteren van een gedeelte van 
den zeedijk; 2o. het geheel nieuw leggen van: 

435 IP glooiing van gesorteerde Vilvoordsche steen, dik 25 c.M. op 
nieuw puin. 

1745 » glooiing van zuilenhazalt, lang 30 c.M. op 15 c.M. Waalpuin. 
2500 » glooiing van gesorteerde Domiksche steen, dik met dc puin 

45 c.M. 
3528 stuks eiken perkoenpalen, nieuw te leveren en te verwerken. 
2088 dennen perkoenpalen. 
2064 gecreosotoerdc dennen perkoenpalen. Aanw. 27 Febr., in den 

voormiddag. 
Katerdag, 1 Maart. 

Oosterland, te 10 uren, door het polderhest. van Ooster-en-Sirjans-
laml, in het Dorpshuis: de wegsverbetering en begrinting van 3 pereeelen 
polderwegen, gelegen onder Sirjansland en onder Oosterland, ter ge
zamenlijke lengte van 3727 sti-ekkende M., met bijlevering van de 
benoodigde materialen en bet halfjarig onderhoud. Aanw. 22 Febr., te 
11 uren, te beginnen te Sirjansland. 

Nneek, te 11 uren, door het dijksbest van Wijmbritseradeels ca. 
Contributie-zeedijken, in de Stadsherberg: het verhoogen en verzwaren 

van den zeedijk, over 994 M. lengte, ten noorden van den in '83 ver
hoogden dijk en strekkende tot den Stadsdijk tt? Hindeloopen. Inl. bij 
den dijksooziener O. Dijkstra, te Schuilenburg, onder Hindeloopen. 
Hilj. inzenden uiterlijk 20 Febr., bij den secretins der Contributie, te 
Sneek. Aanw. 26 Febr., te 11 uren. 

Utrecht, te 1 uur, door burg. en weth : de levering van hout
waren, ten dienste der gemeentereiniging in '84. 

Zwolle, door de Overijselscho Kanalisatiemaatschappij, bij den secre
taris Mr. Tb. de Meester: het maken en leggen eener nieuwe vaste 
rijhrug over den mond der Soestwetering, met hijlevering der materialen. 
Aanw. 26 Febr., te 11 uren. 

Franeker, in het gemeentehuis van Kranekeradeel: de levering van 
p. m. 600 BP grint aan den wal van de opslagplaats aan het groot-
scheepvaartkanaal tusschen Harlingen en Franeker. 

Maandag, 3 Maart. 
stratum, te 11 uren, door het R.-K. parochiaal kerkbest. bij Wed. 

Van de Ven: het houwen eener nieuwe kerk met sacristieën onverder 
hijbeliooren. met hijlevering van alles in het hestek aangeduid. Inl. bij 
den architect II. i . van Tulder, te Tilburg. Aanw. 25 Febr., bijeen
komst in genoemde herberg. 

Dinsdag, -ft Maart. 
Wllhelnilnadarp. te lui ., uren, door het dijksbestuur van den 

Wilhelmiuapolder, in het gemeentehuis: het maken van zinkwerken tot 
verdediging van den oever aan genoemden polder, in 1 perceel. Aanw. 
26 en 21* Kebr. 

Woensdag, .1 Maart, 
s-llage. te 11 uren, door liet ministerie van waterst. enz.: het 

bonwen van 2 dubbele ijzeren ophaalbruggen over de in-aanbouw-zijnde 
schutsluis in de gemeente Vreeswijk, behoorende tot de werken van 
den aanleg van een kanaal ter verbinding van Amsterdam met de 
Merwede. Aanw. 27 Kebr. te 11 uren. samenkomst aan de directiekeet 
te Vreeswijk. Inl. bij den hoofdingenieur Wellan. te Ktrecht en bij den 
ingenieur Kemper, aldaar. Raming ƒ 16,150. 

Vrijdag, 7 Maart. 
Zwolle, te 12 uren. door het prov. best: lo. het maken van een 

stroomduiker met bijbehoorende werken hij sluis no. 4 der Dedemsvaart 
Raming J 5060; Bo, het leveret) en stellen van den ijzeren bovenbouw 
eener draaibrug met vast gedeelte over het Lichtmiskanaal, en van een 
ijzeren balans voor de ophaalbrug no. 5 over de Dedemsvaart. Raming 
/' 3400; 3o. het maken van den onderbouw eener draaibrug over het 
Lichtmiskanaal en het verruimen van den mond van dat kanaal aan 
de Dedemsvaart Raming / -1945: 4o. het leveren van grint ten behoeve 
van het onderhond der provinciale grintwegen van de Lichtmis langs 
de Dedemsvaart naar Ileemse en langs de Lwtherhoofdwijk, in 2 per
eeelen. Raming: perc. 1 / 1120. perc. 2 f 2000, samen ƒ3120. Inl. bij 
den provincialen ingenieur A. Déking Dura, te Zwolle. 

Maandag, 10 Haart. 
Knkhulzen, te 1 uur. door buig. en weth.: het verstraten van 

eenige straten der gemeente, ter grootte ongeveer van 8000 M 1 . Inl. 
bij den gemeenteopzichter. Aanw. 7 Maart, te 10 uren. 

Woensdag, 12 Haart. 
's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., ten 

dienste der Staatsspoorwegen: het leveren en verwerken van stort-
steen ten behoeve van de overbrugging van het Hollandsen Diep, en 
het verrichten van herstellingen en vernieuwingen aan de rivierwerken 
gelegen aan den noordelijken oever van het Hollandsen Diep, tot de 
overbrugging behoorende, met het onderhoud dier werken tot 1 Mei 
*85. Inl. hij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, bij den arron-
dissementsingenieur De Bruijn en den opzichter Chevalier, beiden te 
Dordrecht. Aanw. 5 Maart Raming / 17,300. 

ƒ 14,550 
I 12,100 
- 11,544 
» 10,350 
I 9,955 
» 9,800.64' 

A F L O O P 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Kapelle a/d. IJsel, 28 Jan.: het bouwen van 

oen bouwmanswoning met aanhoorigheden, in 
den polder Prins-Alexander, op kavel 9 in af
deeling G, onder beheer van den architect W. 
Hrandsma Johz; ingek. 6 bilj., als: 
Roodenrijs en L. Berkel, Nieuwer-

kerk a/d. IJsel, 
W. v. Zijl, Kralingen. 
G. Donker, Zevenhuizen, 
W. v. Verre, Kapelle a/d. IJsel. 
C. Buijs. idem 
Gebr. D. Lock horst, Kralingen, 
nog niet gegund. 

Amsterdam, 8 Kebr.: het maken van eene 
hulpbrug voor eene dubbelt1 tramhaan Over de 
Singelgracht nabij de Muiderpoort, voor de 
Amsterdamsche Omnibusmaatschappij: hoogste 
inschr. was W. Ambagtsheer. te Amsterdam, 
voor / 10,650; minste inschr. ll.Ozinga, aldaar, 
voor ƒ 8240. 

's-llage, 8 Kebr.: het houwen van een houten 
leeds voor tijdelijk schoolgebouw; ingekomen 
21 bilj, als: 
L. Tromp, 
C Ci. Pauntit, 
J. Bernard, 
Tom en Van Bergen 

Henegouwen 
Th. .1. Mirande, 
C V, Maanen, 
J. L, Weides, 
C. Meijers, 
F. P. de Haas, 
Gebr. Houtman, 
L Blom, 
W. T. Weinekers, 
.1. Schillerli, 
C. v. Diest, 
M. C. Haaksma, 
II. K. de liaan, 
J. de Bruijn, 
J. H. de Svart & Zn., 
.1. Wijbrans, 
C. de Vogel, 
F. Lankerman. 

(•ranlngen, 8 Febr.: het gedeeltelijk afbre
ken en de wederopbouw eener nieuwe winkel-

te 's-llage. / 10,150 
» idem 

/ 
8,703 

» idern » 8,485 

idem 8.243 
» idem 8.080 

idem » 8,075 
V idem 1 7.«00 
» idem » 7.897 
| idem t 7.8114 
f idem 1 7,80(1 
• idem 1 7.553.05 
» idem • 7,544 
I idem » 7,370 
a idem i,0l)6 
f idem 6.96H. 
• idem 6.940 
• idem » 6,484 
» idem > 6,446 
i idem • 6 249 
• idem • 6,125 

idem s 5,877 

l ' l r r r h l , 9 Febr.: de aan- en verbouwing 
van eenige lokalen ter uitbreiding der afdeelin
gen voor onrustigen 3e klasse in het geneeskundig 
gestieht voor krankzinnigen, onder beheer van 
den arehitect I. H. J. van Luntercn; ingek. 16 
bilj., waarvan 2 van onwaarde, als: 
A. C. Vink, te Utrecht, ƒ 27.134 
J. A. v. Straatcn, » idem » 26.990 
J. v. d. Lip, » idem .•> 26,920 
K. Koers, I idem » 26,800 
li. Pisa, » idem >. 26,675 
L. Matter, » idem » 26,400 
G. J. v. Vloten, » idem < 26,397 
.1. M. Wolft", » idem I 26,200 
G. J. Cubes, » idem » 26,100 
It. J. v. Haaien, » idern » 25990 
Gebr. v. Leeuwen Wz.,» idem » 25,950 
.1. Krap, » idem . 25,450 
S. Ilijbiard, i idem » 24,830.60 
W. A. O, Jansen, > idem » 23,840 
gegund. 

Kanpemei r , 11 F'ebr.: hot afbreken eener 
oude- en het bouwen eener nieuwe behuizing, 
met bijlevering der materialen, voor den boek
handelaar J. Borgesius: ingek. 4 bilj., als 
,1. Dieters, 
E. Schrander, 
H. Vos, 
Joh. Buurke, 
gegund. 

A nts I rrda in . 
H. II. S M. van 
pereeelen: 

te Fokshain, 
Sappemeer. 

idem 
Koord broek; 

f 5174 
50110 
4990 
4897 

11 Febr.: de levering aan de 
eikenbouten dwarsliggers, in 2 

behuizing met vrijstaand pakhuis, ten dienste 
tan H. M. de lioer, onder beheer van den 
arehitect G. Nijhuis; ingekomen 7 bilj., waarbij 
1 van onwaarde, als: 

G. P. v. Erp, ƒ 5374 
J. Ilaupt, » 6243 
l„ Mulder. » 6196 
II. de Haan, » 4960 
H. Ilovingh, i 4913 
T. Holthuis Jr., » 4469 
gegund aan II. de liaan. 

Breuken», 9 Febr.: het verrichten van 3 
grondboringen aan liet calamiteuse waterschap 
Oud-en-Joiig-llreskens; ingek. 2 bilj., als: 
G lloogendoorn Kz., te Gicscndam / 1640 
J. H. liruns, . Arnhem, I 1465 

Arnhem, 9 Febr.: vanwege de Compagnie 
générale des conduitcs d'eau: het maken der 
gebouwen met tocbehooren voor de pompwerken 
der waterleiding te Arnhem: ingekomen 13 
bilj., als: 
J. l i . Stevens, te Arnhem, ƒ 99,250 
D. II. Magendans, » idem • 98,621 
Ton en Van Bergen 

Henegouwen, » 's-llage. » 94,673 
M. L. v. Spanje,' » idem » 89,769 
Gebr. v. Daalen, » Arnhem, » 88,648 
L. Brand I)z., Giesen-

diuu en P. P. Sertt, i Sliedrecht. • 88,697 
G. H. v. d. Heijden, , Arnhem. » 86,960 
P. Vlasinan, » Bodegrave, » 82.480 
h. Zuiderlioek, . Amsterdam, » 81,523 
>• v. Burk.Oosterbeck 

> Westervoort, » 73,222 
> Rotterdam, i 73,140 
. Naaldwijk, » 71,885 

perc. 1 perc. 2 mass; 
15000 half- 1000 vier-

ronde dwars- kante 
liggers dwarsligg. 

Jae. v. d. K:unp& 
Co. Leiden. / 3.365 f 4.10 / 64,57 

Herrem en La Porte, 
Amsterdam, 2.75 3.75 

J. II. v. Hoogerwou, 
Bokstel, 3.— 4.— 

B. L. Iluijvoets, Ambt-
Al lbo, 2.87 3.87 

J. II. Groothuis, 
Denekamp, 2.67 3.86 

J. N'ahuijs.Grocnloo, 2.66 3.70 
J. N. de' Haas & 

45.000 

43,680 

42,600 

42,300 
42,290 

42 239 

T. W. Ovenneer & Zo, te Leeuwarden, ƒ 6371 
Fontein en Tjallingii, 1» Harlingen, » 6200 
II. Jans & Co., » idem . 6179 
gegund. 

2o. 30 stuks zware eiken gordingen 
25 u lichte » » 
25 » ondennaatsche 1 

ingek. 4 bilj., als: 
It. P. Alta, te Makkum, ƒ 641.50 
Tj. Visser, » Workum. » 629 
f. W. Overmeer & Zn.,» Leeuwarden, » 621.60 
F. II. v. Eerden, » Aalten, » 565.90 

si.iilskitiiiial. 11 Febr.: bet verbouwen van 
eene veldwaehtel'swonillg in het dorp Onstwedde: 
ingek. 9 biljetten; hoogste inschr. was A. 
Hulzebos. voor ƒ 1349: minste inschr. P. Lintjes, 
voor _/ 929. 

'M-ilage. 12 Febr.: het maken van eene woning 
voor den dienst der verlichting te Maassluis; 
ingek, 8 bilj., als: 
J. v d. Vlagt Jr.. te Dordrecht, / 6360 
L. v. d. Kilt, . Maassluis, » 6248 
P. v. d. Hoeven, » idem • 5984 
.1. de Haan, » Maasland. » 5838 
M Vetteneer, » Maassluis, » 5700 
J. Slot, > idem . 5598 
J. Bout, » Bridle, » 5346 
C. de Quant, » idem » 4994 

iriilit'in, 12 Febr.: het bouwen van eene 
daglooneiswoiiing met deel, op een terrein bij 
de Stroolaan (Menthenberg). onder beheer van 
den architect A. R. Freem: ingek. 6 bilj., als: 
Gebr. v. Daale 
.1. I.angelaar, 
G. J. T. Iktrenbrug. 
.1. v. d. Staay, 
Alex. Hermans, 
G. Pothof, 

te Arnhem, 
» Oosterbeek, 
u Arnhem, 
1 idem 

idem 
idem 

/' 5982 
' 5980 

5970 
5930 
5345 
5333 

Sïihne, Wezel, 2.72 3.70 
J. A. v. d. Eerden, 

Bokstel, 2.57 3.60 
F'erd. Clercx, idem 
B. II. Clercx, idem 

J . J. v. d. Eerden 
Pz.. idem 

Larnbintte Vigneron, 
Brussel, 2.66 3.90 

L. Bennert en Fass-
binder, Antwerpen, 2.58 
VILsingen. 11 Febr.: het bouwen van een 

pand op het terrein der voormalige Marinewerf, 
onder beheer van den architect J. j Notenboom; 
ingek. 5 bilj., als: 

te Vlissingen. 
n idem 
» idem 
» idem 
» idem 

C. Maliepaard, 
.1. W. le Clercq, 
P. Monjé, 
C. Maters, 
.1. Heckcr Jz., 
gegund. 
Raming 

Gr.nlngen, 
behuizing met 

42,145 
41,450 
41,400 

39,590 

38,700 

/ 8900 
» 8730 
» 8532 
.. 8050 
» 7997 

Itellingw.lde, 12 Febr.: het amoveeren der 
diibholo-hasciilebrug over de Westerwoldsche-A, 
nabij de Hult, en bet daarterplaatse bouwen 
vao eene nieuwe draaibrug; ingekomen 9 
bilj., als: 
R. Pathuis, te Garnword, ƒ 4480 
II. de Hei der. » Ezinge, » 4337 
G. Ileikens, » Winschoten, » 4020 
II. Timmer, » Beert*, . 3980 
R. J. Bosscher. » Oudepekela, » 3768 
R. Havinga, » Winschoten, » 3730 
.1. G. Sluiter, » Hcllingwolde. » 3448 
P. Luitjes. » Stadskanaal, » 3280 
G. Hazelhof, » Oudepekela, » 3187 

Delft, 12 Febr.: de levering aan de artillerie-
gtnpnl en construetiemagazijnen van 5 hand-
biiindspruiten met toabeboorenj minste inschr. 
waren Reneker & Zonen, te Utrecht, voor ƒ 54 
per stuk. 

i n rtlit 12 Febr.: Hestek no. 392. het maken 
van twee abri's niet perrons, ten behoeve van 
eene halte aan de kruising van den weg van 
Zetten naar Andelst met den spoorweg van 
Hemmen naar Valburg; ingek. 11 bilj., als 

ƒ 8075 
bouwen eener 

op een terrein 

en W. Wissing, 
W. p. Muuren, 
G M. Roozcnburg, 
*• P. Opzoomer en 

C F. Eijkelcn, 
Helder, 9 F'ebr.: 

71,793 » Nijmegen, 
het doei; van verbeteringen 

JJ» ondergeschikt belang aan werken in de 
stelling van Helder: ingekomen 7 bilj., als: 
*• Hos, te Helder, ƒ 4572 
P. Spruit, 11 idem » 4450 
gebr. Janzen, » idem >' 4440 
jj' 'hunker, 1 idem » 4399 
J- J . v. Wijngaarden, • idem » 4280 
*• Graaft", » idem » 4255 
"• de Vries, » idem » 4247 
„ De laatste is als aannemer vourgedragen. 
Raming / 4600 

11 Febr.: het 
bovenwoning, 

gelegen aan den Zuiderbinnehsingel, kadastraal 
bekend Groningen, sectie I, no. 2222, met de 
leverantie van al het daartoe benoodigde, onder 
beheer van de architecten K. & li. Hoekzema; 
ingek. 14 bilj , als: 
G. Meulink, te Groningen, f 6462 
D. Edzards, » idem » 6442 
D. Dooijes, » idem » 6422 

ID. Jansen, » idem » 6386 
I F. Rodere, » idem • 6177 
J. Ilaupt, » idem » 6133 
D. Dalmolen, » idem 11 6085 
D. Diddens, » idem » 6050 
H. Kiel, » idem » 6999 
J. Ibelings, » idem 1 6989 
II. Janssen, » idem » 5988 
E. Peters, » idem » 5977 
J. de Vries, • idem t 5968 
J. Poelman, » idem » 5945 
gegund. 

Bol.wnrd, 11 Febr.: de levering aan het 
waterschap Wonserudeels-Zuiderzeedijken van: 

lo. 620 [alen a 62 d.M. lengte 
850 > a 53 1 » 
170 » a 41 » ' 
480 » a 351/,» » 

ingek. 5 bilj., als: 
Aar. Koekens, te Harlingen, / 6545 
Tj. Visser, » Workum, » 6526 

K. Rleeker, 
J. II v. d. Ven, 
J. F. Kerkholf. 
A. Heuuiiug. 
G. W. v. Ilesewijk, 
II. .1. v. Eldik, 
A. Janssen en F. Moll, 
L. II. Boutener, 
W. Kropman, 
J. II. v. Holten. 
C. F. Eijkelen, 

te Zutfen, 
n Arnhem, 
>> Nijmegen, 
» idem 
» Heutnen, 
» Ochten. 
I Hedel, 
• Tiel. 
» Nijmegen, 
• El'st. 

Nijmegen, 

f 3098 
'1 3030 

2987 
2950 
2S94 
2h79 
2797 
2792 
2749 
2690 
2646 

Ambt llardenberg. 12 Febr.: het verbouwen 
'van 3 scholen te Ambt-Hardenberg, onder be-
! heer van de architecten W. & F. C. Koeh; 
ingek. voor: 

{ Ileemse 2 bilj., als; 
• A. Hamhuis, te Ileemse. ƒ 1550 
; R. Koeslug » llardenberg. » 1397 

Cellendoorn 2 bilj.. als: 
R. Koeslag, ƒ 2 1 8 7 

; A. Hamhuis, » 2150 
hutten 3 bilj., als: 

W. Coster. te Dedemsvaart, f 6663 
K. A. Hakkert. . idem » 5673 
L. Smink en II. v. Dijk, » idem » 5595 

H o o r n , 13 Febr.: bet maken van eene geheide 
fundeering met graafwerk voor een gashouder; 
ingekomen 5 bilj. als: 
.1. Rustenburg, tc Hoorn, f 3258 
P. .1. Blauw, • idem » 2770 
Zonneveld, » Haarlem, » 2685 
Padding, » Hoorn, » 2H05 
H. Vollewens, 1» idem » 2589 
gegund. 

I L . r l e m . 14 Fehr.: het tweejarig onderhoud 
der stadswerken. Aanbesteed in 14 pereeelen: 

le perc. de stadsgebouwon; ingekomen 5 
bilj.. als: 
J. 'P. A. Nelissen, te Haarlem, ƒ 9786 

Ij. S. Velthuizen, » idem » 9640 
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te Haarlem, ƒ 1800 
• idem I 1250 

idem » 1200 
idem » 1200 

i idem » 1150 
idem • 1000 

» idem » 855 

D. A. lïraakenburg, Ie idem f 9580 
L. Klad, . idem » 9500 
C. Elfferg, » idem » 8500 

2e perc, de 68 huurhuizen van liet voormalige 
Oudemannenhuis; ingok. 7 bilj., als 
J. P. A. Nelissen, 
L. Klad. 
P. Verhagen ft Van 

't Wout, 
J. S. Velthuizen, 
\V. v. Schijndel, 
I). A. Bruukcnhurg, 
II. London, 

3o perc, de schoolgebouwen TOOT het middel
baar onderwijs; ingek. 3 bilj.. als: 
L, lllad, te Haarlem, ƒ 2560 
I). A. Bruakenhurg, » iilem » 2498 
J. S. Velthuizen, » idem i 2360 

4e perc, het gymnasium; ingok. 3 bilj.. als: 
D. A. Braakenbnrg, te Haarlem, ƒ 348 
1.. Blad, I idem I 300 
J. S. Velthuizen, » idem » 260 

5e perc., de schoolgebouwen voor bet lager 
onderwijs: ini;ok. 4 bilj, als: 
I.. lllad', te Haarlem, ƒ 3500 
J. 1'. A. Nelissen, » idem » 3260 
I). A. Braakonhurg, » idem » 2589 
J. S. Velthuizen, n idem » 2145 

6e perc. de meubelen voor bet lager onder
wijs; ingék, 4 bilj., als: 
L. Blad, 
Erdtsieck, 
J . S. Velthuizen, 
D. A. Braakonhurg, 

7e perc, de bouten-
ingok. 4 bilj., als: 
1'. Verhagen en Van 

't Wout, 
J. I'. A. Nelissen, 
I). A. Braakonhurg, 
B. /uithof, 

8e jx 
bilj., als: 
J. S. Velthuizen, 
Ü. A. Braakonhurg, 
J. I'. A. Nelissen, 
I*. Verhagen en Van 

't Wout, 
B. /uithof. 
('. Killer 

te 
bilj., 
J. S. Withuizen 
J. 1'. A. Nelissen, 
II. London, 
I). A. lïraakenburg, 
1'. Verhagen eu Van 

't Wout, 

Haarlem, 
idem 
klem 
idem 

u steenen 

Haarlem, 
idem 
Idem 
idem 

ƒ 1000 
.> 702 
» 600 
» 599 

bruggen; 

r 8500 
» 8140 
» 8048 

7975 
de houten wallen; ingekomen 6 

te Haarlem, ƒ 1735 
» idem » 1704 
» idem » 1675 

» idem i 1600 
B idem » 1548 
» idem » 1450 

perc, de steenen wallen; ingekomen 5 
ds: 

te Haarlem, ƒ 950 
9 idem » 888 
» idem » 827 
» idem • 808 

idem 800 

te Haarlem, f 222 
> Idem k 185 

idem » 182 

» idem » 180 
idem » 180 
idem l 175 

» idem » 167 
idem » 165 
idem • 151 

10e perc, bet Bmuworshofje; ingekomen 9 
bilj., als: 
J. S. Veldhuizen, 
J. Visscher Hz., 
J. I'. A. Nelissen. 
I*. Verhagen en Van 

't Wout, 
I. . Blad. 
II. Huykman, 
.1. Daudeij, 
I). A. Braakenbnrg, 
W. v. Scheijndel, 

11e perc, de Brouwersvaart: ingekomen 5 
bilj., als: 
J, S. Veldhuizen, 
.1. 1'. A. Nelissen, 
,1. Daudeij. 
I*. Verhagen en Van 

't Wout. 
I). A. Braakonhurg, 

12e perc. do huiten de stail 
ingok. 'i bilj., als: 
.1. Visscher Hz.. 
J. S. Velthuizen, 
.1. Daudeij, 
.1. P. A. Nelissen, 
I). A. Braakenbnrg, 
I'. Verhagen en Van 

't Wout, 

Haarlem, 
idem 
idem 

idem 
idem 

J 580 
» 550 
» 531 

> 500 
• 491 

elegen werken; 

laarlein, 
idem 
idem 
idem 
idem 

ƒ 525 
» 510 
» 482 
» 462 
» 455 

13e [tel 
bilj., sis: 
J. I'. A. Nelissen, 
II /uithof, 
J. Daudeij, 
D. A. Braakenbnrg, 
0, Killers, 
A. Biemond, 
I'. Verhagen en Van 

't Wout 

idem 400 
le Leidscho Vaart; ingekomen 7 

14e perc. 
bilj., als: 
D. A. Braakenbnrg. 
.1. Daudeij, 
B. /uithof, 

Haarlem, 
idem 
idem 
idem 
idem 

ilillegnm, 

n Haarlem, 
de Amsterdamsche Vaart 

te Haarlem, 
» idem 
• idem 

/ 1797 
» 1762 
• 1748 
» 1746 
» 1600 
• 1495 

• 1450 
ingok. 5 

/ 359 I 
» 355 
» 346 I 

.1. P. A. Nelissen, te Haarlem, ƒ 346 
P. Verbagen en Van 

't Wout, » idem » 326 
Het werk van elk perceel is den minsten 

inschr. gegund, 
Amsterdam, 14 Febr.: het houwen van eene 

dubbele villa te Wiik-aan-Zee, onder beheer van 
den architect P. F. Laarman; minste inschr. 
was Kniun. tc Beverwijk, voor / 18,300. 

Utrerht, 14 Febr.: het amoveeren van een 
buis, smiling enz. en het bouwen van een huis 
aan de Biltstraat I, 82, onder beheer van den 
architect W. J. ». Vogelpoel; ingekomen 10 
bilj., als: 

tc Utrecht, 
» idem 

J. ('orette, 
S. Bijlardt. 
J. Krab, 
1'. W. v. Vloten, 
Gebr, v. Leeuwen, 
I II. Vermeer, 
tl. Ebben* 
.1. II. de Vos, 
.1. A. v. Straaten, 
W. v. Liefland, 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

25.227 
20.950 
20.222 
19,767 
19,450 
18,940 
18,641 
18,570 
17.780 
16.996 

B I J V O E G S E L 
VAN 

D E O P M E E K E K 
van ZATERDAG 23 FEBRUARI 1884. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Maandag, 2A Pefci». 

(•assclternleveen, tc 11 uren, door burg. on weth. van Gasselte: 
het houwen van eene school te Gasselte, met hijlevering der materialen, 
lnl. hij den architect G. Stel, te Assen. (Herbosteding.) 

's-llagc, te i 11 ., uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het |in>v. béat., het afdammen, droogmaken, onder
zoeken en herstellen der Mallegatshiis tc Gouda, hehooreiide tot de wer
ken van den waterweg van Amsterdam naar Rotterdam, lnl. hij den 
hoofdingenieur in het 10e district en den ingenieur in het noordelijk 
arrondissement van het 10e district, en hij den opzichter Van Echten, 
te Gouda. Raming ƒ 26.600. 

Kampen, te lltjl uren, door het. dagelijksch host. van het water
schap Mastenbroek, ui het Hotel des Pays-Ras: het maken van p m. 
850 M. puinweg op den IJsoldijk, tusschen don grintweg en den afweg 
naar de Plas te IJselinuiden. fid. bij den poldermeester !l van lïreugel. 
te Usehiiuideu. 

Amsterdam, te VL uren. door de Moll. IJzeren-S| toer wegmaat-
schappij, iu het café-Krasuapolsky: lo. Bestek no. 325, het verrichten 
van onderhoudswerken op het gemeenschappelijk station Winterswijk; 
2o. Bestek no. 326, het verbroeden en uitdiepen vanslooten; 3n. Bestek 
no. 327, het verlichten van timmerwerken: 4o, Bestek no. 328, het 
verrichten van behang-, verf- en teerworken; 5o. Bestek no, 8S9, het 
verrichten van metsol-, voeg-, pleister-, wit- en straatwei ken. Alles 
ten dienste van de lijnen Amsterdam Zullen en Zutfen—Winterswijk. 

Dra*: hl in . te 4 uren, in de consistoriekamer der Christelijk Gere
formeerde gemeente: het verhoogon en vergrooten van het kerkgebouw, 
lnl. hij den architect D. D lJuursma. aldaar. 

tilekerk, door de kerkvoogden van Giekerk, bij Ven inga: het af
breken en wederopbnuwon eener voorhuizing op de plaats bij de kerk, 
aldaar, bij VV. J. Sikuia in gebruik. 

Dinsdag, 2H l'ehr. 
/ n o l l e , te 10 uren, door het dagelijksch host. van het waterschap 

Salland. in De Pauw: het herstellen van 2 doorbraken in de kade bij 
de Uoevenbrug. Aanw. 25 Fehr., te 10 uren. 

'a-Hagc. to li uren, door liet ministerie van marine: het maken 
en stellen van eene nieuwe houten zeekaap op den Noordvaarder, hij 
Terschelling. 

Iloenkoop, te II uren, door het best. van het waterschap Hoen koop, 
bij L. Muis: lx het maken, leveren en stollen van machine, centrifu-
gaaljiomp, ketel en wat daartoe behoort; 2o. het maken van do gebouwen 
vooi de plaatsing van sub lo. genoemde machine en het maken van 
verdere tot de stichting van het stoomgemaal behoorende werken. Inl. 
bij H. Paul. architect te Zevenhuizen. 

Lelden, te 11 uren, door don eei-staanwezend-iugenieur te 's-Hage. 
in het geniebureau inde Dooie: het aanbrengen van drinkwaterleidingen 
en brandkrauon iu kazernegebod wen te Leiden. Raming ƒ 6000. Bilj. 
inzenden 25 Febr., vóór 3 uren, op genoemd bureau der genie. 

Drummen . te 2 uren. in het hotel 't Kromhout: belangrijke ver
nieuwingen en herstellingen aan het kerkgebouw der Hervormde 
gemeente te Brommen, Inl. bij den opzichter J. C. Carmiggelt, aldaar. 
Bilj. inzenden vóór 12 aren, in de kantoorbrie ven bui van notaris Van 
dei- Bussen, aldaar. 

's-llage. te 2 uren. door burg. on weth.: de leveling van Engelsche 
gaskolen, ten dienste van de gcmeeiitegasfabriek, aldaar. 

Rotterdam, iu bet Timmerhuis: lo. de levering van 10 ijzeren 
schutten voor urinoirs, met het opstellen : 2o. verschillende hardsteen-
werken: 3o. ongeveer 36 M* leiplaat. 

Weenxdag. 27 Febr. 
'«-Hoge, te 11 uur. door hot ministerie van waterst. enz.: hetleveren 

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 Rijks-stoom- en andere vaartuigen, in gebruik bij 
bet baggerwerk ten behoeve van de werken van de Merwede en Killen, 
in de provinciën Zuidholland en Noordbrahant. god. het tijdvak, aan
vangende 1 April '84 en eindigende 31 Maart '85. Inl. op het bureau 
van den hoofdingenieur voor het 2e rivierdistrict Van Diesen, te's-llage, 
bij den ingenieur Do Bruiju. te Dordrecht, bij den Rijkswerktiiigkundige 
Beijcrinck, te Rotterdam en hij den buitengewoon opzichter Weenink, 
te Werkendam. 

PelKe, te II uren. door eigenaren van panden, gelegen aan den 
Nieuwe-Velddijk. aldaar, bij R. Ensing: de bestrating van dien weg, 
ter lengte van 232','j str. ML. met bijlevering van de henoodigde veld-
keien. (Eene groote partij keien ligt ter plaatse te ki«»p.) Inl. hij den 
burgemeester van Poize. 

Ilarllngen, te 11% uren, door het dijkshest. van het waterschap 
^Vijf-Deelen-Zeedijken-Buitendijks," in Be Nederlanden- lo. het aan
leggen van eene steenglooiiug, over eene lengte van 284.8 M.. en het 
daarnevens verhoogen en verzwaren van den zeedijk tusschen Surig eu 
llarlingen, nevens steen 53. Inl. op de secretarie van het waterschap 
eu bij den opzichter J. R. Posthmaa. te Almeiiuin. Aanw. 25 Febr., te 
2 uren; 2o. de levering van 500 M 3 oude Friezen en 1000 M;' beste 
harde afbraak. 

's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., ten 
dienste der Staatsspoorwegen: lo. het maken en leveren van 200 tong-
bewegingen voor sponrwissek lui. op bet bureau der spoorwegen, te 
's-Hage. Raming ƒ 22,000; 2o. het leveren van 17.000 eikenhouten 
dwarsliggd*. lnl. op het bureau der sjtoorwogen, te 's-Hage. Raming 
ƒ 56.000. 

Dordreeht, tefl uur, ten kantore van de gemeentegasfabriek: deleve
ring van ongeveer 75,000IIL.Engelsche gaskolen, ten dienste dier fabriek. 

Heldor, savonds 8 uren, in Musis Sacrum: het houwen van een 
schoollokaal en vergaderkamer voor de Israelietische gemeente, aldaar. 
Inl. bij den architect N. J. Leijer, aldaar. 

Donderdag, 2S Febr. 
Hulst, te II uren. door bot best. der uitwatering langs den's-Heer-

arendspolder (OssenisseJ, in Do K oning van Engeland : lo. het aanbrengen 
van 435 M. lengte buitenberm met het verbeteren van een gedeelte van 
den zeedijk; 2o. het geheel nieuw leggen van: 

435 IP glooiing van gesorteerde Vilvoordsche steen, dik 26 c.M. op 
nieuw puin. 

1745 » glooiing van zuilenbazalt, lang 30 c.M. op 15 c.M. Waalpnin. 
2500 » glooiing van gesorteerde Dorniksche steen, dik met de puin 

45 c.M. 
3528 stuk« eiken perkoenpalen. nieuw te leveren en te verwerken. 
2088 dennen perkoenpalen. 
2064 gecreosoteeide dennen perkoenpalen. Aanw. 27 Febr., in den 

[ voormiddag. 
Haarlem , te 2 uren. door burg. en weth.: hot maken van liolee-

I ring, bestrating eu beschoeiing, benevens bet opbrengen van steenkool-
I sintels, iu de Spoor we gst raat en langs de Del ft kade aan den Zijl weg. 
j lui. aan hot bureau van de gemeentewei ken, Koningstraat 2, aldaar. 
I 's-lloseh, door bet waterschapsbest. van het Laag-llemaal, bij den 
I voorzitter M. Keukenschrijver: lo. de levering dor iiiachiiiekolen. le 
I qualiteit. voor 1884. te leveren en te moten iu de loods aan hetstoom-
I gemaal bij de Blauwesluis: 2o. idem van grove onderhoudsgrint van de 
I Waal, vrij op don wal te leveren op de aan te wijzen losplaatsen, 

waarvoor' monster is te zien bij het bestuurslid G. Pompen, to Alem. 
Vrijdag, 2 » Febr. 

's-llage, te 1 uur. door hot ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhouden en herstellen van het post-en-tolegraafgebouw te Neuzen, 
van den ilag der goedkeuring van de aanbesteding tot 31 Dec.'86. Inl. 
bij den bouwkundige van do Laudsgebouwon in het 2e district, te 
's-Hage en hij don opzichter J. J.jG. Kink es, te Breda. Raming ƒ 1700. 

's-llage, te 1 uur. door burg. en weth.: het leggen van een 
riool in de Verlengde Van-Ravesteijustraat, aldaar. 

Meenwijkervtold, te 1 uur. door burg. eu weth.: het maken van 
een klinkerweg, lang 37Ü4 M. met bijlevering van materialen. Aanw. 
to V uren. door den architect T. F. Ilulstijn, aldaar. 

s t e e n » i jk , te 2 uren, iu het. gemeentehuis: het opmaken der 
aardebaan en het loggen van een kl.nkerweg, lang ongeveer 1200 M. 
Aanw. te U uren. 

Helmond, te 5 uren, door burg. en weth.: het vernieuwen van een 
gedeelte keibestrating, ter grootte van ongeveer 3500 M 1 . mot het ver-
straten van 300 M 1 oude keien; het leveren en plaatsen van ongeveer 
650 M' Engelsche rioolbuizen, met da ar hij be hoon nde zinkputten, roosters 
en verdere werken. Inl. hij den geuieèntearchitect M. Dreesen. Aanw. 
25 en 20 Fehr., to 10 uren. 

's-Boseli. 'savonds 7 uren, door het college van rogenten over de 
Godshuizen eu de algemeene armen: do levering van 8000 HL. steen
kolen, ten behoeve dier instelhngan. 

l i rei lil , door de Nederl. Rijnspoorwegmaatschappij: het leveren 
van 1606 stuks eikenhout voor wissels, in 4 perceelen. 

Zaterdag, I Maart. 
Oosterland, te 10 uren. door het polderbost. van Uostor-en-Sirjans-

land, in hot Dorpshuis: do wogsverbetering en begrinting van 3 perceelen 
polderwegen, gelegen onder Sirjansland en onder Üosterlaud. ter ge
zamenlijke lengte van 3727 strekkende M., met bijlevering van de 

[ henoodigde materialen en het halfjarig onderhoud. 
I 's-Hosch, te 10 uren. door burg. en weth.: lo. het houwen eener 

brugwuchterswotiing nabij don havenmond; 2o. het vernieuwen van het 
! dak hoven 2 leszalen, het uitbreken, verplaatsen en vernieuwen van 
I licbtkozijnen met ramen, schoorsteei.en enz., behoorende tot de teeken-
I school. Aanw. 28 Febr., resp. te 10 en te 11 uren. 

s m r k . te 11 uren. door het dijkshest. van Wijmbritseradeels ca. 
I Contributie-zeedijken, in de Stadsherberg: het verhoogen en verzwaren 
I van den zeedijk, over U'J4 M. lengte, ten noorden van den in '83 ver-
i hoogden dijk en strekkende tot den Stadsdijk te llindeloopen. Inl. bij 
i don dijksopziener O. Dijkstra, te Schuileuburg. onder llindeloopen. 
j Bilj. inzenden uiterlijk 20 Febr.. hij den secretaris der Contributie, te 
I Sneek. Aanw. 26 Febr., te 11 uren. 

Kurlg, te 11 uren. door het dijkshest. van hot waterschap Vijf-Declen-
Zeedijken-Buiteiidijks, bij Wed. M. A. Dijkstra: eenige storm schade wer
ken, als: heiwerk, hezoding en herstelling van voelingen, benevens 
kistvulling. in perceelen. Inl. tor secretarie van hot waterschap, te 
llarlingen en bij den opzichter J. R. Posthuma, te Ahnenum. 

Winner* eer. te 12 uren, door burg. en weth.: hot vergrooten en 
veranderen der school voor kosteloos onderwijs aan de Marktstraat, 

I aldaar. Aanw. 27 Fehr., te 12 uren. 
Buitenpost, te 12 uren, door don burgemeester van Achtkarspeleu: 

j het bonwen van eene nieuwe school en oiiilerwijzerswoiiing te Rotte-
l valle, met de noodige materialen, schoohueiibeieu enz. iu 1 perceel 

Bestek 011 teekening bij den gemoor.tearchiteet A. Volding, te Buiten
post Aanw. 27 Febr., te 11 uren. 

Kolde, te 12 uren, door de Herv. gemeente, bij J. Ottens: het af
breken der bestaande- en het bouwen van eene nieuwe pastorie, met 
bijlevering der tekort komende materialen, lui. hij don architect G. 
Stel, te Assen. Aanw. 26 Fehr., te 12 uren. 

Utrecht, te 1 uur. door burg. en weth: de levering van hout
waren, ten dienste der gemeenteroiniging in '84. 

Zwolle, door de Overijselscho Kanalisatiemaatschappij, bijdensecre 
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taris Mr. Th. de Moester: het maken en leppen eener nieuwe vaste 
rij brug over den mond der Soestwetering, met Injlevering der materialen. 
Aanw. 20 Febr., te 11 uien. 

Franeker, in het gemeentehuis van Era nek e rad eel: de levering van 
p. m. 6u0 IP grint aan den wal van de opslagplaats aan het groot-
echeepvaart kanaal tusschen Harlingen en Kraneker. 

Abbega, door kerkvoogden der Nederl. Ilerv. gemeente: hot afbreken 
der bestaande- en het bouwen eener nieuwe school voor Christelijk 
onderwijs, met onderwijzcrswoning c a . aldaar. Inl. hij den architect 
1'. de Jong Jz., te Honnnerts. Aanw. 28 Febr., te 10 uren. 

Maandag, 3 Maart. 
's-Bo*eh, te 10 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur, in het eehouw op den Uilenburg: het maken van een privaatgehonw hij de 

lortelkazerne. en een reiuigingslokaal iu deTolbrugkazerue. aldaar, liilj. 
inzenden 2 Maart, vóór 3 uren, op het bureau van genoemden ingenieur, 

stratum, te 11 uren. door het R.-K. parochiaal kerkbest. bij Wed. 
Van de Ven: het houwen er nieuwe kerk met sacristieën en verder 
by behooren, met bijlovoring vau alles in het bestek aangeduid. Inl. bij 
den architect II. J. van Tulder. te Tilburg. Aanw 25 Febr., bijeen
komst in genoemde lui berg. 

Kasmaleii. te 1 uur. door het host. der geneeskundige inrichting 
voor krankzinnigen Coudewator: het verven en schilderen van ai de 
gebouwen der inrichting. Voorwaarden bij den directeur der inrichting, 

Amsterdam. te H/ | uren, door de Hollandsche IJ ze ren-spoorweg
maatschappij, in het cafë-Krasnapolsky: het verrichten vau de onder
houdswerken langs tien spoorweg Amsterdam—Rotterdam en Helder— 
Uitgeest, als: Bestek no. 330, het verbroeden en uitdiepen van slooten; 
Bestek no. 331, het uitvoeren van timmerwerken; Bestek no. 332. het 
veirichlen van behang-, verf- en teerwerken; Bestek uo. 333, het ver
richten van metsel-, voeg-, pleister- en straatwerk. Mik Bestek verdeeld 
'ui 8 perceelen. Inl. op het bureau van den ingenieur van den weg, 
te Amsterdam. 

Amsterdam, door burg. en weth.: de aanleg van een pneumatisch 
buizennet, volgens het tweeledig rioolstelsel van Liernur. in de nieuwe 
wijk tusschen de Ruvsdaclkade en den Aiustel. Inl. hij dc lirma Licrimr 
& De Bruijn Kops, Nassau kade 117, van 10—12 uren. 

Rotterdam, in het Timmerhuis: de levering van 1,000,000 KG, 
Engelsche gaskolen. 

Mrhiedam, door de directie der gemeentegasfabriek: het maken, 
leveren en stellen van 6 zuiveringskisteu. Inl. bij den directeur. 

ll|u«diiK< * Maart. 
Amsterdam, te 10 uren door den, majooreerstaanwesend-nigenieur, 

op het hurt-au der genie: het houwen van een magazijn voer ainbu-
lanccniatcricel te Amsterdam, Haiuing J 12 000. Bilj. inzenden 3 Maart, 
vóór 3 uren. op het bureau der genie. 

Wtlhelmlnadorp, lo te 10' , uren, door hot dijksbestuur \an den 
Wilhelininapolder, iu het gemeentehuis: het maken van zinkwerken tot 
verdediging vau den oever aan genoemden polder, iu 1 perceel. Aanw. 
26 en 20 Febr.: 2o. te 11 uren, door den calamiteusen Oostbeveland-
polder: liet maken van zinkwerken tot verdediging van den oever van 
dien polder. Aanw. 26 en 20 Febr. 

's-llage, te 11 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur. in do 
Nonnaa[schietschool: het bouwen van privaten bij de Oranje- en 
Frederikskazernen, te 's-llage. Aanw. 26 Febr., te 11 uren. Raming 
ƒ 6850. Bilj. inzenden 3 Maait, vóór 3 uren, op het bureau der genie. 

Woensdag, *s Maart. 
's-llage. te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz.: het 

bouwen van 2 dubbele ijzeren ophaalbruggen over de in-aanbouw-zijiide 
schutsluis in de gemeente Vreeswijk, beboerende tot de werken van 
den aatdeg van een kanaal ter verbinding van Amsterdam met de 
Merwede. Aanw. 27 Febr. te 11 uren. samenkomst aan de directiekeet 
te Vreeswijk. Inl. bij den hoofdingenieur Wellan. te I'trecht en bij den 
ingenieur Kom por, aldaar. Raming / 16,150. 

Breda, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur, iu het Hof 
van Holland: het voorzien in middelen tegen brandgevaar bij kazerne
gebouwen te Breda. Inl. op het bureau der genie en bij den hoofd
opzichter van fortificatiën, aldaar. Raming ƒ 1000. Itilj. inzenden 4 
Maart, vóór I uren, op het bureau van den eerstaanwezend-ingenieur. 

Alfen-en-Klel, te II1., uren, door burg. en weth.: het maken der 
aardchaan en niet le soort klinkers bestraten daarvan, in 2 gedeelten, in 
de kom der gemeente Alfen, samen lang 860 M. Int bij burg. en weth. 
en bij den opzichter van den provincialen waterstaat J. II. de Werd, 
te Oosterhout. Aanw. 4 en 5 Maart, te 0 uren. Raming ƒ 5574. 

Amsterdam, te 4 uren, door de ingenieurs-architecten W. van 
Lookoren Campagne ft E. Confold von Fel bert, iu De Brakke Grond: 
het sloopen van een perceel, in de Nes, boek Rivierviscluuarkt, en 
daarterplaatse op de fiinilaiueiitmuren opbouwen van een gebouw mot 
kantoorlokalen, monsterkamers enz. Aanw. 1 Maart. 

Lemmer, ter secretarie van het waterschap Zeven-Grietenijeii-on-
Stad-Slooten : lo. het verhoogen en verzwaren van 5 dijkvakken ten 
oosten de hommer, van Spokershek tot nabij Lanunertsoord, lengte 
2825 M.. benevens het verzwaren van een gedeelte kadijk in bet Buiten-
dijksland. lengte 350 M. Raming f 65,305; 2o. het verhoogen en ver
zwaren van den zeedijk, van den Statendijk op Schooterzijl af west
waarts tot 2 hekken by Lanunertsoord, lengte 2764 M. Raming f 64.100. 
Aanw. dooi- den opzichter E. II. van Noord, van 26 Febr. af. 

Oollgensplaat, door burg. eu weth.: de levering van p. in. 600M3 

gewasschcn grint. Bilj. inzenden uiterlijk 4 Maart. 
Donderdag , « Maart. 

Kk-en-Wlel, te 12 uren, in het veerhuis van Van de Pol: het 
bouwen van een woonhuis bij de hoeve nEngelinahof", aldaar, voor 
rekening van C. A. E. van den llonert. lui. hij de architecten J. I\ F. 
van Rossom &. W. J. Vuyk, Weteringplantsoen 84e, te Amsterdam. 
Aanw. 3 Maart, te 12 uren. 

Harlingen. te 1 uur, door burg. en weth : het dempen en lioloeren 
van oen gedeelte der Voorstraat met Rinncrspijp, Aanw. 1 Maart. 

Vrijdag, 7 Maart. 
Zwolle, te 12 uren, dooi- het prov. best.: l o . het maken van een 

stroomduiker met bijbehoorende werken bij sluis no. 4 der Oodeirisvaart. 
Raming j 5060; l o . het leveren en stellen van den ijzeren bovenbouw 
eener draaibrug met vast gedeelte over het Lichtmiskanaal, en van een 

ijzeren balans voor de ophaalbrug no. 5 over de Dedemsvaart. Raming 
/'3400; 3o. het maken van den onderbouw eener draaibrug over het 
Lichtmiskanaal en het verruimen van den mond van dat kanaal aan 
de Dedemsvaart. Raming ƒ 4045: 4o. het leveren van grint ten behoeve 
van het onderhoud der provinciale grintwegen van de Lichtmis langs 
de Dedemsvaart naar Heemse en langs de Lutherhoofdwijk', in 2 per
ceelen. Raming: perc. 1 / 1120. perc 2 / 2000, samen /:Ü2U. Inl. hij 
den provincialen ingenieur A. Déking Dura, te Zwolle. 

's-llage. te I uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 8*/,-
jarig onderhoud van- en het doen van eenige herstellingen aan het 
Rijkspostgebouw te Groningen, lui. bij den bouwkundige roof de 
Laiidsgohouweri in het le district. Aanw. 20 Febr. Raming ƒ 5100. 

Katerdag, * Maarl. 
Staveren, te 11 uren, door hot dijksbestuur van het waterschap 

Hemelumer-OMephaert en-aanhoorige-Zeedijkeii. in het waterschajis-
huis: lo. het verrichten van eenige ge woon -onder honds werk en aan de 
zeewering van het waterschap; 2o. het afgraven van 500 M* grond van 
de Cnntribiitiofenne, bezuiden Staveren, en verwerken van dien grond 
over de Zuiderzeedijken j So. het vernieuwen vau 75 M. lengte hoofd-
bougel, rniddelbeugel en hiunenkistpaalregel, en bovendien nog 41.60 
M. hiunenkistpaalregel aan den Nieuwlanderdijk; 4o. het leveren van 
300 stuks nieuwe 62 d.M. grenen palen, 100 M. nieuwe c.M. grenen 
gordijnen. 140 M. nieuwe % c.M. grenen gordingen 100,01)0 KG. brik, 
in verschillende perceelen; 5o. het leveren van 60 M : t grint voor de 
rijwegen; 00. idem van 100,000 KG. brik voor reserve; 7o. a. het 
verhoogen en verzwaren van het dijkvak »Schraainshiein", benoorden 
Staveren, lang M4 M., en het reconstrueeren der tegen dat dijkvak 
liggende steenglooiing, h. het leveren voor dat werk vau 1,100,000 KG. 
brik. hij partijen van 100,000 KG.. >: het leveren voor dat werk van 
1,100,010 KG. zuilenbazalt (45—55 cM lengte en 15—30 cM. dikte), in 
verschillende perceelen. Inl. bij de opzichters. Aanw. van no. 7, 6 
Maart, te 11 uren. 

Maandag, 10 Haart. 
Kunipl , te 11 uren, door notaris Van Kossel. bij Van Doesburg: het 

verbouwen van zijn woonhuis, lui. bij dim architect A M. A. Gulden, 
te Zaltbouimel. 

's-llage, te LI1/) uren, doorliet ministerie van watent enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het maken van een bazaltstoeuon dam op hot 
strand langs de haven van Goedereode. Inl. bij den hoofdingenieur in 
het 10e district, te 's-Hage, hij don ingenieur in het zuidelijk arron
dissement van het 10e district, te Brielle en hij den opzichter Dalebout 
te Goedereode. Aanw. 3 Maait. Raming J 12,350. 

link huizen. te 1 uur. door burg. en weth.: het verstraten van 
eenige straten der gemeente, ter grootte ongeveer van 80'JO Hl*, lui. 
hij den gemeenteopzichter Aanw. 7 Maart, te 10 uren. 

Rotterdam, te 3 uren: de levering van 2.600,000 KG. Duitsche 
steenkolen, ten behoeve van de stoommachines der drinkwaterleiding. 

Woensdag, 12 Haart. 
's-llage, te 11 iron, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van 4 dwarskribbon onder de gemeente Driel (Heteren), prov. 
Gelderland, langs den linkeroever van den Nederrijn, tusschen de 
kilometerraaien 32 en 31 der herziene rivierkaart. Inl. bij den opzichter 
Van den Toorn, te 's-Hage. hij den ingenieur Castendijk. te Utrecht en 
hij den opzichter Van Ualgoov. te Pannerdon. Aanw. 5 Maart. Raming 
/ 8876. 

's-llage. te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: lo. het 
verrichten van haggerwerk tot verbetering van het vaarwater tusschen 
de beide leidammen in het Zwolsche Diep en daarbuiten in zee. Aanw. 
5 Maart. Raming / 0.77 per M 3 ; 2o. het verrichten van haggerwerk 
tot verbetering van het vaarwater in het Zwarte water, tusschen den 
mond der Vecht en Hasselt. Aanw. 5 Maart. Raming J 0.45 per M : t. 
Inl. voor heiden hij don ingenieur Van don Toorn, te 'sdlage en bij den 
ingenieur Ramaer. te Kampen, 

's-llage, te 12 uren, door bet ministerie van waterst. enz., ten 
dienste der Staatsspoorwegen: het leveren en verwerken van stnrt-
steeu ten behoeve van de overbrugging van het Hollandseh Diep. en 
het verrichten van hei-stellingen en vernieuwingen aan de rivierwerken 
gelegen aan den noordelijken oever van het Hollandsen Diep, tot.de 
overbrugging behoorende. mot het onderhoud dier werken tot 1 Mei 
'85. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen. te 's-Hage, bij den arron-
dissomontsingenieur De Bruijn en den opzichter Chevalier, beiden te 
Dordrecht. Aanw. 5 Maart. Raming / 17,300. 

Vrijdag, 14 Maart. 
Kats, te 11 uren, door liet best. der waterkeering van den calami

teusen Leondert-Abraliainpnldor: het aanloggen en onderhouden van 
buitengewone werken op bet strand en op den onderzoesehen oever 
van den polder. Aanw. 7 Maart, van 3—5 uren en 10 Maart van 0— 
11 uren. Raming /' 50,540. 

Honderdag, 20 Maart. 
Kist, te 12 uren, door den dijkstool van het polderdistrictOverbetuwe, 

iu het Ambtshuis: het verhoogen en verzwaren van een gedeelte van 
den Rijnhandijk onder Driel, ter lengte van ongeveer 1300 M. lui. bij 
den dijkmeester van Overbetuwe, te Gent. Aanw. 10 Maart, te 
10 uren. 

Middelburg, te 2 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan liet 
gebouw van het prov. best.: lo. (Herbesteding) het maken van een gebouw 
voor sluisporsoneel te Sas-van-Gend. Gewijzigde raming / 18,000; 2o. 
(Aanbesteding) het maken van een tweede gebouw voor sluispei"soneel 
met bijbehoorende wei ken te Sas-van-Gend. Raming f 22,100. Inl. bij 
den hoofdingenieur in het 11e district, te Middelburg en bij den inge
nieur, te Neuzen. Aanw. 12 en 14 Maart. 

Zaterdag, 22 Maart. 
Dordrecht , te 11 uren, door den commandant in het 3e genie-

coinmandement, hij J. 0. van der Hoj-st: het verbeteren van de Oud-
heyiiingscho haven bij het fort De Ruyter, in de positie van Willemstad. 
Aanw. 14 Maart, te 1 uur. Raming /' 05,000. Bilj. inzenden 21 Maart, 
vóór 3 uren, op het bureau van genoemden commandant. 

Woensdag, 2 » Maart. 
l'treeht. te 12'/i uren, door de Nederl. Rijnspivorw-egmaatsehappij: 

de levering van magazijugoederen. Inl. bij den administrateur der 
eigendommen van de Maatschappij te Utrecht 

A F L O O P 
V A N 

AANBESTEDINGEN. 
Zutfen, 15 Febr.: het bouwen van 2 woningen 

met stallen, voor G. Lammers en H. Dammers, 
onder beheer van den architect J. Uiterwijk 
Wz.; ingek. 12 bilj., als: 
A. K kinderman, te Brummen, ƒ 4124 
II. \V. Douwes, » Zutfen, » 3020 
II. Langenberg, » idem » 3875 
G. Schmink, » idem » 3840 
R. v. d. Velden, » idem » 3820 
G. J. Kerkmeijer. » idem » 3815 
M. Meijer, » Warnsveld, » 3780 
G. J. Boozewinkel, I Brummen, » 3745 
G. .1. Koordeman, » Zutfen, » 3737 
A. J. Garvelink, » idem » 3710 
L. Nijland. » idem » 3715 
G. J. Grooters. » idem n 3587 
gegund. 
Raming ƒ 3705 

Kapelle (N.-B.), 16 Febr.;: bet maken van 
een balkongat, en het maken, verzwaren en 
verhoogen van kaden ten dienste dor aldaar op 
te richten stooinhoutzagerij voor Loof.' & Do 
Jong; ingekomen 9 bilj., als: 
J. v. Gent, 
P. Sterk, 
W. Kloosterman, 
M. Bots, 
L. v. d. Stelt, 
C. v. Zwol, 
B. v. d. Heuvel. 
W. H. Swets, 
G. Boonhakker, 
gegund. 
Raming 

te Leerdam, 

Gorichem, 
Gouda, 
Nieuwendijk, 
Made, 
Werkendam, 

• Hardinksvcld. 
Slied recht, 

ƒ 4200 
« 3850 
l 3306 
» 3214 
I 3200 
l 2000 
» 2785 
0 2650 
1 2105 

ƒ 2380 
Winterswijk, 16 Febr.: lo. Bestek no. 26, 

het maken van grond- en kunstwerken ten 
behoeve van het gedeelte locaalsjioorweg van 
station Winterswijk af tot aan de grens tusschen 
de gemeenten Aalten en Varseveld; ingekomen 
5 bilj. als: 
It. A. Wiegerink, Groenloo, f 42,873 
J. C. Bou terse, Velzen en C. Lange veld, 

Nieuweramstel, » 30,000 
K. Blooker. Zutfen, » 30,400 
A, Terwindt, Westpannerden, B 37.333 
W. F. Weners, Tilburg, » 36,300 
Raming .. 38.800 

2o. Bestek no. 27, het maken van een 
locomot ietloods met water bezorging en eenige 
andere werken op het station Deutichem: ingek. 
" hilj.. als: 

te Borkuloo, 
» Winterswijk, 
t Groenloo, 
» Winterswijk, 
» 's-Bosch, 
e Deutichem, 

te Velthuis, 
ter Haar, 
A. Ilithers, 
J. te Siepe, 
F. Dusóe, 
J. Masselink, 

Raming 
3o. Bestek no. 

te Amsterdam, ƒ 8035 
• Aalten, » 7328 
s idem i 7300 
> idem » 7149 
> idem » 7040 

Groenloo, » 6774 
» Win ten wijk. » 6687 

Borkuloo, 
Winterswijk, 

l 6660 
| 

Borkuloo, 
Winterswijk, » 6430 

N Brede voort, I 6207 
D 7800 

ƒ 7 7 0 0 
• 7000 
I 69811 
» 6987 
• 6985 
» 5787 
» 8100 

perceel 1, het maken van 
gebouwen en inrichtingen op het station Aalten; 
ingok. 11 bilj, als: 
D. W. Venemans, 
F. II. v. Kei-den, 
L. Prins, 
II. W. Koelman, 
J. II. A. Schaapveld, 
11. A. Ruben, 
II. J. te Sio|io, 
J. te Velthuis, 
A. Nuijs, 
A. Ahbink, 
Itaming 

4o. Bestek no. 28, perceel 2, het maken van 
gebouwen en inrichtingen op het station Vai-se-
veld; ingek. 8 bilj., als: 
J. W. v. d. Linde, te Ambt-Deutichem, / 8388 
D. \V. Venemans, » Amsterdam, » 8270 
Alh. v. liaaij. » l.'ll't, » 7329 
G J. Westorveld, » Vai-sevcld, » 7195 
I'. J. Slotboom, » idem • 7174 
W. 11. Kreoftenberg,» idem » 7145 
H. J. te Siepe, » Winterswijk, » 6563 
It. A. Ililbers, » Groenloo. i 6524 
Itaming » 7800 

6o. Bestek no. 28, perceel 1 en 2, in massa; 
insek. 4 bilj., als: 
t. II. v. Eerden, te Aalten, / 14,657 
0, ter Haar, » Wiiitoi-swijk, » 13.800 
J- te Velthuis, » Borkuloo, » 13,666 
H. J. te Siepe, » Winterswijk, > 13,184 

Angerleo, 16 Febr.: to. het afbreken en het 
['ouwen eener bndbonwenwoning ide Teuse-
w-ug", te Angerloo, onder beheer van den 
architect II. Enklaar; ingek. 6 bilj., als: 
<• Woostenenk, tc Brammen, / 7749 
'1 .1. Kaufman, > Koppel. • 6680 
s - Kokker, » Doesburg, » 6397 

.1. Hi uil, te Angerloo, ƒ 6394 
M Kok. > Diedain, » 6237 
I.. Knklaar, » Dieren, » 6077 
Itaming » 6059 

2o. het bouwen van 2 "korenbergen; ingek. 3 
bilj., als: 
.1. Brail. te Angerloo, ƒ 1184 
I'. Vollekoon, • (Jiesbeek, » 1044.58 
G. .1. Wonnink, » Vorden, » 11811.90 
Itaming » 101)3 

3o. bet maken van eene brug over de Anger-
looschc (huk: ingekomen 4 bilj., als: 
B. Ileijtink, te Angerloo, J 747 
L. Knklaar, » Dieren, » 656 
.1. Druil, » Angerloo, » 574 
A. Beijers, » Lochem, » 549.89 
Raming » 560 

Aan de minste inschr. gegund. 
krui i i ingrn. 16 Febr.: het leveren vrij op 

den wal van ongeveer 400 M 3 onderhoudsgrint: 
ingek. 4 bilj., als: 

per M 3 

/• 2.(15 
'» 2.05 
• 2.04 
I 1.93 

Arie Muller, te Sliedreeht, 
Arie de Vries, n llardinksveld, 
II. I.avooij, o Scherpt nisso, 
.1. F. I.ips, • Nijmegen, 
gegund. 

IttreeM, 16'Fobr.j: het maken, leverenen 
stellen van ameublement voor de nieuwe school 
Le soort aan het Nikolaaskerkhof; ingekomen 
III bilj. als: 
H. v. I'elt, te Dordrecht, / 8479 
W. (.'. Weidner, » Utrecht., » 76011 
.1. C. Opsteegh. » Dordrecht, » 6298 
G. Kiihne, » l'treeht, » 61b9 
J. Krap, » idem » 6148 
K. Koers, » idem » 5675 
J. v. Schalk, •> idem » 560" 
G. J. v. Vloten. » idem » 5597 
K. Naliuijsen, » idem » 5486 
S. Ilijlaard. » idem » 5480 

Zijne. 16 Febr.: het verbouwen der school 
te Dui'gerbriig; ingek. 7 bilj., als: 
C. N. Vlaming, te Schagen, / 5789 
Gt. Dignum, » idem » 5565 
K. Kuiler, » Schoor], » 4ÜU5 
Jan Zwarthof, » Zijpc, » 4980 
T. X. Brouwer, • idem • 4942 
W. Blaauhoor, o idem » 4W86 
an Dekkers, » St.-Maarten, > 4753 

gegund. 
'.-•lage. 18 Febr.: de voortzetting der rio-

leering te Scheveningen; ingek. 8 bilj., als: 
Tom en Van Bergen 

G. Woud, ƒ 17.971 
Knipper en Vree, » 17.650 
I". Brugman. > 17,500 
Brouwer on Hoogorbeets, » 17.165 
H. Repko, » 15,71» 
Itaming » 18,903 

2o. het verbouwen van de openbare lagere 
school Ie klasse, no. 2, in de Valkenburger-
straat; ingek. 13 bilj , als: 

II C. Dorlas, 
Willem Grove. 
A. Aalders. 
Gruijff en Schouten, 
W. 1.. Loihbi-.indt, 
Gebr. v. Berk urn. 
(i. Woud. 
A. .1. Vonteijn, 
11. Repko, 
A. I'aans, 
J. F. I'ren/ler. 
Knipper en Vree 
P. Brugman, 
Itaming 

ƒ 38,300 
» 34,000 
» 3'i,870 
» 32.890 
• 31,858 
» 31,711 
> 30,630 
>, 29S40 
» 28,840 
» 28,600 
» 27.840 
» 27 830 
» 25 200 

28,970 

Henegouwen, te 's-IIage, 
II. .longenburger, » Waddinksveen, 
I'. Kraaijenveld, » 's-Hage, 
.1. de Bruijn, » idem 
.1. V. Leeliailg, )> Nieuwhelvoot. 
Th. Iloogendoorn, » 's-Hag*1, 
('. Wijbrands, » idem 
G. Keij. » Rotterdam, 

Amsterdam, 18 Febr.: lo. het verbouwen 
van de openbare lagere school le klasse no. 16 
in de Kerkstraat; ingek. 13 bilj., al 

ƒ 6489 
» 4870 
,. 4640 
. 4600 
» 4595 
o 4657 

4300 
4425 

Cruijir en Schouten, " ƒ 22,030 
Gebr. v. Berkum, » 20,702 
H. C. Dorlas. >• 19.900 
W. L. I.eibbrandt, • 19.803 
('ampman en Harderwijk. » 18.400 
A. I'aans, » 18,300 
J. J. Vonteijn, » 18,300 
J. F. Premier, . 18,000 

3o. hot verbroeden en gedeeltelijk vernoegen. 
van do bruggen over de Heeren- en Prinsen
gracht bij de l'treehtschestraat; ingekomen 5 
bilj., als: ' 

.1. P. Cornolissen, f 6741 
E. v. Brummelen, "» 4987 
D. Zniderhoek, i 4500 
J. F. Houveldt, » 4250 
A. Helsen. „ 3499 
Raming • 5701 

llei-srli . 18 Febr.: het verbouwen der open
bare school en oudorwijzei-swoning. onder beheer 
van den architect C. A. v. Lith, te Grave; 
iuizok. 5 bilj.. als: 
A.' v. Gi-iensven, te Osch, ƒ 4299 
.1. Urooksteeg. > Heoseh. » 3700 
G. v. Dinther, » Osch, » 3296 
.1. v. Berkel, » Schaik. . 3092 
F. Wagenmakers, » Osch, » 2348 
gegund. 

Halsteren, 18 Febr.: bet bouwen van een 
woonhuis aan den straatweg van Bergen-op-
Zoom naar Tolen, onder beheer van den 
architect It. II. C. van Someren. te Bergen-op-
Zoom; ingekomen 7 bilj, als: 
G. v. Menden, te Wouw, / 3210 
.1. .1. Hornstra, » Borgon-op-Zoom,« 2̂ 90 
0. Bastiaanse. • idem » 2863 
P. J. v. d. Hergh, » Halsteren, » 2600 
A. C. v. d. Bergh, , idem » 2583 
J. J. Weijts, » Bergen-op-Zooin, » 249S 
G. Behlerbos, t idem » 2281.65 
gegund. 

II,,, ,1 i . r l i l 18 Febr.: het uittrokken van 
oude-, het leveren en inheien van een dukdalf 
en het verlengen van een koningpaal. op don 
Biesboseh: ingekomen 4 bilj., als: 
II. Degen, Jr.. te Dordrecht, /' 587 
1. v. d. Vlugt .Ir.. » idem » 540 
F. W. de Wit, . idem » 429 
P. v. Wijngaarden, -> idem » 393 
gegund. 

Weert, 18 Febr.: de verbouwing van het 
post-etl-telegr.iafkantoor, met de woning van 
den directeur, aldaar: ingek 4 bilj.. als: 
J. H. Adriaans, te Weert. ƒ 2095 
J. II. Lempens. ,, idem » 1800 
J. M. v. d. Bergh. i' idem . 1744 
Km. Mortens, - idem » 1580 
gegund. 

l l r i T l i l . 19 Febr.: lo. Bestek no. 84, hot leveren aan de Staatsspoorwegen van- en inkepen 
van eikenhouten dwai-sliggers, in 6 perceelen: 

II. Jansen, Diedam, 
J. B. Groothuis, Dcnckamp, 
J. Nahuijs, Groenloo, 
B. L. Buijvoets Ambt-Almeloo, 
H. Volkeij-, Ochtrup, 
II. Steven, idem 
Steph. Wenmaiing, idem 
B. II. Cleicx, Bokstel, 
W. Hoettger, Wezel, 
C. F. Eggerding, Stadthagen, 

perc. 1 perc. 2 perc. 3 perc. 4 

ƒ 8460 
7229 
7248 
7569 

7650 
74 8 

ƒ 5300 
4590 
4579 
4SIS9 

4990 
4759 

/• 41011 
3669 

3987 

3960 
3778 
3706 

ƒ 1920 
1655 

1650 

1620 
1890 
1809 
1791 

/' 5480 
4880 

2520 
4860 
6250 

6370 
5188 
5106 

2o. Bestek no. 82, het leveren van eiken 
wisselhout, in 2 perceelen: 

pore. I perc. 2 
,1. Burnotte, Luik, l'rs. 2654 fis. 2654 
J. A. v. d. Eerden, 

Bokstel, / 1640 f 1400 
Chevau frères, Jupillc-

lez-biége, fi-s. 142 p. 11 M. frs. 136 p. Q M. 
Hothaiipt, Ostheiin 

V. d. Rhön, frs. 2700 frs. 2700 

Lamhiot te-Vigileren. 
lil nssel, frs. 2536.92 fin. 2536.92 
[ttiiit-niioM , 19 Febr.: het houwen van eene 

hiirgi-rhiiiziug te Muiteii|Kist. onder beheer van 
den architect ,1. van der Molen: ingekomen 3 
hilj., als: 

e Augestinusga, 
>, Buitenpost. 
») Augustiimsga, 

M. Veemtra, 
.1. N. Bulthuis, 
J. G. v. d. Veen, 
gegund. Raming 

ƒ 1347 
. 1337 
» 1295 

ƒ 1268 
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Swell*, ID Febr-i het bouwen van een villa 
aan het Kleine-Weozonland aldaar, onder be
heer van den arebiteet S. .1. II. Trooster BH*.; 
ingek. 12 bilj., als: 
Houtman, 
li . Kamphuis, 
G. van linen, 
H. Kldoiing, 
J. Pijkstra, 
L . Meijer. 
Gebr. Gi'olleman, 
W. Gerrits, 
J. de Boer en Zonen 
G. Beltman, 
J. Kalt, 
L, Oostenrijk, 
gegund. 

's-llagr, 20 Febr 

te Zwolle, ƒ 60,419 
» idem, » 48,800 
" idem, » 48,7(0 
» Suameer, • 48,220 
» Bergum, B 47,990 
n Zwolle, » 46.300 
I idem, » 45,750 
i) idem, » 45,625 
• Steenwijk, » 44,312 
» Deventer, 8 42,590 
» ('reterp, B 40,988 
B Wijbe, i 38,999 

lo. hot maken van 

B 's-llage, 
» Naaldwijk. 

B 22,131 B 's-llage, 
» Naaldwijk. » 22,100 
B Gouda, 8 22.000 

B Almeloo, B 21,887 
B Amsterdam, B 21,749 
B Zotten, B 21 740 
1 Charloos, » 21,600 
» Amsterdam, 8 21,540 

B Waddinksveen, 8 21,370 
B Amsterdam, B 20,978 
t> HcllfVOotsluis, » 20.978 
B Oterleek, » 20.976 
» Amsterdam, 8 20,780 
B Helder. 8 19 947 

B Amsterdam. 8 19,730 
8 Rotterdam, 8 18,327 

en leveren van 200 ijzeren 
armen en 320 koperen lan-

/' 8760 
8 8107 

watertoren op het westelijk gedeelte van het 
centraal-personenstation te'Amsterdam: ingek. 
17 bilj.. als: 
E. van Bi -ommelen, te Nieuweramstel, f 23,232 
T. Hoogendoorn, 
C. M. Rnoz'-nburg, 
G. Toornvliet, 
C. Eckhardt, 
A. van Zeist, 
K. Blocker, 
D. van der Tas, 
B. vau Biuiren, 
P. Verbruggen. 
H. J. Meekei-s, 
W. van Leeuwen, 
S. Wit Jz , 
11. Ozinga, 
1». Duinker, 
D. Zuiderboek, 
W. F. Muuicn, 

2o. bet maken 
lantarenpalen, 80 
tarcns: ingek. 10 bilj., als 
Becht eu Dijscrinck, te Amsterdam, 
G. .1. Wispelwey ,fc Co., » Zwolle, 
Ijzergieterij De'Prins van 

Oranje, 
D. A. Schietlen & Co., 
L. J. Enthoven & Co., 
.1. llillen S: Co., 
Van Oppen S: De Beau

mont, 
J. Engchnanii, 
Pcnn ft Hau.hun. 
II. llotz. 

to, het leveren van 90 000 grenenhouten 
dwarsliggers, in 3 perceelen ; ingek. 17 bilj., als: 
Lambiotte Vigneron, te Brus

sel, 3 perceelen, voor ƒ 
en 3 perceelen, • » 
.1. II. van lloogerwon. te Bok

stel. 3 perceelen, » » 
I. N. de Haas & Stihnc, te 

Wezel, 3 perceelen, 
A. Benders, te Dordrecht, 1 

perceel, voor 
Van der Made en Gips. te 

Dordrecht. B 
A. Benders, te Dordrecht, » 
II. E. van Gelder & Co., te 

Amsterdam, voor 3 perc. 
La Compagnie Commercialr 

Franiaise, te Parijs. 1 perc voor I 49,200 

's-llage, 
Leiden, 

i 's-Hage, 
Blerik, 

Maastricht, 
Kampen, 
Dordrecht, 
's-Hage, 

8080 
7399 
7134 
6950 

6888 
6887 
6592 
6496 

L. van Dalen, te Zevenbergen, 
W. Lammere, > strijen, • 
A. D. Lucas, » Zevenbergen, » 
.1. van Aken, » idem, • 
J. van Tetering, » idem, 8 
A. van Meer, » idem, % 
A. Korteweg, » idem, • 
B. Oomes. alleen perceel 2, i 
gegund aan A. Korteweg, tc Zevenbergen. 

to. bet stoomwerktuig enz.; ingek. 10 hilj., als: 
Bollinckx, ) 12000 
Isselburgerhütte 
Sepp & Co., 
Van Vliet Van Cap|iolle, 
Société du Brabant, 
Evi-.nd. Van Duvl& DeKruvf, 
Landeweer & Zonen, 
Sti-oinck, 
Goudscbe Machinefabriek, 
De Atlas, 

gegund aan de fabriek De Atlas, te Amsterda 
« r o l l i n g e n , 21 Febr.: bet bestraten van de 

Westerkade; ingek. 11 bilj., als: 

/ 5113 
B 4772 
» 4750 
8 4640 
» 4300 
« 4157 
B 3800 

858 

9750 
«499,999/,, 
9255 
9200 
9180 
8965 
8600 
7850 
7800 

H. G. Janssen, 
Pb. Hendriks, 
' Wallenga, 
B. d. 
D. S. 
A. J. 
S. de 
I. To 
1'. II. 
A. dc 
J. N. 

Jong. 
Did.lens, 
Croon, 
Witt, 

'smaii, 
Dopheide. 
Vries, 
Kruizinga, 

ƒ 7204 
.) 6839 
« 6684 
8 6628 
8 6478 
« 6437 
8 6340 
8 6186 
.> 61.14 
» 6077 
« 5948 

Haarlem. 21 Febr.: het maken eener nieuwe 
wassi'beiij, het vergrooten der vrouwenslaapzaal 
; enige daarmede in verhand-staande' werken, 
in het Kiiiten-aruieii en Ziekenhuis: ingek 7 
bilj., als: 
Gebr. v. Campen, te Haarlem, ƒ 1453.96 
G. I'. .1. Boccari, • idem • 1433 
Th. .1. Verzijlbergb, a idem » 1329 
J. P. A. Nefisscn, » idem » 1324 

» idem > 1275 
» idem » 1087 
» iJem i 1050 

J. II. Daudeij. 
C. Elllbi-s Jr., 
P. Tijtgaat, 
gegund. 

Arnhem, 21 Febr de levering van pot- cn 
sierplanten, ten behoeve der gemeentelijke plant
soenen : ingekomen 2 bilj., als: 
Wed. .1. W. Wigman, a Zoden, / 1594 
\an Zoest ,t Zonen, te Arnhem, » 1552 
gi'gund. 

I.ouda. 21 Febr.: het maken, leveren, stellen 
i'liz. van een ijzeren schoni-steen ten dienste van 

1 62 l i - e r ï',*"""' 1''"!™ 1,™"' 1Teiniiol.inlder; ingek. i.iw u,.„.i 1 0 I,,!, „„arhij i v a n oiiwaai-elo, als: 
1.67 

» 1.675 » 

8 55,000 

54,300 
per 

B 1.575 ligger 
» 53,990 

B 54.600 

A. .1. J. de Ruiter 
D. .1. de Huiter. 
.1. F. Welter 
N. Konings Hz.. 

Gouda, 
idem 
idem 
idem 

Theod. I..111111, Ki-alingen, 
F. Stijnis, llcndrik-ldo-ainbacht, 
6. v. Otterloo, Waddinksveen, 
W. llokoven, Gouda, 
de Goudscbe Machinenfabriek, idem 

l lrvrnlcr , 21 Febr.: het maken van een 
welput en regenbak met pompen achter de 
kazerne, te Deventer; ingekomen 9 bilj., als: 

ƒ 2 2 : 
8 219.50 
8 210 
8 198 
• 189 
» 181 
« 144.44 

, 8 140 
• 120 

Brugge, 

Bokstel, 

T. Gansbof, tl 
perceelen, 

B. H. Clercx, te 
perceelen, 

A. Hendels., te Dordrecht, 
pei'e'e'el, 

F. Clercx, te Bokstel 
J. A. van der Eerden Wz., 

te Bokstel. voor 
J. J. van der Eerden, te 

Bokstel, 3 perceelen, » 
Bonn.'it .H,-. l'assbendei', te 

Antwerpen, 1 perceel, s 
Dezelfden, 1 perceel, » 

» 45.300 

B 48,800 
8 

1 ' 
voor > 54,000 

B 49,500 

te Deventer, 
idern 

Elspeet. 
Deventer, 

idem 
idem 
idetii 
idem 
idem 

ƒ 4695 
4590 
4587 
4580 
4527 
4523 
4428 
4308 
4204 

1 53,700 

verbouwen van ecu 
kegracht onder bel-

, C. Koch; in-

» 53,669 
» 50,669 

nrppei , zo reor.: bet stichten van een ge
bouw voor de Sociëteit 'l'ivoli; ingekomen 7 
hilj., als: 

A. Hazelaar, 
-I. Eminink, 
II. Timmer, 
J. Hesscliugon, 
K. Worst, 
K. Otten, 
.1. Piekstra, 
ge'gund. 

«lEkB.ii bij Zevenbergen, 20 Febr.: voor den 
polder Cranwelsgors, onder beheer van den civiol-
ingenieur I'. A. Korevaar. 

lo. de gehouwen voor het stoomgemaal; ingek. 
8 bilj., als: 

Zandvoort, 
Heltiuan, 
J. Buitenhuis, B 
.1. Kerkhof, f. 
li. Lopping, » 
rebel-wee, » 
v. d. Woerd Jz., . 
Pot.Ti Cz., » 
J. Koi'teling B.Jz., B 

1 on ..„.. i;~ i Zwolle, 21 Febr.: bet 
l . M per ligger hmspereeei op de Thorbe . . . 

heer van de architecten W. & ï 
gekomen 7 bilj., als: 
.1. Bonthuis, 
G. v. I'nen, 
J. & A. Grollcinuii, 
.1. C. Flik, 
A. v. d. Beid. 
T. Dissolholl'. 
A. Houtman, 
gegund. 

Arnhem, 21 Febr 
KG. Engelsche gaskolen 
fabriek; gegund aan den minsten inschrijver, 
firma Nederlainlscbc Steeiikolenhandelsverceni-
gmg Vpn Tl 11 Hagedoorn Jz. & Co., te 
Amsterdam, New-l'elaw gaskolen, ii f 0765 per 
100 KG., franco wal. 

Schiedam, 21 Febr.: de levering aan ele 
gemeente van 4 ijzeren sebcepsbneien, elk 
wegende p. 111. 1150 KG.; gegund aan C. & .1 
von Lindci-u, te Alblasserdam, voor ƒ 1196. 

/ 16.900 
» 16,563 
i) 16.490 
B 16.135 
» 15,987 
» 15,671 
» 15,267 

te Zwolle, 
B idem 
B idem 
B idem 
B idem 
» idem 
B idem 

/' 4999 
B 4760 
« 4500 
» 4475 
» 4249 
» 4100 
8 3725 

de levering van 6,500,000 
eau de gemeentegas-

B I J V O E G S E L , 

D E O P M E R K E R 
van Z A T E R D A G 1 M A A R T 1884. 

A A N K O N D I G I N G E N 
V A N 

AANBESTEDINGEN. 
Maandag. S Maart. 

'a-Bosch, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur, in het 
gebouw op den Uilenburg: het maken van een privaatgebouw bij de 
lloitelkazerne, en een reinigingslnkaal in deTnlbrugkazerne. aldaar.'llilj. 
inzenden 2 Maart vóór 3 uren. op bet bureau van genoemden ingenieur. 

s tratum, te II uren, door het H.-K. parochiaal kerk best bij Wed. 
Van de Ven: het houwen eener nieuwe kerk met sacristieën en verder 
bijbehooren, met hijlevering van alles iu het bestek aangeduid. Inl. bij 
den architect II. Jf. van Tulder, te Tilhurg. 

Keilt , te 12 uren. door den directeur der artil!erie-sta|iol- en coli-
stiuctiemagazijneu: de levering van schellak, dennen ilotdelen, blik. 
koper- en messingplaat, pateutolie en steenkolen voor den aanmaak van 
hulzen tot patronen. 

Hsamalen, te 1 uur, door het best. der geneeskundige inrichting 
voor krankzinnigen Coudewater: het verven en schilderen van ai dc 
gehouwen der inrichting. Voorwaarden bij den directeur der inrichting-

Amsterdam, te 1 -/, uren, door de Hollandsche IJzeren-spoorweg
maatschappij, in bet café-Krasnapolsky: bet verrichten van de onder
houdswerken langs den spoorwe'g Amsterdam—Rotterdam en Helder-— 
Uitgeest, als: Bestek no. 830, het verbreeden en uitdiepen van slooten; 
Bestek no. 331, het uitvoeren van timmerwerken; Bestek no. 332, het 
verrichten van behang-, verf- cn teerwerken; Bestek no. 333, het ver
richten van metsel-, voeg-, pleister- en straatwerk. Elk Bestek verdeeld 
in 6 perceelen. 

Nijmegen, te 2 uren, in het Hotel Wed. Bronkhorst; de levering 
van metselsteen, kalk, tras en hardsteen, benoodigd voor de gebouwen 
der waterleiding te Arnhem. Inl. bij de aannemers Opzoomer en 
Kijkel.-n. te Nijmegen. 

«rot t ingen ' , 'savonds 6 uren, door den bouwkundige J. P. Frijborg, 
in het koffiehuis van Prins: het gedeeltelijk afbreken, nieuw opbouwen 
en vergrooten van het hotel De Zeven Provinciën, aldaar. 

Amsterdam. door burg. en weth.: lo. de aanleg van cen pneumatisch 
buizennet, volgens het tweeledig rioolstelsel van Liernur, in de nieuwe 
wijk tusschen de Ruysdaelkade en tien Amstel. Inl. bij tie firms Liernur 
& De Bruijn Kops, Nassaukadc 117, van 10—12 uren; 2o. bet ophoogen 
van bet terrein, bestemd voor den aanleg van plantsoen en wegen, 
tusschen de Nassaukade en den Ceitituurweg buiten dc Zaagmolenpóort. 
In), bij den stadsingenieur, raadhuis, kamer no 93. 

Rotterdam, in het Timmerhuis: de levering van 1,600,000 KG. 
Engelsche gaskolen. 

Schiedam, door de directie der gemeentegasfabriek: het maken, 
leveren en stellen van 6 zuiveiïngskisten. Inl. bij den directeur. 

Dinsdag, 4 Maart. 
Amaterdam. te 10 uren, door den majoor eerstaanwezend-ingenieur, 

op het bureau der genie: het bouwen van een magazijn voor anibu-
lancemateiieel te Amsterdam. Raming / 12,900. Bilj. inzenden 3 Maai', 
vóór 3 uren. op bet bureau der genie. 

Wlllirlmlnudorp. lo te Hl' , uren, doen- het dijksbestuur van den 
Wilïielmiiiapolder, in het gemeentehuis: het maken van zinkwerken tot 
verdediging van den oever aan genoemden polder, in 1 perceel; 2o. te 
11 uren, door den calamiteusen Oostbevelandpolder: het maken van 
zinkwerken tot verdediging van den oever van dien polder. 

's-Hage, tc 11 uren, door den eerstaanwezend ingenieur, in de 
Normaalschietschool: lo. het bouwen van privaten bij de Oranje- en 
Frederikskazeinen, te 's-Hage. Raining ƒ 6850: 2o. het verrichten van 
werkzaamheden, iu verband met het maken van een heetwateroven, 
in de gat nizoenshakkerij te 's-Hage Raining ƒ 1 7 8 5 , Bilj. inzenden 3 
Maart, vóór 3 uren, op het bureau der genie. 

Bemmel, 'savonds 6 uren, bij I'. J. Hendriks: bet bouwen van een 
huis, met bijlevering der materialen. 

Haarlem, door den architect S. Rnog: het bouwes van eene bollen
schuur en het verrichten van werkzaamheden aan perceel no. 192, aan 
den Overveenscbcli straatweg. 

Leeuwarden, bij I. Holman, Willeinskade 2: het af breken der huizing 
en schuur, in gebruik bij Wed. S. B. van der Velde, teSchaniegoutum, 
er. het bouwen van eene nieuwe stelpbuizing. Inl. hij den architect. 

Woensdag, a> Maart, 
s-llage. te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz.: het 

bouwen van 2 dubbele ijzeren ophaalbruggen over de in-aanbouw-zijnde 
schutsluis in de gemeente Vreeswijk, behoorende tot tie werken van 
den aanleg van een kanaal ter verbinding van Amsterdam met de 
Mcrwede. Inl. bij den hoofdingenieur Wellan, te Utrecht en bij den 
ingenieur Kemper, aldaar. Raming ƒ 16.150. 

Breda, te 11 uren, door den eei-staanwezend-ingenieur, in bet Hof 
van Holland: het voorzien in middelen tegen brandgevaar bij kazerne-
gebouwen te Breda. Inl. up he't bureau der genie en bij den hoofd
opzichter van fortificatiën, aldaar. Raming ƒ 1000. Bilj. inzenden 4 
Maart, vóór 3 uren, op het bureau van den eerstaanwezend-ingenieur. 

Allen cn Kiel te IU/, uren, door burg. en weth.: het maken der 
aar.l.'haan en me>t le soort klinkers bestraten daarvan, in 2 gedeelten, 81 
de kom der gemeente Alfen, samen lang 860 M. Inl. bij burg.envreth. 
en bij den opzichter van den provincialen waterstaat J. 11. de Werd, 
tc Oosterhout. Aanw. 4 cn 5 Maart, te 9 uren. Raming ƒ 5574. 

Zwolle , te 12 uren, bij J. Koendei's: het inrichten van 10 woon
huizen door verandering van een daarachter staand gebouw. 

« o u d a . te 1 uur, door burg. en weth.: het onderhoud der stra'™ 
ged. '84, sender bijlevering der materialen. Bilj. inzenden 4 Maart, 
s namiddags 6 uren, ter secretarie. 

• s u a « o u d e , te 2 uren, bij den administreerend-kerkvoogd F. Y. 
Bergsma: eene vertimmeritlg iu- en aan tie Hervormde kerk. Aanw. 3 
Maart te 11 uren. 

Amsterdam, te 4 uren. door de ingenieui-s-architecten W. van 
Lookcien Campagne K K OeoMd von Fel bert, in De Brakke Grond: 
het sloopen van een perceel, iu de Nes, boek Itiviervischmarkt, en 
daartei-plaatse op de fun.lameutmiiren opbouwen van een gebouw met 
kantoorlokalen, monsterkamers enz. 

« r o l l i n g e n , 'savonds 8 uren. door G. C. Ernens. in bet logement 
•Grosne Weide"; het bouwen van eene woning cn smederij op het 
perceel, kadastraal bekend gemeente Groningen, sectie A no. 715. Inl. 
bij den bouwkundige A. Maas. aldaar. 

Lemmer, ter secretarie van bet waterschap Zeven-Grietenijen-en-
Stad-Slooten: lo. het verhoogen en verzwaren van 5 dijkvakken ten 
oosten de Lemmer, van Spokershek tot nabij Lanimertsoord, lengte 
2825 M.. benevens bet verzwaren van een gedeelte kadijk in het Buitcn-
dijksland. lengte 350 M. Raining ƒ 65,305: 2o. het verhoogen en ver
zwaren van den zeedijk, van deii Statendijk op Schooterzijl af west
waarts tot 2 hekken bij Lammertsoord. lengte 2764 M. Raming /'64.100. 
Aanw. door den opzichter L. H. van Noord. 

•sltgensplaat, door burg. en weth.: de levering van p. m. 600M3 

gewassellen grint. Bilj. inzenden uiterlijk 4 Maart. 
Vonderdag, » Baart, 

Ek-en-Wlel. te 12 uren, in bet veerhuis van Van de Pol: het 
bouwen van een woonhuis bij de hex've BEngelinahof', aldaar, voor 
rekening van C. A E van den' Honert. Inl. bij de architecten J P. F. 
van Rossem & W. .1. Vuyk, Weteringplantsoeri 64e. te Amsterdam. 
Aanw. 3 Maart, te 12 uren. 

sehledam. te 12 uren, door burg. en weth.: het leggen van het 
gegoten-ijzeren buizennet, met alle toebehooren en met inbegrip van 
alle bijbehoorende werkzaamheden, volgens bestek no. 3. Inl. bij den 
ingenieur R. P. N. Halbertsma, Zuidblaak 26, te Rotterdam. Aanw. 4 
Maart, te 10 uren, aanvangende hij het Bouwbureau, Gerrit-Verboon-
straat 131, aldaar. 

Dorenburg, te 12 uren, hij Tb. Smits: de levering van eene bouten 
tent. voor rekening der schuttersvei'i'Otiigingien van Uoreuhni'g. De Hon
derd Morgen en Geut. Inl. bij D. van der Donk. te Hlilbuizen en J. 
Janssen, te Dorenburg. 

Harlingen, te 1 uur, door burg. en weth : het dempen en rioleeicn 
van een gedeelte der Voorstraat met Rinncrspijp. 

Vrijdag, 1 Maart. 
Zwolle, te 11 uren, op het gemeentehuis van Zwollerkerspel: het 

leveren en stellen van een houten brug met ijzeren liggers over de 
A-wetering bij Westerveld. Inl. bij den opzichter W. van Wijngaarden, 
te llerkscn. 

Zwolle, te 12 uren. dooi- het prov. best.: lo. bet maken van een 
stnximduiker met bijbebooi-ende werken bij sluis no. 4 tier Dedcmsvaart. 
Raming J 5060; 2o. het leveren en stellen van den ijzeren bovenlniuw 
eener draaibrug met vast gedeelte over het Licbtmiskanaal. en van een 
ijzeren balans voor de ophaalbrug no. 5 over de Dedemsvaart. Raming 
f 3490; So. het maken van den onderbouw eener draaibrug over het 
Licbtmiskanaal en het ven-mimen van den mond van dat kanaal aan 
de Dedemsvaart. Raming / 4945; *o. het leveren van grint ten beheieve 
van het onderhoud der provinciale grintwegen van de Lichtmis langs 
de Dedemsvaart naar lleemse en langs de Lutheihoofdwijk, iu 2 per
ceelen. Raming: perc. 1 } 1120. perc. 2 / 2000, samen ƒ3120. Inl. bij 
den provincialen ingenieur A. Deking Dura, te Zwolle. 

« r o n i n g e n . te 12 uren, door net prov. best.: bet maken van 
paalbeheiingen met aai'dtatud of steenstapelglooiing tot herstelling van 
de kanaalgiooiingen langs de wegen en jaagpaden, in 4 perceelen, als: lo. 
aan bet kanaal van Groningen naar Abelstokstertil en van Onderdendam 
naar Uithuizen: 2o. aan het kanaal van Groningen naar Stroobos; 3o. 
aan bet kanaal van Groningen naai- Delfzijl; 4o. aan den rechteroever 
van het Oldehoofsehe kanaal. Inl. bij tien hoofdingenieur van den 
provincialen waterstaat en tien ingenieur beiden te Groningen, voor 

Cjrc. 1 bij de opzichters T. Ilos. te Onderdendam en B. Harms, te 
appersum, voor perc. 2 en 4 hij den opzichter II. Bootsman, te Zuid-

horii, voor perc. 3 bij den opzichter B. Harms, te Lopucrsum. 
t-lluge , te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: lo. bet 

jarig onderhoud van- en het doen van eenige herstellingen aan het 
Rijkspostgebouw te Groningen. Inl. by den bouwkundige voor de 
Landsgebouwen in bet lc district. Raming ƒ 5100; 2o. bet onderhou
den en herstellen van bet posten telegraufgeboiiw te Delfzijl, van den 
dag 'Ier goedkeuring van de aanbesteding tot 31 Maart '87. Inl. bij 
den bouwkundige voornoemd en hij den hoofdopzichter I). Fokkens, te 
Zwolle. Raming ƒ 1250. 

Znt ten. te 2 uren, ten geiueentehuize: de levering van 140.000 beste 
harde, eenigszins getrokken straatklinkers en 600 M1 beste harde, 
dubbel verglaasde, Engelsche ijzeraarden buizen. 

Ilrogeham, bij den kastelein J. W. Wijuia: het bouwen eener stelp
buizing te Slii'huisterveen. 

Zaterdag, s Maart. 
Haaherlaad, te 10 uren. door burg. eu weth.: het bouwen van eene 

school voor 100 leei'ling.in en eene nnderwijzerswoniiig te Stohbegat. 
Aanw. 6 Maart, te 10 uren. 

.staveren, te 11 uren. door bet dijksbestuur van het waterschap 
Heincllliuer-Olilephaert en-aanbonrige-Zeeilijken. in het waterschaps
huis: lo. bet verrichten van eenige gewóón-onderhoudswerken aan de 
zeewering van het waterschap; 2o. het afgraven van 500 •> grond van 
de Cnntrihtitiefonne, bezuiden Staveren, en verwerken van dien grond 
over de Zuidt'i't'ediiken; So. bet vernieuwen van 75 M. lengte hooftl-
beugel, niiddelbougel en binnenkistpaabegel. en bovendien nog 41.60 
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M. binnonkistpaalregel aan don Nieuwlandcrdijk; 4n. het leveren van 
300 stuks nieuwe fia «Bl. grenen palen, 190 M. nieuwe ••/,, cM, grenen 
gord(jnen, 140 M. nieuwe »/,„ c.M. (.'renen gordingen, lOO.OtIO KG. brik, 
in verschillende perceelen; 5o. het leveren van 60 M' grint voor de 
rywegen; 6o. idem van 100.000 KG. brik voor reserve; 7o. a. het 
verhouden en verzwaren van het dijkvak «SchraamsLiem". henoorden 
Staveren, lang 144 M.. en het ri'construi'eren der tegen dat dijkvak 
liggende st glooiing, i, het leveren voor dat werk van 1,100.000 KG. 
brik, bij partijen van 100.000 Kfi., r, het leveren voor dat werk van 
1,100.0(0 K(i. zuilonbazalt (45—50 c.M lengte eu 15—30 cM. dikte), in 
verschillende perceelen. lnl. bij de opzichters. Aanw. van no. 7, 6 
Maart, te 11 uren. 

Amsterdam, le I uur. door den architect A. ('. Bleijs, in het 
gebouw D'Gcclvinck: bet bouwen van 6 schoollokalen achter en aan de 
St-Vuirentiiisschool. aan de Stadhouderskade hij de Frans-Halsstraat. 
Aanw. 5 Maart, te 1 uur. 

Utrecht, te 1 uur, door huig. eu weth : lo. het aanleggen van 
eene klinker- en kei best rating op het terrein der stedelijke gasfabriek; 
2o. bet bouwen van een lijkenhuis op do algemeene begraafplaats. 

Leeuwarden,. te ll/j uren, ten gemeentehuize: de levering van 
250,000 Waalstraatklinkcrs en 30.000 friesche kromme klinkers.' lnl. 
bij den directeur der gemeentewerken. 

Herein . te 4 uren. door het gemeentebest: bet afbreken van een 
schoolgebouw en het I wen van eene nieuwe school met 8 lokalen en 
overdekte speelplaats, aldaar. Inl. bij den gemeenteopzichter. 

tniali rdam, in café-Vondel. Vondelstraat: het bouwen van de villa 
>Oud-l.oijei hoven", onder beheer van den architect Joseph Tb. J. Cuv-
pets, eiviel-ingeiiieur. Aanw. 3 Maart, te 11 uren. in café-Vondel. 

Maandag, 10 Haart. 
Helnou. le 10 uren, door burg. en weth.: bet bouwen eener onder-

wijzorswoning hij het schoolgebouw in bet dorp lieinoo. 
Kuiiipl. te 11 uren. door notaris Van Kessel, bij Van Doesburg: het 

verbouwen van zijn woonhuis, lnl. bij den architect A M. A. Gulden, 
te Zalthonimcl. 

's-llage. te l l 'u uren. doorliet ministerie van waterst enz., aan het 
geliouw van het prov. best.: het maken van een bazaltsteenen dam op het 
strand langs de haven van Goedereedc. lnl. bij den hoofdingenieur in 
het 10e district, te 's-llage, bij den ingenieur iu bet zuidelijk arron
dissement van bet 10e district, te lirielle en bij den opzichter Dalebout, 
te floedereede. Aanw. 3 Maart. Kaming / 12,350. 

Alkmaar, te 12 uren, door dijkgraaf en hoogheemraden van den 
Hondsbosfiché, in De Toelast: het éénjarig onderhoud van de llonds-
bossoho zeewering ei nige binnenwerken. Bestek verkrijgbaar ter 
secretarie van den Hondsbossche, te Alkm.:ar 

lliinli II lil te 12',, uren, ter secretarie: lo. dc nieuwe nummering 
van alle perceelen der gemeente Dordrecht; 2o. de levering van minstens 
600 M : 1 riviergrint: So. het vervoer van dezelfde hoeveelheid grint. 

(•ranlngen. te 123/, uren, door burg. en weth.: het dempen van 
eene sloot aan den achterweg, bet leggen van een riool met zinkputten 
en het plaatsen van eene afrastering. Aanw. 5 Maart, tc 10 uren. 
Bilj. inzonden K Maart. 

Wagenlngen, te 1 uur, door burg. en weth.: het verliouwen van 
school no. 3. ntihii de kerk, tnet de levering van de daarbijbohonrende 
materialen, lnl. bij den gemeenteopxichter S. Bitters. Aanw. 6 Maart, 
te 12 uren. 

Enkhuizru. ti' 1 uur. door burg. en wetb.: het verstraten van 
eenige straten der gemeente, ter grootte ongeveer van 8000 SP. lnl. 
bij den geiiieenteopzichtor Aanw. 7 Maart, te 10 uren. 

Koltcrdam. te 3 uren: de levering van 2,600,000 KG. Duitsche 
steenkolen, ten behoeve van de stoommachines der drinkwaterleiding. 

Amsterdam, te 1'/, uren, door de Hull. IJzeren-Spoorwegmaat
schappij, in het café-hrasnupnlsky: bet leveren van ongeveer 570 SP 
diverse houtwaren, in 7 perceelen, ten behoeve der werkplaatsen van 
de II. IJ. S. M. te Uaarlem. Inl. bij den ingenieur der werkplaatsen, 
te Haarlem. 

Iluiiigclim ten huize van den geneesheer Dr. B. D. F. Iliivsman: 
het bouwen van een heerenhuis, aldaar. Aanw. 8 Maart, te 3 uren. 

Illnadag, l i Maart. 
XaltlMiiiinii'l, te 12 uren, door de directie der harmonie »Euterpe", 

op het Nut: bet bouwen van eene muziektent van dennenhout in het 
Plantsoen, lnl. bij den architect A. M. A. Gulden, aldaar. 

Ilreuniel. te 12 uren, voor rekening van de Maatschappij van Wel
stand te Breda, bij Merkx: het bouwen van een achterhuis te Dreumel, 
aan bet huis bewoond door den landbouwer .1. A. de Gooijer. lnl. hij 
den ImuwkuniJige G. J. Groot, te St-Anna bij Nijmegen. 

Wl|e. op het erve Wijnvoorden: het bouwen eener nieuwe boeren
woning met schuur. Bestek ligt bij W. Wissink. te Heinoo. lnl. bij 
den mr. timmerman W. van der Vegte, te Heinoo. 

Heuliiliem. door het bestuur der Gelderscbc Stoomtrainwegmaat-
schappij: het versterken van de schipbrug te Doesburg. 

Weensdag, 12 Maart. 
'a-llagr, te 11 uren, dooi- bet ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van 4 dwarskrihhen onder de gemeente Dried dicteren), prov. 
Gelderland, langs den linkeroever van den Nedcriïjn. tusschen de 
kiloineten-aaien 32 en 34 der herziene rivierkaart. lnl.' bij den ingenieur 
Van der Toorn, te 's-Hage, bij den ingenieur ('astenilijk. te Utrecht en 
hij den oplichter Van Balgoov. te I'aunerden. Aanw. 5 Maart. Kaming 
ƒ 8 8 7 5 . 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: lo. bet 
verrichten van baggerwerk tot verbetering van het vaarwater tusschen 
de beide leidamluen in het Zwolscbe Diep en daarbuiten iu zee. Aanw. 
5 Maart. Baining ƒ 0.77 per M 3 ; 2o. bet verrichten van baggerwerk 
tot verbetering van het vaarwater in hot Zvvartewater, tusschen den 
mond der Vecht en Hasselt. Aanw. 5 Maart. Raming 1 0.45 per St;'. 
lui. voor beiden bij den ingenieur Van der Toorn, te 's-Hage en bij den 
ingenieur lïamaer. te Kampen. 

's-Hage, te 12 uren, door bet ministerie van watent. enz., ten 
dienste iler Staatsspoorwegen: het leveren en verwerken van sluit
steen ten behoeve van de overbrugging van het ilollandsch Diep. en 
het verrichten van herstellingen en vernieuwingen aan de rivierwerken 
gelegen aan den noordetijken oever van het HoHundsch Diep, tot de 
overbrugging behoorende. met het onderhoud dier werken tot 1 Mei 

'85. lnl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-llage, hij den arron-
dissemontsingeniour De Bruijn en den opzichter Chevalier, beiden te 
Dordrecht. Aanw. 5 Maart. Raming/' 17,300. 

a n g r r l o » . te 12 uren, in de tuinmanswoning bij den huize Wielbergen : 
bet vergrooten van den huize Wielbergen, te Allgerloo bij Doesburg. 
Aanw. 7 Maart, te 11 uren. Bilj. inzenden 11 Maart, bij dén architect 
M. K. Smit. te Dieren. 

Nleuwendam. tc I uur, door burg. en weth.: lo. het vergrooten 
en verbeteren van de school te Nieuwendam: 2o. bet houwen van eene 
school en het verbouwen van de bestaande school te Zimdordorp. Inl. 
bij den architect T. C. van der Sterr, te Hoorn. Aanw. 7 Maart te 10 
uren. te beginnen te Zunderdorp. 

Hommel*. door burg. en weth. van Hennaarderadeel, ten gemeente
huize: de levering van 800 stère grint, ten dienste dér kunstwegen, 
lnl. bij den opzichter D. Wijina. te Wominels. Biljetten inzenden vóór 
II uren. 

Vrijdag. 1 4 Maart. 
kots te II uren. door bet best. der wuterkeering van den calami-

teusen I.eendert-Abrahampolder: het aanleggen en onderhouden van 
buitengewone werken op bet strand en op den onderzeeschen oever 
van den polder. Aanw. 7 Maart, van 3—5 uren en 10 Maart van 9— 
11 uren. Raming /' 50.540. 

Tiel , 1 te uur. door den dijkstool van bet iioldei district Nederbetuwe, 
in het Ilollandsch kofliehuis: het gedeeltelijk verbroeden en verdiepen 
van de Nederbetuwsche Lingo en een gedeelte der Groote-Landwcte-
ring iu 4 perceelen en in massa. 

Zaterdag. IS Haart. 
Hu Itenpasl , te 12 uren, door den burgemeester van Achtkarspelen: 

het verliouwen der school voor Openbaar lager onderwijs te Kooten, 
met de henoodigde materialen sehoohueubelen enz., in 1 perceel. Inl. 
hij den gemeentearchitect A. Volding, te Buitenpost. Aanw. 8 Maart, 
te 11 uren. 

•.merifsart, te 12'/, uren, door bet best. dor sociëteit Concordia, in 
het sociëteitslokaal: bet verbouwen van het voorgedeelte der sociëteit, 
naar bet ontwerp van de architecten Schill en Haverkamp, te Amster
dam, lnl. bij genoemde architecten, Leidscheplein 21, te Amsterdam. 
Aanw. 10 Maart, te 10'/, uren. 

Illnadag, I S Maart. 
Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor

wegen, voor rekening van de Nederlandsche Zuidooster-spoorwegmaat
schappij, aan het centraalbureau: Bestek no. 393. het maken van eene 
waterleiding op het stition Oscb. lnl. aan het centraalbureau cn bij 
den sectieingenieur F. Sassen, tc Nijmegen. Aanw. 11 Slaart, te 1 uur. 

Woensdag. I » Maar). 
'•-•lage, te 11 uur. door het ministerie van waterst enz.: lo. het ver

ruimen van di' vaargeul der rivier de Noord bij dsn noordelijken mond 
van de Rietbaan, tusschen de kilnmeterraaien 121 en 122, onder de 
gemeenten Bandrit-ldoambacht en Alblasserdam, inl. bij den hoofd
ingenieur Van Diesen, te 's-llage, bij den ingenieur De Bruijn en den 
opzichter Korovaar, beiden tc Dordrecht, Raming ƒ 13,5(0; 2o. het 
gedeeltelijk bezinken van- en het maken van zuilenbazaltsteenglooiing 
tegen bet buitenbeloop van den Rijksberm van den polder het Kraaien
nest, langs den rechteroever van de Nieuwe-.Merwcde, tusschen de 
kiloineterraaien 105 en 107. onder ile gemeente Werkendam, lnl. bij 
genoemde ingenieurs en bij den opzichter Bannier, te Werkendam. 
Raming /'25,600; 3o. het verdiepen van het grootscheepvaartwater aan 
het boveneind van het Scheur, tegenover de Vergulde-Hand, voor de 
verbetering van den waterweg langs Rotterdam naar zee lnl. bij den 
hoofdingenieur Van Diesen. en bij den ingenieur Leemans, te Rotter
dam. Raming ƒ 148,000. Aanw van al de werken 12 Maart. 

'a-llagr. te II uren, door het ministerie van waterstaat enz.: lo. 
de uitvoering van eenige werken tot normaliseering van de Waal onder 
Dode waard, Ewijk en holen, tusschen de kilometerraaien 38 en 43 der 
herziene rivierkaart. Raming / 105.400 : 2o. het maken van 2 en het 
verlengen van 2 dwarskribben in de Lek, onder de gemeenten Willi-
ge-Langerak en Langerak. tusschen de kilometerraaien 111 en 113. Ra
ming ƒ10,500; 3o. het maken van 4 dwatskribben onder dc gemeenten 
Wagenlngen en (banen aan den rechteroever van den Nedcrrijn, tus
schen de kilometerraaien 48 en 49 der herziene rivierkaart. Raming 
ƒ 11,750. lnl. bij den hoofdingenieur Van der Toorn tc 's-llage en hij 
de betrokken ingenieurs. Aanw. van al d.' werken 12 Maart. 

Donderdag. 2 0 Maart. 
Eist, te 12 uren. door den dijkstool van het polderdistrict Overhetuwe. 

in het Ambtshuis: het verhoogen en verzwaren van een gedeelte van 
den Rijnhandijk onder Driel, ter lengte van ongeveer 1300 M. Inl. bij 
den dijkmocster van Overhetuwe. te Gent. Aanw. 19 Slaart. te 
10 uren. 

Middelburg, te 2 uren. door bet ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: lo. (Herbosteding) het maken van een gebouw 
voor sluispersoneel te Sas-van-Gend. Gewijzigde raming ƒ 18.900 ; 2o. 
(Aanbesteding) bet maken van een tweede gebouw voor sluispei-soneel 
niet bijbehoorende werken te Sas-van-Gend. Raming f 22,100. Inl. bij 
den hoofdingenieur iu het 11e district, te Middelburg en bij den inge
nieur, te Neuzen. Aanw. 12 en 14 Maart 

Zaterdag. 22 Maart. 
hord reilt i te 11 uren. door den commandant in het 3c genie-

COmmandement, hij J. C. van der Horst: het verbeteren van de Oud-
hevningsclio haven bij bet lort De Ruvter. in de positie van Willemstad. 
Aanw. 14 Maart, te I uur. Raming f 95,000. Bilj. inzenden 21 Slaart, 
vóór 3 uren. op het bureau van genoemden commandant 

Vim lag . 2 S Maarl . 
Utrecht| te 121;, uren, door de Nederl. Rijnspoorwegmaatschappij: 

de levering van magazijnsgoederen, lnl. bij 'den administrateur der 
eigendommen van do Slaatschappij te l'treeht. 

Honderdng . 27 Maarl. 
/ ierikM'e, te 1 uur, door de commissie van beheer der grint- en 

straatwegen in Schouwen, aan 's Lands Kamer: het aanleggen van 
16,932 SI. lengte grintweg en 5172 M. lengte straatweg in liet water
schap Schouwen, in 1 perceel, uit te voeren in '84. '85 '86. lnl. bij dc 
commissie en bij den waterbouwkundige van Schouwen, te Zierikscc. 
Aanw. van 20—26 Maart, van 9—3 uren. 

A v L o o r 
V A N 

AANBESTEDINGEN. 
•«trijp. 20 Febr.: het bouwen eener school 

en onderwijzerswoning, met het leveren cn 
stellen van het sclioolameiiblement; ingek. 10 
bilj., als: 
Verstemen. te Tilburg. ƒ 11.987 
Olivicrs, » Getnert » 11,875 
Klicns. i Woetlsel, a 11-750 
Mutsaards, » idem •> 11.675 
Bogeis, a idem » 11.611 
Verhaaren, » Oosterwijk, a 11.587 
Van Engeland, » Stratum, » 11,470 
Van der Rijt, » Oosterwijk, » 11.267 
Van den Wildenberg,» Stratum. < 11,237 
Van Kemenade, . Gestel, a 11,080 
Raming » 11,640.50 

's-llage. 22 Febr.: het onderhouden der 
Rijksposügebouwen te Haarlem, Venloo en Kind-
hoven: Dunste inschr. waren: 

voor Haai lom. J. I». Nelissen. te Haarlem, 
voor ƒ 2397; 

voor Venloo. I'h. de Ouinzo, te Venloo, voor 
J 500: 

voor Eindhoven, SI. A. P. Hezemans, te Eind
hoven, voor ƒ 30s8.66. 

/.woMe. 22 Febr.: voor het waterschap 
Mastenbroek: lo. het driejarig onderhoud der 
kunstwerken: ingekomen 5 bilj., als: 

per jaar 
II. Gloerich, te Hasselt, ƒ 2226 I 
C. J. van Dijk. » Geneinuiden. * 2200 
A. Bekendam, » idem • 1939 
H. J. v. Werven, a Kampen, i 1809 
G. Fahrenhorst, a idem I 1686 

2o de vernieuwing van bruggen: perc. 1 
ingek. 4 bilj.. als: per jaar 
J. Weenen,' te Hasselt, J 1786 
H. J. v. Werven. » Kampen, » 1748 
A. Bekendam, a Gencmuiden. » 1632 
C. J. v. Dijk, > idem » 1567 

perc. 2, ingek. 3 bilj., als: 
per jaar 

J. Wcencr, te Hasselt, ƒ 710 
C. J. v. Dijk, > Genetnuiden. a 599 
A. Bekendam, • idem » 430 

perc. 3, ingek. 3 bilj., als: per jaar 
J. Weener, te Hasselt, / 463 
C. J. v. Dijk, » Genetnuiden, » 350 
A. Bekendam, » idem » 334 

Da perceelen zijn aan de minste inschrijvers '• 
gegund. . . 

Breda. 22 Febr.: het doen van voorzieningen 
tegen hooge waterstanden aan de Koninklijke 
Militaire Academie: ingekomen 4 bilj., als: 
P. J. v. Glabbcek. te Breda. ƒ 3930 
Th. Kessels. » idem » 3883 
J. A. Mol. » idem » 3813 
A. v. d. Heide, » idem » 3674 
Raming • 3600 

Neordrn, 22 Febr.: voor rekening van bet 
II. K. keikbest. te Noorden: het amoveeren van 
dc oude kerk en pastorie en het bouwen van 
eene pastorie, op de bestaande fundeeringen, bij 
de nieuwe St-Slartinuskerk te Noorden, onder 
beheer van den architect Y. Bijvoets Gz., tc 
Amsterdam; gegund aan den minsten inschr. 
U. van Zeeland, te l'treeht, voor ƒ9499.99, met 
inbegrip van alle afbraak. 

Hoogste inschr. was J. J. Valkenet. te Nieuw
koop, voor ƒ 9770. 

I.rihi.k. rh 22 Febr.: lo. het bouwen van 
eene onderwijzerswoning te Pieterzijl, alsmede 
tiet vertimmeren der school; 2o. het leveren der 
schoohiieiihelen; ingek. 10 bilj.. als: 

J. Oosterhoi, f 4585 
J. Sipkes, • 4516 
H. Formsina, I 4490 
D. Walda, • 4490 
.1. Pijnakker, » 4450 
Jan Kerkstra, » 4390 
.1. Iliiizinga, » 4380 
P. Zijlstra, » « 6 8 
L. Dijkstra. » 3997 
SI. Westra.' » 3985 
gegund. 

t m i n r r i i i l , 22 Febr.: bet bouwen van een 
tadhuia met veldwachterswoning; ingek. 9 
Wj.. als: 
g. Brekelmans. te Orten, J 5700 

Ksscns, » Gewande, a 5648 
A. Jansen, » Hedel, » 5555.55 
'- II. Beutener, • Tiel, » 5485 
*• II. v. Diggelen, a Aininersooi, » 5443 
f A. Luijben, » Vlijmen, » 5246 

v. Boord, » Zalthoinmel, » 4686 
W. v. d. Oord. » Ammersooi, » 4525 
r. F. Dusëe, » Tilburg, » 4485 
Keguitd. 

\nordclous, 22 Febr.: het afbreken der 
oude- en het bouwen eener nieuwe school met 
herstellingen aan de onderwijzerswoning en de 
daarin gevestigde secretarie; ingek. 11 bilj.,als: 
A. Hoogendoorii. Gicscndam, ƒ 20,850 
L. v. Dalen, Noordeloos, » 19,447 
Gebr. Kreukniet & Co., Ilardinksveld, » 19.214 
J. de Weijer, Tiel, » 19,183 
L. Hortensius, Mseluinnde, » 19,100 
H. v. Rees, Noolileloos, » 18,890 
J. de Geus. Gicscndam, a 18,872.85 
Dllitnelaar en Gerdessen. Asperen. » 18,524 
G. den Besten, Noordoloos, » 18,141 
.1. Maasland, Goudriaan, » 18,131 
J. Duijm & Co., Noordeloos, » 16,689 

Zuiille, 23 Febr.: het leveren van straat-
klinkeis aan de gemeente, in 2 perceelen: 

le perc. 150,000 Waalklinkers: ingekomen 4 
bilj., als: 

p. mille 
J. I.. v. Oscb, tc Zwolle. ƒ 16.25 
F. K. Koch, » Loo, •> 14.90 
T. v. d. Loo, » Westpannerden, » 1435 
A. de Lange, » Zwolle, » 13.74 

2e perc, 150,000 Uselklinkers; ingekomen 6 
bilj., als: 

p. mille 
.1. L. v. Osch, te Zwolle, » 14.99 
Firma Vroom, Krol en 

Van Rooijon, » Deventer. ƒ HJMP 
Gebr. v. Husselt, » Kampen. • 14.44 
11. Rijkx, » Wije, » 14.00 
Wed. H. C. v. 

Heukelom. » Kampen, » 13.99 
A. de Lange, » Zwolle, » 13.74 

Holterdam, 23 Febr.: het bouwen van een 
nieuwen schouwburg; ingekomen 9 bilj., als: 
G. Sclmitger, te Groningen, ƒ 469,800 
Wed. G. Catnesi 

St Co., » Rotterdam,» 466,470 
Gottverne & Doon, » idem a 461.630 
li. J. Heiman & Zn, I idem » 454.984 
W. G. C. Hilkes, » idem » 444,319 

G. Keij, te Rotterdam, ƒ 443,000 
II. Stellwagen, » idem » 438,117.50 
H P. Teeuwisse, i 's-Hage, » 430,500 
J. H. Vos Sr., » Almeloo, i 428,700 

Hergum, 23 Febr.: de verbouwing der school 
te Ilardcgarijp; ingek. 7 bilj., als: 
B. Elzinga, te Rijpcrkerk. ƒ 2821 
J. II. Veenstra, » Suamcer, » 2686 
A. S. Visser, » Tietjcrk, • 2629 
J. S. van der Steeg, » Hardegarijp, » 2395 
I. Cupcrus, » Oudkerk. » 2360 
S. 11. Sikma, » Ocnkerk, » 2330 
R. A. de Jong, » idem, » 2297 
gegund. 

Drachten 25 Febr.: het vergrooten van het 
kerkgebouw der Christ. Geref. gemeente, onder 
beheer van den architect D. D. Duursma; 
ingek. 7 bilj.. als: 
P. Vink. te Ureterp, ƒ 5930 
J. T. v. Manen, » Drachten, » 5565 
W. I). v. d. Velde. . idem » 5374 
J. Wil.beluik, » idem » 5153 
A. Hoekeina. » Dantuinawoude, » 5100 
II. Hendriks. a Drachten, I 4961 
S. II. Kijlstra, a idem » 4634 
gegund. 

Kampen, 25 Febr.: het maken van p. m. 
850 M. puinweg op den IJsoldijk, tusschen den 
grintweg en den afweg naar de Plas te IJsel-
muiden; ingek. 6 bilj., als: 
K. Schut. te Kampen, ƒ 946 
W. v. d. Belt » Grafhorst a 874 
J. Wijuholt, » Kampen, • 842 
W. v. Bruggen, a idem » 809 
l). Zwanepol, a iiem » 795 
E. Iileijenberg. » idem a 739 
gegund. 

Amsterdam, 25 Febr.: ten behoeve van de 
Holl. Us. Spoorwegmaatschappij: lo. Bestek no. 
325, liet verrichten van onderhoudswerken op 
het gerneensehajipclijk station Winterswijk; 
ingek. 2 bilj., als: 
Ter Haar, te Winterswijk. ƒ 2324 
Tc Zijpe. a idem a 2287 

to. Bestek no. 326, het verbroeden cn uitdiepen van slooten langs den Oosterspoorweg: 

perc. 1 perc. 2 perc. 3 perc. 4 perc. 5 perc. 6 perc. 7 massa 

J. v. d. Berg, Amersfoort. ƒ 225 ƒ 1075 ƒ 9 8 ƒ 190 ƒ 340 
H. J. Meekers, Amsterdam, 240 

ƒ 1075 ƒ 9 8 ƒ 190 

A. Kramers. idem 260 
Van Braak, Apeldoorn. 320 
Eijkelbootn. idem 
V. d. Haar, 

319 
ƒ 187 ƒ 195 

Eijkelbootn. idem 
V. d. Haar, 897 197 325 ƒ 187 ƒ 195 

ƒ 2280 J. Holster, Amsterdam, 280 1140 180 220 351 100 180 ƒ 2280 
Kooij, Wcesp, 287 1068 

154 199 Tc Zij[io, Winterswijk. 
985 172 

154 199 
J. Fuliren. Hilversum. 985 172 
Van Putten, idem 1100 
.1. Poot, Amsterdam, 290 1060 122 226 370 120 225 
Van Geurden. 429 
G. D. v. Doorn, Amsterdam, 186 
Ktumpert, 199 370 

fa. Bestek no. 327, het uitvoeren van timmerwerken: 

perc. ljpere. 2 [D'i •. 3 perc. 4jperc. 6 perc. 6 perc. 7 perc. 8 perc. 9 

II. J. Meekers, Amsterdam. 
(i. ter lleerdt, Klarenbeek, 
Kureuwinder, 
J. Poot, Amsterdam. 
Van Schaïk, Utrecht, 
Leenderts, idem 

J. Smit, Amsterdam, 
Van Doornik, Kaam. 
Kijkelhoom. A|Hddoornt 

V* d. Braak, idem 
II. .1. Iloks, Amersfoort, 
Te Zijp*», Winterswijk, 
J. Kuhren, Hilversum, 
Schuuring, 
G. D. v. Dixirn, Amsterdam, 

Geurden. 
V. d. Fliert, 
Do Boer, Harneveld, 
Wijngaarden, 
II. Mouw, Apeldoorn, 

li. Mouw, Hilversum. 

" d. Geest, Amei-sfoort, 

/"830 

793 
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•o. Bestek no. 828, het uitvoeren van behang-, verf- en leerwerk: 

Meijers, 
Ouwerkerk, Amsterdam. 
Van Splunder, 
M. il. Eijsvogel, Itumpt, 
Van Telfigen, 
J. Smit, Amsterdam, 
H. J. Meekers, idem 
Van Weiland, idem 

Te Zijpe, Winterswijk, 
Evei's, 
Dekker en Berends, 

Wormerveer, 
J. Sterk, Bodegrave. 
.1. Poot. Amsterdam, 
Schrijver, 
Goossen. Weesp, 
Eijkendal, Apeldoorn, 
Lieman. 
Wessehng, 
Ten Ham, Harneveld, 

/ 7100 ƒ 
K 71*4 

6276 

6491 
6700 

perc. 1 perc. 2 perc. > 

I 

2500 
3164 
2227 

2102 I 
2100 I 

ƒ 6617 / 490 

6327.97 2534.23 1394.86 

9500 

6300 
6161 
6949 

2280 
2190 
2305 

1800 
1449 
1796 
1390 

1315.25 

perc. 4 perc. 6 

6070.50 

5873 
5763.54 

perc.6 perc. 7 perc. 8 perc. 9 

(perc. 1, 2 en 5 ƒ 14077) 

442.60 5963.64 ƒ 950 ]f 1390 /408.28|/285.94 

298 

395 

415 

520 

6200 
5646 
6471 

1515.50 
487 
487.50 

(perc. 1, 2 en 5 ƒ 13800) 
1695 432 1115 

1800 
1720 

1955 
2500 
2412 

520 

421 

(o. Bestek no. 329, het uitvoeren van metsel-, voeg-, pleister-, wit- en straatwerken: 

perc. 1 perc. 2 perc. 3 perc. 4 perc. 5 perc. 6 perc. 7 perc. 8 perc. 9 

Bos, Haarlemmermeer, 

Van Doornik, Baarn, 
H. J. Meekers, Amsterdam, 
J. Smit, idem 
Te Zijpe, Winterswijk, 
V. d. Braak, Apeldoorn, 
V. d. Geest, Amei-sibort, 
Ter Heerdt, Apeldoorn, 
Behrens en Swaan, 

G. D. v. Doom, Amsterdam, 

Korenwinder, 
Van Wagensveld, Barneveld, 
Leenderts, Utrecht, 

J. Fuhren, Hilversum, 
Schuuring, 
Geurden, 
J. Pont, Amsterdam, 
Prent, Weesp, 
Gaasbeek, 
II. Mouw. Apeldoorn. 

R. Mouw. Hilversum. 

Wegerif, Apeldoorn, 
Chr. Wegerif, idem 
II. J. Boks, Amersfoort, 

f 3884 ƒ 1315 ƒ 

3300 
3800 

1000 
1150 

29001 950 

3940 

3797 

3948 

1240 

1425 

/890 1890 

1774 

ƒ 8 3 2 
660 

850 

1190 

ƒ 8673 
1003.70 ' 

918 

1687 

1713 

1270 

797.85 1 1711 

1259 
1238.05 

1000 1764 

1087 ;896 1587 

" ƒ 3492* 

l 1160 i 

990 

1132 

1360 
1240 

1390 

1074 
1198 

C497 ƒ 3 4 8 

499 

480 250 

H. J. Meekei-s, Amsterdam, Bestek no. 321 perc. 
I, Bestek no. 327 perc. Ien2, Bestek no. 328 
perc. 1 en 2, Bestek no. 329 perc. 1 en 2 

ƒ 19,666. 
A. Kramers, Amsterdam, Bestek no. 327 en 329 

perc. 1 en 2 ƒ 12,700. 
R. Mouw, Apeldoorn, Bestek no. 327 en 329 perc. 

3, 4 en S ƒ 10,984. 

Ter Haar, Winterswijk, Hestek no. 326 perc. 6 
en 7, Bestek 327 perc. 8 en 9, Bestek 828 perc. 
8 en 9 Bestek 329 perc. 8 en 9 f 36,393. 

Te Zijpe, Winterswijk, Bestek no. 327 perc. 8 en 
9, Bestek 328 perc. 8 en 9, Bestek 829 perc. 8 
en 9 /' 3440. 

H. Mouw, Apeliloorn, perc. 6 en 7 van Bestek 
no. 327 en 329 ƒ 6270. 

Kleherh, 25 Febr.: het afbreken en weder-
opbouwen eener voorliuizing op de plaats bij 
de kerk, aldaar, bij W. J. Sikma in gebruik; 
ingekomen II bilj., als: 
F. J. v. d. Meulen. te Oenkerk. f 2099 
W. W. de Jong, » Wanswerd, * 191» 
J. S. v. d. Steeg, > Hardcgarijp, I 1839 
R. A. tie Jong, » Oenkerk, • 1719 
A. R. de Groot, » Bergum, • 1717 
A. S. Visser, » Tietjerk, > 1690 
J. II. Gras, » Wijns, » 1660 
R. L. Elzinga, < Rijperkerk, • 1629 
J. II. Veenstra, » Suameer, » 1620 
1. P. Cuperus > Oudkerk, > 1585 
S. 11. Sikma, » Oenkerk, • 1542 

<• a«se11ITnIe \rrn , 25 Febr.: het bouwen van 
eene school te Gasselte, met bijlevering der 
materialen; ingek. 5 bilj., als: 
L . Alfring, te Gasselternieveen, f 6922 
Gebr. J.&A. Pranger, » Stadskanaal, » 5797 
P. Luitjes, » Musselkanaal, > 5788 
H. Steenstra, • Zuidlaren, > 6766 
£ . Kliphuis, ., Musselkanaal, > 5689 

SEIerlk.ee, 25 Febr.: In. bet slaan van een 
vloei paal in de haven bij het Luitje; aangenomen 
door J. II. van Dijko II/.., te Zieriksee, voor ƒ369 . 

2o. a. het leveren van materialen voor het 
onderhonden der defensiewerken in den Oost
en VVestliavendijk en het leggen van winter-
krammat; minste inschr. was II. C. van den 
Knde, te Zieriksee, voor ƒ 2779. 

b, het vernieuwen der defensiewerken van 
een gedeelte van den Westhavendijk; aangeno
men door Jb. van Strien, tc Zieriksee, voor ƒ 1569 

c. het verbeteren van het buitenbeloop van 
den Oostliaveiidijk; aangenomen door W. Berre-
voets, te Zieriksee, voor ƒ 710. 

'«-Hage, 25 F'ebr.: het afdammen, droogma
ken, onderzoeken en herstellen der Mallegatsluis 
te Gouda; minste inschr. wits J. J. Bekker. te 
Lent, voor ƒ 25,885. 

's-llage, 26 Febr.: het maken en stellen van 
eene nieuwe houten zeckaap op den Noordvaar-
der by Terschelling; minste inschr. was Daalder, 
op Terschelling, voor f 1550. 

Leiden, 26 Febr.: het aanbrengen van drink

waterleidingen en brandkranen in kazernegebou
wen, aldaar; ingek. 6 bilj.. als: 
M. G. Sanders, tc Leiden, ƒ 5916 
G. Wilson, > 's-Hage, » 5881 
L. v. Ks, > l.e|,|oil. > 5790 
A. Resscnaar, • idem * 6770 
G. J. W. Dopheide, > Arnhem, » 5600 
Frank Colsnn, • 's-ilage, • 4999 
Raming » 6000 

Xwellc, 26 F'ebr.: bet herstellen van 2door
braken in de kade bij de lloevenbrug in het 
watersebap Salland; ingek. 5 bilj., als: 
A. Laniuiers, te Leut, ƒ 1278 
II. .1. Schrijver, » Westenholte, « 844 
G. Altena, » Uenernuiden, » 678 
A Jonker, » Hattem, i 669 
B. .1. Knnps, » Bruunepc. » 636 

Brumnien , 26 Febr.: de herstellingen en ver
nieuwingen aan het kerkgebouw der Herv. ge
meente: ingek. 4 bilj., als: 

A. Klanderman, ' / 3191 
Wed. W. Carmiggelt, » 2540 
G. .1. Boerstoel, » 2282 
G. .1. Hoezewinkel, « 2270 

Harlingen. 27 Febr.: liet maken van 2S48/,, 
M. steenglooüiig en dijkverzwuren van het water
schap der Vijf-Deelen-Zeedijken-Buitendijks; 
ingekomen 6 hilj. als: 

A. S. Schaafsma, f 67.400 
I). Folkort, » 55,150 
.1. (Uilenburg, » 54.448 
R. II. de Boer, .. 60,846 
C. P. Bakker, a 49,888 
G. \neina, » 49,186 
gegund. Raming / 58.233 

Helder, 27 F'ebr.: het bouwen van een school
lokaal en vergaderkamer voor de Israëlitische 
gemeente te Helder; ingek. 13 bilj., als: 
A. Vos Hz., te Helder, ƒ 3476 
A. Hels, » idem » 3395 
P. Verheg, » idem » 3888 
J. Drunker, » idem » 3300 
Petera en Steijaard. o idem » 3260 
A. Korlf, » idem » 3250 
I'. Spruit, » idem » 3240 
J. Th. Moorman. • idem » 3150 
Gebr. Klein, » idem • 3123 
O. Moorman, » idem » 3100 
De Waard en Wijker, » idem » 3047 
P. Zaatman, » idem • 3000 
.1. KorlV, > idem » 2760 

Deutichem, 28 Febr.: bet bouwen van eene 
spekslagerij voor H. J. van Zadelhof, aldaar, 
onder beheer van den architect II. J. L. Ovink; 
gegund aan den minsten inschr. T. Siebclink, 
aldaar, voor ƒ 8897. 

Haarlem, 28 Febr: het maken van rioleering, 
bestrating, beschoeiing, benevens het opbrengen 
van steenkoolsintels in de Spoorwegstraat en 
langs de Delftkade aan den Zijlweg; ing. 10 bilj., als: 
J. B. Liisschuit, te Haarlem, ƒ 3090 
J. I'. A. Nclissen, » idem, » 3077 
T. Hogendoorn, » 's-Hage, » 2971 
H. van Es, » Haarlem, » 2867 
G. P. J. Hereon, , idem, » 2819 
B. J. van l.iemt, > idem, » 2775 
C. Bos, » Haarl.meer • 2690 
F'. J. Verzijlberg, > Haarlem, > 2678 
A. Zonneveld, > idem, » 2673 
Wed. A. Reijnders, » idem, » 2647 
gegund. Raming > 3200 

Amsterdam, 29 Febr.: Onderhandsche in
schrijving van: het bouwen van een Woonhuis 
en eene Stoomdiamantslijperij op een terrein 
aan de St. Anthoniebreestraat no. 49 onder be
heer van den architect-werktuigkundige J. W. 
Meijer; ingekomen 11 bilj., als: 

I). Heijink, ƒ 46,700 
G. Bonn, » 46,500 
A. Paana, » 42,600 
Cruijll' en Schouten, » 42,353 
A. Aalden, » 42,116 
G. G. L. Scholte, » 41,630 
W. Greve. • 41,577 
II. Rietsnijder en Zoon, » 40,575 
J. Koster, » 89,968 
W. Haaksma, » 39,882 
E. Rietsnijder, » 39,693 

'a-Hage. 29 Febr.: het rioleeren der Verlengde 
Van-Raveusteinstraat; ingek. 11 bilj., als: 
F. P. de Haas, te 's-Hage, ƒ 1612 
C. Wührands, » idem » 1576 
Th. Minimie. » idem » 14'JO 
J. D. Leellang, » Kléin-Helvoet, . 1425 
G. II. v. d. Heijden, v Arnhem, » 1425 
Raasveld en Gerritse, > 's-Hage, » 1423 
Tom en Van Bergen 

Henegouwen. • idem » 1898 
Th. Hogendoorn, » idem » IMQ 
J. de Bruijn, > idem • 130g 
G. Key. » Rotterdam » 127n 
P. Ivi-aijenveld, » 's-llage, • 125 

B IJ V O E G S li L 

D E O P M E E K E K 
van Z A T E R D A G 8 M A A R T 1884. 

A A N K Ü N D I G I N G E N 
VAN' 

AANUESTEÜIXGEN. 
Maandag, 10 Maart. 

Ilcinoo, ti' 10 uren, door huig. cn weth.: het houwen eener oinler-
wijzerswoninfi bij liet schoolgebouw ui het dorp Ilcinoo. 

Kumpt, te 11 uren, door notaris Van Kessel. bij Van Doesburg: het 
verhouwen van zijn woonhuis. Inl. bij den arc! itect A M. A. Gulden, 
tc Zalthoiuniel. 

Vl lage, te l«i / 2 uren. doorhol ministerie van waterst. enz., aan het, 
gebouw van bet prov. best.: het maken van een bazaltsteeueu d;uu op het 
strand langs de haven van (loeder Ie. lui. hij den hoofdingenieur in 
het 10e district, te "s-Hage. hij den ingenieur in het zuidelijk arron
dissement van het 10e district, te Brielle en bij den opzichter Dalebuut, 
te (ioedei-eede. Raming J 12.350. 

Alkmaar, te 12 uren, door dijkgraaf en hoogheemraden van den 
Ilondsbossche, in De Toelast: het eenjarig onderhoud van de llouds-
bossche zeewering en eenige binnen werken. Hestek verkrijgbaar ter 
secretarie van den Ilondsbossche, te Alkmaar 

Zwolle, te 12 uren, door het best. van het waterschap de Noorder-
Vechtdijken (3e district in Overijsol), bij T. Tenthof: Int maken van 
den nieuwen dijk bij de doorbraak in den Noon Ier-Veelt td ijk, in de 
buurtschap (Jeune, gein. Zwolli-rkerspel. Inl. bij W. van Wijngaarden, 
te llerksen, gem. Wije. 

Ihpr.in' ii( . te 121/JJ uien, ter secretarie: lo. de nieuwe nummering 
van alle itereoelen dei'gemeente Dordrecht: 2o. de levering van minstens 
000 M : l riviergrint: 3o. het vervoer van de/elfde hoeveelheid grint: 4o. 
het uitdiepen van het kanaal, gejegi n buiten de po]dei kade, ten westen 
van den nieuwen Stadspoldor. van het uitwateringskanaal van de Vier-
l'olders af tot in bet vaarwater naar Geertruidonberg, ten dienste der 
gemeente Dordrecht. 

(•rottingen, te 123\ uren. door burg. en weth.: het dempen van 
eene sloot aan den Achterweg, het leggen van een riool met zinkputten 
en het plaatsen van eene afrastering. Uil] in/enden s Maart, 

Ytageuiitgen, te 1 uur, door burg. en weth.: het verhouwen van 
school no. 8, nabij de kerk, met de levering van de daarhijbehonrende 
materialen, lui. 'bij den gemeenteopzichter S, Hitters. 

Fiikliiii/.eii, te 1 uur, door burg. en weth.: het verstraten van 
eenige stratum der gemeente, ter grootte ongeveer van 8000 UK lal. 
bij den geinoenteopzichter 

Amsterdam, te l ' / 2 uren. door de f lolt. Uzereu-Spoorwegmaat
schappij, in het café-Krasnapolsky: het leveren van ongeveer 5?0 M 3 

diverse houtwaren, in 7 pereeelen, ten behoeve der werkplaatsen van 
de II. 1.1. S. M. te Haarlem. Inl. hij den ingenieur der werkplaatsen, 
te Haarlem. 

Kottrrdam, te 3 uren: de levering van 2.600,000 KG. Duitsche 
steenkolen, ten behoeve van de stoommachines der drinkwaterleiding. 

AniNterilaiti, door den architect C. A. Bom bach Cz., in De Ut tod e 
Leeuw: het bouwen van een winkelhuis met bovenwoningen, in de 

Inl. tusschen 

het bouwen 

shet? i 

en 10 uren bij den 

ener boereuhiiizinf. 

Dr. B. D. F. Iluysim 

[ met 

Bujten-Bantammei-straat ito, 
architect. Damstraat no. 5. 

Tjallebcrd. bij Jan R de .long 
schuur te l.uinjeherd. 

Ilwingrloo. ten huize van den gent 
het bouwen van een hoerenhuis, aldaar. 

Btnadag, 11 Maart. 
Zalf bommel, te 12 uren, door de directie der harmonie »Kulerpe"t 

op het Nut: het houwen van eene muziektent van dennenhout in bet 
Plantsoen. Inl. hij den architect A. M. A. Gulden, aldaar. 

Ilreumel. te 12 uren, voor rekening van de Maatschappij van Wel
stand te Breda, bij Merkx: liet bouwen van een achterhuis te Dreumel. 
aan het huis bewoond door den landbouwer .1. A. de Gooijer. lui. hij 
den bouwkundige G. J. (hoot, te St.-Atma bij Nijmegen. 

O-Hage, te 1 uur. door burg. eu weth.: het leveren van magazijns
goederen ten behoeve van de geineentegaslabriek. 

(d'eiine (gem. Zwollei keispel . te l uur. door Mr. M. Sicliterman, op 
het erve Gliiidhiiis: het door de dijksdoorhraken van dezen winter op 
• le landen van het erve Glindhuis gespoelde zand gedeeltelijk in de kolk 
aldaar brengen en gedeeltelijk onder wenden. Aanw, door W. Schroten, 
landbouwer te Holten, te U) uren. 

Middelburg, te 11 ., uren, door burg. en weth.: het I. 
•VJ.OUO stuks grèskeion iz.g. oblongs). 

\ \ i]e. op het erve Wijnvoorden: het bouwen eener nieuwe boeren 
woning met schuur. Bestek ligt bij \V. Wissink. te Ileinoo. 
den ïni'. timmerman W. van der Vegte, te Heiuoo. 

Onii if-licüi. door het bestuur der Goldersche Stoom tram wegmaat-
Schappij: bet versterken van de schipbrug te Doesburg. 

Hoorn/waag. hij Tj. A, van der Leij: het ver/waren en gedeeltelijk 
Diaken van een nieuwen polderdijk over de Wielen. Inl. bij F. J. Haven, 
le Idskeuhuizen. 

WoenHdag, S- Maart. 
M-llage, te 11 i ren. dooi- bet ministerie van waterstaat enz.: hot 

maken van 4 dwankribben onder de gemeente Driel (HeterenV prov. 
Gelderland, langs tien linkeroever van den Nederrijn. tusschen de 
kilouioterraaien ."42 en 84 der herziene rivieikaarl. Inl. hij den ingenieur 
Van der Toom, te 's-Hage. bij den iugeni"ur ('astendijk. te l'trecht en 
bij den opzichter Van Ualgooy. te l'annerden. Kaming ƒ HS75. 

's-llage, le 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: lo. het 
Verrichten van baggerwerk tot verbetering van het vaarwater tusschen 
de beide leidaiiiinen in het Zwolsche Diep en daarbuiten in zee. Rattling 
ƒ0 .77 per M 3 ; 2o. het verrichten van baggerwerk tot verbetering van 

eren van | 

Inl- ">Ü I 

het vaarwater in het Zwarte water, tusschen den mond der Vecht en 
! Hasselt. Kaming J'0.45 per M ;. lui. voor beiden bij den ingenieur Van 

der Toorn, tt; 's-llage en bij den ingenieur liamacr. te Kampen. 
Ileli'l, te 11 uren, door den eerstaanwez.end-iiigenieur te 's-llage, 

[ iu het bureau voor de schutterij: bet bouwen van eene conducteurs-
woning nabij het kruithuis te Delft. Raming ƒ 3500. Bilj. inzenden 

i 11 Maart, voor li uren. op het bureau van den opzichter van fortilica-
j tién, aldaar. 

Kantens, te 11 uren, door burg. eu weth.: het herstellen van straten 
J en voetpaden in de gemeente. (Herbesteding.) 

'tt-Hage, to 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., ten 
j dienste der Staatsspoorwegen: het leveren en verwerken van stort-
| steen ten behoeve van de overbrugging van het llollandsch Diep. en 
j bet verrichten van herstellingen en vernieuwingen aan de rivierwei'ken 
• gelegen aan den noordelijken oever van het llollandsch Diep, tot de 
j overbrugging behoorende, met bet onderhoud dier werken tot 1 Mei 

'H5. Inl. bij den hoofdingenieur Van Dieseri. te 's-llage. bij den arron-
| dissemeiitsiugenieur De Bruijn eu den opzichter Chevalier, beiden te 
j Dordrecht. Kaming f I7-I00. 

Angcrloo te 12 uren, in de tuinmanswoning bjj den huize Wielbergen : 
het \oigrcoteu van den huize Wielbergen. Ie Angerloo bij Doesburg. 

! Hilj. inzenden 11 Maart, bij den architect M. K. Smit. te Dieren. 
Nieawendain, te I uur. door buig. en weth*: lo. het vergrooten 

, en verbeteren van ile school te Nieiiwendam; 2o. bet bouwen van eene 
school eu het verbouwen van de bestaande school te Zunderdorp. lui. 
bij den architect T. C. van der Sterr. te Hoorn. 

Wtir .melH, door burg. en weth. van llennaarderadeel, ten gemeente
huize: de levering van KOI! stère grint, ten dienste der kunstwegen. 
Inl. hij den opzichter D. Wijuia. te Woinmels. Biljetten inzenden vóór 
1 I uren. 

M.-l'lllpHland, door het best. van de Anna-Jacoba- en Willem-
. pokiers: bet dichten van 2 doorbraken iu den dijk van den Willem-
| polder, en het verzwaren van het hinnenbeloop van dien dijk. Hilj. 
i inzenden uiterlijk 11 Maart. Aanw. 10 en 11 Maart. 

Ilondrrtliig . t'l Maori. 
Schiedam. te 12 uren, door burg. en weth.: het maken en leveren 

• van eene muziektent in de Plantage. 
Zutfen, te :! uren, door provisoren van het (>ude-cn-Nieuwe-Gast-

| buis: het metselen van een muur nut annexe kasten, privaat en urinoir, 
i aan de binnentuinen van de inanneuafdeeling van het krankziunigen-
j geslicht. Inl. bij den architect I). Lijsen. alaar. Aanw. 10 Maart, te Jï 
j uren. Bilj. inzenden 12 Maart, vóór 's avonds 7 uren, op het kantoor 
j van den rentmeester. 

Vrijdag. I ! Maart, 
j Leeuwarden, te 11 uien. ten gemeentehuize van l.eeuwardera-
j deel: de levering van 10(10 stère grove, gewasschen riviergrint. 
i KatM. te 11 uren. door het best. der waterkeering van den calanii-
I teuseii Leendert-Abraliampolder: bet aanleggen eu onderhouden van 
| buitengewone werken op het strand en op den onderzeeschen oever 

van den polder. Aanw. 10 Maart van 0—11 uren. Raming /' 50.540. 
Zuol le . le 12 uren, door het ministerie van binnenl zaken, aan het 

gebouw van het prov. best.: het onderhouden van- en het doen van 
• herstellingen en vernieuwingen aan de gehouwen der b'ijk-— hoogere 
j burgerschool te Zwolle, van den dag der goedkeuring van tie besteding 
• tot ."tl Dec. 'S5. Inl. bij den Rijksbomvkundige voor de onderwijsge-
i bouwen en bij den opzichter der onderwijsgebouwen .!. F. Scheepers. 

te Groningen. Raming ƒ 4 3 4 9 . 
's-llage. te l uur, door het ministerie van waterstaat enz.: hetonder-

I houden en herstellen van liet post-en-telegraalgobouw te Doesburg, van 
! den dag der goedkeuring van de besteding tot 31 Maart '87. Inl. bij 

den bouwkundige voor de Landsgebouwen iu het le district, te's-llage 
j en bij den hoofdopzichter D. Fokkeus, te Zwolle. Raming ƒ 1340. 

T i e l . 1 te uur. door den dijkstool van het polderdistrict Nederbetuwe, 
] iu het llollandsch kofliehuis: liet gedeeltelijk verbroeden en verdiepen 
! van de Nederbetuwsche Lingo en een gedeelte der Groote-Landwetc-
ï ring iu 4 pereeelen eu iu massa. 

/ . i / i l e i , te 2 uren. ten raadhuize: het ophoogen van oen terrein tot 
i verbreeding van den De ven ter weg tegenover den Rozenhof. Inl. bij den 
1 gemeen tea reh it eet F. II. van Etteger. Aanw. 11 en 13 Maart, te 
! 3 uren. 

(.rollingen, 'savonds 8 uren, door voogden van bet Arnihiiiszittend 
' Convent, bij II. Veening: het gedeeltelijk afbreken en het aan-en ver

bouwen van de pereeelen. behoorende aan het Ariuhiiiszitteiid Convent 
in ile Akerkstraat. niet bijlevering van al het benoodigde. lui. hij de 
architecten K. & !!. Iloekzema, aldaar. Hilj. in.'.endeti één uur vóór de 
besteding iu eene bus. 

Xaterdag. fl.ï Haart. 
\ rn l i cm. te 10 uren. in het kofliehuis van Spaen, Beekstraat: het 

bouwen van een blok woon en winkel huizen, op den hoek van do 
Beekstraat en de Nieuwstad. aldaar, liilj. inzenden 14 Maait, bij den 
bouwkundige F. Kortlang .I.Kz.., te Velp. 

Ilerdreehl, te 12 uren. door den eeistaanwezend-ingenieur te Breda, 
bij J. C. van tier Horst: het bouwen van een magazijn vnoraiubulance-
niaterieei te Dordrecht. Inl. bij genoemden ingenieur. Raming,/ 10.000. 

Iftiitenpost. te 12 uren. door den burgemeester van Arhtkarspelen: 
het verbouwen der school voor openhaar lager onderwijs te Koot en, 
met de benoodigde materialen, sehoohnenhelen enz... in 1 'perceel. Inl. 
bij den gcnieentearchitect A. Volding, te Buitenpost. 

imemfoorl. te 12'/a uren. door het best. der sociëteit Concordia, in 
het sociëteitslokaal: het verbouwen van het voorgedeelte der sociëteit, 
naar bet ontwerp van de architecten Schill en Haveikamp, te Amster
dam. Inl. bij genoe-iide architecten. Leidscheplein 21, te Amsterdam. 
Aanw. 10 Maart, te lO'/j uren. 
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Arnhem, tc 2 uren, ilnnr dc directie ilcr Ma:t«xch:ip|iij tutexploitatie 
van bouwterreinen tegenover Hulkestein. in de llarmniiie: het eguli-
seorrn en verharden van wegen op het terrein ten noorden van den 
Etrcchlschcn straatweg, tegenover liet landgoed Hulkestein. Aanw. 18 
Maart, te 10 uren. 

Utrecht, tc 2 uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan 
bet gebouw van het prov. best.: bet onderhouden van- en hel doen 
van herstellingen aan het Rijksaichiofgobouw le Utrecht, van den dag 
der goedkeuring van de besteding lot : l l llec. '85. Inl. bij den Iiijks-
bouwkllndigc voor dc onderwijsgebouwen en bij d ipzichter dor 

11. Schoonhein. te Utrecht. Raming /' 2100. umversiteits I-houwen W 
tlMiindiiii. 17 tf.Ka.rt. 

tiiiMleriln.il. door burg. en weth.: In. het maken van den onder
bouw eener draaibrug iu de lloiitiiiankade over de te verlengen Haar
lemmer trekvaart, en hijhehooroii.le werken: 2o. het houwen van bet 
gymnasium aan de Weteringschans; :io. liet leveren van houtwalen. 
t ', pek en smeedijzer, ten dienste der gemeentewerken, ged.'84. Inl. 
voor no. 1 cn 2 bij den stadsarchitect, voor no. :| kamer no. 07. beiden 
raadhuis. 

Dinsdag. I S Maart. 
I l rei lil . te 2 uren, door de maalscbappij lot expl. vau Staatsspoor

wegen, voor rekening van tie Nederlandsche Zuiiloiisior-spoorwoginu.it-
schappij. aan het centraalbureau: Hestek no. .'I'.l.'l. het maken van 
waterleiding op het station Osch. Inl. aan hel centraalbureau en hij 
den sectieingeni • I'. Sassen te Nijmegen. Aanw. II Maart, te 1 uur'. 

Nijmegen, te 2 uren. door den burgemeester: het verbouwen der 
openbare school in de Kaaskorversgas (no. 1). 

W o e n s d a g . I I » Haart. 
's-llage, te 11 uur. door het ministerie van waterst. eni.: lo. het ver

ruimen van de vaargeul der rivier de Noord bij .|sn noordelijken mond 
van de llietbaan, tusschen de kiloineterraaieu 121 en 122,' onder .Ie 
gemeenten Hendrik-hl bacht en Alhlasscidam. Inl. hij den ho.il.l-
ingenieiu Van lliesen. le 's-liage, hij den ingenieur lie ISiuiju en den 
opzichter Korevaar, heiden te Dordrecht. Ruining /' i:i,55li: 2o. het 
gedeeltelijk bezinken van- cn het ntaken van zuilenliazaltsteenglooiing 
tegen het huiteiibeloop van den Rijkslierin van tien polder het Kraaien
nest, langs ileu reclderiiever vai'i de Nieuwc-Merwede. tusschen tic 
kilt.uieterraaien 105 eu 107. onder dc gemeente Werkendam. Inl. bij 
genoemde ingenieurs en hij .1 ipzichter liüinner, te Werkendam. 
Raming / 25,500: :lu. het verdiepen van bet grootscheapvaartwatcraan 
bet boveneind van het Sch •. tegenover de Vci-guldc-ilund. v • de 
verbetering van den waterweg langs Rotterdam naar zee Inl. hij den 
liiK.ldingcii! ui- Van lliesen, eu hij den ingeni • Leemans, te Rotter
dam. Raming/ 148,000. Aanw- van al de werken 12 Maart. 

's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: lo 
de uitvoering van eenige werken tot normaliseering van de Waal onder 
D idewaar.l, Ewijk en Drillen, tusschen de kilonieteiraaien :iS eu 4.1 der 
herziene rivierkaai t. Raming ƒ 105.400 : 2o. het maken van 2 en liet 
verlengen van 2 dwui-skribbcn' in dc Lek, onder de gemeenten Willi-
ge-I.aiigerak en Langeiak. tiissch lc kilomeleiraaien l l l en 11.1. Ra
ming /10.500; .lo. hel maken van 4 dwarskrihben onder de gemeenten 
Wageningen en Reeneti aan den rechteroever van den Nederrijn, tus
schen de kiloineterraaien 48 en 4!) der herziene rivierkaart. Raming 
ƒ 11,750. Inl. bij den hoofdingenieur Vau der Toorn, te 's-llage en bij 
de betrokken ingenieurs. Aanw. van al d • werken 12 Maart. 

lir.-iimcl. te 12 uren, door burg. en weth.: het amnvecreii der 
bestaande- cn het bouwen van een nieuwe school met 8 lokalen voor 
401) kinderen, met overdekte si bilaats. Inl. hij den architect C. van 
Weerden, te Tiel. 

Donderdag, 2 0 Maart. 
Kl»t. te 12 uren. door den dijksteel van het polderdistrict Oveihetuwe, 

in bet Ambtshuis: het verl gen en verzwaren van een gedeelte van 
den Hijnhandijk under Uriel, ter lengte van ongeveer 2(19:1 M. Inl. bij 
den dijkincester van Overbetuwe, te Gent. Aanw. 19 Maart, te 
10 uren. 

Middelburg, te «uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: lo. (Herbcstcdhigl het maken van een gebouw 
voor sluispersoiieel te Sas-van-Gcnil. Gewijzigde raining / 18.900: 2o. 
(Aanbesteding) bet maken van ecu tweede gebouw voor sluispei-soneel 
met bijheli.Kiren.le werken te Sus-van-Gond. Raining f 22,100. Inl. bij 
den hoofdingenieur in het lie district, te Middelburg en hij den inge
nieur, te Neuzen. Aanw. 12 en 14 Maart. 

Amsterdam. te S uren, door de commissie van heheer cn toezicht 
van de Gasthuizen te Amsterdam, in het Hiunengasthuis: bet verhouwen 
van perceel no. 92 op den Kloveniersburgwal tot woning voor den 
directeur-geneeskundige van het Binnengasthuis, lui. bij den architect 
over het onderhoud der gasthuisgebouwen II. Leguijt. aldaar. Aanw. 
volgens § .17 van het Bestek. 

Ooien, te 1 uren, door burg. en weth.: het afbreken en woderop-
bouweii der school niet aanhoongheden, en het verhoogen en begrintcn 
van bet terrein en de daarlangs gelegen straat. Aanw. te II uren. 

Vrijdag, 21 Maart. 
s iecnhrrgru, te 10 uren, door burg en weth.: bet bouwen eener 

school met oii.lerwijzerswoning te Kladde, met bijlevering der materialen, 
banken, horden, kasten, kachels enz. Inl. bij den architect R. H. C. 
van Someren, te Bergen-op-Zoom, 

Zuilen, te 2 uren, ten raadhuize: het vernieuwen van den ijzeren 
bovenbouw van 2 vaste bruggen en van 50 M. beschoeiing. Inl. bij den 
geineentearcliitoet E. II. van Utleger. 

Katerdag, 22 Maart. 
Dordrecht, te 11 uren. door den commandant in net Se genie* 

commandeliient, bij J. ('. van der Bont: het verbeteren van de Oud-
lieyningseho haven bij het fort De Ruvter. in de positie van Willemstad. 
Aanw. 14 Maait, te 1 uur. Raming f 95,000. Bilj. inzenden 21 Maart, 
vóór 3 uren, op bet bureau van genoemden commandant. 

VYierlngerwaard, tc 2 uren, in het raadhuis van den ïmldtT 
Wieringerwaard: het doen van eenige herstellingen aan eenige bruggen 
enz. van bnveiigenoemdeli polder. Aanw. 15 Maart, te 10 uren, bij het 
stoomgemaal van den judder. 

si,-Jarobiiiarorhle, op het strandhuis van het wateischap Het 
Nieiiwe-Bil.lt: dc levering van 3,000,000 klinkci-steen franco op of aan 
den zeedijk. 

Maandag, 2-1 Maart. 
> Umrgi-n. le 10 uren. door den architect II. Gevsheek Molenaar, in 

het Hotel-De Bruijn: het bouwen van een beerenluiis aan de Molen
straat, aldaar, voor rekening van II. II. Eeijt. 

Velp (hij Arnhem), te 11 uren, door 'het R. K. kerkbest., in het 
koffiehuis van Wed. Ter Steeg: het bouwen van eene kerk niet toren. 
Inl. hij den architect .1. W. Boerbooms, te Arnhem. Aanw. 17 Maart, 
te 11 uren en 24 Maart, te 10 uren. 

Dordrecht, le 12'.2 uren, ter secretarie: In. de rioleering van het 
I grachtje achter het Kogelpal k aldaar; 2o. de rioleering van een gedeelte 

tier binnenstad, aldaar; beiden met gedeeltelijke levering der materialen. 
I Aanw. 20 Maart, tc 2 uren. te beginnen aai.' de Snellesluis. 

Dinsdag, 2.» Maart. 
's-Hage, tc 12 uren. door liet ministerie van linaucicn: lo. het 

j onderhouden van- en het .1 i van herstellingen aan het hvpotbeek-
; en kadastelgeliouw te Groningen Aanw. 15 Maart, (e 10 uren: 2o. 
j het onderhouden van- en bet doen v nige herstellingen aan het 

Rijksgebouw te Sneek. waarin gevestigd zijn de kantoren van de hvpo-
! tlieken en het kadaster. Aanw. 17 Maart, te 11'/, uren. Inl. bij den 
; bouwkundige voor de Landsgebouwen iu het le district, tc 's-Hage. 

t 'trrrhl , te 2 uren. .1 • de maatschappij tot exploitatie van 
j Staatsspoorwegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 83, het leveren, 
j ten dienste van het vernieuwingslónds. van stalen spoorstaven, stalen 
i laschplat n schroef bouten, iu 2 perceelen. Inl. aan het centraal

bureau en bij de sectieingenieurs W. .1. Klerk de Reus, te Meppel en 
; II. E. II ke, te Breda. 

Woensdag, 211 Maitrl. 
's-llage. (e II uren. door bet ministerie van waterst. enz.: lo. het 

i voltooien der verdedigingswerken aan den linkeroever der doorgraving 
j aan den Hoek van-Holland, en tot het verdedigen van gedeell Ier 

boorden vau den zuidelijken mond van hel kanaal aan liet I 'deneind 
van Rozenburg, voor de verbetering van den waterweg langs Botterdam 
naar zee. Inl. bij den I f.lingenieur Van lliesen. te 's-llage, hij den 
ingenieur Li laiis. te Rotterdam en bij den opzichter Van Bloois te 
lloek-van-llollau.l. Aanw. 19 Maart. Raming / 103.000 ; 2o. het ver
richten van graal- en baggerwerk op het bovendeel der Nieuwe-
Merwe.le. gedeeltelijk door middel van Hijksstooinbaggervaartuigen, met 
de bediening en bet onderhoud van dezen tot .11 Maart. '80. lui. bij 
den hoofdingenieur Van lliesen, te 's-Hage, bij den ingenieur De Bruijn, 
te Dordrecht cn bij dc opzichters Bannier, te Werkendam en Borl'Cll, 
te Dordrecht Aanw. 19 Maart. Ranting f 3117,500. 

Berkhout, te 11 uren. op bet raadhuis, door de commissie uit het 
kerk- eu bet gemeentebestuur: bet aiiinveei-en der ruïne en het bouwen 
eener nieuwe kerk en toren te Berkhout. Inl. bij den architect A. 
Stoiiljesilijk, te Hoorn. Aanw. 18 Maart, te 10 uren. 

Itlrct-tit, te 12'., uren, door dc Xederl. Rijnspoorwegmaatschappij: 
de I. \erhig van gazijusgoedeieii. Inl. bij 'den administrateur dér 
eigendommen van de Maalscbappij le Utrecht. 

Donderdag. 27 Maarl. 
Haarlem, te II uren. door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: bet vernieuwen van een gedeelte 
beschoeiing langs de Keulsche Vaart, iu de prov. Noordhollund, te 
Diemerbrug. Inl. hij den hoofdingenieur, te Haarlem cn bij den inge
nieur Blom, te Amsterdam. Aanw. 20 Maart. Raming ƒ 2472. 

Zierlksee, te 1 uur, door de commissie van beheer der grint- en 
straatwegen in Schouwen, aan 's Lands Kamer: het aanleggen van 
10,932 M. lengte grintweg en 5172 M. lengte straatweg in het water
schap Schouwen, in 1 perceel, uit te voeren in '84, '85 '86. Inl. bij de 
commissie en bij den waterbouwkundige van Schouwen, te Zieriksee. 
Aanw. van 20—26 Maart, van 9—3 uren. 

st.-Jni-obipariM'liie, te 2 uren, op het strandhuis vau het water
schap Het Nieuwe-Bil.lt: het vervoeren van 3,600,000 klillkersteen langs 
ccn gedeelte vau den builenheriil vau den zeedijk, in 1 perceel. 

Vrildug, 2 S Maarl'. 
's-Hosch, te 10'/3 uren, dour het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: lo. het voortzetten der steenglooiin-
geu langs de dijken der Zuiilwillemsvaart, tusschen de Dungeiischebrug 
en 's-Bosch. Raming /' 10,00(1; 2o. het verrichten van buitengewone 
herstellingen aan de schipbrug over de Maas bij Hedel. Raming f 6000. 
lui. bij den hoofdingenieur iu het 6e district en bij de betrokken op
zichters. Aanw. 21 Maart. 

Woensdag, 2 April. 
's-llage, te 11 uren. door het ministerie van waterst enz.: hel 

verinnigen der steenglooiing tegen het huitenhcloop van den linker 
ban.lijk der Nieuwc-Merwede, ouder de gemeenten Werkendam, Made-
en-Diïuii"i'lcu en Zwaluwe. Inl. hij den hoofdingenieur Van Diesen, tc 
's-Hage, hij den ingenieur De Bruijn. te Dordrecht en bij den opzichter 
Bannier, té Werkendam. Aanw. 26 Maart. Raming ƒ 16.760. 

's-llage, te 11 uren, door het ministerie van binnenl. zaken: het 
onderhoud en herstel van de Laiidsgehoiiwen tc 's-Hage, ged. '84. Inl. 
bij den Rijksbouwmeester in het 2e district en den hoofdopzichter der 
Landsgebouwen Weinberg, beiden te 's-Hage. Aanw. 25 Maart, te 9 
Uren. Raming ƒ 53.375. 

Vrijdag, 4 Apri l . 
Middelburg, te 10 uren, door liet ministerie van waterst enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: lo. het driejarig onderhoud van eenige 
werken hij de Oude-lloeve, aan de noordzijde van Schouwen. Inl. bij 
den hoofdingenieur in het 11e district, te Middelburg en bij den inge
nieur, te Goes. Aanw. 27 cn 29 Maart. Raming f 4190 per jaar. 

A F L 0 0 I' 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Kampen. 23 Febr. lo. Bestek no. 10. het leveren 

en leggen van straatklinkei-s en Het verleggen 
van 7000 M- oud klinkerwerk, ill 3 perceelen: 

lste |iercecl: bet leveren van 2001100 straat
klinkers waalvorm op de bermen langs den 
Kampei-straatweg; ingek. 4 bilj. al: 

per lfOO 
/ 15.61) 
» 14,89 
» 14.45 
» 13.59 

3 G. van den Brocke, te Kampen, 
D. Zwi nol. » idem, 
II. Berends ten Kate. » idem, 
Gebrs. van Hasselt, » idem, 

2de perc: lo. het leggen van 20(1000 straat
klinkers ..p den Kampei-straal weg: ingekomen 
6 hilj.. nis: 
Arte Bogaard, te Kampen, /'940 
J. G. Jaarsveld, » Silbv.d.l. » 820 
A. Qeerdink, » Knier, » 613 
D. Zwanepol, » Kampen, » 278 
J. Weijnholt. » idem, » 268 
T. W. Bonte, • Amersfoort, » 232 

2n. bet heileggen van 7000 M'1 oud klinker-
werk op den Kamperstraatweg: ingekomen 6 
bilj., als: per BP. 
J. (». Jaarsveld. te Silvol.le ƒ 0.29 
Arte Bogaard, » Kaui|ien. i 0.25 
A. Geerdink, » Enter. » 0.17 
T. W. Bonte. » Amersfoort. » 0.16 
.1. Weijnholt, » Kampen, » 0.15 
D. Zwanepol, » idem. » 0.13 

3de perc: het leveren van 35 :i 40000 straat
klinkers waalvorm voor voetpaden in de stad 

//. grove oiidei'houdsgi'int: ingek. 6 bilj., als: 
per M' 

II. Kcijgcrs, tc Engelen. 
A. Verstelt, i Kerkdriel 
J. Baars, » Tiel. 
.1. v. d. Messelaar, » Hedel, 
dir. v. d. Loo, B idem 
G. Janssen, » Nijmegen, 

Gegund aan:(i. Janssen te Nijmegen lie luai bi-
uckolen cliClil.vull del' Loo. te fiedel. — bij loting 
met eerstgenoemde — de grove onilerlinuilsgrint. 

s t c c i m l j k 29 l'ebr.: het opmaken der aarde-
haan eu liet leggen van een klinkerweg, lang 
ongeveer 1200 M.; ingek. 12 hilj., als: 
S. A. J. Croon, te Groningen. 
J. N. Kruizinga. i> idem 
I'. Bell X A Blocks. .. Zwolle. 

Enter. 
Blesse, 
Stecnwijk, 
Haarlemmermeer 
Steen wijk 
Meppel.. 
Stecnwijk, 

A. G -dink, 
.1. G. Hofman, 
W. Voerman, 
C. Hos. 
E. Groeuiuk, 
,1. 011.ai, 
F. Aberson, 
W. v. d. Kooij, en 

F. W. Ilont'e. 
J. de Hoer X: Zonen, 

's-llage. 211 l'ebl 

/' 1.595 
1 1.39 
» 1.38 
• 1.35 
» 1.29 
r, 1.29 

f 6900 
'» 6900 
» 6900 
.. 6854 
.. 6.130 
» 6278 
» 6188 
» 6129 
» 6000 
» 595.1 

» Amersfoort, » 5850 
.. Stecnwijk, » 5413 

.: het onderhouden cn her
stellen van het post-en-lelcgiaafgchoiiw te 
Neuzen: ingek. 4 hilj.. als. 
M. I). de I'll)let, te Neuzen, 
D. den Ouden. 
G. J. Balkeustein. 
R. Walraven, 

Helmond, 29 Febr 

i.lell) 
idem 
idem 

f 1650 
» 1644.511 
» 1538 
• I li I) 

: het vernieuwen van < 

le Kampen, 
i) idem, 

idem. 
idem, 
idem. 
idem, 
idem. 

per 1000 
ƒ 15.60 
. 15.(11) 
• 14.99 
» 14.95 
« 14.00 
. 10.00 
» 13.S4 

ingek. 7 bilj.. als: 
.1. G, van den Broek 
H. Berends ten Kate 
II. Zwanepol. 
II. Ilijkx. 
Van Engelen & V. d. Veen. 
dezelfden (onder monster) 
Gebrs. van Hasselt. 

2d. Bestek no. II, het schoonhouden van- en| 
bet maaien van bet gras in de openbare wan- I 
delplaatsen en plantsoenen en langs de wandel- j 
wegen en paden van de gemeente Kampen . . 
gedurende lSs-4, iu perceelen cn massa's: | 

(V. J. Meijeriuk, te Kampen, voor ƒ849minste 
inschrijver op lste massa (zijnde perceelen 1 tot: 
en in.'t 4) of de plantsoenen achter de stad of 
linker Llseloever. 

A. van der Maat. te Kampen, voor / 169 
minste inschrijver op de 2de massa (zijnde per
ceelen 6 en 6' of aan den rechter Llseloever. 
gegund. 

's-llage. 27 Febr.: lo. het leveren van 17,000 
eikenhouten dwai-sliggeis voor de Staatsspoor
wegen: ingekomen 7 bilj. als: 
.1. N. Del laas & Söhne, te Wezel. 
J. A. van der Eerden Wz., te 

Bokstel, 
Lambiotte Vigneron, te Brus

sel, 
J. II. van Hoger wou, te 

Bokstel. 
B. H. Clercx, te Bokstel, 
La Compagnie Commerciale 

Franiaisc, te Parijs, » 45.390 
2o. het maken en leveren van 200 tongbewe-

gingen voor spoorwissels: ingek. 4 bilj.. als: 
Union nAetien-Gosellsclial't lïir Berg-

liau-. Eisen- und Stahl-Industrie". 
te Dortmund, / 23,800 

L. J. Enthoven & Co.. te 's-llage. » 21,396 
Société anonviue des forges et ateliers, 

te Boiillioiil, » 20,700 
Veuve Alpheuse Frédcrix. te Luik, » 19.990 

Sa. het leveren van voorwerpen van gegoten 
cn gesmeed ijzer, staal, koper en metaal, be
nevens bet bezorgen van smeden en werklieden 
tot het doen van herstellingen aan de Hijks-
stoom- en andere vaartuigen, in gebruik bij het 
baggerwerk ten behoeve van de werken van de 
werken van de Merwcde en Killen: ingekomen 
4 bilj.. als: 
Van Dorsser en Ter 

Horst,te Dordrecht,voor 
I>eVriesRohbéX:Co., 

gedeelte keibostrating, tel- grootte van ongeveer 
3500 M-, met het verstl-aten van .100 M- lc 
keien: het leveren en plaatsen vau ongeveer 650 
M' Engelsche rioolbuizen, met .laai hijhelu.oien.le 

rrsters enz.; ingek. II bilj., al: 

Wormerveer, 1 Maait: bet vergrooten en 
veranderen der school voor kosteloos onderwijs; 
ingekomen 6 bilj. als: 
1'. Ni.-uwsta.l, te Purmeren.le, / 5950 
.1. de Vries. » idem » 5893 
.1. Buijs Az., » Wormerveer, . 5626 
1'. Voorn. » idem » 4735 
I'. Langen.lijk. Beverwijk, » 4559 
V. P. Braun', » idem I 4496 
gegund. 

Oosterland, 1 Maart: de wegsverbetering 
en bcgrinting van 3 perceelen (K)lilerwcgen. ge
legen onder Sirjanslan.l en onder Oosterland, 
gezamenlijk lang 3727 str. M.; minste insein, 
was .1. de Rijke, tc Hruinisse, voor f 9999. 

S n e e k , 1 Maart: bet verhoogen en verzwaren 
van den zeedijk, van Wijuihi-itsei-adcels c.a. 
Contributie-zeedijken, over 994 M. lengte: ingek. 
8 bilj., als: 
G. D'. .loustia. te Molkweium, ƒ 27,798 
S. M. Zeldennist, » idem » 24.642 
I'. Kampman eu 
• .1. Smit, » Ilinileloopen, » 2.1.488 
T. Kloosterman, » lleuielum, o 22 700 
.1. M. de Jong, ., Staveren, » 21,900 
W. II. Mulder, » Ilinileloopen, i> 20.53.1 
.1. B. Kal en II. .). 

Sikkes. » idem » 20.437 
C. P. Hakker, » Staveren, » 19.635 

/.nolle. 1 Maart: hel geheel vei nieuwen dei-
rij- en jaagbriig over den mond der Soestwete-
l-llig (gein. Zwolle), met bijlevering der materi
alen : ingek. 6 bilj., 

zinkputten, t 
A. Vervoort, 
Gebr. 

Zwolle, 
idem 
idem 

Den Ham, 
Zwolle. 
Hasselt. 

i. Vechel, 
Eindhoven, 
Arnhem, 

/• 17.375 
I. l(i.8lltl 
I, 16,666 
I, 16.639 
.. 15.989 
n 15.700 
,. 15.385 
» 14.800 
I, 14.095 
» 14.682 
» 14.105 

ƒ 53.888 

. 51,640 

» 2.56 ji. ligger 

> 2.88 ii • 
» 48.400 

Ban-
II. v. d. Ven, 
H. v. Hasselt, 
L. V. Gaal, » Gel.lrop. 
L. Noten, » Helmond, 
F. Otteu. » idem 
II. v. .1. Kan. » Venloo. 
L. Paaps. » Vechel. 
J. v. d. Lee, )' idem 
P. Tboonsen. » Mook. 
gegund. 

Utrecht. 29 Febr.: het leveren van 1696 stuks 
eikenhout voor wissels aan de N. R. S. M.: 
minste inscbr. waren: 

perc. 1, J. A. van Eerden Wz., te Bokstel, 
voor / 2694; 

perc. 2. .1. Nahuijs, Grocnloo, a f 42 per M 1 : 
.. 3, A. Ul.b'ink, Hieedevoort, a ƒ 38.49 

per II*; 
I. 4, .1. Nahuijs, a ƒ 38.90 per II». 

steenwijkeruold . 29 Febr.: bel leggen van 
een klinket-straatweg, door Zuiilvceu en Onna 
dezer gemeente, benevens het leggen van En-
gelsche-aarilen liiiiz.cn doof cn naast den weg: 
ingek. 12 bilj., als: 

Groningen, f 19,473 
idem » 18.900 
idem » 18,890 

Zw.lle, » 17.680 
Stecnwijk. » 17.102 
Biesse, » 17.000 

l Haart: 
Nietiwold. 

I). Brnilis, 
G. v. Unen, 
A. Blocks, 
.1. Schuurman, 

! L. Krook. 
| . l . Weener, 
1 gegund. 

\ i . i.i\ ol.li-
; hoofdschool t 
' ingek. 6 hilj., als 

.1. II Bult.' 
G. Pul. 
(1. Ih-ikeus, 
1'. óe .ln„g. 
W. Snater, 
W. v. Zuilen, 
gegund. 

Srherpenseel, 1 Maarl: .1 
de pastori! ingek. 'I bll| .lis: 

II. Zijlslra. 
S. Brugge. 
.1. Nijholt. 
K. Lagewcg, 

/ 3167 
ii 2550 
» 2490 

•' |sr, 
• 2395 
ii 2155 

het verbouwen der 
tot gemeentehuis; 

tc Wagenborg 
n Horgsweer. 
ii Oostwolil. 
ii Nietiwold.', 
i) idem 
i> idem 

T No, 'J. 

n, ./' 3642 
• 1575 
• 3490 
» .1321 
» 2983 
ii 2784 

rbouwing vau 

ƒ 1725 
» 1451.49 
> 1.194 
» 1358 
ii 1.155 
. 1272.85 
I. 1247 
. 1232 
i. 1224 

pet. helleden tarief. 

te Goiicbein, » 98/io 
Penn en Bauduin, te 

Dordrecht, » 10 
II. Dalhui-en tc 

Kamjien, » 11 
's-Bosch, 28 Febr.: de levering aan het 

waterschap 'het Laag-lleinaal van: a. machine-
kolen le iiualiteit: ingekomen 4 bilj., als: 

per HL. 
II. Rcijgers, te Engelen. f 591/, 
A. Verstelt, » Kerkdriel, » 50'/, 
J. Baars, » Tiel, » 49>|9 

G. Janssen, » Nijmegen, » 49 

Tb. A. .1. Croon, 
.1. X. Kruizinga. 
B. Ilarkerna, 
P. Hellen A. Blocks. 
E. Groenink, 
J. G. Hofman. 
W. v. d Kooij eu 

F. W. Bonte. 
F. Aberson, 
J. dc II • & Zn., 
W. Timmerman, 
C. Bos, 
J. Otteu. 

W. Boiima. 
H. L. Hoogkamp, 
L. Brugge, 
I). I.. Hoogkamp, 
gegund. 
s - l l i i s c l i , 1 Maart- lo, het bouwen eener 

briigwachterswoiuug nabij den havenmond; 
illgek. li bilj.. al- : 

Amersfoort, 
• Stecnwijk, 

idem 
Steenwijkcrw., 

> Ihiarlcmuicrin.. 
Meppel, 

16.900 
16.853 
16.79(1 
16.546.50 
16,5.14 
16,47-1 

.1. Gerrese 
A. Iïaiissi-n. 
\ . Heks. 
L. Fraiikeioi-t, 
G. de Huijter. 
A. .1. I). lj.-rmsen. 

eb, s-hV 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

/' 2464 
'.. 2127 
- 2097 
ii 2045 
» 2030 

1997 
bet vernieuwen van het dak boven 2 les

zalen, het uitbreken, verplaatsen euvel-niéuwen 
van lii-litkozijneii mol t amen. schoorsteenen enz. 
aan de teekenschool: ingekomen 4 bilj., als: 
,1. v. Rosmalen. te 's-Bosch, /' 1738 
L. Frankefort, < idem 1550 
W. Ilanssen. ii idem » 1487 
A. .1. I). Ileriiisen, ii idem » 1397 Gegund aan W. Timmerman, voor f 16.546.50 

Amsterdam, 3 Maarl: ten behoeve der II. 1.1. S. M.: 
lo. Hestek no. 3311. het veibreeden cn uitdiepen van slooten op den s|«ioi\veg Amsterdam— 

Rotterdam en Amsterdam—Helder. 

Chr. Popijus, Sttïjen, 
M. Meijets., Delft, 
Jb. Schrenders, Kolborn, 
Tb. I'. Vos, Delft. 
A. Zonneveld, Haarlem. 
W. W'illeinse, idem 
J. Holster, Amsterdam, 

C. Alkemade, Nnordwijk-Binnen, 
A. Hartog, Sliediccht, 

.1. Oldenburg. Bergen. 
II. Wieuhoven, Si-hiedani, 

perc. 1 (Mu-c. perc. 3 

/ l i 60 
1251 
1175.06 

989 

'̂2430 
2500 r u i o 
2.150.80 1292.95 

perc. 4 perc. 5 

2730 
2174 

f 685.1 

1295 

f 1855 
1850 

1900 
2145 

1769 

1840 

/' 54S 

780 

522 

perc.6 perc. 7 

/' 882 

1900 

769 

ƒ 4 4 7 

360 

347 

/'2950 perceel 5, 6 en 7 
'I I 
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D E O F 1 M E R K E R. 

!n. Bedek no. :«1, hot DJtVoeren van timmerwerken onden spoorweg Amsterdam—Rotterdam 
Amsterdam—Holder. 

pore. 1 

2:too 
22:10 
1779 

17-19.50 

1800 
2042 

perc. 2 

2450 

/'8200 
877» 
8:150 

/•1587 
1800 
1000 

8600 
«100 

ƒ5768 

W. A. van I,nil Leiden. 
I'. Ilonijk. Schagen, 
I). J. van Wijngaarden. Melder. 
Tom on Van Bergen Henegouwen. 

Den Haag, 
J. v. d. Vlugt Jr.. Dordrecht. 
Th. Vos. Delft, 
II. Wioiihoveu, Schiedam, 
.1. Poot, Amsterdam, 
W. X. van Ypenbuig. Delft, 
W. P. Teeuwisse. Dell Daag, 
1'. van Essen, Halfweg, 
T. Los, Leiden. 
G. do Vries. Haarlemmermeer, 
.1. II. de Swarl en Zoon. Don Raag, 
I'll. Vcrluuggcn, Waddinksveen, 
C. M. Meijers. Dell'l 
W. COPIHV. Halfweg. 
J. P. A. Xolissen. Haarlem, 
G. Dignum, Schagen, 
C, X. Vlaming, idem 
D. Kramer, idem 
R. Iteyiii. 
A. van llijk, N -ihvijkerl I. 

So. Bestek no. 882, hot uitvoeren van verf-, behang- en timmerwerken op den SDOOrwee Am-
sterdam—Rottenlain en Amsterdam—Holder. 

1574 

pore.:l perc 4 perc. 5 

/'2199 

21U0 
2220 
I O M 
2287 
2500 
2300 

2431 

perc. 

1»62 
Voor al de 7 perceelen ƒ26000 

perc 7 

1730 
L725 

1 16(1 
134S 

2500 
8550 
8600 

2620 
2437 
27'JO 

4370 

perc. 1 perc. 2 perc 3 

W. van Wilgeiiburg. I'trecht, / 1150 
Th. Vos, Delft, 
J. V. d. Vïllgt Jr., Dordrecht, 
W. X. van Yponbuig. Dell'l. , 1050 
I.. II. DogiMt. Hen Raag, ! 1185 
M. II. Kijsvogol. Riimpt. 1 10»7 
W. P. T wis*,-. Don Haag. 963 
P. Dekker on ('. liooiidcimaker. 

Amsterdam, 1 U30 
<'. Koomau on .1. Klaver, idem, i 1272 

K. Knijper, Alkmaar. 
A. Kloi. Valkoog, 
E. van Tellingen. Amsterdam, 
.1. Siork, Bodegrave, 
D. ,1. van Amerom. Leiden, 
.1. Raars. Schagen, 
L. W. .1. v. d. Drift, Leiden, 
.1. HlindiTs Jr.. Zaandam, 
•I. Hsilkeneudo. Xoorchvijkerhoiit, 
B. v. ,1. liiirgh, Schiedam, 

1175 

1270 

/' 980 

1091) 
1024 
933 

1035 

920 
1059 

105» 

1050 

860 

nut 

4-140 
45110 
3802 
3333 
4006 

3450 
4060 

3545 

3750 

4010 

prre. 4 perc. 6 I perc. 7 

f 725 
775.'. 
730 
748 
777 
729 

940 
798 

801 

87» 

/'2698 
2533 

2708 

25110 
2835.5(1 
2346 
2460 

25 IC 

/'•I898 
4333 

6750 
4940 

So. de verbouw van de bestaande school te 
Xoordwolile; ingek. 21 bilj.. als: 

o Xijlumer, ƒ 14,655 
» Steenwijk, o 13,573 
» Xoordiv'olde, » 1:1,444 
» Meppel. » 13,129 
» I llldosi-boot, » 13,100 
» Steenvvijkerwold,» 13,099 

't M •', o 12,893 
» Terwispel, >, 12.700 
» Stociiwijkerwold,» I2.694 
a Steenwijk, ,) 12,635 
» idem ,) 12,525 
» Wolvega. » 12,524 
» N'oorilwolde, » 12,498 
» Terwispel, » 12,485 
» X' dwolde. ,, 12,484 
» Lippenhuizen, » i2,321 
» Oldohcrkoop, » 12.285 
» Hles«e. ,, 12.273 
» Oldeholtpa, » 12,100 
» Xoordwolde, » 11.920 

Sonnega, » 11445 

Zn., 

II. L. Hoogkamp, 
1-'. Ahc'son, 
A. L. Mulder, 
.1. Ilcsseling, 
A. T. do Hoor. 
II. Pen. 
II. .1. Ovorwijk, 
A. T. v. d. Veen, 
.1. Pen. 
J. de Boer & 
E. Groenmk, 
.1. Xijholt, 
J. Kits Mz., 
R. A. v. d. V. 
K. .1. do Hoer, 
T. II. v. Evk, 
II. Jansen. 
.1. tl. Hofman 
.1. L. ile V'rie> 
.1. E. Holder, 
II. Zijlstra. 

8o. de verbouw van ii, 
22 bilj., als: 
.1. Eits Mz„ 
A. L. Muld 

Chöoi te Roijl; ingok. 

.1. di 
Ej k, 
Boer, 

P. Zijlstra, 
.1. .1,-' Boer & Zn.. 
A. T. de Hoer, 

Vries. 

/'2450 
2177 

2240 
2504 

Massa /'17:1:19 

4590 
4700 

5183 

2489 

2235 
2121 

2190 

2465 

to N'oorilwolde, /' I6D6 
» idem n 1S74 
» Lippenhuizen, » 1805 
» Xoordwolde, % 1K5'J 
i oldeholtpa, 1 1̂ 82 
» Steenwijk. 1 IS 17 
'i Oudescnoot, 181,1 
i Oldeholtpa, 1 1800 
• Wolvega, n 1800 
» Terwispel, » 171)5 
o Steenwijk, 1 1798 
» Steenwijkerwold, 9 17*7 
» Xijlamer, » 1785 
» Stoouwijkerwnld, » 1782 
* 't Meer. B 1770 
» Steenwijk, 1747 
o OldeberKoop, ft 1725 
» Terwispel, ft 1724 
" Xoordwolde, •% lO'.'O 
i Btease, 1 10 70 
» Oosterwoido, • UW 

4o. Bestek nn. 333. hot uitvoeren van metsel-, voeg- pleister- en straatwerk op den Spoorweg 
Amsterdam— Rotterdam on Amsterdam—Helder. 

perc. 1 perc. 2 perc, 3 perc. 4 

C. Meijers, Delft. 
Tom on Van Bergen Henegouwen. 

Den Haag. 
Th. Vos. Delft, 
.1. v. d. Vlugt. Dordrecht, 
J. II. Dein-ons en Zwaan, Hil

versum. 
('. AlkeinadeJr., Xo,,rihvijk-llin-

noll. 
W'. I'. Teeuwisse, Den Haag, 
W. X. van Vpeiibnrg. Delft, 
P. vau Essen, Halfweg. 
A. Ilartog Az.. Amsterdam, 
B. Mischotr. Helder, 
.1. Pool Amsterdam, 

Pb. Verbruggen. Waddinksveen, 
P. .1. Vos. Amsterdam, 
.1. Overtoom, Schagen, 
A. Veil gh, Leiden. 
P. II. Zieren, Bennebroek, 
II. Wïenboven, Schiedam, 

ƒ8840 

2490 
260(1 
2397 
2189 

2490 

210(1 

/' 633 
| 730 
I 800 

'• 648 

i 717 

ƒ8800 

2790 
2786 
3000 

2588 

2862 

ƒ 3 5 7 5 

/' 1368 

1490 
1410 
1670 

1480 
1424 

1278 

1579 

perc. perc. 6 perc. 7 

ƒ 1800 

73.1 

23-18.70 615 

2762 

2890 
2022 

Massa /'H000 
1580 

1536 
1445 

1863 
1857 

/'2898 

8680 
.",489 

3447 
3020 

ƒ 795 

687 
1025 
777 

768 
1010 

Wolvega, Lo 
eene school en 
wolde; ii 
F. Abers, 
II. Jansen. 
.1. Hessiding. 
I. Pen, 
I'. Zijlstra. 
E. Groenink, 
II. Pen. 
I. de I r Sc Zn 
II. I. Iloogkimip, 

Maart: lo. het stichten van I A. L. Mulder, 
n ondorwijzerswoning te Noord- E . J. lo Boer 
W ''i'i- nis: J. G. Holman.' 

te SI wijk. /' 15.132 .1. Xijholt, 
1 CIS.", A. Tl V. ,1. Vis lil,leberkoop. 

. Meppol. 
Steenwijkerwold.' 
Oldeholtpa, 
Steenwijk, 
Steeuwijkei wold. 
Steenwijk, » 
Xijl.iiner, » 

14.860 .1 
14,821 
14.819 
14.700 
14,700 
14,68(1 
14.520 

Eits Ha, 
.1. L. de Vries. 
R. A. v. d. Vee 
II. II. v. Evk. 
D. .1. Ovorwijk. 
A. T. Ie Boer, 
•I. E. .Mulder, 

te Noordwokie, 
» idem 
» Blesse, 
,. Wolvega. 
» Terwispel, 
i> Xoordwolde, 
» Oldeholtpa, 
» Terwispel. 
a Lippenhuizen. 
» 'tlleer, 
n Olldi'schoot, 
,) Xoordwolde. 

ƒ 14.474 
» 14.237 
,i 14.000 
» 14.1100 
» 13.798 
» 13.750 
,) 13.6S9 
.i 13.538 
» 13.52(1 
» 13.200 
» 13.155 
» 12,985 

(Zie voor de Nagekomen Afloopcn hel hoofdilad, fag. 

.1. !.. de 

.1. Nijhnl 
II. A. v. ,1. Veen, 
F. Aberson, 
.1. Pen 
II. L. Hoojriuunni 
II. I'ell. 
B. .1. Overwijk, 
E. Groenmk, 
II. Jansen, 
A. T, v. d. Veen, 
.1. E. Mulder, 
J. G. Hofman. 
G. II. Wieberdink, 

Alles gegund. 
Id-lll. 3 Maart: de levering aan de artillerie

stapel- en constructi aga/ijnen van: 
perc. 1, 240 KG. schellak:'minste inschr, was 

II,- Bos-on, te Dordrecht, a ƒ 1.52 per KG. 
perc. 2, 1100dennen vlet,leien: minste inschr. 

was S. Vreeburg, te Delft, a /' Ó.711/- pat stuk. 
perc. 3, 5600 bladen blik, enkef, dubbele 

breedte: minste inschr. waren R. S. Stokvis Sc 
Zn., te Rotterdam, a ƒ 11.39"., per 110 bladen. 

perc. 4, 140(1 KG. koperplaat, d. 0.009, ii / 90 
per 100 KG.; 170O KG. messingplaat, d. 0.013, 
6(1 KG id., d. 00007, 1700 KG id., d. 0.0005. a 
ƒ 71 per 101) KG.: minste inschr. waren II. de 
Heus ,t Zn., te Rotterdam. 

perc. 5. 102.000 KG. messingplaat, d. 0.0028; 
minste inschr. was G. ,1. Leeuwenberg, te Helft 
a ƒ 70.44 per loo KG. 

perc. 6, 1000 liter patentolio: minste inschr. 
was Knuï, te Dordrecht, ii /'0.40 per liter. 

perc. 7. 100.000 KG. steenkolen, grove Engel
sche: minste inschr. waren Whaiien ,* Zn., a 
/ 11.91) per 1000 KG. 

perc. 8, 120,000 KG. fijne Roersche machine-
kolen; minste inschr. was Van de Velden, te 
Delft, ii / 5.20 per 1000 KG. 

Stratus (bij Eindhoven), 3 Maart: het bou
wen eener nieuwe kerk, waaronder niet is 
begrepen de toren met een gedeelte der lage 
beuken, noch hetgeen door het kerkbestuur spe
ciaal is gereserveerd, onder beheer van den 
architect II. .1. van Tulder. te Tilburg; ingek. 
10 bilj.. als: 
I'. Rijndors, te Valkenswoerd. /' 144.600 
L. Vlasman, » Amsterdam, » 140.495 
M. v. Spanje, » 's-llage. » 187,068 
P. Vlasman, » Bodegrave, « 132,374 
M. Dieesen. » 11,1 1, » 128,000 
W. v. Vlokliov.il. a Stratiiin. „ 127.975 
A. Vervoort, » Vecbel, » 127.725 
Corn. Meijers, » 's-llage, » 127.469 
J. Gieten, » Kossol, » 126.790 
P. M. Verstonen, » Oosterwijk, » 124,800 
.1. W. v. d. Putton, » Helmond, » 124,000 
L. de Houdt, » Dreiimcl, » 120.950 
Fr. oliviers. » Gemert, » 119.800 
L. v. tiaal, Geldrop 

en .1. ('. Sel k. » idem » 118.219 
i l l . v. Asseldnnk, » Helmond, ,> 117.000 

L. de Rooij, o Tilburg. » 114.90» 
gegund. 

(•renliigen, 3 Maart: bet verbouwen van het 
Hotel Do Zeven Pi-ovincion, onder beheer van 
den architect .1. p. Erijborg: ingekomen II bilj.; 
minste insein-, was Joli. Wallinga, te Groningen, 
voor ƒ 9200. 

OO.I 

BIJ V O E G S E L 

D E O P M E R K E R 
van ZATERDAG 15 M A A K T 1884. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
M a a n d a g . 17 M a a r t . 

M a k k u i u , te 11 uren. door het dijksbest. van V ij f-Deelen-Zeedijken-
Ruiteudijks, in De Prins: de gewone werken aan de zeeweringen, 
dienstjaar '84, in perceelen. Inl. bij den opzichter J. R. Posthuina, te 
Aluicmuii. 

' s - l l a g e , te 1 uur, door burg. en weth.: lo. het houwen van eene 
school voor lager onderwijs aan het Zieken, aldaar; 2o. het houwen van 
eene overdekte speelplaats bij de bewaarschool aan de Nieuwstraat, te 
Scheveningen. 

A m s t e r d a m , door burg. en weth.: lo. het maken van den onder
bouw eener draaibrug in de Houtmankade over de te verlengen Haar
lemmer trekvaart, en bijbehoorende werken; 2o. het houwen van het 
gymnasium aan de Weteringschans; 8o. het leveren van houtwaren, 
teer, pek en smeedijzer, ti'ti dienste der gemeentewerken, god.'84. 

I l i i i N d a g . I S M a a r t . 
K o s m a l e t i . te 10 uren. door burg. en weth.: het af breken en weder

opbouwen der onder wijzers wot ling np het gehucht Kruisstraat, aldaar, 
h.l. hij den architect A van Lieuipt. te 's-ltosch. 

h e l f t , te 12 uren, door den directeur dor artillerie-stapel- en COXt-
slructieuiagazijiieu: de levering van haren busk rui tkleedeu. 

l ' t r e e h t . te 2 uren, door de maatschappij lot espl. van Staatsspoor
wegen, voor rekening van de Nederlandsche Ztiidoosti'i'-spoorweginaat-
scbappij. aan het centraalbureau: Bestek no. 3Ü.'Ï, het maken van eene 
waterleiding op het station Osch. Inl. aan bet centraalbureau en bij 
den sectieingenieur F. Sassen, te Nijmegen. 

V j i u e g , n . te 2 uren. door den burgemeester: het verbouwen der 
openbare school in do Kaaskorversgas (no. 1). 

W o e n s d a g ; . I l l Maart. 
' « - H a g e , te 11 uur. door het ministerie van waterst. enz.: lo. het ver

ruimen van de vaargeul der rivier de Noord hij dsn noordelijken mond 
van de Riethaan, tusschen de kilometerraaien 121 en 1̂ 2, onder de 
gemeenten Hendrik-hloambacht en Alblasserdam. Inl. bij den hoofd-
ingenieui Van Diesen, te 's-llage, bij den ingenieur De Bruijn en den 
opzichter Knrovaar, beiden te Dordrecht, Raming ƒ 13.550; 2o. het 
gedeeltelijk bezinken van- en het maken vau zuilenhazaltsteenglooiing 
tegen het buitenbeloop van den Rijksherm van den polder het Kraaien
nest, langs den rechteroever van de Nieuwe-Merwede, tusschen de 
kilometerraaien 105 en 107, onder de gemeente Werkendam. Inl. bij 
genoemde ingenieurs en bij den opzichter Rautner, te Werkendam. 
Itaming /' 25,500; 3o. lift verdiepen van het grootscheepvaartwateraan 
liet boveneind van het Scheur, tegenover de Vergulde-Hand, voor de 
verbetering van den waterweg langs Rotterdam naar zee. Inl. bij den 
hoofdingenieur Van Diesen, en bij den ingenieur Leemans, te Rotter
dam. Raming ƒ 148.000. 

' s - l l a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: lo. 
de uitvoering van eenige werken tot normaliseering van de Waal onder 
llidewaard, Kwijk en Druten, tusschen de kilometerraaien 38 en 43 der 
herziene rivierkaart. Raming ƒ105.400; 2o. bet maken van 2 eu het 
verlengen van 2 dwarskribhen iu de Lek, onder de gemeenten Willi-
ge-Laiigerak en Langerak, tusschen de kilometerraaien 111 en 113. Ra
ming j 10,500; 3o. het maken vau 4 dwarskribhen onder de gemeentel! 
VVagoningen en Reeneu aan den rechteroever van den Nederriin, tus
schen de kilometerraaien 48 en 40 der herziene rivierkaart. Raming 
ƒ 11,7»0. Inl. hij den hoofdingenieur Van der Toorn, te 's-Hage en bij 
de betrokken ingenieurs. 

I l r r u m e l , te 12 uren, door burg. en weth.: het amoveeren der 
bestaande- en bet bouwen van een nieuwe school met H lokalen voor 
400 kinderen, met overdekte speelplaats. Inl. bij den architect C. van 
Weerden, te Tïel. 

B r u m m e n , te 12 uren, door burg. en weth : lo, hot gewoon jaar-
lijksch onderhoud van de schoolgebouwen, onderwijzei*swoningen en 
school meubelen; 2o. eenige herstellingen aan het gemeentehuis; 3o. hel 
maken en repareeren van duikers enz. 

B e d u n i , te 12 men, ten gemeeiitehuize: het maken van een ge
metselde steencn vuilnisbak en bet verplaatsen van het brandspuithuisje 
te Zuidwolde. Aanw. le 0 uren. 

I l e n g e l i i u (O.), te I uur. door burg. en weth.: lo. het bouwen van 
<'en schoolgebouw' iu 10 lokalen en onderwijzorswoiiing: 2o. bet bijbou
wen van 3 lokalen met toebehooren aan het schoolgebouw aan de 
Haaksbergerstraat. Inl. hij den architect .1. Moll, te Rengeloo. Aanw. 
te 10 uren. 

l i iu n ii ei i l ; i g , 2 0 Maart. 
K a | i | i e m e e r , te 11 uren, door burg. en weth.: bet maken van een 

grintweg langs de lleerenstraat, lang 986 M., van het dorp Sappeineer 
naar Achtenliep. Aanw. te ü uien. 

Kist, te 12 uren, door den dijkstool van het polderdistrict Overbetuwe, 
i" bet Ambtshuis: het verhoogen en verzwaren van een gedeelte van 
di'ii Rijnbandijk onder Driel, ter lengte van ongeveer 2fi03 M. lui. hij 
"l'ii dijkuieester van Overbetuwe, te Gent Aanw, 10 Maart, te 
'O uren. 

M l u d e l n i i r f r , te 2 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het. 
gebouw vau het prov. best..: lo. (Hei besteding) het maken van een gebouw 
foor sluispersoneel te Sas-van-<iend. tiew,)zigde raming / 18.000; 2o. 
(Aanbesteding) het maken van een tweede gebouw voor sluispersoneel 
"iet hij beboerende wei'km te Sas-van-tiend. Raming/ 22,100. Inl. bij 
di'ti hoofdingenieur in het lie district, te Middelburg en bij den inge-
"icur, te Neuzen. 

| A m s t e r d a m , te 3 uren, door de commissie van beheer en toezicht 
• van de Gasthuizen te Amsterdam, iu het Binnengasthuis; het verbouwen 

van perceel no. 1)2 op den Kloveniersburgwal tot woning voor den 
I directeur-geneeskundige van fu't Binnengasthuis. Inl. hij den architect 
i over het onderhoud der gasthnisgebouwen II. Leguijt, 'aldaar. 

O o i e n , te 3 uren, door burg. en weth.: het afbreken en wederop-
j bouwen der school met aanhooriglieden, en het verhoogen en begrinten 

van het terrein en de daarlangs gelegen straat. Aanw. te 11 uren. 
J » r « i - i - ' i : het afbreken en wederopbouwen van een schuur, het 

J maken van een melkkelder enz. Inl. bij den architect A. Volding, te 
j Buitenpost. 

V r l j r i i i f t - . 21 Haart. 
S t e e n b e r g e n , te 10 uren, door burg en weth.: het houwen eener 

school met otiilerwijzerswiining te Kladde, met bijlovoring der materialen, 
banken, borden, kasten, kachels enz. Inl. bij den architect R. H. C. 
van Someren, te Bergen-op-Zoom. 

' s - l l a g e , tel uur, dooi bet ministerie van waterstaat enz.: het leveren, 
bereiden tegen bederf, vervoeren en opslaan van palen en schoorpalen 
voor de Rijkstelegraaf. 

K u i t e n , te 2 uren, ten raadhuize: het vernieuwen van den ijzeren 
bovenbouw van 2 vaste bruggen en van 50 M. beschoeiing. 

Oostci IIIIMI , bij den dijkgraaf A. van der Have: de wegs ver betering 
en hegrinthig van 3 perceelen polderwegen onder Ooster- en Sirjans
land. (Herbesteding.) 

X a t e n ï a g , VI Maart, 
hortin Hit , te 11 uren. door den commandant iu het 3e genie-

eommanderuent, bij J. ('. van der Horst: het verbeteren van de Oud-
heyiiingsche haven hij het lort Be Buvter, in de positie van Willemstad. 
Raming / 05.000. Bilj. inzenden 21 Maart, vóór 3 uren, op het bureau 
van genoemden commandant. 

W i e r l n g e r w a a r d , te 2 uren, in het raadhuis van den judder 
Wieringerwaard : het doen van eenige heistellingen aan eenige bruggen 
enz. van bovengenoemde)! polder. 

A m s t e r d a m , door de Maatschappij tot bevordering der bouwkunst, 
iu Maison Slroucken: de houten fimdccring en de giondmetselwerken 
voor het gebouw der Maatschappij, volgens ontwerp van de architecten 
Schill en Haverkamp, aldaar. lid. bij genoemde architecten, Leidscbe-
plein 21. Aanw, 18 Maait. 

M . - J a r o h i j i a r o r h l e , op het strandhuis van het waterschap Het 
Nieuwe-Bildt: de levering van 3,000,000 kliukersteen franco op of aan 
den zeedijk. 

M c h a g e r b r u g , door regenten van de algemeene armen te Zij|»e, ten 
raadhuize: het aan- en verhouwen van het algemeen armenhuis nabij 

j de Stolpen in de Zijpe. 
M a a n d a g , 2 4 M a a r t . 

> i . | i i i e g e i i . te 10 uren. deur «Ion architect D. (ïevsheek Molenaar, in 
j het Hotel-De Bruijn: het bouwen van een heerenhuis aan de Molon-
i straat, aldaar, voor rekening van II. II. Petit 
| V e l p (hij Arnhem 1, te 11 uren, door het R. K. kerkbest., in het 
. koffiehuis van Wed. Ter Steeg: het bouwen van eene kerk met toren. 
I Inl. hi| den architect .1. VV. Boerbooms, te Arnhem. Aanw. 17 Maart, 
j te 11 uren en 24 Maart, te 10 uren. 

V e n h u i z e n , te 11 uren, door burg. en weth. van Venhuizen-en-
Hein: lo. hot verbouwen en vergrooten van de Openbare school te 
Venhuizen, mot de vernieuwing van het ameublement, privaten en 
verdere aanverwante werkzaamheden; 2o. eenige veranderingen aan de 
Openbare school te Bern, met den aanbouw vau portaal, bergplaatsen, 
overdekte speelplaats, privaten, afscheidingen enz. Inl. bij den architect 
K. Swagerman Pz., te Bovenkarspel. Aanw. 18 Maart, te Venhuizen te 
10, te Hem te 12 uren. 

N r h a g e r b r u g , te 12 uren, in Het Wapen van de Zijne: het onder
houd der grintwegen in den jiolder de Zijpe, met bijlevering der 
grint. 

D o r d r e c h t , te l2*/a uren, ter secretarie: lo. de rioleering van het 
grachtje achter het Kogelpark aldaar; 2o. de rioleering van een gedeelte 

j der binnenstad, aldaar; heiden met gedeeltelijke levering der materialen. 
| Aanw. 20 Maart, te 2 uren. te beginnen aan de Snelleslu:;. 
1 ' s - l l a g e , te 1 uur. door burg. en weth.: het houwen van eene 
j school voor lager onderwijs met onderwijzorswoiiing aan de Buinstraat, 
1 nabij de Citadel, te Scheveningen. Aanw. 21 Maart, te 1) uren. 
1 B o r n e , te 2 uren, door de firma S. J, Spanjaard, io het Ilotel-
I Kiisiuk: bet houwen van 2 woonhuizen, een kutoonpakhuis en eene 
j kolenborgplaats, op een terrein nabij hare fabrieken. Inl. bij den architect 
! O. Beltman, te Luschede. 

h l n s d a g , 2 » M a a r t . 
| ' s - l l a g e . te 12 uren. door liet ministerie van financiën: lo. het 
• onderhouden van- en het doen vau horstellingen aan het hvputlieek-
| en kadastergebouw te (ironingen; 2o. het onderhouden van- en het 

doen van eenige herstellingen aan het Rijksgebouw te Sneek, waarin 
gevestigd zijn de kantoren van de hypotheken en het kadaster. Aanw. 

, 17 Maart, te U'/j uren. Inl. hij den Rijksbouwmeester voor de Landsge-
j bouwen in het le district, te 's-Hage. 

l ' t r e e h t , te 2 uren, door de maatschappij tot oxpl. van Staatsspoor
wegen, aan liet centraalbureau: Bestek no. 304, het verrichten van 
grondwerken, het uitbreiden van den losweg en het losspoor, bet maken 
van eene goederenbergplaats en het verrichten van bijkomende werken 
op het station Rilland-Bath. ten behoeve van den spoorweg Roseiidaal-

' Vlissingen. Inl. aan hel eeutraalhurcau en bij den sectieingeuieiir II. 
| E. Heiuike. te Breda. Aanw. 18 Maart, te 1L1., uren. 

I ' t r e e h l , le 2 uren. door de maatschappij tot exploitatie van 
I StaatssjHHHwegen. aan het centraalbureau: Bestek no. 8;i, het leveren, 
1 ten dienste van het vernieuwingsfonds, van stalen spoorstaven, stalen 
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lasi hplatcn en echroerbouten, in 2 perceelen. bil, aan het ct-ntraal-
pnretu en bij de sectieuigenieura W. J. Klerk de Reus, te Mennet en 
ii. E. Beunke, te Breda. ' 

W o e n s d a g , 2<l M a a r t , 
' s - l l a g c . te 11 uien. door bet ministerie van waterst. enz.: lo. het 

voltooien der verdedigingswerken aan den linkeroever der doorgraving 
aan den lloek-van-llolland, en tot bet verdedigen van gedeelten der 
boorden van den zuidelijken mond van liet kanaal aan bet benedeneind 
van Rozenburg, voor de verbetering van den waterweg langs Rotterdam 
naar zee. lnl. bij den I fdingcnieur Van Diesen, te 's-llage, bij den 
mg' r Leemans, te Rotterdam en bij den opzichter Van Bloots tc 
Hoek-ran-Holland. Aanw. la .Maait. Raming f 108,000: ia. bet ver
richten van graal- en baggerwerk op het bovendeel der Nieiiwe-
Merweile, gedeeltelijk door middel van liijksstnonibaggorvanrtuig. net 
de bediening en het onderhoud van dezen tot :)1 Maart. '8(1. lui. hij 
den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage. hij den ingenieur De llruijn, 
te Dordrecht en bij de opzichters lliititner, le Werkendam en Horren, 
te Dordrecht Aanw. IU Maart. Raming ƒ 367,500. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst enz.: het 
wegruimen van het in den lienedeninonil van het Scheur, bij de west
punt van Rozenburg, gezonken stnoinbaggervvorktuig un. 5. lnl. hij don 
hoofdingenieur Van Diesen. te 's-llage, bij den ingenieur Leemans, le 
Rotterdam en bij il ipzichter Houterse. aan de schutsluis in de west
punt van Rozenburg. Aanw. IS Maart, van 11—1 uur. 

Amsterdam, tc 11 men, door den commandant der marine: lo. 
het vernieuwen en herstellen van dukdalven: 2o. liet storten van zand. 
heiden op 'sllijks werf, aldaar. Aanw. 20 Maart, zich aan le melden 
op bel bureau van den hoofdingenieur, op 's Rijks werf aldaar. 

Ollderdriirii te 11 uren, in het waterschapshuis van llunsingoo: 
het vernieuwen van den bouw en bet doen van heistellingen aan den 
onderl w van de l.eensteidraaibrug in den grintweg van Loens naar 
Zuurdijk, lnl. hij den deskundige van het waterschap II. Wind. Aanw 
22 Haart, te 10'. uren. 

Berhliuul, te II uren, op bet raadhuis, door de commissie uit bet 
kerk- en bet gemeentebestuur: het amoveeren der ruïne ou het houwen 
eener nieuwe kerk en toren te Berkhout lnl. bij den architect A. 
Stouljesdijk. le II n. Aanw. IS Maart, te 10 uren. 

l l a r l i n g e n . te 11'/, uren. door het dijkshest. van Vijf-Deolen-Zoe-
dijken-lluilendijks, in De Nederlanden: lo. bet verhoogon'en verzwaren 
van den zeedijk tusschen Surig en Makkum, lengte 2020.4 M.. niet het 
aanleggen van een beiiedenrijweg en draineorwerk: 2o. het verhoogen 
cn vemr.tr. a van den zeedijk, aldaar, lengte 1S85 M., en verder als 
boven. Inl. Iiij den opzichter .1. It. Posthuina, te Alineiuun. Aanw. 22 
Maart, te 0 uren. 

Utrecht, te 12';, uren, donr.de Nederl. Rijnspoorwegmaatschappij: 
de levering van iiiagazijnsgoederen. Inl. bij den administrateur der 
eigendommen van de Maatschappij te Utrecht 

B o k s m e e r , te 3 uren. door liet U.K. kerkbost.,'bij P. Kampman: 
het restaureeren en vergrooten der kerk. Inl. hij den architect A. Tope, 
tc Utrecht. Aanw. 20 Maart, van 2—4 uren. 

l l o i i d e r d a . f r ; . 27 M a a r t . 
H a a r l e m , te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best: liet vernieuwen van een gedeelte 
beschoeiing langs de Keulsche Vaart, in de prov. Noorilholland. te 
Diejiicrhrug. lui. hij den hoofdingenieur, te Haarlem en hij den inge
nieur Blom, to Amsterdam. Aanw. 20 Maart. Raming / 2472. 

Z t c r l k s r c , te 1 uur. door de commissie van beheer der grint- cn 
straatwegen in Schouwen, aan 's Lands Kamer: bet aanleggen van 
16,932 M. lengte grintweg en 5172 M. lengte straatweg in bet water
schap Schouwen, in I |iorcccl, uit te voeren in '84, '85 '80. Inl. hij de 
commissie en hij den waterbouwkundige van Schouwen, tc Zieriksce. 
Aanw. van 20—2ti Maart, van 8—3 uren. 

M . - J a r o h i p a r n r h i e , te 2 uren, op het strandhuis van het water
schap liet Niciiwc-Bildt: het vervoeren van 3,000,000 klinkersteen langs 
een gedeelte van den buitenherni van den zeedijk, in 1 perceel. 

H o o f d p l a a t , te 2 uren. in de directiekeet van den Hoofdplaatpolder: 
het vernieuwen van bestaande rijshoofden enz. Aanw. 20 Maait, van 
1—3 uren en 24 Maart, van 3—5 uren. 

V r i i d a g , 2 * M a a r l . 
' s - H o s r l t , te 10'/, uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. host: lo. het voortzetten der steenglooiin-
gen langs de dijken der Zinilwillemsvaart, tusschen de Dungeiisclielirug 
en 's-Uosch. Raining f 111,0011; 2o. bet verrichten van buitengewone 
herstellingen aan de schipbrug over de Maas bij Rodel. Raming ƒ 6000. 
Inl. hij den hoofdingenieur iu het 0e district cn bij dc betrokken op
zichters. Aanw. 21 Maart. 

' s - l l a g e . te 1 uur, door het ministerie van waterst enz.: het onder
houden en herstellen van het post-cn-telegraafgebouw te VVageningcn, 
van den dag der goedkeuring van de aanbesteding tot 31 Mti:irt''87! 
lnl. bij den bouwkundige voor de Lanilsgehouwen iu hel le district,te 
's-Hage en hij den hoofdopzichter D. Fokkcns, te Zwolle. Aanw. SI 
Maart, te 11 uren. Raining ƒ 1540. 

L e e u w a r d e n , te 1 uur. door het iirov. best: het verbeteren 
van het grootscheepvaart water van Stroobos naar Staveren eu Lemmer, 
2c gedeelte, in 4 perceelen en in massa. lnl. hij den hoofdingenieur 
van den prov. waterstaat. Aanw. 24 Maart, te 0'/, uren. Ramin" 
ƒ 140,000. 6 

M a a n d a g , 31 M a a r t , 
' s - l l a g e , te 11'/, uren. doorliet ministerie van waterst. enz., aan het 

gebouw van het prov. bost: ]o. het bestorten van den oever om dc 
voormalige Rijks-ipiai atitaineplaats op het eiland Do Tien Gemeten, 
behoorende tot de zee werken in Zuidhollaod. lui. bij den hoofdingenieur 
in het 10e district, te 's-llage. den ingenieur in het zuidelijk arrondis
sement van het 10e district, te Brielle en den opzichter Bautuunn, tc 
Dordrecht Aanw. 24 Maait. Raining f 40.10; 2o. bet veranderen van 
2 gedeelten grintweg in straatweg, in den weg door het Westland, 
gein. Monster, lnl. bij den hoofdingenieur in het 10c district, hij den 
ingenieur iu liet noordelijk arrondissement van het 10e district 'en bij 
den opzichter Zemel Sr., te 's-llage. Aanw. 24 Maart. Raming ƒ17,200. 

L e l d e n , tc 12 uien, door burg. cn weth.: het grootendecls in ijzer-

constructie vernieuwen van de brug over den Rijn buiten de Zijlpoort 
genaamd Schrijversbrug. Aanw. 20 en 27 Maart, te 1 uur. 

l i lest a u d s d l j k . tc 2 uren, door burg. en wetb.: bet maken van een 
geinetselden hekleediiigsiuuur langs de kade, aldaar, lnl. bij den op
zichter I. de BUek. Aanw. 23 en 31 Maart, te 12 uren. 

H e l e n , te 3 uren, door huig. en weth. van llergen, bij P. J Muskens: 
de veranderingen en bijhouwen en eenige reparatiewerken aan school 
en onderwijlen woning te Heien, gein. Morgen. (N II.) Aanw. te 1 l'L uren. 

I l l n a d a g , I A p r i l . 
M u l d e n . te 12 uren, door burg, en weth.: hot bouwen van eene 

school mot onilerwijzerswoning aldaar. Aanw. te 10 uren. 
W o e n s d a g . 2 A p r i l . 

« I I n g e . te 11 uren. door het ministerie van watent enz.: het 
verinnigen der stoenglooiiiig tegen bet huitenbeloo|. van den linker 
ban.lijk der Nieuwe-Merweile, Ier de gemeenten Werken.lam. Made-
en-Di'iiu'oeleu en Zwaluw.'. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen. te 
's-llage, hij den ingenieur De Bruijn. te Dordrecht en hij den opzichter 
Bannier, te Werkendam. Aanw. 20 Maart. Raming ƒ 10,750. 

's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz:Ichet 
onderhond en herstel van de Landsgelioiiwen te 's-llage, god.'84. lui. 
hij den Rijksbouwmeester in het 2e district en den hoofdopzichter der 
Landsgelioiiwen Weinberg, beiden te 's-llage. Aanw. 25 Maart, tc 9 
uren. Raining ƒ 53,375; 2o. hot éénjarig onderhoud en herstel der 
wei-keu aan den Hoek-van-llollanil. lnl. bij den lioofdingeni • Van 
Diesen. te 's-llage, hij den ingenieur Leemans, te Rotterdam en hij do 
betrokken opzichters. Aanw. 20 Maart, te 12 uren. Raining /' 175.000. 

W a p e n v e l d , te 12 uren. door burg. en wetb. van Hoerde, in liet 
Zwarte Paard: lo. bet houwen te Wapenveld van eene school voor I. o. 
voor 2511 leerlingen (zonder meubelen); 2o. het verplaatsen van liet 
bran.lspiiithuisje te Wapenveld, lnl. hij den architect Dc Groot, te 
Apel.l.n.rn. Aanw. te 10 uren. 

• t e r g e n o p - Z o o m , te 1 uur, door burg. en weth.: het maken van 
velschillende duikers, waterleidingen en andere werken, ten behoeve 
van den aanvoer van veiscli water naar de oesterputten, en het maken 
van eene had-en-zweiniiu irhting in de Nieuwe Haven. Aanw. 31 Maart, 
tc 1 uur en 1 April, to a uren. 

I l a n d e r d a g , 3 A p r i l , 
t l a a r i e m . to 11 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van bet prov. best.: bet leveren van steen en het bestol ten 
der Helderscbe zeewering, behoorende tot de Rijkszeewerken in Nonrd-
holland. lui. bij den hoofdingenieur, te Haarlem en bij den ingei;ieur 
Weleker. te Alkmaar. Aanw-; 27 Maart. Raining f 11.750. 

V r i j d a g , 4 A p r i l . 
M i d d e l b u r g , te 10 uren. door bet ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best: lo. het driejarig onderhoud van eenige 
werken bij de Oude-IIoeve, aan de noordzijde van Schouwen, lnl. bij 
IIPII hoofdingenieur in het 11e district, te Middelburg en bij den inge
nieur, te Goes. Aanw. 27 en 2a Maart. Raming /' 41U0 per jaar. 

I t r r e l i l , te 1 uur. door de Nederlandsche Centraalspoorwegmaat-
schappij: de levering vun inagazijnsgoedcren. 

Z a t e r d a g , A A p r i l . 
H e r g e n - o p - Z o o m , te 1 uur, door burg. en wetb.: de levering van 

80,5000 givskcien. 
M a a n d a g , 7 A p r i l . 

M a k k u m , tc 11 uren. door het dijkshest. van Wonscradeels Zllider-
zee.lijken: lo. het gewoon onderhoud der zeeweringen van bet water
schap gedurende '84; 2o. de levering van 50 M : l hard, grof wrak aan 
den zeedijk. 

' s - l l a g e , te l l 1 / - uren, door het ministerie van watetstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best: het vernieuwen van den bosbranden 
pakherm langs de westzijde van de buitenhaven van het kanaal door 
Voome, te Nieuwesluis. Inl. hij den hoofdingenieur in het 10e district, 
tc 's-llage, hij den ingenieur in bet zuidelijk arrondissement van bet 
10e district, te Brielle en bij den opzichter Lltgtcn, tc Hcllcvoetsluis. 
Aanw. 31 Maart Raining ƒ 4000. 

W o e n s d a g , I» A p r i l . 
' s - H a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

verrichten van eenige werken aan de schutsluizen en daarbijbehoorende 
werken te Nichtevecht, prov. l'treeht behoorende tot de werken voor 
den aanleg van een kanaal ter verbinding van Amsterdam met dc 
Merwcdc. Inl. bij den hoofdingenieur Wellan, tc Utrecht en hij den 
ingenieur Kluit, te Amsterdam. Aanw. 2 April, tc 12 uren. Raming 
ƒ 2020. 

Z a t e r d a g . 1 2 A p r i l . 
N t . - F i l l p s l a n d , door bot best. van den Anna-Jacnhapolder: het 

verbeteren en hegrinten van wegen in dien polder en den Kramers
polder, ter gezamenlijke lengte van 5700 M., met het halfjarig onder
houd. Aanw. gedurende 3 dagen vóór de besteding. 

H o o g e z n n d . P r i j s o p g a a f gevraagd van 130 stère gewasschen grint. 
Inl. ter secretarie. 

A F L O O P 
V A N 

AANBESTEDINGEN. 
L e m m e r , fi Maart: lo. ten dienste ran het 

waterschap Zeven-Grietenijen-en-Stad-Slootcn: 
het verhoogen van den Nieuwendijk, van Scho-
terzijl af tot Laiiimertsoord, over de lengte van 
2704 IL; ingek. a bilj., als: 
E. de B i e r , Lemmer cn D. Hoogkamp, 

Follega, ƒ 75.400 
J. v. d. Plas, Har.linksveld, » 73.600 
D. Volker, Dordrecht, » 64.01)0 
C. Langeveld, Nieuweratnstel, » 5a.238 
B. Voordendag, Dordrecht, » 58,880 
C. llartog. Amsterdam, » 57,288 
(',. de Jong. IIar.linksvel.1, » 53.300 
S v. d. Wal, Minis en W. Tjahna, 

Oosterzee. » 49,980 
,1. A. v. d. Straaten, Bergambacht, » 49,843 
Raming » 64-I00 

2o. het verhoogen en verzwaren van vijl dijk
vakken ten .sisten Lemmer, lang 2825 M. en een 
gedeelte kadijk, lang 350 M.;' ingekomen 9 
bilj. als: 
Corn, llartog. Amsterdam, ƒ 05 344 
D. Volker, Dordrecht, » 64,950 
B. Voordendag. idem » 64.475 
t'. Langeveld, Nieuweramstel. > 01.305 
E. de Boer, Lemmer en I). Hoogkamp. 

Follega, » WH) 
Corn, de Ruiter, Hardinksvelil, » 54.S00 
J. A. v. d. Straaten. Bergambacht, » 54.343 
S. v. d. Wal, Minis en W. Tjalma, 

Oosterzee, » 54.000 
Raming » l 5 r ' - ' 1 0 5 

K u l f e n . 7 Maart: de levering van 350 M 1 

aarden buis wijd 0.25 M en 250 M'wijd 0 20 M. 
prijs p. M' prijs p. M' massa 
vaii buizen van buizen 
wijd 0. 

perc. 4 ingek. 6 bilj., als: 
I. Timmer, te Obergum, 

II G:i 
f 4929 
» 45(H) 
7. 4500 
n 4441 
l 4325 
B 4300 

R. Pathuis, » (iamwerd, 
II. Nicland, » Warfutn, 
II. de Herder, » Kzinge, 
M. Boersema, » Warfhuizcn 
K. Danhof, » Balloo, 

Zwolle. 7 Maart: lo. het maken van een 
stroomduik: i met hijb: lionrendelworken bij sluis 
no. 4 der lledeinsvaart: ingekomen 7 bilj,, als: 
F. Aberson, te Steenwijk, f 5128 
.1. Otten, l Meppol, » 5034 
K. A. Rakkert, » Avereest, » 4923 
J. Nuis, ii idem » 4890 
A. Blocks, i Zwolle, » 4880 
G. J. v. d. Braak, > Apeldoorn, » 4848 
II. .1. Buitenhuis, • Els|ioet, » 4686 
Raming f »060 

2o het maken van den onderbouw eener 
draaibrug over het Licht tniskanaal en bet ve 
ruimen van 

lil.j., al: 
Nuis, 
A. Hakkers, 
Otten, 
Aberson, 
Blocks, 
.1. v. il. Braak, » 

II .1. Buitenhuis, » 
Raining 

3o. bet leveren en 
bovenbouw eener dra 

den mond van dat kanaal; ak. 

ƒ 5800 
> 5538 
i 5104 
» 5037 
i> 4940 
» 4545 
• 4443 
» 4945 

stellen van den ijzeren 
liblllg met vast gedeelte 

ii van een ijzeren 
5 over dc Dcdelns-

te Avereest, 
ii idem 
» Meppel, 
» Steenwijk, 
.. Zwolle, 
» Apeldoorn, 
» Elspect, 

II. Rcijers, 
's-Bosch, 

Stokvis & Zn., 
Rotterdam. 

dezelfden, 

A. .1. Uiterivijk, 
Zutfen, 

Bosman, Rotterd., 
W. Kleij & Zn., 

idem 
P. Lagendijk, 

Utrecht, 
Krom, Amsterd., 
De Lint & Co., 

Rotterdam. 
Erven Trip, idem 
G. J. Hamer, 

Deventer, 

2.17= 

1.535 

1.37 

1.32 
1.40 

1.38 

1.35 
1.30 

1.23 

1.20 

wijd 0.20 

ƒ 1.725 ƒ 1192.40 

1.12' 818.50 

0.96' 
monster A. 

720,75 
monster B. 

1.12 
1.00 

1.01 

0.99 
0.95 

095 

0.85 

742.00 
740.00 

735.50 

720.00 
713.50 

707.50 
668.00 

over bet Liebtiiiiskauaal. t 
balans om ophaalbrug ito. 
vaart: ingekomen 6 bilj., als: 
G. J. v. it. Braak, te Apeldoorn, 
II. .1. Buitenhuis, » Elspeet, 
!t. Illiuse, »> Assen, 
G. .1. Wispelvveij & Co.,'» Zwolle, 
S. II. (iroenier en A. 

Knuiierich, 
II. Ilalhuisen, 
Raming 

40. bet leveren van 

ƒ 3192 
» 3130 
> 3124 
• 2990 

» Stadskanaal, 
» Kampen, 

grint 

2985 
2795 
3490 

ten behoeve van 
het onderbond der provinciale grintwegen van 
de Lichtmis langs de Dedeinsvaart, naar Heeinsc 
en langs do Lutterhoolilwijk: 

perc 1 (herggrint): II. Brouwer, Reede, 
ƒ 1097. 

pare. 2 (liviergrint)'; ingekomen 4 bilj., als: 
W. Trip, te Avereest, " ƒ 2192 
P. Heil, » Zwolle. » 1993 
G. v. Leiden, » Hasselt, » 1892 
II. Brouwer, » Reede, » 1873 
Raining rasp, / 1120 en ƒ 2000. 

5o. het houwen van een wachterswoning hij 
de draaibrug in den straatweg naar Nieuw-
Schooncbeck over bet kanaal van Koeverden 
naar de Pruisische grens in de richting van 
Alte-Picardië (Herbosteding); ingekomen 5 
bilj.. al 

II. Tijssen, tc Weert, ƒ 59» 
J. v. Rijt, » Oosterwijk, > 499 

L e e u w a r d e n , 8 Maart: de levering van 
250,000 vlakke Waalstraatklinker en 30,000 
Friesche kromme klinker: gegund: 250.000 
vlakke Waalstraatklinker, iinna Van der Meij 
en Vermeulen. 1 uwai.len, gemerkt monster 
II—X, a /' 16 48 per duizend. 

gegund: 30,000 Friesche kr. ne klinker, lirma 
F. F. van Fsta, te llarlingen, gemerkt monster 
F. K. v. E., ii 7.89 per duizend. 

Nog ingekomen biljetten: lo. voor Waalstraat
klinker: 

per mille 
F. F. v. Esta. llarlingen. monster H. M. D. ƒ 14.94 
H. G. Beijeriiian, Leeuwarden, monster 

II. M. II. 
C. II. V, lluijzen, idem idem 

idem 
Frma v. d. Meij en Vermeulen, m. I. X. 

dezelfden, » III. X. • 
2o. voor de Friesche kromme klinker: 

Firma Van der Meij en Vermeulen, 
monster IV. X. » 

Faher X Zn.. Ballingen, tn. Y. 0. F. » 
t'. II. v. Dllijzen, Leeuwarden, » 

staveren, K Maart: lo. Bestek no. 1: 

14.94 

16.29 
17.20 
15.94 

7.23 
7,50 
7.93 

perc. 1. 
el. heulden 

ollingen aan steenglooüugen 
enz. van lleuieluuier-Olde-

wat 
opt 

7. 

dezelfde, 

Hasselo, 
dezelfd 

632.50 
II..11. lal.rik. 

2o. dc levering van 140,000 straatklinker 
per 1000. 

F. v. d. Loo, Panncrden, /' 13.74 franco op den wal 
Colenbrander, Zutfen, »13.99 » » » » 

monst. A. 
ƒ13.29 » » » » 
monst. B. 

idem ƒ13.90 »/, m. 1 '/, m. 2 
B 14.25 franco op bet werk 

l i r a n l n g e n , 7 Maart: het maken van paal-
belieiingen met aardtalud of steenstapclglooiing, 
tot bentel van de kanaalgioniingon langs dc 
prov. wegen en jaagpaden, in 4perceelen; perc. 
1 ingek. 13 bilj., als: 
J. N. Kruizinga, te Groningen, / 22,400 
.1. Timmer, » Oberguin, » 22.299 
P. Nicland, • Wirduin, » 21,700 
.1. H. Pot, » Stedutn » 21,5001 
Th. A. .1. Croon, » Groningen, » 21,2321 
T. Bos, » Bediun. » 21.230 
E. Pastoor, i Stedutn, » 20,816 
J. Lubsen, » Ziiidwiilde, » 20,762 
A. Schrender Jr., » Groningen, » 20,670 
J. Zelilenrust, » Warfum, s 20,217 
J. Klippus, • Bedum, » 19,872 
A. .1. Bonninga. » idem » 19,679 
S. II. Kramer,' » idem » 19,447 

perc. 2 ingek. 2 bilj., als: 
II. tie Herder, te Ezinge, ƒ 11,444 
J. N. Kruizinga, » Groningen, » 11,430 

perc. 3 ingek. 7.bilj., als: 
S. H. Kremer, te Bedum. » 1250 
E. Btons, » Wagenborgen, » 1214 
Th. A. .1. Croon. » Groningen, > 1140 
P. Nicland, » Wirduin, » 1100 
H. Nicland, » idem » 1097 
E. Pastoor, » Stediun, » 1060 
J. Klippus, > Bedum, » 1044 

II. A. v. d. Berg, 
J. Kleiiinieijer, 
H. F. Naarling, 
.1. Nuis. 
II. Snijders, 
Raming 

A m s t e r d a m , 
lokalen van de St 
hou.lerskaile, onil 

te Zwolle, ƒ 1570 
» Avereest » 1549 
ii idem • 1495 
» idem » 1478 
i idem II 1329 

• 1280 
8 Maart: het vergrooten der 

Vincentiusschool aan de Stad-
helieer van den architect A. 

C. Bleijs; ingek. 15 bilj., al: 
Crop' cn Schouten, tc Amsterdam, ƒ 22,930 

idem 
idem 
idem 
i.l.'in 
idem 

Oscb, 
Amsterdam, 
Utrecht, 
Amsterdam, 

idem 
Bodegrave, 
Amsterdam, 

idem 
idem 

II. ('Ii. Herlas. 
P. .1. v. Workum, 
II. E. Radeinaker, 
A. Paans. 
II. Ziiiderhoek, 
II, R. Hendriks, 
Mulder en Sarlemijn, 
J. M. Wolll', 
A. a a i d e n , 
J. J. Vontijn, 
P. Vlastnan, 
A. II. Grijpink, 

phaert-en-A.Z.; 
Mulder, Hilldeli 

2, afgraven en verwerken van 
500 Jl» grond; dezelfde, 

3, heiwerk aan den Niotiwlan-
denlijk: minste inschr. Klaas 
A. Foeke, llindeloopen, 

4, levering van 30(1 stuks 62 d.M. 
grenen heipalen; minste 
inschr. waren Fontein en 
Tjallingii. llarlingen. 

5, levering van 190 M. 10 ii 25 
c.M. gordingen; minste in
schr. Tjehhe Visser, Workum. » 

6, levering van 140 M. 8 ii 20 
c.M. gordingen; minste inschr. 
Schrale en Fokkes. Workum, > 
levering van 50 last brik: 
minste inschr. J. J. Postina, 
Veen wouden, » 

2o. Bestek no. 2: levering van 60 
M'grir.t voorde wegen : minste inschr. 
Piehe Ferwerda. Brachten, » 

3o. Destek no. 3: levering van 50 
last brik voor reserve; minste inschr. 
dezelfde. • 

4o. Bestek no. 4: 
perc. 1, verhoogen en verzwaren van 

het dijkvak Schraanishiein en 
reconstructie der daartegen 
liggende st. glooiing (buiten 
de leverantie): minste inschr. 
W. B. Mulder, llin.le|.Hi]iell, » 

» 2., levering ven 150 last brik: 
minste inschr. Piehe Ferwerda, 
Drachten, » 

idem van 150 last dito; 
minste inschr. II. Akkerman, 
Leeuwarden, • 

idem van 200 last uito; 
minste inschr. Alle Bonnstra, 
Leeuwarden, > 

idem 50 last dito; minste 
inschr. J. J. Posttua, Veen-
wouden. 1 
levering van 550 last ziiileli-
tiazatt: minste inschr. Gebr. 
Peters & Co.. Nijliie; 

W. B. 
598 

488 

1372 

1320 

178.60 

79.80 

280.50 

186 

230 

3836 

727.50 

725 

850 

8, 

. 22.000 
> 21,000 wouden. » 230 
» 20,997 
» 20,380 
» 20.200 Peters & Co.. Nijmegen. » 5912.50 
• 19.790 A m s t e r d a m . 8 Maart: het bouwen van de 
i> 19,4601 villa lOud-Leyerhoven , Vondelstraat onder be 
» 19.199'heer van den'architect-ingenieur Joseph Th. J 
» 18,884 Cuypets; ingekomen 5 bilj,, al 

18,499 
18.247 
17.990 
17.850 
17.400 

Gebr. V. llerkutn, 
J. J. Kijrond & Zn., 
gegund. 

sarren k . 7 Maart: lo. het bouwen van 
eene school en oiulerwljzerswiining met .Ie leve
ring der materialen; ingek 6 bilj., als 

Weert, J. II. v. d. llergh, 
J. M. AJriaans, 
E. Mortens, 
Gebr. v. d. Struik 
F. Oliviers, 
A. Bekken, 

2o. de levering 
bilj.. als: 
E. Mortens, 
F. Oliviers, 
R. v. Rieth, 
J. v. Kaakingen, 

idem 
i Jein 

, »• Oosterwijk, 
)| Gemert, 
» Waalrc, 

van schoolmeuhelen; 

tc Weert, 
» Gemert, 
» Valkcnswecrd, 
» Soerendonk, 

f 12,847 
» 12.495 
> I2.2S0 
» 12.250 
» 12.196 
» 12 070 
ingek. 0 

f 759 
ea:i 
620 
611 

II. Zuiilerhoek, ƒ 59,533 
De Kruif en Schouten, > 54.78a 
11. Hendriks, • 52.450 
üostcring en Schut, . » 52,198 
I). Verwek & Zn.. » 61,497 

H a r n k i i a p . 8 Maart: het maken en leveren 
van een stoomgemaal voor den polder is gegund 
aan De Jongh & Co., te Otldewator, voor 
ƒ 14,421. 

K a m p e n . 8 Maart: bet maken vat: 11 nieuwe 
zinkputten niet afsluitingen, iu de Uselkade, 
boven de stailsriiileu, loozcnde iu den Usel; 
ingekomen 13 bilj., :ils: 

I B. 
.1. Brllggink I 
le Groot, 
Valk, 

z., 

I). Bekveld, 
A. Stivarius, 
1. S. v. d. Werf, 
D. Bruggink Gz., 

te \;ini|H'il, f lfilW 
i'li'iu l 1250 

* idem » 1180 

B 
idem » «48 

» idem » SUfi 
1 idem » 88'} 

ioViii » 8<VJ 
• idem » b60 
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Kampen, 
idem 
idem 
idem 
idem 

849.50 

775 
747 
675 

W. Fransen, te Kampen, f 
W. v. d. Werf, 
3. II. Adelfsen, 
II. v. Werven, 
D. Zwanopol, 
gegund. 

I l w l n g e l o e . 10 Maart: Int bouwen van een 
hoerenhuis voor Dr. Iluvsman; ingekomen 9 
bilj., als: 
P. Mos, te 
J. v. lion, » Plankensloot, » 5205 
K. v. Es, Oosterwolde, » 5275 
Jan Kits Mz., » Noordwolde, » 5212 
Jacob (i. Hofman, i> Hlosso. » 5198 
O. Kuipers. » Midlnren, » 5179 
J. L. de Vries, j Üldebolipadc, » 4934 
E. Groenink, » Steenwijk, » 4881 
Fokke Abersnn, > idem • 4834 

A n m l r r d a m , 10 Maart: net bouwen van een 
winkelhuis in de Bwten-Bantammerstraat no. S, 
onder beheer van den architect t". A. Hombaell 
Cz.: ingek 15 hilj., als: 

11. de Bruin, ƒ 8990 
W. II. Rinse, l 8200 
H. G. Roger en J. Moshuizen, » 7931 
G. L. Brouwer en D. rjoogerbeeta, i 7333 
J. Hordes en II. Ranch, » 6875 
A. II. Grijpink, - 6849 
J. de Boer, » 6595 
I). de Itois, | (14(19 
II. A. Labohm, » iWO 
J. Bultcrmun en F". W. Ilamine, > 6275 
J F. Janssen, i fc'00 
X. Q. v. Heemdelust, » 6100 
.1. Happé, » 6999 
W. E, Jaarsveld, » 5998 
C. Tuinman en A. Dassman, » 5865 
gegund aan I. Happé. 

' s - l l a g e . 10 Maart: bet maken van een bazalt* 
steenen dam op het strand langs de haven van 
Goedereede; ingek. 10 bilj., als: 
G. D. Holier, te Siiedreebt, ƒ 14.500 
A. v. Dupering, . liruinisse, » 13,748 
W. Sebaddelee, » Goedereede, » 13,580 
C. Lokker, » idem » 13.500 
Ph. Verbruggcn, » Waddinksveen, » 13.478 
A. v. Kekem, » Gouda. • 13,400 

S. llesooijen, te üuddorp, ƒ 13,400 
G. de Hoog, » Goriehem, > 13,380 
B. de Waerd, » Nieuwenboorn, » 13,350 
0. Roskam Jz., > Siiedreebt, » 13,210 

Z w o l l e , 10 Maart: het maken van een 
nieuwen dijk in het waterschap Nooidcr-Vccht-
dijken: ingekomen 10 bilj., als: 
F;. S. de Boor, te Lemmer, 
W. v. Bruggen, > Kampen, 

» Zwolle, 
» Geneiuuiden, 
» idem 
» idem 
» Wilp b/Devente 
» Hasselt, 
» Zwolle, 
Ö idem 

/ g j » 1 C h r Grolleman, 
ü. Alte 
A.- Ib'kcndum, 
A. Eenkhoorn, 
W. J. v. d. Haar, 
G. Grolleman, 
L. Hruins, 
A. Illocks, 
Raming 

l l r i n o o , 10 Maart: 

/• 10,500 
» 9,869 
> 8,888 
i 8.888 
» 8,777 
» 7.150 
» 6,997 
» 6,974 
» 6.649 
» 5,768 
» 6,670 

het bouwen eener onder-
wijzerswoning; ingek. 6 bilj.. als: 
II. Ijijvank, 
M. Hoppen, 
.1. Hoppen. 
G. Averdijk. 
F. Sehippers, 
.1. Baron, 
gegund. 
Raming 

H a g e n l n g e n , 10 Maart: de verbouwing van 
school no. 3: ingek. 3 bilj.. als: 
J. Haar Hz., te W'ageningen, / 3138 

te Danen, / 3750 
• Heilion, • 3607 
» idem » 3460 
» Wije. » 3438 
• Geiiemuidcn, » 3427 
• Dall'sen, » 3127 

/ 3250 

II. A. .1. Popping, » idem 
P. de Leeuw, > idem 
gegund. 

A l k m a a r , 10 Maart 
van de Ilondsbossche 
binnenwerken; ingek. 8 bilj.. ais 
Jan Tool, te Wngnum, 
P Duinker, » Helder, 
II. Seliuijt, i Alkmaar, 
Gebr. Klein, » Helder, 
.1. Giltjes, > Petten, 
G. Moorman, • Helder, 
.lae. Oldenburg. » Bergen, 
T. I.anser, » Zijpe, 
gegund. 

3090 
2944 

het éénjarig onderhoud 
zeewering en eenige 

/ 35.550 
» 34,777 
» 34.443 
» 34,100 
» 33,858 
» 33.600 
» 33.224 
» 32,375 

L. v. d. Lijnden, Roermond, 2 monsters 
v r. r. n f 38-*° ™ / 48-~ N._U G. u>. v. d. Andel, qq. Alfred Dopsens a 

Yvois-lez-Dinant, le monster ƒ 2930 I in 
2c » » 3600 [ massa 

l l r r u m e l , 11 Maart: bet bouwer, van een 
achterhuis aan het buis bewoond door den 
landbouwer .1. A. de Gooijer, onder beheer van 
den bouwkundige G.J. Groot, teSt-Anna: in"ek 
9 bilj.. als: 

te Dreumel, 
» idem 
» idem 
i) idem 
» Wamel, 
» idem 
» Dreumel 
» idem 
» Wamel, 
Maart: 

/ I H 5 
t 872 
» 795 
» 794 
» 790 
. 781 
o 7 "5.75 

749 
744 

Peten, 
Th. v. Oorschot, 
Sackere, 
l.ooijmans, 
v. Helmond, 
v. Helmond, 
A. v. Lith, 
lie Hout, 
v. Helmond, 

Neuliclirm, II Maart: het versterken der 
Knepen en schragen, het stellen van ijzeren 
dwars- en langs-dragers verschillende andere 
werken voor de versterking der schipbrug over 
den Msel te Doesburg; aannemer was II. J. 
Masselmk, te Deutichem, voor f 3817. 

s-lli.g,., 12 Maart: bet verrichten van bag
gerwerk tot verbetering van bet vaarwater in 
liet Zwartewater, tusschen den mond der Vecht 
en Hasselt: 1 biljet ingekomen van F. E Ter-
windt, te Pannerden, a / 0.55 per M», 

ïu. liet maken van 4'dwaiskiïhhen onder de 
gemeente Uriel, langs den linkeroever van den 

derrlji 
«piering 

ek. 7 bilj. als: 

F. IC. Terwindt, 
H. v. Anroov .lz, 
R. A. v. d. Bergt, 
.1. II. v. llezewijk. 
G. W. v. llezewijk, 
G. .1. Mol. 

80. In 
betering 

te Gameren. / 8479 
Pannerden, » 8470 
Nieuwaal, ii 8340 
Pannerden, i> 8296 
Lobit, » 8272 
lleumen, , 79(19 

» Kuilenburg, n 7743 
t verlichten van baggerwerk tot ver

van bet vaarwater tusschen de lei-

A m s t e r d a m . 10 Maart: Bestek no. 1, de levering 
der II. IJ. S. M. te Haarlem, in 7 pereeelen. 

van hout ten behoeve van de werkplaatsen 

H. G. Albers. Werkendam, 
De Goederen & Zn., I.inseinden. 

L. A. Vreeburg, Delft. 

Gebr. Raars, Hoofdplaat, 
G. F. W. Ilerngreen. Bergambacht 
K. .1. v. Wei rdt Az., Rotterdam, 
J. Akkerman. Zaandam. 
H. E. v. Gelder & Co., Amsterdam, 

I.. Kleijn ,t Zn.. Rotterdam. 
Wed. R. Ilaartiiian Az... Haarlem. 
F.'indhoven \- Zn., Zwolle, 

perc. 2 perc. 3 

ƒ 69.— 
74.20 

140.— 

73.-

160.-

G. Kost. Amsterdam, 

Jac. v. d. Kamp & Co., Leiden, 

H. .1. Conijn & Co., Alkmaar, 

T. Langeveld ft Zn., Amsterdam, 

J. R. Aniliagtsheer, L'trecht, 

II. II. Clercx, Bokstel,' 

A. BMgeherft Zn., Mnnnikendam. 

78.-
81.90 

155.— 

85.— 
90.— 

150.— 
110.— 
95.— 

150.— 
110.60 
100.— 
110.— 
75.— 
84.-

140,— 
114.— 
114.-
250.— 

ƒ 4 2 . -

46.50 
42.90 

50.— 
48.60 
49.— 

60.-

48.-

55.— 

61.-

f 34.20 

34.90 
34.90 

33.50 
45.— 

45.— 
40.— 

39.90 

(18.-

38.-

pere. 4 perc.6 perc. 7 

/ 35.— 

31.60 

30.75 
29.50 

26.25 
32.— 

r"30(st.)y 89.— 
67(pl.) 

38.-

31.90 

36.-

30.— 

59.— 
75.— 
63.— 

73.30 

60.-

75.-

90.— 

83.-

911. 

72.-

bet Zwolsche Hiep enz.; ingek. 2 dammen 
bilj., als: 

p. M 1 

Volker, te Dordrecht, ƒ 0.68 
A. L. v. Wijngaarden I.lz.. » Siiedreebt, » 0.67' 

4n. bet leveren en verwerken van stortateen 
ten behoeve der overbrugging van bet llollandsch 
Hiep. met vernieuwingen en herstellingen, met 
bet onderhoud der werken tot 1 Mei'85: ingek. 
5 bilt., als: 

te llardinksveld, 
» Dordrecht, 
ii Goriehem, 
» Westervoort, 

Dordrecht, 

J. v. d. Plas. 
G. Goedhart, 
G. de Hoog, 
I. Terwindt 
D. Volker, 

N i e u w e n d a m , 12 Maart: lo. het vergrooten 
en verbouwen van de school te Nieuwendam; 
ingekomen 13 bilj., al.' 

ƒ 17.200 
» 16.950 
> 16,383 
» 15.700 

15.450 

ƒ 390.-

350.-

J. Drank. 
W. Grove, 
C. Hoen. 

Soest, 
L. Brouwer en 

I). Iloogerbeets, 
Nieuwstad, 

.1. Vontein, 
Spaan, 
M. Roemers. 

Lokhort] \- Zn., 
Bouwman, .Ir., 
de Ridder, 
J. en G. Haan-

driksman. 

100.— 

114.-

500.-

W l j e . 11 Maart: het bouwen eener nieuwe 
boerenwoning met schuur, op het erve Wijn-
voorden; iugek. 6 bilj., als: 

te Nieuwendam, 
Huikslont. 
Nieuwendam, 
Baaru. 

Amsterdam, 
formerend, 
Amsterdam, 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

idem 

ƒ 22,668 
t 22.498 
» 22.337 
» 21,300 

» 21.000 
.. 20.800 
» 19,500 
» 19,400 
» 19,300 
» 19,300 
» 19.300 
> 19.240 

1S.900 
2o. het houwen van eene school en het .. 

bouwen van de bestaande school te Zunderdo 
teem. Nieuwendam); ingekomen 13 bilj., als: 

J. II. ter Hogt, 
II. Hijvank, 
11. .1. I.iol'tink, 
G. Averdijk, 
G. J. Laan broek 
J. v. d. Borg, 
gegund. 
Raming 

• Ilinrg , 

B Dalfsen, 
i idem 

Wije, 
idem 
lleilioo. 
Ilellendoorn, 

ƒ 4530 
» 4497 
» 4478 
» 4360 
» 4049 
» 4029 

11 Maart: liet 
ƒ 4500 

leveren van 

59,000 stuks grèskeien, oblongs, naar opgegeven 
grootte, volgens in te zenden monster; ingek. 
10 bilj., als: 
II. Reijgers, Engelen, ƒ 99.99 
Ed. Bullion en M. Voituron, Luik, » 61.75 
F. J. Smits, Dordrecht, < 60.42 
F. Hudson, Nijmegen. » 60.38 
Union des carrières de gris aBr uxelles, » 59.90 ' Firma G. .1. Carmh-gelt 
Van Noorden en Schwerzel, Rotterdam, » 58.90 J. Kaufman, 
La Soeiété anonyme des carrières de gres j II. M. Herendsen, 

Ie Poiilseur, Luik, » 58.84 A. Klanderman. 

W. Gr 
C. v. Soest, 
.1. Lokborn & Zn. 
J. .1. Vontein. 
P. Nieuwstad, 
P. de Ridder, 
C. Hoen, 
J. Draak, 
H. M. Roemers, 
A. Spaan. 
L. Bouwman Jr., » 
II. J. en G. Ila.in-

driksinan, » 
G. L. Brouwer en D. 

Iloogerbeets, » 
Anferlee, 12 Maart 

den huize iWielbergen", 
architect M. K. Smit, ti 
bilj. al 

Buiksloot, 
Baarn, 
Amsterdam, 

idem 
Purmerend. 
Amsterdam, 
Nieuwendam, 

idem 
Amsterdam, 

idem 
idem 

idem 

ƒ 13,840 
• 13,200 
i 13.000 

12.950 
12.900 
12.900 
12,883 
12,764 
12.500 
12,300 
12,100 

12,000 

P. Thoonsen, Mook (Limburg), 57.92 I gegund. 

idem i i 11,811 
het vergrooten van 

onder beheer van den 
Dieren; ingekomen 4 

te Brumnien, f 8S20 
» Koppel, „ 6278 
» idem > 6100 
* Brammen, » 5987 

B I J V O E G S E L 

D E O P M E E K E E 
van Z A T E R D A G 22 M A A R T 1884. 

A A N K O N D I G I N G E N 
V A N 

AANBESTEDINGEN. 
M a a n d a g , 2-1 M a a r t . 

M j i i i i - g e n . te 10 uren, door den architect I). Gevsbeek Molenaar, in 
bet Hotel-De Bruijn: het bouwen van een hoerenhuis aan de Molen
straat, aldaar, voor rekening van II. II. Feijt. 

V e l p (bij Arnhem), te 11 uren, door 'het R. K. kelkbest., in het 
kofliehuis van Wed. Ter Steeg: het bouwen van eene kerk met toren. 
Inl. by den architect I. W. HOCIIHHIUIS, te Arnhem. Aanw. 24 Maart, 
te 10 uren. 

V e n h u i z e n , te 11 uren, door burg. en weth. van Venliuizen-en-
Ilem: lo. het verhouwen en vergrooten van de openbare school te 
Venhuizen, niet de vernieuwing van het ameublement, privaten en 
verdere aanverwante werkzaamheden; 2n. eenige veranderingen aan de 
openbare school te Hem. met den aanbouw van portaal, bergplaatsen, 
overdekte speelplaats, privaten, afscheidingen enz. Inl. bij den architect 
K. Swageruian Pz., te Hovenkarspel. 

G o o r , te 11 uren, door A. Hoek Ez., in het llètel-lliunnekreeft: 
het verbouwen van een woon- en winkelhuis. Inl. bij den architect J. 
C. Meijer. 

's-ll'agi-, te ll'/j men, door do directie der Usol-stoointramwog-
maatscliappij: het uitvoeren der werken, ontschreven in Bestek no. 18 
(het leggen der trambaan tusschen Rotterdam—Oversehie enz.). 

S r h a g e r h r u g , te 12 uren, in Het Wapen van de Zijne: het onder
houd der grintwegen in den polder de Zijl», m c t bijlevering der 
grint. 

B e r g e n - e p - Z o o m , te 12 uren, door de naumloozc vennootschap 
tiThalia": het bouwen eener kiosk, met levering der materialen. 

Donli•«•< h l . te lSM/j uren, ter secretarie: lo. de rioleering van het 
grachtje achter het Kogelpen aldaar; to. de rioleering van een gedeelte 
der binnenstad, aldaar; beiden met gedeeltelijke levering der materialen. 

I ' r e l e r p . te 1 uur, in bet oud Armhuis: het bouwen van een arm
huis, aldaar. 

's-Hage, te 1 uur. door burg. en weth.: liet bouwen van eene 
school voor lager onderwijs met onderwijzerswoning aan de Duinstraat, 
nabij de Citadel, te Selieveningen. 

B o r n e , te 2 uren, door de firma S. J. Spanjaard, in het Ilotel-
Lnsink: het bouwen van 2 woonhuizen, een katoenpakhuis en eene 
kolenbergplaats, op een terrein nabij bare fabrieken. Inl. bij den architect 
G. Beltman, te Enschede. 

D i n s d a g , 2 5 M a a n . 
' • - H a g e , te 12 uren, door het ministerie van ^financiën: lo. het 

onderhouden van- en het doen van herstellingen aan het hypotheek* 
en kadastergebouw te Groningen; So. het onderhouden van- en het 
doen van eenige herstellingen aan bet Rijksgebouw te Sneek. waarin 
gevestigd zijn de kantoren van de hypotheken en het kadaster. Inl. 
bij den Rijksbouwmeester voor de Landsgebouwen in het le district, 
te 's-Hage. 

U t r e c h t , te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 394, het verrichten van 
grondwerken, het uitbreiden van den loswegen bet losspoor, bet maken 
van eene goederenbergplaats en het verrichten van bijkomende werken 

het station Rilland-llatb, ten behoeve van den spoorweg Rosendaal-
Inl. aan liet centraalbureau en bij den seetieingenieur 11. 

E. Beimke, te Breda. 
U t r e c h t , te 2 uren. door de maatschaiipij tot exploitatie van 

Staatss|Hvirwegen, aan bet centraalbureau: Bestek no. 83. het leveren, 
ten dienste van het vernieiiwingslonds, van suilen spoorstaven, stalen 
laschplateii en schroef bouten, in 2 pereeelen. Inl. aan het centraal
bureau en bij de scctieingenieure W. J. Klerk de Reus, te Meppel en 
II. E. Ileuiike, te Breda. 

•(otterdam. in bet Timmerhuis: de levering van lo. het benoo
digde eikenhout voor ongeveer 120 M. relinningwerk voor den nieuwen 
kaaimuur aan de Boompjes; 2o. 2 ijzeren seheepsboeien, wegende elk 
ongeveer 1150 KG. 

W o e n s d a g , Hl M a a r t . 
' s - H a g e , te 11 uren, door bet ministerie van waterst. enz.: lo. het 

voltooien der verdedigingswerken aan den linkeroever der doorgraving 
aan den lloek-vaii-llolland, en tot het verdedigen van gedeelten der 
boorden van den zuidelijken mond van het kanaal aan het benedeneind 
van Rozenburg, voor de' verbetering van den waterweg langs ".otterdam 
naar zee. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-llage, bij den 
ingenieur Leemans, te Rotterdam en bij den opzichter Van Hloois. te 
Iloek-van-Ilolland. Raming /' 103,000 ; 2». bet verrichten van graaf-
en baggerwerk op bet bovendeel der Nieuwe-Morwede. gedeeltelijk 
door middel van Rijksstooinbaggervaartuigen, met de bediening en het 
onderhoud van dezen tot 31 Maart. '86. Inl. bij den hoofdingenieur 
Van Diesen, te 's-Hage, bij den ingenieur De Bruijn, te Dordrecht en bij 
de opzichteis Baumer, te Werkendam en Borren, te Dordrecht. Raming 
ƒ 367,600. 

' • - H a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
wegruimen van het in den benedenniond van het Scheur, bij de west-
Punt van Rozenburg, gezonken stoombaggerwerktuig no. 6. Jul. bij don 
"oofdingenieur Van Diesen. te 's-Hage, bij den ingenieur Leemans, te 
'(otterdam en bij den opzichter Hoiitorso. aan de schutsluis in de west
punt van Rozenburg. 

A m s t e r d a m , te 11 uren, door den commandant der marine: lo. 
het vernieuwen en hei-stollen van dukdalven; So, het storten van zand. 
taden. op 's Rijks werf, aldaar. 

V l i s K i n g i n . 

O n d e r d e n d f t m . tc 11 uren, in het watei-schapshuis van llunsingoo: 
het vernieuwen van den houw en het doen van heistellingen aan den 
onderhouw van de Loenst01 draaibrug in den grintweg \ ; t n Leens naar 
Zuurdijk. Inl. bij den deskundige van liet waterschap II. Wind. 

B e r k h o u t , te 11 uren. op het raadhuis, door de commissie uit het 
kerk- L'ii het gemeentebestuur: het amoveeren der ruïne en het bouwen 
eener nieuwe kerk en toren te Berkhout. Inl. bij den architect A. 
Stoutjesdijk, te Hoorn. 

H a r l i n g e n , te l l ' / 2 oren, door het dijksbest. van Vijf-Deelen-Zee-
dijken-ltuiteudijks, in lïe Nederlanden: lo. het verhoogen en verzwaren 
van den zeedijk tusschen Surig en Makkum, lengte 202f>.4 M., met het 
aanleggen van een beiietlenrijweg en draineerwerk; 2o. het verhoogen 
en verzwaren van den zeedijk, aldaar, lengte 1885 M., en verder als 
boven. Inl. bij den opzichter,!. R, Posthuina, te Almenum. 

r t r e r h l , te 12'/2 uren, door de Nederl. Rijnspoorwegmaatschappij: 
b administrateur' der de levering van magazijnsgoederen. Inl. 

eigendommen van de .Maatschappij te l'trecht. 
Middelburg, te 1 uur. dooi1 de commissie van bestuur dei* gemeente-

gasfabriek, ten haren kantore: de levering der in '84 benoodigde 
m:ig:!zijn*g0<,doren. 

K l j i n e g e i i , te I uur, door de commissie voor den uitleg der stad, 
ten raadhuize: de levering van (.)8,fi(j0 KG. portlandcement. Inl. bij den 
hoofdopzichter \V. C. A. Hofkamp. 

link-Hirer. te :; uren, door het R.K. kei kbest.,' bij I*. Kampman! 
het restaureeren en vergrooten der kerk. Inl. bij den architect A. Tepe, 
te utrecht, 

L e l d e n , te 2 uren, door den architect P. G. Lancel, in bet café-
Eigenzorg: het afbreken en wederophouwen van perceel no. 82 aan het 
Levendaal. 

D o n d e r d a g , 27 M o o r t . 
te 10 uren, voor de firma Bensdorp & Co., bij C. Majoor: 

van eene chocoladefabriek, aldaar, met hijlevering der 
Inl. bij den architect J. V. Éverts, te Bussem. Aanw. 24 

Itlis-t'lll . 
het bouwen 
materialen, 
en 25 Maart. 

H a a r l e m , 
het gebouw 
beschoeiing langs d< 
Dieinerbiug. Inl. bij 

te 11 uren. door het ministerie van waterstaat en/.., aan 
van het pn-v. best.: het vernieuwen van een gedeelte 

' i de prov. Noordholland, te 
Ie Haarlem en bij den mge-

Keulsche Vaart, i 
den boolilingenieur. 

nieiir Blom, te Amsterdam. Ramii g / 21*2. 
Her ik see, tc 1 uur, door de commissie van beheer der grint- en 

straatwegen in Schouwen, aan 's Lands Kamer: het aanleggen van 
16.932 M. lengte grintweg en 5172 M. lengt" straatweg in het water
schap Schouwen, in 1 perceel, uit te voeren iu '84, '85 '8fi. Inl. bij dc 
commissie en bij den waterbouwkundige van Schouwen, te Zieriksee. 
Aanw. van 24—2(J Maart, van 'J—:i uren. 

N i e u w e n d a m , te 2 uren. door burg en weth.: lo. het vergrooten 
en verhouwen van de school te Nieuwendam; 2o. het bouwen van eene 
school cn het verbouwen van de bestaande school te Zuiiderdorp. lid. 
bij den burgemeester en bij den architect T. & van der Storr, te 
Hoorn. (Hei-besteding). 

H o o f d p l a a t , te 2 uren. iu de directiekeet van den Hoofdplaatpolder: 
het vernieuwen van bestaande rijshoofdon enz. Aanw. 24 .Maart, van 
3—5 uren. 

V r l l d a g , 2 * M a a r t . 
s - H o s i i i , te lOVj uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van bet prov. best.: lo. het voortzetten der steenglooiin
gen langs de dijken der Zuiilwillemsvaart, tusschen de Dungensebebrug 
en 's-Bosch. Itaming /' 10,000; 2o. het verrichten van buitengewone 
herstellingen aan de schipbrug over de Maas bij Hedel. Raming y 6000. 
Inl. bij den hoofdingenieur ia het 0e district en bij de betrokken op
zichters. 

Delft, te 12 uren, door den directeur der artillerie-stajM'l- en con
structiemagazijnen: de levering van 2550 KG. messing plaat, dik 0.0023 
en WO KG. idem, dik 0.0013 XI. 

'H-llagc, te 1 uur, door het ministerie van waterst. enz.: het onder
houden en herstellen van het post-en-telegraafgobouw te Wageningen, 
van den dag der goedkeuring van de aanbesteding tot 31 Maart '87. 
Inl. hij den bouwkundige voor tie Landsgebouwen in het le d ist riet, te 
's-llage en bij den hoofdopzichter l>. Fok kens, te Zwolle. Raming 

ƒ 1540. 
L e e u w a r d e n , te 1 uur, door het prov. best.: het verbeteren 

van liet grootschoepvaartwator van Stroobos naar Staveren en Lemmer, 
2e gedeelte, in 4 pereeelen en in massa. lui. bij den hoofdingenieur 
van den prov. waterstaat. Aanw. 24 Xlaart, te Ü»/i men. Raming 
ƒ 140,000. 

A r n h e m , te 2 uren, ten kantore der gemeentegasfabriek: het verven 
van de gaslantarens met eandelabres, brackets en verder toehebooren, 
in de gemeente en op het terrein der fabriek. 

A m s t e r d a m , te 3 uren. door den ingenieur-architect A. L. VAXI 
Gendt: het verbouwen van de pereeelen Binnenkant uo. I0en20, aldaar, 
met do levering der materialen en arbeidsloonen. 

Z a t e r d a g , 211 M a a r t . 
H a r s l n g e r h o r i t , te 11 uren, door het dagelijksch best. der banne 

Barsingorhoru, ten raadhuize: het maken van een straat in een gedeelte 
van den bostaanden puinweg door het dorp Rarsingerhorn, lengte 2047 
M., met bijlevering van alle materialen. Inl. bij den secretaris der 
banne. J. van Nienes Jr.. aldaar. Aanw. te 10 uren 

Monster, te 11 uren. door burg. en vvelh.: het hoiivven van een 
|Kist-en-telegraafk:mtoor. aldaar. Aanw. 25 Maart, te 11 uren. 

Lelden, te 2 uren: het bouwen van een hoerenhuis aan den Stations
weg, aldaar. Inl. bij den architect W. r'. van der Heijden, Üoezastraat 
43, aldaar. Aanw. 27 .Maait, te 11 uren. 



DE O P M E R K BR. D E O P M E R K E H . 

SMnkMk, te S>/, oren, bij Weeren: bet bouwen van eene tuin
manswoning onder Groosbeek. Inl. bij don arohitoct .). \V. Michielsen, 
to Nijmegen. Aanw. 29 Maart, to 11'/, «ion. 

Kt.-Jocohlparorhle, aan bot strandhuis van bot waterschap Hot 
Nieuw-lüldt: do levering van 3,(100,000 harde klinket-steen op of aan 
don zeedijk van het waterschap, in verschillende partijen. Inl. hij den 
gemeentearchitoot Winters, te St.-Annapurncliie. 

I l i i / i m i bij den kastelein Van Vliet: In. het inrichten van een ge
bouw in de Huurt, te llit/iuii voor bijzondere school en bewaarschool; 
2o. eene verbouwing der huizing, aldaar. II. 34. bestemd voor onder
wijzorswoiiing. lid. bij den architect M. Hofstra. Aanw. 24 .Maart, 
te 3 uren. 

Maandag, 31 Mauri. 
T e n - H o e r , le 10 uren. door het gemeentebest.: het bijbouwen van 

een lokaal, privat waterplaatsen, niet eenige vertinnneriiig aan de 
bestaande lokalen van de school te Woltersum. Aanw. 27 Maart, te 
10'/, uren. 

' s - l l a g e . te l l 1 / , uren. doorliet ministerie van waterst enz., aan het 
gebouw van bet prov. best.: lo. het bestoeten van den oever om de 
voormalige liijks-ipiarantaineplaats op het eiland De Tien (leinet 
behoorende tot de zeewerkon in Ziiidlinllaud. Inl. hij den hoofdingenieur 
iu hot 10e district, te 's-llage. den ingenieur in het zuidelijk arrondis
sement van het 10e district, te Briefte en den opzichter Daarna te 
Dordrecht. Aanw. 24 Maart. Raining / 4950; 2o. hol veranderen van 
2 gedeelten grintweg in straatweg, in den weg door bet Westland, 
gom. Monster. Inl. hij den 1 1'diiigeiueiir iu het 10e district, bij den 
ingenieur iu het noordelijk arrondissement van het 10e district en bij 
den opzichter Zemel Sr., te 's-llage. Aanw. 24 Maart. Raming / 17,200. 

tmsterdam. te 12 uren. door burg. en weth.; het gereedmaken van 
het terrein vuur het aan te leggen park iudenllii idijkscheii-lluiten-
veldcrschon polder. Inl. hij den geiiieeuteiiigeuieiir. raadhuis, kamer'.13. 

Lelden, te 12 uren, door burg. eu weth : het grootendools in ijzor-
construclie vernieuwen van de brug over den Rijn buiten de Zijlpoort, 
genaamd Schi ijvci-shrug. Aanw. 27 Maart, te 1 uur. 

tmstrrdam. te l i ' , uren. door de Roll. IJzeren-Spoorwegmaat
schappij, in het cal'é-Krasnapolsky: Destek no. 334, het maken van 
een atomen brug met plaatijzeren liggers M I den spoorweg nabij Den 
Haag, eu het vervangen van zeven houten bruggen door zes steen en 
bruggen met gegoten-ijzeren liggers en een steencn brug mot plaat
ijzeren liggers, in den s|ioor\veg tusschen Delft en Rotterdam, niet 
bijkomende werken. Inl. op het bureau van den ingenieur vau don 
weg, Achterburgwal 171, te Amsterdam. Aanw. in de bestekken 
vermeid. 

Ki l , „iimiMiijk . te 2 uren, door burg. en weth.: hot maken vaneen 
geinetselilen liekleedingsniinir langs de kade, aldaar. Inl. bij den op
zichter I. de Bliek, Aanw. 31 Maart, te 12 uren. 

Helen, te 3 uren, door burg. en weth.Tan Bergen, hij I'. ,1. Muskens: 
de veranderingen en bijbouwen en eenige reparatiewensen aan school 
en iindorwijzerswoniiig te Heien. gem.Bergen (X.D.). Aanw. te U ' | , uren. 

Vrendam, 'savonds 7 uren, in hot gemeentehuis: het amoveeren 
van oene oude- en het bouwen van oene nieuwe school te Ommelaiider-
wijk, gein. Voendain. Aanw. 27 Maart, te 3 uren. 

Dinsdag, 1 April . 
Amersfoort, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur, in de 

sociëteit Amicitia: het verbeteren van rioleering in de stallen A en ü, 
aldaar. Aanw. 24 Maart, te 10 uren. Raming ƒ 2500. Bilj. inzenden 
SI Maart, voor 3 uren, op het bureau van genoemden ingenieur. 

Hulden, te 12 uren, door burg. en weth.: het bouwen van eene 
school met onderwijzoi-swoning aldaar. Aanw. te 10 uren. 

Knurftoori, tc l uur, door burg. en weth., in het Badhotel: het 
bouwen van eene nieuwe school, aldaar, lui. bij den architect D. E. L. 
van den Arend, te Haarlem. Aanw. 26 Maart, te 1 uur. 

u i r e i I n . te 2 uren, door de maatschappij tot expl van Staatsspoor-
wegen, aan het centraalbureau: lo. Bestek no. 395, het maken van een 
goederenbergplaats op bet station Nuenen. Inl. aan het centraalbureau 
en bij den sectieingenieiir Vau der Kun, te Vcnloo. Aanw. 27 Maart, 
te 11'/, uren; 2o. Bestek no, 88 (Vernieuwingsfonds), het leveren en 
inkepen van eikenhouten dwarsliggers, in 4 |ierceelen. 

Kapelle (X.-Br.), te 2 uren, door het kerkbest. der Christ. Gerat 
gom. in de pastorie: het bouwen van eene nieuwe kerk. Inl. bij A. 
J. Groothuis, te Sprang. 

Woensdag, i April. 
's-Hage. te 11 uren. door hot ministerie van watoi-st. enz.: bet 

verhoogen der steenglooiing tegen het buitenbeloop van den linker 
baiidijk dor Xieuwc-Merwedo, onder de gemeenten Werkendam, Made-
en-Driiiiioelen en Zwaluwe. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 
's-Hage, hij den ingenieur De Rruijn, te Dordrecht en bij den opzichter 
Munter, te Werkendam. Aanw. 20 Maart. Raming ƒ 16,750. 

's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz:lo. het 
underhoiid en herstel van de Lanilsgehouwen te 's-llage, ged.'84. Inl. 
bij don Rijksbouwmeester in bet 2e district en den hoofdopzichter der 
Landsgebnuwon Weinberg, heiden te 's-Hage. Aanw. 26 Maart, te 9 
uren. Raming ƒ 53.375; 2o. het éénjarig onderhoud en hei-stel dor 
werken aan don Hoek-vau-Hollaiid. Inl. bij den hoofdingenieur Van 
Diesen, te 's-Hage, bij den ingenieur Leemans, te Rotterdam en bij de 
betrokken opzichters, Aanw. 26 Maart, te 12 uren. Raming / 175,600. 

Amsterdam, te 11 uren. door den commandant dor marine: het 
bentellen der brandschade aan helling no. 5 en in-vorband-staande 
werken, op 'sRijks marinewerf, aldaar. Aanw. 28 Maait. 

Arnhem, te 11 uren, door den kapitein-oerstaanwezend-ingenicur, in 
Do Harmonie: lo. het verbeteren van den ziekenstal en van den stal 
(Koningsstal) voor officierspaarden, aldaar; 2o. hot herstellen van de 
bakovens in de militaire bakkerij, aldaar. Bilj. inzenden 1 April, vóór 
3 uren, op tiet bureau der genie, Kctelsti-aat 22. aldaar. 

Breda, te 11 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur, in het Hof 
van Holland: liet voorzien in middelen togen brandgevaar bij kazerne
gebouwen, aldaar. Bilj. inzenden 1 April, voor 3 uren, op het bureau 
van genoemden ingenieur. 

Wapenveld, te 12 uren, door burg. en weth. van Hoerde, iu Het 
Zwarte Paard: lo. het bouwen te \Vtt|ieiivold van eene school voorl. o. 
voor 250 leerlingen (zonder meubelen); 2o. hot verplaatsen van het 

Inl. bij den architect De Groot, te braudspiiithuisjc te Wapenveld. 
Apeldoorn. Aanw. te 10 uren. 

Workimi, te 12 men, door burg. en weth.: het amoveeren dor 
bestaande- en het bouwen eener nieuwe school met oiiderwijzerswoiiing 
in het Hoideuschap onder die gemeente. Inl. bij den goineentearchitoct 
J. Bogtstra. Aanw. 28 Maart, te 2 uren. 

Rergen-ap-Koom, te 1 uur, door burg. en weth.: liet maken van 
verschillende duikers, waterleidingen eu andere werken, ten behoeve 
van den aanvoer van vei-sch water naar de oesterputten, en het maken 
van eene bad-oii-zweniiiiricliting in de Xieiiwe Haven. Aanw. 31 Maart, 
te 1 uur en 1 April, te 9 uren. 

Delftshaven, te 1 uur, door burg. en weth.: het dempen en 
rioleeren van een gedeelte sloot, lang ongeveer 840 M„ langs den 
Binnenweg, aldaar. Inl. bij den geiiieentearchitect F. E. van Eikel. 
Aanw. 31 Maart, te 2 uren. 

K t . - A i i i i a p a r o r l i i e , door het gemeentebest.: lo. het leveren en 
spreiden vau 100(1 stóre grint, voor de kunstwegen, iu 1 perceel: 2o. 

I de levering van 78,000 beste, harde straatklinker». (Friesche of Waal-
vorm), in 1 perceel. 

Donderdag, 3 April , 
Haarlem. te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz... aan 

het gebouw van bet prov. best.: hot leveren van steen en het bestorten 
der Heldei-sche zeewering, behoorende tot de Rijkszeewcrken in Noord-
holland. lui. hij den hoofdingenieur, te Haarlem en bij den iugeciour 
Welcker, te Alkmaar. Aanw. 27 Maart. Raining ƒ 11.750. 

Maarson. te 11 uren, doorhol R.-K. kerkbest., iu het lleorenlogeinent 
.1. II. Keimiio: het bouwen van eene kerk met toren en het verbouwen 
der pastorie. Inl. hij den architect A. Tope, te l'treeht. Aanw. 31 
Maart, van 1—4 aren. 

s i . - J n r o b l p u r w r l i l e . te 2 uren, op het strandhuis van het water
schap Hel Xieuwe-Hildt: het vervoeren van 3.600.000 kliiikersteen langs 
een gedeelte van don buiteuberm van den zeedijk, in l |ierceel. 

konijnen, hij den architect F. Brouwer: hot afbreken eener stelp-
hiiizing en het houwen van eene boereiibiiiziiig te Oildebiltzijl. Aanw. 
1 April, te 1 uur. 

Kernjuni bij den architect F.Brouwer: het verhoogen en verzwaren 
van den zeedijk langs den Xnorderleogs|iolder, lengte p. lil. 1500 M. 
Aanw. 31 Maart, te 12 uren. 

Vrijdag. 4 Apr i l . 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: lo. het driejarig onderhoud van eenige 
werken bij de Ouilo-iloeve, aan de noordzijde van Schouwen, lui. bij 
den hoofdingenieur in het lie district, te Middelburg en bij den inge
nieur, te (ioes. Aanw. 27 en 29 Maart. Raming /' 4190 per jaar. 

Utrecht, te 1 uur. door de Xederlaudsche (Jentraalspoorvveguiaat-
schappij: de levering van iiiagazijnsgnederen. 

's-llage, te 1 uur, door hot ministerie van waterst. enz.: lo. het 
onderhouden, liet verrichten van eenige herstellingen, het ten deele 
veranderen en het aanbouwen van het Rijks-postgehouw te Alkmaar, 
ged. '84, '85 en '86. Inl. bij den Rijksbouwmeester in het 2e district, 
te 's-Hage en bij den hoofdopzichter der Landsgobouwen G. D. Wijndcls 
de Jongh, te Amsterdam. Aanw. 29 Maart, te 1 uur. Raming ƒ 2250; 
So. het onderhouden van- en het verrichten van eenige herstellingen 
aan het Rijkspostgebouw te Goriehem, ged. '84, '85 en '86. Inl. bij den 
Rijksbouwmeester iu het 2e district, te 's-llage en bij den opzichter bij 
de I.anilsgebouwen J. Bartels, te Rotterdam. Aanw. 29 Maart, te 1 
uur. Raming ƒ 1245. 

's-llage . te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het oprui
men van de buiteii-dienst-gestelde telegraaflijn tusschen Vcnloo en 
Xijmcgen. Raming ƒ 1100. 

Leeuwarden, te 1 uur, door het prov. best.: lo. het driejarig onder
houd van de vaste brug bij het Workumer tolhek en van de ijzeren 
draaibrug over den Scliarstenïjn. met bijbehoorende werken; 2o. eenige 
herstellingen aan den prov. Lingedijk met bijkomende werken, met het 
éénjarig onderhond. Aanw. 24, 25 en 26 Maart. 

Helder, te 2 ui-en, op het raadhuis: lo. het bouwen van een gas-
laboratoritim; 2o. het gedeeltelijk dem|ien van eene sloot en liet maken 
van oen riool. Inl. bij den gemeeiitebouwmocster. Aanw. 2 dagen vóór 
de besteding, te 10 uren. 

Zaterdag, .» Apri l . 
Nleuweramstel, te 11 uren, door burg. en weth.: het inwendig 

verbouwen van het raadhuis. Aanw. 24 en 25 Maart, tc 12 uren. 
Utrecht, te 12 uren, door dijkgraaf en hoogheemraden van den 

Lekdijk-Bovcnduins, in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen: 
het leggen van oen berm langs het biiuientalud van den Lekdijk onder 
Amerongen, tusschen de hektometerpalen 1 eu 12, ter lengte van 1810 
M. Inl. bij den ingenieur E. G. Weiitink, te Schalkwijk. Aanw. 27 
Maart, van 12—1 uur. 

Bergen-ep-Keein, te 1 uur, door burg. en weth.: de levering vau 
88,500 gróskeien. 

Maandag, 7 April . 
Maakum, te 11 uren, door het dijksbest. van Wonseraileols Zuider-

zeedijken: lo. het gewoon onderhoud der zeeweringen van het water
schap gedurende '84; 2o. de levering van 50 M 3 hard, grof wrak aan 
den zeedijk. 

's-Hage, te l l 1 / , uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het vernieuwen van den bcstaandeii 
pakberm langs de westzijde van dc buitenhaven van hot kanaal door 
Voorne, te Nieuwcsluis. Inl. bij den hoofdingenieur in bot 10e district, 
te 's-llage, bij den ingenieur in het zuidelijk arrondissement van het 
10e district, te Brielle en bij den opzichter Lugten, te Hcllevoetsluis. 
Aanw. 81 Maart. Raming ƒ 4000. 

's-Hage, t e i l 1 / , uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van liet prov. best.: het afdammen, droogmaken, onder
zoeken en herstellen der Mallegatsluis te Gouda, behoorende tot de 
werken van den waterweg Amsterdam—Rotterdam. Inl. bij den hoofd
ingenieur in het 10e district en den ingenieur in het noordelijk arron
dissement van het 10e district, en bij de opzichters Van Echten, te 
Gouda en Van de Kroke, to Alfen a/d. Rijn. Aanw. 31 Maart. Raming 
ƒ 34,500. 

Amsterdam, te 12 ui-en, aan bet bureau van don provincialen 
inspecteur der directe belastingen: het onderhonden van- en het doen 

van eenige herstellingen aan de gebouwen dor Invoerrechten en accijnzen 
te Umuidcn. ged. '84, '86 en '86. Inl. bij den Rijksbouwmeester m het 
2e district, te 's-Hage en bij don hoofdopzichter hij do l.andsgebouweii 
G. D. Wijndcls de Jongh, té Amsterdam. Aanw. 31 Maart, te Huren. 

l i i i i r l e . te 12 uren, door burg. en weth.: het verrichten van grond
werk cn het met klinkers bestraten van een aarden weg. Aanw. 5 
April, te 3 uren. 

Blnsdag, s Apri l . 
Keeverden, te 12 uren, door directeuren der Stieltjeskanaal-inaat-

sohappij, bij E . Bekkering: lo. Hostek no. 3, het maken van 4 ijzeren 
draaibruggen, 1 draaivonder en 1 vaste brug over het Drostendieji; 2o. 
Bestek no. 4, idem van 5 houten bruggen. Inl. bij den ingenieur dei 
Maatschappij, to Dalen. Aanw. 7 April, te 9 uren, te beginnen te 
Kocverdoii. 

Botterdam, te 12 uren. aan het bureau van don ins|ierteur der 
directe belastingen: het onderhouden van- en het doen van eenige 
herstellingen aan de Rijksgebouwen der invoerrechten aan den lloek-
van-llolland, ged. '84. '85 en >6. Inl. bij den Rijksbouwmeester iu hot 
2e district en bij den opzichter bij de Kanilsgobouweii .1. Dartels, te 
Rotterdam. Aanw. 1 April, te 1 uur. 

Woensdag, 1» April. 
's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

verrichten van eenige werken aan de schutsluizen en daarhijbehoorende 
werken te Xichtcvocht, prov. l'treeht. behoorende tot de werken voor 
den aanleg van een kanaal ter verbinding van Amsterdam met de 
Morwede. Inl. bij den hoofdingenieur Wellan. te l'treeht en hij den 

ingenieur Kluit, tc Amsterdam. Aanw. 2 April, te 12 uren. Raming 
ƒ 2 0 2 0 . 

Ilonrirrdiig, 10 Apri l . 
Haarlem, te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 

hot gebouw van bet prov. best.: het wegruimen van 4 wrakken in de 
Zuiderzee. Inl. bij dor. hoofdingenieur, te Haarlem en bij den ingenieur 
Hoogeiiboom, te Hoorn. Aanw. 3 April. 

D o k k u m e r - ! \ i r u » r z i J l r n (hij Engwieruiii), te 4 uren, door het 
dijksbest. van don Engwierumerpoldor, bij Joir. Meiriuk: het maken 
van oen bazaltglooiing en steencn hoofd, ter oppervlakte nan 2500 M*. 
Aanw. te 10 uren. 

Zaterdag, 12 April. 
M.-t'ilipslaiid , door bot bost. van den Ainia-Jacobapolder: het 

verbeteren en bcgrintcu van wogen in dien polder en den Krainers-
ixilder, ter gezamenlijke lengte van 5700 M., met het halfjarig onder
houd. Aanw. gedurende 3 dagen voor do besteding. 

Dinsdag. 1.1 April . 
's-llage, tc 12 uren, door het ministerie van koloniën: perc. 1, de 

levering vau gegalvaniseerd-ijzeren platen, nokstukkon, haken, klink
nagels en ringen; iicrc. 2, hardstocnen trottoirbanden, ton behoeve der 
Rataviaseho havenwerken. 

Vrijdag, IN April. 
Middelburg, tc 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 

gebouw van het prov. bost.: het vernieuwen van een gedeelte houten 
beschoeiing van het natte dok te Vlissingen. lui. bij den hoofdingenieur 
in het 11e district, te Middelburg cn bij den ingenieur, te Vlissingen. 
Aanw. 10 en 12 April. Raming ƒ 4000. ' 

A F L O O P 
V A N 

AANBESTEDINGEN. 
A b b e g a , 1 Maart: het boawen dor Chr. school 

en onderwijzei-swoning, onder behoor van den 
architect I'. de Jong .lz., is bij publieke inschrij
ving ingehouden, doch later, na wijziging van 
het Bestek, gegund aan D. I.. Caiirinus, te 
üostliem, voor ƒ 7670. 

Utrecht, 8 Maart: het bouwen van een 
lijkenhuis op dc stedelijke begraafplaats; ingek. 
10 bilj., als: 
K. .1. Buis v. Diigteren, te Utrecht, 

te St.-XikolaasgaJ' 7,124 i 
» Lemmer, » 6,935 
II St.-Nikolaasga, • 6,754 ! 
» N(jeschoot. » 6,580 
» .Inure. ;> 6.566 

.1. de Kruif. 

.1. Krap, 
J. v. Rossum, 
H. Vermeer, 
G. Kühnc, 
R. I'isa, 
G. J. v. Vloten, 
II. Lorette, 
11. M. de Kolf, 

idem 
idem 

.idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

f 2040| 
I 2016 
» 18741 
» 17901 
. 1790 
» 1682 
» 1530; 
i> 1472! 
» 14001 

1356 
lo. het bestraten van het terrein der stede

lijke gasfabriek; ingek. 9 hilj., als 
11. J. Bouwer.horst, 
W. A. G. .lansen, 
11. M. de Kolf, 
J . Fruijtier, 
C. Bont, 
•I. Krachten, 
E. Scheepbouwer, 
J. v. Straaten, 
A. C. Vink, 

te Utrecht, 
idem 
idem 
idem 

Haarlem. 
Utrecht, 

idem 
idem 
idem 

f 5650 
II 5244 
» 5200 
» 5170 
» 5147 
» 5137 
> 4845 
» 4785 
i. 4446 

Middelburg, 10 Maart: io. llerbesteding, het 
maken van een gebouw voor sluisjiersoiieel to 
Sas-van-Gend; ingekomen 5 bilj., als: 
D. E. Plasschaert, te Westdórpe, / 19,600 
P. Rruijvestein, on P. 

J. Wisse. » Zaamslag, » 18,880 
A. Vermorken, » Honteiiisse, » 18,650 
G. J. Balkcnsteijn, » Neuzen, I 18.290 
li. Snijder. < Vlissingen, » 17,248 

2o. Aanbesteding, het maken van een tweede 
gebouw voor sluispersoneel mot bijbehoorende 
werken te Sas-van-Gend; ingek. 3 bilj. ak 

f 24,000 

» 21,777 
» 20,264 
werken 

ƒ 48,000 
I 42,450 
» 41,980 
» 40,666 
), 40,408 
» 40,383 

van eene 
conducteurswoning nabij het kruithuis te Delft, 
onder het beheer der genie te 's-llage; ingek. 
4 biljetten; minste inschr. was W. N. van 
liwnburg, voor ƒ 3589.50. Raming ƒ 3500 

Baernzwaag, 12 Maart: het verzwaren en 
gedeeltelijk maken van een nieuwen polderdijk 
over de Wielen, onder beheer van den architect 
F. J. Haven; ingek. 12 bilj., als: 

A. Vermorken, te Hontenisse, 
P. Druijvestein, en 

P. J. Wisse, » Zaamslag, 
II. Snijder, » Vlissingen. 

to. in massa voor 
ingek. 6 bilj., als: 
C. v. Fraaijenhoven, 
D. v. Wildenburg, 
C. Maters, 
C. M. Rozenburg, 
J. Romeijn, 
It. Walraven, 

l l c l l ' l , 12 Maart 

beide genoemde 

to Neuzen, 
ii Middelburg, 
» Vlissingen, 
ii Naaldwijk, 
i1 Kattendijko 
» Neuzen, 
het bouwen 

K. II. Meijer 
.1. de .loog. 
Y. M. de Ho 
K. Wijsman 
A. ('Mar, 
gegund. 
Raining ƒ 6,785 

< ; r u i l i n g e n . 14 Maart: namens voogden van 
het Aimhuiszittond Convent in de Akkerstraat 
te Groningen: het gedeeltelijk afbreken en het 
aan- er, verhouwen vau de |s>rceelen behoorende 
aan het Arnihuiszitteiid Convent in de Akker
straat, onder bijlevering van al het daartoe be
noodigde, onder beheer van de architecten K. 
X- H. Hnekzcinu; ingok. 16 hilj., als: 
II. Kamps, te Groningen, ƒ 14.444 
J. Werkman, » idem » 14,292 
,1. Hidings, » idem » 14,089 
,1. 1. Toesinan, » idem » 13.680 
T. Y. Jelsma, » idem » 13.463 
I). Dooijes, » idem » 12.897 
I). Dalmolen. » idem » 12,832 
B. de Jong, » idem » 12,660 
E. Peters, » idem » 12,644 
E. W. Wietsema, » idem » 12,585 
K. Fekkes, » idem » 12,207 
G. Meiilink, » idem » 12,137 
J. de Vries, » idem » 12,122 
II. Janssen, » idem » 11.912 
H. de Haan, » idem » 11.741 
F. Rodcrs, » idem » 11,647 
gegund. 

Hals, 14 Maart: liet aanleggen en onder
houden van buitengewone werken op het strand 
en op den onderzeeschen oever van den Leendert-
Abrahampolder; ingek. 12 bilj., als 
C. F. v. Fraeyenhove, te Neuzen, 
P. A. v. d. Velde, 
A. v. Popering, 
J. de Jonge, 
J. v. Eek, 
G. D. Bolier, 
C. de Wilde Az.. 
C. Roskam Jz., 
J. Tollenaar, 

ƒ 50,900 
idem » 48,100 

» Bruinisse, » 47,140 
» Biezelinge, » 46.300 
„ Hardinksveld,» 46,000 
» Sliedrecht, » 45,937 
i> Kattendijko, » 45,590 
» Sliedrecht, » 44,970 
» Neuzen, » 44,680 

W. G. ('. Ililkes, 
H. Ilooijkaas Sc Zn., 
.1. P. D. Leellang, 
K. v. d. Sluijs, 
W. Vrolijk, 
Wed. G. Camesi & Co., 
C. J. v. Tusschenhroek, 
Smit en Muijsson, 
II. Wieiihoven, 
P. J. Winters. Kraiill-
'gen cn II. Lagerwaard, 

VV. J. v. Dort, 
H. v. d. Loo, 
J. Lokkerbol, 
.1. Schuurman en .1. 

G. v. d. Linden, 
.1. Spruijt, 

te Rotterdam. 
i> idem 
,i Xieuwhclvoet. 
0 Uselmonde, 
. Rotterdam, 
II idein 
1 idem 
» idem 
» Schiedam. 

• Rotterdam, 
» Kralingen. 
» idem 
i Rotterdam. 

II idem 
Kralingen, 

/' 11,342 
'» 11,278 
» 10,865 
,i 10,646 
,i 10,599 
» 10,479 
n 10,400 
,. 9,999 
» 9.900 

» 9,888 
• 9,885 
» 9,564 
• 9.496 

i 9,490 
9,475 

Utrecht, 16 Maart: lo. het bouwen van een 
klimhiiis ten dienste van het brandwezen; ingek. 
3 hilj., als: 

te Utrecht, ƒ 796 
» idem i» 768 
» idem » 744 

E. Xahuijsen, 
A. Koopinans, 
J. M. Wolff, 
niet gegund. 

2o. het witten cn schoonmaken van lokalen 
en het verrichten van verfwerken in stadsgo-
bouwen: ingek. 3 bilj., als: 

H. II. Hèeling, ƒ 3050 
J. Landzaat, » 2996 
H. v. d. Horst, » 2958 
gegund. 

Buitenpost, 15 Maart: het bouwen van een 
school te Kouten, onder behoor van den archi
tect A. Volding; ingek. 12 bilj.. als: 

W. J . Dragstra, 
Hielke dc Jong, 
S. M. Zeldenrust, 
R. Kooiman, 
Teije Bosma, 
Joh. Bosnia, 
Jolle Jansma, 

te Terwispel, 
» Oudchaske, 
» Molkwerum, 
N idem 
» St.-Nikolaasga, 
ii Laugezwaag, 
K Oudega, 

ƒ 11,117 
» 9,798 
» 9,494 
» 9,115 

8,670 
8,415 
7,862 

B. den Exter v. d. Brink, » Krabbendijke,» 44,572 
P. v. d. Berge, » Kolijnsplaat. » 44,485 
II. Hage, » Middelburg, » 44,380 
gegund. 
Raming • ƒ 50,540 

Arnhem, 15 Haart: hot houwen van een 
blok woon- en winkelhuizen hoek Beekstraat en 
Nieuwstad, onder beheer van den architect F. 
Korllang l.Ei.., te Velp; ingek. 10bilj., als: 
D. Nieveld, te Arnhem, ƒ 22,622 
v. Buik en Wissing, » idem » 22.222 
J. Tb. Kaalberg, » idem » 20,768 
Th. Werrehnann, » idem » 20,539 
J. Post, » idem » 20,031 
J. v. Toll, » idem » 19,987 
Gebr. v. Daalen, » idem » 18,974 
F. Putman, » idem » 18,300 
B. Bolder, » idem » 17,800 
.1. P. Welsing, » idem » 17,733 
gegund. 

Botterdam, 15 Maart: het maken van een 
gebouw tot stalling van 48 paarden, benevens 
eenige grond- cn andere werken, op het terrein 
der Rotterdamsche Tramwogmaatschappij aan 
den Oostzecdijk, aldaar; ingek. 18 bilj., als: 
M. v. Kinschoten, tc Kralingen, ƒ 12,731 
A. I îngejan, » idem » 11,820 
Muller en Droogleever 

Fortiiijn, » Rottei-dam, » 11,607 

te Urcterp, ƒ 5189 
» Dokkum, » 5187 
I Kuikhoni, I 5115 
» Suaineer, i> 4987 
• Knlliim, » 4980 
» Twijzel, n 4978 
» Kollum, » 4970 
II Konten, » 4965 
I Kollum, » 4948 
» Rijperkerk, » 4845 
» Drogehani. » 4747 
» Kollum, » 4700 

A m e r s f o o r t , 15 Maart: het verbouwen van 
het voorgedeelte van do sociëteit lConcordia", 
onder beheer vau de architecten Schill eu 
Haverkamp; ingek. 9 bilj., als: 
W. v. d. Kooij, te Amersfoort 
J. G. v. d. Geest, » idem 

Wcesp, 
Hilversum, 

idem 
Ainei-sfnort. 

idem 
idem 

Baaru. 
D o r d r e c h t , 15 Maart: het bouwen vau een 

magazijn voor ambulaiicematerioel te Dordrecht; 
ingek. 7 bilj., als: 

te Dordrecht, 
ii idem 
» idem 
,1 idem 
» Breda, 
» Dordrecht, 
I idem 

P. Vonk 
J. v. d. Weill 
L. Pijkstra, 
J. Feenstra, 
P. Zijlstra, 
J. Bos, 
G. Wolda, 
A. v. d. Meer 
J. Oosterhof, 
B. Elzinga, 
A. v. d. Meer. 
J. Pijnakker, 

W. Westerholl, 
P. Andriesson. 
A. Keen, 
J. B. F. Lousing, 
G. Prins, 
.1. II. Boks, 
W. v. Doornik, 

J. P. F. Krans, 
11. Degens Jr., 
.1. J. Koopinans, 
A. Üuvijn, 
F. Kessels, 
J. v. d. Vlugt Jr.. 
I). .1. Kwak, 
gegund. 
Raming 

ƒ 21,800 
» 21.200 
» 19,778 
ii 18,990 
I 18,888 
ii 17,300 
I 16,980 
ii 16.800 
» 16,500 

t 9770 
» '.Mi:; 
» 9380 
» 9319 
» 9315 
» 9309 
» 8900 

f 10.000 
« m s l e r d a m , 17 Maart: lo. Destek no. 1, hot 

niaketi van den onderhouw eener draailiurg in 
de lloiitmankade; ingek. 18 bilj, als: 



t>K O P M E R K E R . 

ƒ 38,400 ƒ 
33,080 

ft 33,900 
ft 33,400 
» 33,330 
ft 33,320 
1 32,800 
• 32.274 
S 31,982 
S 31,913 
9 31,839 
1 31,779 
» 29.31,7 
1 28,200 

ft 27,795 
• 20.733 
1) 25,fi."0 

ft 23,480 
van net gym-

A. Holsen, 
P. Vlasman, 
J. Konij, 
VV. Ambagtshecr, 
M. Deutekom, 
C. .1. Ilartog, 
J. P. Boorveldt, 
P. Rcijnders, 
Better en Van Seters, 
E. v. Brumiiielen, 
C. J. Maks en lioekholst, 
A. V. Soest, 
J. P. Cnrnolissen, 
P. Verbruggen, 
A. v. Zelst, 
L. Schande, 
T>. Zuiilei'boek, 
H. Ozinga, 

2o. Bestek no. 2, bet bni 
nasiuin aan tie Weteringschans; ingekomen 18 
bilj., als: 

B. v. Binnen, 
H. Warners, 
H. ('. Dorlas, 
Peetera en Roelofsen, 
A. Paans, 
W. Voskuijl, 
H. It. Hendriks, 
J. Koster, 
Timmer en Eurstner, 
S. Wit, 
W. I.. Lcibbrandt, 
Prenxler, 
L. Scbaade, 
P. Vet'bruggen, 
Gebr. v. Bent.am, 
Ciuijll en Schouten, 
E. \ lasman, 
D. Zuiitcrhoek, 

'si lage, 17 Maait: lo. het houwen van eene 
school nor lager onderwijs aan het Zieken: 
ingek. 15 bilj., als: 

ti 

ƒ 189.000 
» 184,159 
» 179.000 
» 175,050 
» 175,000 
» 175.000 
» 109.910 
» 1(59,900 
» 1(59,500 
» 107,700 
» 100,741) 
» 159,800 
» 159.700 
» 158,800 
» 155,940 
» 155.422 
» 147.300 
» 140.980 

Deelen-Zeedijken-Buitendijks: lo. Bestek no. 1, 
perc. 1, heiwerk en stcenzetten: F. 

Strandstra, Surig, f 1708.875 
» 2, heiwerk: W. Weidema, idem » 195.50 
» 3, idem: dezelfde, » 538.65 
» 4, haad herstellen: dezelfde, » 275.00 
» 5, idem: B. Strandstra, 

Kornwerd, i 437.00 
» 6, walbeheiing: 0. Dijkstra, id., i 32.00 
» 7, stcenzetten: dezelfde, . 3087.00 
» 8, heiwerk: A. Zwart, Surig, • 289.45 
» 9, heiwerk: €. Dijkstra. » 872 30 
» 10, heiwerk: dezelfde, » 412.60 
» 11, kistvulling: R. Bouritius 

Harlingen, » 640.00 
» 12. kistvulling: B. Strandstra, » 440.00 
Kumpt, 17 Maart: het verbouwen van het 

woonhuis van notaris Van Kessel, onder beheer 
van den architect A. M. A. Gulden, te Zalt-
bommel; minste inscbr. was Van Boord, tc 
Zaltbommcl. voor ƒ 2928. 

it..-o...I. o . 18 Maart: het afbreken en weder-
(Opbouwen der onderwijzerswoning op het ge
hucht Kruisstraat, aldaar, onder beheer van 
den bouwkundige A. van Liempt; ingek i 5 
bilj., als: 

te Kessel, 
I Vechel, 
» Tilburg, 
i) Rosmalen, 
» Maren, 

A. Stipter. 
C. Meijers, 
L. Tromp, 
Raasveltl en Gerritse 
W. P. Teeuwisse, 
F. B. Kuhnel. 
A. Houtman, 
G. J. v. Heek & Co., 
A. Natar & Co., 
Jl. I., v. Spanje, 
C. Wnbrands A Co., 
J. v. d. Ham, 
J. W. v. i. Vet, 
A. ('. Paardekoopcr, 
F. P. ,le Haas, 

's-llage, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

Delft, 
's-Hage, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

/ 4125 
» 4050 
» 3785 
» 3784 
» 3320 

f 32,500 
» 31.967 
» 31,380 
» 31.000 
» 29,994 
» 29,850 
» 29,849 ! .1 
» 29.337 
» 28.750 
i) 27.495 
i) 27 495 
» 27,190 
> 27,340 
» 26,767 
» 25,913 

2o. bet vergrooten der BpeelpktatS bij de be
waarschool te Scbeveningen; ingekomen 18 
bilj., als: 
J. v. Duinen, 
C. Wnbrands & Co., 
I. v. Maanen ft Zn., 
F. J. I.nnkorman, 
L. Tromp, 
W. P. Teeuwisse, 
J. dc Bruin, 
J. Scbillerli, 
.1. L. Weides, 
Raasveld en Gerritse, 
P. F. I.elvvelil, 
J. W. v. d. Vet, 
D. Geerdes, 
J. II. de Swart, 
C. v. Diest, 
J. v. d. Ham. 
J. Werkhoven, 
F. P. de Haas, 

te 's-Hage, 
I idem 
» idem 
» idem 
» idem 
» idem 
» idem 
» idem 
8 idem 
» idem 
» idem 
» idem 
» idem 
» idem 
» idem 

idem 
idem 
idem 

ƒ 4500 
» 4300 
» 4125 
» 4025 
.> 3999 
» 3749 
. 3580 
» 3569 
» 3512 
» 3500 
» 3450 
» 3333 
» 3319 
» 3285 
o 3249 
ii 3190 
» 3045 
» 2709 

Th. Schippers, 
E. Paaps, 
P. F. Do see, 
Alb. Kustei-s, 
G. Kssens, 
gegund. 

Zuol le , 18 Maart: het maken van een nieu
wen dijk, bij de doorbraak in den linker Vecht-
dijk. gom. ZwoUerkenpel; ingek. 8 bilj., als: 
II. W. Eenkhooin, te Geneinuidcn, /' 8597 

Bruins, .. Zwolle, o 8095 
.1. Grolleman, i idem » 6797 
.1. Wijnholt, , Kampen, » 5797 
G. J. I.ncasscn, » idem » 5566 
.1. v. d. Haar, > Wilp, » 5377 
A. Blocks, » Zwolle. » 4590 
A. Bek en dam, » Gencmuiden, » 3767 

l i i o b i 18 Maart: het maken van eene 
wateihezorging op het station Osch; ingek. 11 
bilj.. als: 
A. Willaert, 

dc Ronij, 
C. v. Maaien, 

gemeenten Wageningen en Reenen, aan den 
rechteroever vau den Nederrijn; ingekomen 9 
bilj., als: 
G. W. v. Ilczewijk, Ileumen, 
.1. H. v. Ilczewijk, Eobit, 
G. Straatman, Liinio, 
W. P. de Vries, Rossem, 
G. J. Mol, Kuilenburg, 
G. Spiering, Gameren, 
II. v. Anronv Jz., Nicnwaal, 
F. E. Terwi'ndt, Pannerden, 
R. A. v. tl. Bergh, idem 

50. het maken van 2 eu het verlengen van 
2 dwarskiibben in de Eek, onder dc gemeenten 
Willige-Langeiak en Langerak; ingekomen 8 
bilj.. als: 
G. Spiering, Gameren, 
G. J. Mul. Kuilenburg. 
II. v. Anronv Jz., Nicnwaal, 
T. Swets Tz., Ameide, 
P. C. de Jnngh. idem 
C. de Jongh P.Cz., idem 
C. Ooms Jz., Aiiimerstol, 
J. I. de Jongh, Ameide, 

6o. het verrichten van eenige weiken tot 
normahseeiïng van de Waal onder Dodewaaid, 
Ewijk en Diuton; ingek. 8 hilj., als: 
G. Vlot Gz., Hardiiiksveld, ƒ 107,000 

» 101.900 
» 100,000 
» 99.900 
» 99.620 
» 98,800 
» 95.9B0 
» 88.000 

imoveeren der 

f 11.249 
» 10.183 
» 10880 
» 10 850 
» 10.432 
» 10.271 
» 9.988 
» 9868 

9.496 

/ 11.019 
» 101I87 
> 10.475 
» 10140 
» 9,993 
» 9.571 

9,435 
9.346 

J. v. d Plas. idem 
F. E. Terwindt, Pannerden, 
J. II. v. Ilczewijk, l.obit. 
L. A. v. Haatten. Sliedrecht, 
A. G. Hnvskcs, Hedel. 
W. P. de Vries, Rossem, 
II. v. Anroov Jz.. Nicnwaal, 

Drrumrl , 19 Maart: het 

te Bokstel, 
» Tilburg, 
» Breda, 
» 's-llage, 
i> idem 
» Osch, 
» Breda, 
» Hedel, 

Grave, 

ƒ 15,000 
» 14.600 
» 14,500 
» 14,400 
» 14.090 
i 13,860 
« 13,647 
» 13.575 

13.500 
» Oostenrijk.» 13,100 

Bosch, » 12,877 

» 1594 
» 1394 

Ilansweerd, 17 Maait: hel bouwen van drie 
woonhuizen voor Jac. van Acker, onder beheer 
van den architect A. lc Gieren, te Kiuiningen: 
ingek. 1 bilj., als: 
A. Goedemondt en C. 

Koch, te Ilansweerd, ƒ 3490 
J . Bruggeman, » idem » 3475 
E. v. Verre, » Kruiningen, » 3434 
J. M. lammerde, • Ilansweerd, » 3315 
gegund. 

Ellewoudsdljk, 17 Maait: bet bouwen van 
eene nieuwe schuur niet wagenhuis, bij de 
hofstede van W. Planners; ingek. 5 bilj. als: 
.1. Malipaaid, te Vlissingen, ƒ 8150 
G- Faas, » 's-lleerenhoek, » 7995 
II. Snijder, » Vlissingen. » 7550 
.1. Rijnberg, » Ellewoudsdijk, » 6778 
F. Schijf, . Ovezand, » 6680 
niet gegund. 

's-llage, 17 Maart: bet leggen dor trambaan 
t.isschen Veur en Wijkcrbrug; minste inschr. 
was W. G. Mansveldt, te Wassenaar, voor 
/ ' 97'.'3. 

Makkuni , 17 Maart: ten dienste van Vijf-

C. Meijers. 
M. I.. v. Spanje, 
L. v. d. Bcrgli, 
J. A. Mol, 
A. Janssen en F. Mol, 
.1. Ilillen, 
P. II. Versteijne, 
II. R. II. Geldens, Osch 

en A. Geldens, 
IMJmrgrn. 18 Maart: het verbouwen de. 

openbare school no. l in de Kaaskorvei-sgas; 
ingekomen 4 hilj., als: 
II. W. v. d. Waarden, te Nijmegen, f 1688 
N. v - , :ek, » idem » 1668 
.1. Tennissen, » idem 
A. Beaming, „ idem 
gegund. 

's-llage. 19 Maait: lo. het vcrdic|ieii van 
het grootse hoop raartwater aan bet boveneind 
van het Scheur, tegonover de Vergulde Hand-
ingek. 5 bilj., als: 
A. Volker I.z... Sliedrecht en P. 

A. Bos, Goricheiii, 
G. Goedhart. Dordrecht, 
A. G. lluvskes, Hedel, 
M. C. de Jong P.Mz., Sliedrecht, 
A. L. v. Wijngaarden Hz., idem 

2o. het gedeeltelijk bezinken van . 
maken van zuilenhuzaltsteenglooüug tegen het 
bintonhelonp van den rijksbenn van den jioliler 
liet Kraaiennest, langs den rechteroever van de 
Nieuwc-M.erwe.le, onder de gemeente Werken
dam; ingek. 12 bilj., als: 
G. Vlot Gz., Hardiiiksveld, 
P. II. de Bekker. Kmpel, 
C. v. d. Meydo Cz., Haidinksveld. 
Pb. Veibruggen, Waddinksveen, 
G. dc Hoog, Gorichem, 
W. Volker, Sliedrecht. 
J. v. d. Plas, Hardiiiksveld, 
O. tie Jongh P.Cz., Ameide, 
C. Haring, Sliedrecht. 
J. E. de Jongh, Ameide, 
C. Roskam Jz., Sliedrecht, 
G. Beenhakker Gz., idem 

to. het verruimen van de vaargeul der'riviër 
oe Noord bij den noordelijken mond van de 
Rielbaan, onder de gemeenten llendrik-ldo-
ainbacht en Alblasserdam: ingek. 3 hilj., als: 
A. E. v. Wijngaarden 1.1/... Sliedrecht, /' 13.5001 
II. Voordendag Az., Dordrecht, » 12,634 
D. Volker, idem „ 11,800] 

io. het maken van 4 dwarskribben onder dc 

bestaande en bet bouwen van eene nieuwe 
school te Dien | met 8 lokalen voor 400 
kinderen, met overdekte speelplaats enz., onder 
beheer van den arebiteet (.'. v. Weerden, te 
Tiel: ingekomen 23 bilj., als: 

Hendriks eu M. 
te Hilversum, ƒ 38.619 
» idem » 34.609 
» Giesendain, » 33.330 
I Delft. ,, 32,638 
» Baarn, » 31.925 
•I Waalwijk, r> 31.894 
» Baardwijk, » 31.880 
» Allen. » 31.700 
» Tiel, » 31.1.00 
» Arkel. » 30,440 
.) Vuren, » 30,346 

Craneu 
Van Schadewijk, 
Hongeiidoorn. 
G. .1. v. Heek & Co., 
J. D. v. d. Veen, 
G. v. Hulton. 
M. Reuvers, 
R. Derks, 
J. v. Alphen, 
M. E. v. Spanje, 
.1. v. Vuureii. 
Gebr. v. .1. Struik en 

.1. v. Rijp, 
E. v. Zetten ft Zn.. 
A. P. I'. Boef, 
II. Verbrugge, 
Duimelaar. 
I). de Blaak, 
A. v. Hel ml, 
J. W. Tbauison. 
E. de Bont, 
G. v. Helmond, 
L. v. d. Sijp, 
A. de Bont, 
gegund. 

Amsterdam 

» Oostenrijk. 
» Tiel, 
» Arkel, 
» Dreuinol, 
» Aspcren, 
» Tiel, 
» Wamel, 
» Zultbouitncl, 
ft Dreiunel, 
» Wamel, 
»i idem 
» Dreuinel, 

» 29.990 
» 29,986 
» 29,960 
» 29,877 
» 28,690 
» 28,380 
» 27.770 
» 27,769 
» 27,590 
» 26,525 
:> 26,490 
» 25.049 

ƒ 146.400 
a 129,850 
» 129.500 
» 127,700 
» 119,400 

en bet 

ƒ 27,500 
» 26,884 
» 26,150 
» 25.860 
• 25,798 
» 25.380 
» 25.200 
» 34.980 
» 24.740 
» 24.735 
» 24,473 
» 24 185 

, 20 Maart: het verbouwen van 
|>ereecl no. 92 op den Kloveniersburgwal tot 
woning voor den directeur-geneeskundige van 
het Binnengasthuis, onder beheer van den archi
tect over dc Gasthuizen II. Lcguijt; ingekomen 
24 hilj., als: 

J. 'M. Wolll, t'trecht, 
II. E. Rademaker, 
H. C. Dorlas, 
Jan v. Berne, 
Ciuijll' cn Schouten, 
J. Heijink, 
W. Haaksma, 
A. v. Wensveen, 
II. Rietsnijdcr & Zn., 
C. J. Maks Jz., 
Th. v. Engelen, 
J. Koster, 
Gehr. v. Berkum, 
C. v. d. Burg, 
II. J. G. Ilaandi-iksman, 
W. I.. Eeibbi-.mdt, 
A. Aalders, 
B. de Bruin, 
II. It. Hendriks, Osch, 
J. J. Vontijn, 
G. L. Brouwer en Hoogerbeets, 
A. Paans, 
A. J. Grijpink, 
W. II. Knipper en J. Vree, 
niet gegund. 

/ 14,999 
» 14,200 
» 13,747 
» 13,500 
o 13,385 
» 13,290 
» 13 260 
« 12,995 
» 12,987 
» 12,900 
> 12,900 
» 12.870 
» 12,800 
» 12,475 
» 12,046 
ft 11,640 
» 11,354 
ft 10,848 
» 10,480 
» 10,350 
» 10,285 
> 10,250 
> 9,589 
» 9,420 

B I J V O E G S E L 

D E O P M E E K E R 
van Z A T E R D A G 29 M A A R T 1884. 

Ion 1 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Maandag, 31 Maart. 

Trn-Boer, te 10 uren. door het gen ntebest.: het bijbouwen van 
een lokaal, privaten en waterplaatsi let eenige veitimiiiering aan dc 
bestaande lokalen van de school te Woltersum. 

's-llage, te II1/, uren. doorliet ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: lo. het bestoeten van den oever om de 
voormalige Rijks-i|iiarantaineplaats op het eiland De Tien Gemeten, 
behoorende tot de zecwerken in Ziii.lhollanil. Inl. bij den hoofdingenieur 
in het 10e district, te 's-llage. den ingenieur in het zuidelijk anondis-
seinent van het 10e district, te Biielle en den opzichter Baumaiui, te 
Dordrecht Raming / 4950; go. het veranderen van 2 gedeelten gnnt-
we" in straatweg, iu den weg door bet Westland. gein. Monster. Inl. 
hijgden hoofdingenieur in het 10e district, bij den ingenieur iu hel 
noordelijk arrondissement van bet 10e district cn hij den opzichter 
Ze I Sr, te 's-llage. Raming ƒ 17.200. . 

I.ei.lcii te 12 uren, door burg. cn weth : het gronten.leels lil Ijzer-
constliictic vernieuwen van de brug over den Rijn buiten de Zijlpoort, 
genaamd Scbiïjversbrug. . . . . . , 

I lardrrrhl, te 12',', uren, ter secretarie: lo. hot inrichten vau hel hou
ten gebouwtje aan liet Riedijksplein. vroeger bestemd lot klaring van drink
water lot dag- en nachtverblijf voor commissarissen cn veerlieden van 
het veer der ge nte Dordrecht op Papcn.lrecht. mei dc levering der 
materialen: 2o. het verrichten van eenige icinigings-, stukadoor-en 
witwerkeii in verschillende geincentegehoiiwen. 

"s-llage, te 1 uur. door hiirg.cn weth.: lo. het vergrooten vau de 
school voor lager onderwijs a lc Verlengde-Badhuisstraat. teScheye-
ningen: 2o. het bcsleigeren vau den voet van den Groote til M.-Jakobs-
toreu. te 's-llage. 

Amsterdam, tc 1"', uren. door de Holl. IJzeren-Spoorwegmaat
schappij in bet. café-Kiasnapolskv: Bestek no. 334, het maken van 
een stecnen brug met plaatijzeren liggers in den spoorweg nabij Den 
Haag. en het vervangen van zeven houten bruggen door zes steenen 
bruggen niet gegoten-ijzeren liggers cn een steenen brug met plaat
ijzeren liggers, in den spoorweg tusschen Helft en Rotterdam, met 
bijknniondT werken. Inl. op het bureau vau den ingenieur van 
weg, Achterburgwal 171, te Amsterdam. 

i:ile\iiiini-diik . te 2 urm, door burg. en weth.: het maken van een 
geuietselden beklecdingsmuni' langs de kade, aldaar. Inl. bij den op
zichter 1. de Bliek. Aanw. 31 Maait, te 12 uren. 

Helen, te 3 uren. door burg. cn weth. van Bergen, bu I*. .1. Miiskens: 
de veranderingen en bijhouw i t ige reparatiewerken aan school 
en onderwijzerswoning té Heien, gein. Bergen (N li.). Aanw. te l l l | , uren. 

Vccndaiii. 'savonds 7 uren. in het gemeentehuis: het ainoveercn 
van eene oude- cn het bouwen van eene nieuwe school te Ouniielaiider-
wijk, gein. Vocn.luin. 

Vroii l i igrn, 'savonds 8 men. door S. Meihuizen, in het cafe van M. 
Prins-, bel verrichten van eenige verbouwing aan- en in zijne behuizing, 
westzijde Heerestraat aldaar. F 307. met bijlevering van al bet be
noodigde. lid. bij II. Schellens. Rabenhauptsti-aat. 

Dinsdag. I Apri l . 
Imersfo.ii l te 10 uien, door den eerstaanwezend-ingenieur, ui de 

sociëteit Amicitia: het verbeteren van rioleering in de stallen A en H, 
aldaar. Haiiiing ƒ 2500. Hilj. inzenden 31 Maait, vóór 3 uren. op het 
bureau van genoemden ingenieur. 

Muiili ii te 12 uren, door burg en weth : het bouwen van eene 
school tniiderwijzerswoning aldaar. Aanw. te 10 uren. 

y.iuid, l . te 1 uur, door burg. cn weth., ui liet Badhotel: het 
bouwen van eene nieuwe school, aldaar. Inl. bij den architect D. E. I.. 
van den Arend, te Haai 1 

l i r e . l i l . te 2 uren, door dc maal-chappij tot exnl. van htaatsspoor-
we.-en. aan liet centraalbureau: lo. Bestek no. 395, liet maken van een 
.•ocderonhorgplaats op liet station Niienell. Inl. aan het centraalbureau 
en bij den sectieingeiiieur Van der Kun, tc Venloo; 2n. Bestek no. 
88 (Vernieuwingsfonds», hel leveren en inkepen van eikenhouten dwars
liggers, in 4 iieivoelen. , 

Kapel Ir (N.-Br), te 2 uren, door het kelkbest. der Christ. Gerei, 
gein. in de pastorie: het bouwen van eene nieuwe kelk. inl. bij A. 
J. Groothuis, te Sprang. 

Brash ten, 's avonds 7 uren, bij R. G. Knlstra: het verven van bet 
kerkgebouw der Doopsgezinde gemeente, aldaar. 

Woensdag, 2 April. 
's-llage. te II uren, door bet ministerie van watent. ent: het 

verhoogen der steenglooiing tegen het blutenbeloop van den linker 
bandijiT der Nieuw.-Mciwede, onder de gemeenten Werkendam, Made-
en-Driuii"olen cn Zvvaliiwe. Inl. bij den hoofdingenieur Van lliesen. te 
's-llage, bij den ingenieur De Bruijn. te Dordrecht cn bij d ipzicbter 
Bannier, tc Werkendam. Raining ƒ 16.750. 

's-llage. te 11 uren. door bet ministerie van waterstaat enz: lo. het 
onderhond en herstel van de Landsgebouwen te 's-llage. ged.'84. Inl. 
bij den Rijksbouwmeester in bet 2e district en den hooldopzii liter dor 
Landsgebouwen Weinberg, heiden tc's-llage. Raming ƒ 53 375; 2o. 
het éénjarig onderhoud en licisdcl der werken aan den lloek-vau-
Hollaiul. Inl. bij den hoofdingenieur Van Dies te 's-llage, bij den 
ingenieur Leemans, tc Rotterdam en bij de betrokken oplichters. Raining 
/' 175.600. 

Amsterdam, tc 11 uien. dool' den commandant der marine: liet 
herstellen der brandschade aan helling nu. 5 en in-verband-staande 
werken, op 's Rijks marinewerf, aldaar, 

Arnhem, te 11 uren, door den kapiti'in-ocrstaanw'ezend-iugenieur, in 
De Harmonie: lo. bet verbeteren van den ziekenstal en van den stal 
(Koningsstal) voor otlicierspaarden, aldaar; 2o. het herstellen van dc 
bakovens in de militaire bakkerij, aldaar. Bilj. inzenden 1 April, vóór 
3 uren. op het bureau der genie, Krtelstraat 22. aldaar. 

Brrda. te 11 uren. door den eeis.taanwezend-ingenieui1, in bet Hof 
van Holland: het voorzien in middelen tegen brandgevaar bij kazerne-
gebouwen, aldaar. Bilj. inzenden l April, voor 3 uren. op bet bureau 
van genoemden ingenieur. 

's-!losrh, te 11 uren. door den architect Dobbe van Pelt. in bet 
koffiehuis-A. Wouters: het verbouwen van een pakhuis en het daar
boven houwen van een woonhuis in de Ottetistraat, voor rekening van 
Jan Kleijntjeiis. aldaar. Aanw. 1 April, te II uren. 

Wapenveld, tc 12 uren, door burg. eu weth. van lieerde, iu Het 
Zwarte Paard: lo. bet bouwen te Wapenveld van eene school voor 1.o. 
voor 250 leerlingen ./.onder meubelen): 2o. het verplaatsen vau het 
brandspuitlitiisjc te Wapenveld. Inl. bij den architect De Groot, te 
Apeldoorn. Aanw. te 10 uren. 

Workum. te 12 uren, dooi- burg. en weth.: het amoveeren der 
bestaande- en het bouwen eener nieuwe school met onilerwijzerswoning 
in bet llei.lenschap onder die gemeente. Inl. bij den genieeiitearchitect 
J. Bogtstra. 

Itergeii-op-Zoiim, te I uur. door burg. eu weth.: het maken van 
verschillende duikers, waterleidingen eu andere werken, ten behoeve 
van den aanvoer van versch water naar de oesterputten, en het. maken 
vau eene hail-eii-zweminricbting in de Nieuwe Haven. Aanw. 31 Maart, 
tc 1 uur en 1 April, te 9 uren. 

Delftshaven. te 1 uur, door burg. cn weth.: het dempen en 
rioleercn van een gedeelte sloot, lang ongeveer 340 M., langs den 
Binnenweg, aldaar. Inl. bij den geineentearcbitect V. ]•'.. van Eikel. 
Aanw. 31 .Maart, te 2 uren. 

Kampen, te 1 uur. ter secretarie: het herstellen van eenige kaden 
en dijken in 7 perceelen. volgens Bestek no. 10. 

M.-Annapartfchle. door het geineentehest.: lo. het leveren en 
spreiden van 1000 stère grint, voor de kunstwegen, in 1 perceel: So. 
de levering van 78,000 beste, harde straatklinkers (Fl'iesche of Waal
vorm), in 1 perceel. 

Zwolle, door burg. en weth.: het herstellen, verhoogen en ver
zwaren van den kadijk langs de Geeren. Aanw. te 1') uren, hij het 
Oeerenvonder. 

Donderdag, IS April . 
Haarlem, te II uren. door het ministerie van waterst. enz... aan 

hot gebouw van het prov. best.: bet leveren van steen en het bestuiten 
der lleldeische zeewering, behoorende tot de Rijkszeevverken iu Noord-
bolland. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem cn bij den ingenieur 
Wclcker. te Alkmaar. Raming./' 11.7511. 

sitari-Vollenhsve, te 11 uren, door het gemeentebest.: het ver
grooten en verdiepen vau de haven cn het verrichten der bij behoorende 
werken te Stad-Vuilenbovc. Aanw. I April, te 10 uren. 

Maarsen. te 11 uren, door het R.-K. kerkbest.. in het Heereulogement 
.1. II. Keiiune: het bouwen van eene kerk met toren en het verbouwen 
der pastorie. Inl. bij den architect A. Tepe, tc I'trecht. Aanw. 31 
Maart, van 1—4 uren. 

sit.-Jaroliiparoi'lile, te 2 uren. op het strandhuis vau het water
schap Het XieuvveBililt: het vervloerell van 3.fi()().0()0 klinkersteen langs 
een gedeelte van den buitenberm van den zeedijk . in 1 perceel. 

Laagsoeren, te 2 uren, door den architect Brink Evers, in het 
Hotel: eenige aanzienlijke herstellingen aan het hotel, stal, remise en/.., 
inet de levering der materialen. Aanw. 31 Maart, le l i uren. Bilj. 
inzenden vóór 12 uren bij genoemden architect, te Ellekum. 

Si h.i.in.lijk.'. te 4 uren, door het R.-K. kerkbest.: bet houwen 
eener kerk en pastorie met toebehooren, en het leveren van materialen. 
Inl. bij den architect P. J. van Genk. le Leur bij Breda. Aanw. te 
10 uren. 

Arnhem, door de directie der Ooster-stooiutraiiiwegmaatschappij: 
het maken vim een gebouw voor remise, kantoor en woning aan den 
Boterdijk. aldaar. Bestek en teekening liggen in He Harmonie. Inl. 
bij den ingenieur der Maatschappij .1. Schotel, Oostzeedijk, te Rotter
dam, aanw, :il Maart. 

Koriijum, bij den architect F. Bi-ouvver: het afbreken eener stelp
buizing en het bouwen van eene boereuhuizing tc Oii.lebilt/.ijl. Aanw. 
1 April, te 1 uur. 

Kornjtim. bij den architect F. Hi'.inwer: het verhoogen en verzwaren 
van den zeedijk langs den Xoorderleegspolder, lengte p. m. 1500 M. 
Aanw. 31 Maait, te 12 uren. 

Mrtslawier, bij den notaris .1. Veenstra: het afbreken en bouwen 
eener voorhuizing ca. en lijtshuis. benevens heistellingen aan de schuur, 
in gebruik bij -lelie .lausma. aan den Oudendijk onder Ee. Aanw. 31 
Maart, te 2 uien. 

Ursriti, diMir het gelueentchest. en het best. der Hcrv. gemeente: 
het verbouwen van den geuieeiitctnren en het vernieuwen van den 
voorgevel der kerk. met annexe werken. Inl. bij den architect S. Wit 
,lz., tc Oterleek. 

Vrijdag, 4 April . 
Middelburg, te 10 uren, door bet ministerie van wateist. cu/.., aan 

het gebouw van het prov'. best.: lo. het driejarig onderhoud van eenige 
werken hij de Oudc-lloevc, aan de noordzijde van Schouwen. Inl. bij 
den hoofdingenieur in bet 11e district, tc Middelburg en bij den inge
nieur, te Goes. Raming /' 4190 pér jaar. 

Delft, te 11 uren, in bet Gemeeulanilshuis van Dellland: to .de 
levering van 1,000,0011 KG. zuilen basalt (kopstukken) en 300,000 KG. 
idem (lange); 2o. 400.000 KG. gesorteerde Duornikschc of bleksteen; So. 
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500 stern brik of grove puin; 4o. het vervoeren en verplanten van 
10,1100 hos net langs het strand van Dellland. Inl. hij den fabrick-
landmetor .1. I\ v. d. Berg Jz.. te Delft. 

Utrecht, te 1 uur. door de Nederlandsche Centraalspoorwegmaat-
schapprj: de levering van magazijnsgooderen. 

s-Hage, te 1 uur. door het ministerie van waterst. enz.: lo. het 
onderhouden, het verrichten van eenige herstellingen, het ten dooie 
veranderen en het aanbouwen van het Rijks-postgebouw te Alkmaar, 

'84. '85 en '86. Inl. hij den Rijksbouwmeester in het 2e district ged. 
te 's-llage en bij den hoofdopzichter der LandsgebouwenG. D. Wijndels 
de Jongh, te Amsterdam. Raming f 2250; 2o. hel onderhouden van
en het verrichten van eenige herstellingen aan het Rijksjiostgohouw te 
Goriehem, ged. '84, '85 en '8(1. lid. bij den Rijksbouwmeester iu het 2e 
district, te 's-H:ige en bij den opzichter bij de Landsgebouwen .1. Hartels, 
te Rotterdam. Raming f 1215 

's-llngr . te 1 uur, dooi lii>t ministerie van waterstaat enz.: het oprui
men van de buiten-dienst-gestelde telegraaflijn tusschen Yenloo en 
Nttmegen. Raming J 1100. 

Leeuwarden, te 1 uur, door hot prov. best.: lo. het driejarig onder
houd van de vaste brug bij het Work inner tolhek en van de ijzeren 
draaibrug over den Scharsterrijii. met bijbehoorende werken: 2o eenige 
heistellingen aan den prov. Lingedijk met bijkomende werken, met het 
éénjarig onderhoud; Ho. het maken van een steeneu dam hij do schut
sluis ti* Terhoriie. Raming ƒ 9750: 4o. het horstellen en verbeteren 
van ile waterkeering de Nieuwe Slachte. het onderhoud van dien dijk 
met bijbehoorende kunstwerken en dat van den Groenodijk. met het 
leveren van bakens en tonnen Raming ƒ 50.425. 

M i ' i l e r te 2 ureu. op het raadhuis: lo. het houwen van een gas-
laboratorium: 2o. het gedeeltelijk dempen van eene sloot en het maken 
van een riool. Inl. bij den gemeentebouwmeester. Aanw. 2 dagen vóór 
de besteding, te 10 uren. 

Znterring, * April . 
3 i e u w e r u m » t e l . te 11 uren. dooi' burg. eu weth.: bot inwendig 

verbouwen van het raadhuis. 
Utrecht, te 12 uren. door dijkgraaf en hoogheemraden van den 

Lekilijk-lïovendams. in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen: 
het leggen van een berm langs bot biunentaiud van den Lekdijk onder 
Ainerongen. tusschen de hektometeiiialen l eu 12, ter lengte van 1810 
M. Inl. bij den ingenieur K. G. Wen tink, te Schalkwijk. 

Bergen-on-Zoom, te 1 uur, dour burg. en weth.: de levering van 
88.600 greskeien. 

Mieek. te 1 uur. door burg. en weth.: het bouwen van eene ijzeren 
draaibrug, het maken van walhosehoeiingeii, bestrating en bijkomende 
werken over en langs de Stadsgracht bij de Vischmarkt, aldaar. Inl. 
bij den getueeutearcliilect. Aanw. I eu 2 April, te II uren. 

4* sen . 's avonds 8 uivn. door .). W. Kuiler, iu het llolel-I)e Jonge: 
het bouwen van een woon- en winkelhuis en fabrieksgebouw, met 
levering der materialen, lui. bij den architect G. Stel, te Assen. Aanw. 
2 April, te 11 uren. 

Maandag, J April. 
Makkum, te 11 uren. door het dijksbest. van Wonseradeels Zuidcr-

zeedijken, in lie Prins; lo. hot gewoon onderhoud der zeeweringen 
van "het watei-schap gedurende '84: 2o. de levering van 50 M l hard, 
grof wrak aan den zeedijk; 3o. Ie 12 uren, het verhoogen van den 
zeedijk tot 4 M. boven volzee, van het Workumerhek tot steen 33 bij 
Makkum, over eene lengte van p. in. 7572 M.. in 2 [lereeelen. 

Vlluge, te 1 11 , uren, dooi' het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het vernieuwen van den bestaanden 
pak ben n langs de westzijde van de buitenhaven van het kanaal door 
Voorrie, te Nieiiwesluis. Inl. hij den hoofdingenieur in bet 10edistrict, 
te 's-llage, bij den ingenieur in het zuidelijk arrondissement van het 
10e district, te IJiïelle en bij den opzichter Lugten, te Hellovoetsluis. 
Aanw. 31 Maart. Raming ƒ 4000. 

's-llagc, teil ' / , uren. door het ministerie van wateistaat enz., aan 
het gebouw van net prov. best.: het afdammen, droogmaken, onder
zoeken en herstellen der Mallegatsluis te Gouda, behoorende tot de 
werken van den waterweg Amsterdam—Rotterdam. Inl. hij den hoofd
ingenieur in het 10e district eu den ingenieur in het noordelijk arron
dissement van het 10e district, eu hij de opzichtei's Van Echten, te 
Gouda en Van de Kreke, te Allen ad. Rijn. Aanw. 31 Maart. Raming 
ƒ 34,500. 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: lo. het gereedmaken van 
het terrein voor het aan te leggen park in den Iliimeudijkschcii-Buiten-
veldei-schen polder: 2o. hot leveren van diverse metalen voorwerpen; 3o. 
het maken van 3 gebouwen, elk voor 2 openbare lagere scholen le 
klasse; 4o. het verbroeden van de brug over de Prinsengracht in de 
Leidsc bestraat en bijbehoorende werken. 

Amsterdam. te 12 uren, aan bet bureau van den provincialen 
inspecteur der directe belastingen: het onderhouden van- en het doen 
van eenige herstellingen aan de gebouwen der invoerrechten en accijnzen 
tc Minuideii. ged. '84, '85 en '86. Inl. bij den Rijksbouwmeester inliet 
2e district, te 's-llage en bij den hoofdopzichter hij de Landsgebouwen 
G. I). Wijndels de jongh, te Amsterdam. Aanw. 31 Maart, te 11 uren. 

(.oirle. te 12 uren, door burg. en weth.: het verrichten van grond
werk en het met klinkers bestraten van een aarden weg. Aanw. 5 
April, te 3 uren. 

Leruuarden, 'savonds 0 uren. door het best. der vereeniging «Help 
n zeiven'', iu de zaal boven den coöperatieven winkel: het verven van 
buiten van 78 woningen, nos. 77—154, benevens het hek over de ge
heele lengte voorlaugs de woningen, op Werkmaiishist. Aanw. 4 April, 
te 12 uren. 

Bolsward, bij den kastelein I). II. Ililaridos: het bouwen van 3 
burgerhuizen, bonevens het amoveeren der bestaande herberg. 

Dinsdag, * April . 
Koeverden, te 12 uren, door directeuren dor Stieltjeskanaal-maat

schappij, bij E . Bekkering: lo. Bestek no. 3, het maken van 4 ijzeren 
draaibruggen, 1 draaivoiider cn 1 vaste brug over het Drostendiep- 2o 
Bestek no. 4, idem van 5 houten bruggen. Inl. bij den ingenieur'dei 
Maatschappij, te Dalen. Aanw. 7 April, te 9 uien, te beginnen te 
.oevorden. D 

Botterdam, te 12 uren, aan het bureau van den inspecteur der 

directe belastingen: bet onderhouden van- en hot doen van eenige 
herstellingen aan de Rijksgebouwen der invoerrechten aan don llook-
van-Hollaud, ged. '84. '85 en '86. Int. hij den Rijksbouwmeester in het 
2e district en hij den opzichter bij de Landsgebouwen .1. Bartels, te 
Rotterdam. Aanw. 1 April, te 1 uur. 

/ u i l e n , te 12 uren. door provisoren van het Bornhof: het bouwen 
van een steltenberg en het maken van 2 varkenshokken, op het boeren
erve Warmiukhorst, te Voorstonden. Inl. bij den rentmeester en den 
architect. 

Kot t PI d a m . in hot Timmerhuis: de levering van: lo. 4.400,000 
KG. Duitsche steenkolen voor de stoomwerktuigen en vaartuigen, en 
voor de kachels in gemeentegebouwen; 2o. 125.000KG.grove Kngelsehe 
Newcastle haaidkoleu. 

'*\ oensdag , D) April. 
's-llage, te 11 i ren, door hot ministerie van waterstaat enz.: het 

verrichten van eenige werken aan de schutshiizpneiidaarhijhehnorei.de 
werken te Niehteveeht, prov. Utrecht, behoorende tot de werken voor 
den aanleg van een kanaal ter verbinding van Amsterdam niet de 

! Merwede. Itil. bij den hoofdingenieur Wellan, te Utrecht en bij den 
t ingenieur Kluit, te Amsterdam. Aanw. 2 April, te 12 uren. Raming 
| ƒ los». 

Akersloot, le 12 uren. door burg. en weth.: lo. het bouwen van 
eene schooi met 3 lokalen voor 144 kinderen, ouder wijzers woning, af
rasteringen enz., in den Kogelpolder, onmiddellijk aan het Noordhol-
landsch Kanaal gelogen; 2o. het verhouwen van'het bestaande lokaal 
met liijbouwing van eene.nieuwe school, samen groot 4 lokalen, voor 
102 kinderen, met verdere werken enz, te Akei-sloot. Inl. bij den 

I architect II. P. van den Aardweg, te Purinerend. 
* Leeuwarden, to 1 uur, ten gemeentehuize: het maken van eene 
j overdekking iu ijzerconstructie over een gedeelte van de nieuwe vce-
I marktplaats. Bilj. inzenden K April, vóór 5 uren. ter secivtario. 

Xulï ldorpe. te I uur. door burg. en weth.: lo. het bouwen eener 
nieuwe school voor ongeveer 150 leerlingen, met. hijlevering dcrschnol-
ineubelen: 2o. het inrichten van een bestaand huis tot onderwijzers-
woning. 

Donderdag . 10 April. 
Haarlem, te U uren. door het ministerie van wateist. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het wegruimen van 4 wrakken in de 
Zuiderzee. Inl. bij don hoofdingenieur, te Haarlem en bij den ingenieur 
Hoogen boom, te Hoorn. Aanw. 3 April. 

M.-t-'lllpsland, te 2 uren, door Mr. A. W. Hartman, bij Wed. J . 
A. Hol; het afbreken van gehouwen eu het houwen van een woonhuis, 
hak koet en veestal, met bijbehoorende werken en lovorantiën, op bet 
hof Rumoirt in den Anna-Jacoha|K>lder. lui. bij den architect A. Ie 
Clomp te Kruiiiingeii. Aanw. 0 April, te 11 uren. 

lïokkuiiii*r->letiwer,lJ(ett (bij Kngwierum), te 4 uren, door het 
dijksbest. van den Kngwieruuierjmlder. bij Jon-, Meirink- het maken 
van een bazaltglooiing en steeneu hoofd, ter oppervlakte uan 2500 M*. 
Aanw. te 10 uren. 

Zaterdag, IX April. 
N I . - K I Ups land , door het best. van den Anna-.lacobapolder: het 

verboteren en begrinten van wegen in dien jsilder en den Krmners-
polder, ter gezamenlijke lengte van 5700 M., met liet halljarig onder
houd. Aanw. gedurende 3 dagen vóór de besteding. 

Dinsdag, 15 April . 
's-llage. te 12 uren, disir het ministerie van koloniën: perc. 1. de 

levering van gegalvaniseerd-ijzeren platen, nokst ukken, haken, klink
nagels en ringen: perc. 2, hardstecnen trottoirbanden, ten behoeve der 
Bataviasche havenwerken. 

Kuilenburg, te 12 uren. door burg. en weth.: het amoveeren van 
oude gebouwen en het houwen van een schoolgebouw met 6 en eei. 
met 8 liikalen. met de bijbehoorende s|»pelplaatsen. Inl. hij den ge-
ineentearchitect L. Sillpvis. 

Rotterdam, in het Timmerhuis: de levering van tot uitbreiding 
der drinkwaterleiding benooiligde gegoten-ij ze ren buizen, tot een ge
zamenlijk gewicht van 373,612 KG. 

Woensdag, IB Apri l . 
Amsterdam, te 11 uren. door den directeur en commandant der 

marine: de aanbouw en de uitrusting van 2 werkvaartuigen, ton dienste 
van de Koninklijke Nederlandsche Marine. 

Donderdag. 17 April . 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van watei-staat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het vernieuwen van het plankier 
tusschen het Wierhoofd en het einde der jachthaven, behoorende tot de 
werken der Rijkszeehaven het. Niciiwodicp. Inl. bij den hoofdingenieur, 
te Haarlem eu den ingenieur Welcker. te Alkmaar. Aanw. 10 April. 
Raming ƒ 30.000. 

F.mmen. te 12 uren, door de directie van het Oranjekanaal: het 
afbreken van 3 oude en het I MUI wen van 3 nieuwe draaibruggen over 
het Oranjekanaal boven sluis no. IV. Inl. bij tien hoofdopzichter J. 
Lokker, te Kmmen. 

Vrijdag, i s April . 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 

gebouw van het prov. Iiost.: het vernieuwen van een gedeelte houten 
beschoeiing van het natte dok te Vlissingen. Inl. hij den hoofdingenieur 
in het 11e district, te Middelburg eu bij den ingenieur, te Vlissingen. 
Aanw. 10 en 12 April. Raming f 4000. 

•-Bom h . te 101/, uren, door liet ministerie van waterstaat enz., aan 
het gelioiiw van het prov, best.: het verrichten van baggerworken 
tot hot onder-profiel-brengen van het gedeelte van het Lm.ui de 
Zuidwillemsvaart, in de prov. Noordbrabant, lui. bij den hoofdingenieur 
in het 6e district, den arromlissementsingenieur Keurenner, heiden te 
'S-Boseh. en bij den opzichter Ponimée, te Aarlerikstel. Aanw. 12 
April. Raming / 7930. 

'•-Hage, te l uur, door het ministerie van waterst. enz., ten 
behoeve der Rijkstelegraaf: de aanleg van eene telegraalliju langs den 
StaatssjHiorweg tusschen Groningen en Delfzijl. Raming ƒ 3130. 

Zaterdag. I » April . 

.scheriicn/.ccl i'G.), te 12 uren, door burg. en weth.: het verhouwen 
van het schoolgebouw en do levering van het schoola meublement. Inl. 
bij den gemeenteaivhitect te Barneveld. Aanw. 14 April, te 11 uren. 

West kapelle, te 1 uur, door burg. en weth.: het verhouwen en 
uitbreiden der gemeenteschool met bijbehoorende werken. Inl. bij den 
burgemeester. Aanw. 12 April, te 1 uur. 

Maandag, SI April . 
's-Hage, te l l ' / j uren. door het ministerie van waterst. enz., aan het 

gebouw van het prov. best.: lo. liet vernieuwen van een vak steen
glooiing aan den Oudelandschen zeedijk aan de zuidzijde van (loede
reede. Inl. hij den hoofdingenieur in het 10e district, te 's-llage, den 
ingenieur in het noordelijk arrondissement van het 10e district, te 
Brielle en den opzichter Dalchout, te Goedereede. Raming ƒ 13.700: 
2o. het bestorten van de Hoornsche hoofden aan den (hidehoornscheu 
zeedijk, behoorende tot de zeewerken in Zuidholland. Inl. bjj den 
hoofdingenieur in het 10e district, te 's-Hage, den ingenieur in het 
zuidelijk arrondissement van het 10e district, te Brielle en den opzichter 

Kooreman, te Nieuwenhooni. Raming f 10,000. Aanw. van beide werken 
15 April. 

Vrijdag. 2ft April. 
Middelburg, tt' 10 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: lo. het verrichten van werken aan 4 
der strand hoofden aan do Oude-Hoeve, aan de noordkust van Schouwen. 
Inl. bij den hoofdingenieur iu het lie district, te Middelburg en bij den 
ingenieur, te (iocs. Raming ƒ 12.0H0: 2o. het op-diepte-brengen van 
di' haven te Breskens. lui. bij den hoofdingenieur iu hot 11e district, 
te .Middelburg en bij den ingenieur, te Vlissingen. Raming /' 2400; 
3o. het wegruimen van grond uit de buitenhaven van Neuzen. Raming 
/' 7580; 4o. het maken en inhangeu van een paai' sluisdeuren voor het 
kanaal van Neuzen. Raming f 7370. Aanw. van alle werken 17 en 
19 April. 

A F L O O P 
V A N 

AANBESTEDINGEN. 
Eist. 20 Maart: het verinnigen en verzwaren 

van den Rijnbandijk onder Driel, ter' lengte van 
ongeveer 2603 M.; minste inschr. was J. Huisman, 
te Milligen, voor ƒ 45.200; gegund. 

Buitenpost, 20 Maart: het afbreken en 
wederopbouwen van een schuur, het maken van 
een melkkelder enz., voor Jb. Kuipers, onder 
beheer van den architect A. Volding; minste 
van de elf inschr. was D. Beek, te Drachten, 
voor ƒ 3498; gegund. 

Nijmegen, 21 Maart: het verrichten van 
eenige werkzaamheden aan sommige gemeente-
gebouwen; ingek. 4 bilj.. als: 
N. v. Kek, te Nijmegen. ƒ 1445 
A. Beaming, • idem • 1385 
J. S. Grandjean. • idem I 1342 
II. W. v. d. Waarden, i» idem » 1245 
gegu ml. 

Nteenbergen , 21 Maart: het bouwen van 
een school met onderwijzerswoning te Kladde, 
onder beheer van den architect R. H. C. van 
Souieren, te Bergeu-
hilj., als: 
J. J. v. Tichelen. 
Hubert us Commissaris. 
W. II. Segboor, 
Jacobus Tiberius, 
G. de Mooij, 
J. v. Rijt en Gebr. v. 

d. Struik. 

•Zoom: ingekomen 0 

Dinteloord, 
idem 

Fijnaart, 
Steen berge 

idem 

ƒ 12.000 
• 10,600 
» 10,50» 

, | 9.399 
l 9,369 

Oosterwijk, » 9,158 
Onder nadere goedkeuring van den Raad 

gegund. 
Zwolle, 21 Maart: het leveren en stellen van 

een houten brug met ijzeren liggers voor de 
A-wetering, te Laugenholte in Zwollerkei-spel; 
ingek. 6 bilj,, als: 

te Steenwijk. 
.) Zwolle, 
» Geneiiiuiden, 
» Zwolle, 
» idem 
* Geiiemuiden 

ƒ 1378 
I 1270 
» lxi.15 
» 1105 
» LUS 
I 1045 
> 1000 

hot verbouwen van hot 
ingekomen 9 hilj., al: 

te Rarsiugcrhorn, 
» Zij po, 
» idem 
» Idem 
» idem 
» Schaffen. 

, » N.-Niedorp. 
. /i||><\ 
11 Schagen. 

K. Abei-sou 
A. Works, 
A. Dekendim, 
L llrnins, 
A. v. Straten, 
C. J . v. Dijk. 
Kaming 

Z I J p r . 22 Maart: 
algemeen armenhuis; 
Jan Muller, 
Jan Swarthof, 
1'. Nieman, 
D. de l.oouw Jr.. 
.1. W. de Leeuw, 
D. Kramer, 
3.Si.1. I.. Timmerman 
T. N. Brouwer, 
C. N. Vlaming, 
gegund. 

iiordrrrht . 22 Maart: hot verbeteren van 
de Oodhcyiiingsche haven hij het fort De Ruytor. 
in de poStts van Willemstad: ingekomen 7 
hilj., als: 

te Siiedreebt. 
» Vuren. 
» Dordrecht, 
i Gicsouiiaiu. 
i llardinksveld, 
» Giescndam, 

Dordrecht, 

W. I.. I.eiblu-.lndt, te Amsterdam, ƒ 0577 
(ïllijir en Schouten, » idem » 6195 
E. It. Kuipers, nNieuweramstel.il 000» 

Venhuizen 24 Maart: ouder beheer van 
den architect K. Swagermau 1'/.., de verbouwing 
iler gemeentescholen: 

lo. tc 
Venhuizen 

(1. Bruin, Hem. ƒ "'1110 
M Kist ikec, Sylit-karspel, 

Hoek. Hem, 
Nieuwstad, Heets, 
Botman, Bovenkarspel, 
Groot, Wijdenes, 
Iteeuisler, Audijk. 

Venhuizen, 
idem 
idem 

Kokhuizen. 
Venhuizen. 

KT, idem 

llrllilU 
Ruiter 
Poen, 
Ki .lino 
I 

O'.lllll 
(',t'i8!l 
0554 
0450 

0:S98 
0:170 
(;:»;» 
01 Kil 
«140 
51108 
5988 
5681» 

'o. te 
Hem 

ƒ 4(100 
4400 
4050 
4.W0 
4100 
40511 
:«i«o 
4700 
4720 
l-.'V.I 
4102 
4005 
41U0 
.-10411 

ï . Kloi.jn, 
.1. ,1. v. Sluisiliiin. 
II. A. Blok, 
A. de Boi-st. 
II. .longenburger, 
(j. Keg, 

» - l l » g e . 24 Maart: 
der trambaan van de 

ƒ 21155 
» 2840 
» 2650 
» 2625 
» 2000 
i. 251)8 
» 2587 
» 2484 
» 21187 

ƒ 115,600 
• 105,875 
I 10:l,65fi 
II 10:1.4117 
11 102,850 
» 101,900 
» 96,400 

Th". Klein, 
J. v. Vuuren. 
T. Volker, 
I.. Brand I)/.. 
J. v. d. l'las, 
C. Hoogendoom, 
B. Voordendag A l 
gegund 

t m . t r t d . n l , 22 Maait: de fundccring «oor 
het gebouw der Maatschappij tot bevordering 
der Itouwkuiist, onder beheer Jer architecten 
Schill en Haverkamp; ingekomen 12 hilj., als: 
C. Krook en A. 

Oostmoijor, 
H. D. v. Voorthuijsen, 
H. E. Rademaker, 
t>. Ccrlijn & Zn. en A. 

J. de Haan, 
H. J. Nedorhorst, 
0. J. Maks Jz., 

Koster, 
Gebr. v. II 1 kooi, 
8. Woud, 

te Amsterdam, f 8400 
» idem 7560 
1 idem » 7495 

» idem » 7480 
» Gouda, » 7345 
» Amsterdam, » 6898 
» idem » 6S43 
n idem » 6751 
» idem » 6666 

Nieuwehoi 
. Windt II 

gegund. 
Raining ƒ «415 /' 4500 

Y e l p . 24 Maart: het houwen van eene kerk 
mot toren, naar de plans van den architect .1. 
\V. Boerbooms, Ie Arnhem: iugek. 11 bilj.. als: 
P. Vlasman, te Bodegrave, ƒ88,178 
.1. v. Hurk, Oosterbcek 

cn \V. Wissing, » Westervoort, » 79.880 
W. Bloem, ,, Renkuui. » 79.7SK 
W. Okkes » Zevenaar. » 75.'40 
Th. Nieuwhoer. 11 Utrecht. » 7-'l,980 
I.. Copnes, > Venion. » 70.1'00 
1.. de Bont. 11 Hussem. » «0.1108 
J. Post en J. v. Toll. » Arnhem, » «ll.iiliO 
J. de Wit, » Dieren. » «11.5110 
Wed. (i. Camesi .1 Co., » Rotterdam, » «5.2oTi 
L. Hussolhach, n Arnhem, 11 84,467 

' f i - I I n g e . 24 Maart: de bouw eener schooien 
onderwijzei-swoniug op de Citadel te Scheve-
ningeu; iugek. 13 bilj., als: 
W. I'. Teeuwisse, te 's-IIage, ƒ 4«.«»0 
.1. Los, » idem "., 46,000 
Toni eu Van Bergen 

Henegouwen, 11 idem » 44,87'! 
M. I.. v. Spanje, » idem » 44.000 
J. v. d. Hum. idem > 44.0110 
C. Meijors, » idem » 48,060 
G. .1. V. Heek & Co.. ,1 Delft, » 43.542 
,1. L. Werden Jr., » 's-Hage, » 43,220 
P. Kraaijenveld, > idem » 42,800 
Th. .1. Mirande, » idem • 42.500 
I.. Tromp, 1) idem » 42.200 
J. W. r. d. Vet . idem » 41,«00 
C. Wijhr.indts & Co., > idem » 41.510 

C..«r, 24 Maart: onder beheer van den 
architect J. C. Meijer: lo. de vergrooting der 
ojK-nbare lagere school; ingek. 7 bilj.. als: 

'e Deventer, ' /' 1)440 
» Door, '» 9200 
11 idem » 1-889 
» Diepenheim. » 8886 
it GooV, » 8500 
ii idem » 8:)0fi 
11 idem , 7714 
de verbouwing van zijn 
ingek. C bilj., als: 

te Goor, ƒ 8W0 
11 l)ii>|ienheim, » 3:141) 
» Goor, » 3015 
11 idem • 3010 
» idem 1 2990 

lionirecht , 24 Maart: Jo. de riolooiing van 
het grachtje achter het Kogelpark; ingi'k. ti 
bilj.. als: 

te Pupendrocht, J 1799 
ii Dordrecht, » 1589 
» idem » 1580 
» idem I 1450 
» Siiedreebt, » 14:11 
» Dordrecht, » 1217 

2o. de rioleering van een gedeelte der binnen 
stad: ingek. 9 bilj., als: 
II. Degens, te Dordrecht. ƒ 8 1 , 3 4 3 
J. v. d. Vlugt Jr., » idem » 80,880 
N. Klaus, » idem » 79,800 

.1. Kortefmg 
A. Jalink, 
W. Polman, 
F. Rietman, 
A. .lebbink. 
G. Wissink, 
A. Leeferink. 

2o. voor A. Hoek, 
woon- en winkelhuis; 
A. I.eeferink, 
F. Rietman, 
A. .lebbink, 
A. .laliuk, 
G. Wissink Azn., 

P. v. Wijngaarden, 
N'. Klaus. 
.1. J. v. Sluisdam, 
J. v. d. Vlugt Jr., 
T. Kleijn, 
G. Vcriluijn, 

te Siiedreebt, /' 75.000 
. Dordrecht « 72,985 
» 's-Grarendeel, » 72.445 
,, Paj dracht . 72,378 
. Wadilinksveen,» «5,400 
.. Rotterdam. » «4.750 
Bestek no. 18. het leggen 

Msel-stoomtniinwegmaat-
schappij tusschen Rotterdam—Overschie enz.; 
hoogste inschr. was C. van 't Woud. Vrijenban, 

ƒ 3 8 , 0 0 0 
minste » .1. de Brllhl, 's-llage. ,i 211,800 

's-Hape, 25 Maart: lo. het onderhouden van
en het doen van eenige herstellingen aan het 
hvjMi! Iieek- en kadastergebiiuw te Groningen; 
minste inschr. was .1. Vemteegh, voor t 1:(79. 

2 i. idem idem aan het hypotheek- en kaduster-
gehouw te Snoek: minste inschrijver was II. 
Arends, te I uwarden, voor /' 1100, 

l ' l r iv l i l . 25 Maart: lo. Bestek lui. 8:1 het 
leveren van stalen sjmorvtaven. stalen lasch|ilaten 
en ^clii'oel'bouten, in 2 |ierceeleu. voor de Staats
spoorwegen: 

perc. I perc 2 
Soeiété John Cockerill, 

Seining. ƒ 643,720 
I'll ion Actiell-llesellschaft 

f'iir Berghut!. Kisell- luid 
Stalilindiistrie. Dortinund, «49,1195 

Boli'knw Vauglian & Co.. 
Miihlleshro' on Tees. 660.060 

Bolder llergwerks-& llütten-
Verein, Horde, «23,815.50 

Rhoinischc Stahlwerke, 
ltiilin.it. «43.720 

nPlloellix" Acliell-Gesell-
srhat't fiir Hergbau uud 
llütlenbi'tiieb. Laar bei 
Rulimrt 638.:<00 

Fr. Krupp, Essen. 638,000 
Gute-Homiungshfitte, Ober-

hausen. «37,550 
Eisen- und Stahlwerk Hoesch, 

idem 637.500 
E. v. ,1. Wei|.len. Helmond, /' 10912.20 
Geb. llo|i|iler. Maastricht. 10,787.40 
Soeiété Auonvine des Forges ot Atelieis 

de SeneHe.'S He. 10,955 
SiH'iété Anonyme des usi nes houlonneries 

et foinleries de La Louvière. La 
Louviére, 10,219 

Ssciété Aiuinyine des boulonnerii's de 
La Crovèrè. La Crovèrc, 13,253 

II. II. Scisscii'fhiuiilt. Plettenherg. 11,230 
Hagen-Griintbaler Eisenwerke Act.-

Ges., Hagen. 11,193 
Soeiété Auonvine des Forges d'Acoz. 

Amz, 10.440 
Socié'té Auonvine de Gosselies. Gosselies, 10.350 

j It. S. Stokvis & Zn., Rotterdam, 10,150.60 
! Ilelzler en Karcher, Ileckingen 
[ a d. Saar. 11,455 

N. Nicaise. M.i 1 1 • 111. 1 1 , 9 , 7 5 0 
E. Dervuux. Vicux-Condé. 9,500.40 

2.1. Bestek no. 394. het verlichten van grond
werken, het uitbreiden van den losweg en het 

I lossjmor. het maken van eene goederenbergfilaats 
en het verrichten van bijkomende werken op 
het station Ijillainl-llath, ten behoeve van den 
spoorweg lïosendanl—Vlissingen: ingekomen 4 
hilj., als: 

te Wouw. /' 6975 
» Grave, «313 
I. Kapelle iZeel.). « «158 
» Goes, i> 6148 

Maart: het houwen eener 
rein aan den Zuidorhiunon-
i. voor (.'. Bossien, onder 

.1. it. Raaijniakei-s, 
J. llillen. ' 
P. Dl kers. 
A. Fiiudraine, 

I.rottingen , 25 
behuizing op een te 

1 te Groningei Binge] ie 
! beheer van de architecten K. ,t II. Iloekzema; 

k. 10 bilj., als: 
te Groningen, 

idem 
E. W. Wietzeina, 
,1. Hidings, 
II. Janssen. 
G. de Ruiter, 
G. Mcnlink, 
E. Peters, 
ü. Dalmolen 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

/' 3393 
» .",.183 
» .1223 
ii 3214 
,, 3170 
li 3103 
» 3073 
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A. ill' Vries, te Groningen, ƒ 2996 
i). Ilooijes, i ni.ni • 2988 
II. Kamps, i idem • 2949 
gegund. 

ain.iiriiiniiaiii. «fi Maart: het vernieuwen 
van den linuw en liet doen van horstellingen 
nan di'ii onderbouw van de Leensterdraaibrug, 
in het waterschap Hiinsiiigno; ingekomen 16 
biljetten, als: 

te Ilallnn, 
l Zuidwnlilc, 
n Slensingewcer, 
»i Hodum. 
• iili'in 
» Warliun, 
J> lli'ilmn, 
•i (ïrnningen. 
» Mensingoweer. 
> Stedum, 
» iili'iu 
" iiii'iu 
" (iainweril. 
• Zoutkamp, 
» Stadskanaal, 
I (llirrgiun. 

/' 5962 
» 5891 
» 5700 
• 5677 
» 5667 
• 5510 
I 54;I0 
» 5387 
» 5386 
0 5301) 
» 5284 
» 5200 
., 5190 
1 50H0 
» 49110 
I 4792 

K. li. Denhof, 
J. Lttbsen, 
.1. II. v. d. Veen 
S. H. Kremer, 
A. .1. Hi'nninga, 
II. Xii'land. 
T. Uns. 
H. de Herder, 
C. v. d. V , 
II. Rotschafer, 
A. Pastoor. 
J. Pott. 
R. Pathuis, 
II. de Wind. 
S. II. Grneuier, 
,T. Timiner. 
gegund. 

I l i - r k l t e u l . 26 Maart: het opbreken der ruim 
en bet bouwen eener nieuwe kerk en toren 
onder beheer van den architect A. Stoutjosdiik 
ingek. 10 bilj. als 
.1. Knoij, 
('. I.eeuw, 
P. Mantel. 
P. Nieuwstad. 
.lb. N. Vlamin 
.!. Kampers, 
D. de Vries, 
.1. He/ehnaii e 

W. de Hoor 
A. Vos Rz., 
S. Wit Jz., 
gegund. 

l larlingen, 26 Maart: lo. het verhoogen ei 
verzwaren van den zeedijk tusschen Surig et 
Makkum, over een lengte van 2026.4 M.: ingek 
5 bilj., als: 
II. Kusveller. te Staveren. 
K. Ileiiipenius. » llolsward. 
C. de Jong, • llardinksvold. 

te Amsterdam. 65.8911 
» Aard>woud. 61.850 
•I Hauwen). 60,80!) 
» Pu mierend, » 5II.SO0 
• Hoogwoud, 58,553 

Wervershoof, 56,850 
Helder. • 56.680 

„ N'ieuwe-Niedorp, 55.500 
Helder, » 54 900 

> Otorleok, > 51.500 

Sikkes, 
de Hoer, : 
!o. het verhoogen 
lijk. aldaar: ingek 

ti 

opt 

II. Kusve 
K. Ileinpeniiis, 
C. de Kuiter, 
II. Sikkes, 
R. de Boer. 

Voor beide pereeek 
tl. An.'inal, 
A. Srliuafsina. 
E. Ilenipeiiiiis. 
E. de Hoer. 
C'. de Jong. 

Heide pereeeli'll gegund aan K. (1 
Nijmegen. 20 Slaart: de levorili; 

Hinde! 
Staver 
eu verzwaren 
5 bilj. als: 
Staveren. 

» llolsward, 
II Hardiuksveld. 
<> HilldeliHipen. > 
o Staveren, i 
u ingek. 5 bilj.. al 
te Midi 
•> llarlingen. 
» Bols ward, 
>i Lemmer, 
n llardinksvold, 

53 924 
45.800 
42 605 
41,21li 

Westpunt van Rozenburg, gezonken stoomhag 
gervaartuig no. 5; bij deze her besteding geen 
bilj, ingekomen. 

2o. het voltooien der verdedigingswerken aan 
den linkeroever der doorgraving aan den Hoek-
van-llolland, enz ; ingek. 4 bilj. als: 
(i. de Hoog, te (lorichetn. ƒ 110.225 
A. Volker l.z.. Slie-
drccht eu P. A. Bos. » idem » 108,000 

L. A. v. Haaften, » Sliedrecht, » 97,800 
C. v. tl. Plas, » Hardiuksveld, » 94.02» 

2o. het verrichten van graaf- en baggerwerk 
op het bovendeel der Nieiiwe-Slerwede, ge
deeltelijk door middel van Rijksstooinbagger-
vaaituigen: ingekouien 3 bilj., ids: 
A. Volker l.z., te Sliedrecht. /' 384,740 
('. Bos Az.. » Dordrecht, » 370.000 
A. (i. Ilttyskes, » Heilet, » 338,000 

80. bet l';,-jarig onderhoud van het kanaal 
met de schutsluis aan het benedeneind van 
Rozenburg: ingek. 4 bilj.. als: 
J. Blok. tc's-dravendeel, / 
(1. W. de I uwerk. 11 Hardiuksveld. n 
B. de Waerd, i> Nieuwenhoorn, » 
A. Volker l.z., Slie
drecht en P. A. Bos. n Gnrichctn, 1 

KitKseni. 27 Slaart: het bouwen van eene 
chocoladefabriek, ten dienste van de firma 
Uonsdorp X- Co., onder beheer van den architect 
J. 1". Everts; ingekomen :'2 bilj., als: 
.1. Groot. te Laren. ƒ 34,497.70 
A. II. Grijpitik. 11 Amsterdam. » 30.990 
.1. II. Wolft; .1 l'treeht, ,1 29.927 
II. .1. eu G. Haan-

ilriksuian. 
P. de Ridder. 
A. Paans. 
J. C. v. Gijn. 
Brouwer en Iloo-

gerheets, 
A. J V. I.ieuipt. 
Cruijlfen Sein uiten 
W. v. de Knoij, 
G. Woud. 
Gebr. v. Berkum, 
A. Koers. 
P. Anilriessen, 
W. Westerhof, 

Leenden, 
G. Majoor, 

4555 
4180 
4060 

3750 

Amsterdam, 
idem 
idem 

Weesp. 

29,.-i75 
29,500 
28.9IKI 
28,489 

Atnsterdain. » 28.000 
idem ,, 27.800 
idem » 27.300 

Amersfoort, 11 27.150 
Amsterdam, » 20.602 

idem 11 20.590 
Hilversum, 1» 20.500 

idem 11 25.940 
Weesp, 0 25.624 
l'treeht, .> 24.822 
Bussem, » 23.980 

idem » 23.079 
idem » 23.379 

Baarn. . 23,200 
Hilversum, 1 20,200 

1 biljet te laat ingekomen, 
ftleuwcndam. 27 Slaart: Herbestedil 

.1 41.105 I L. Struijcken, 
van den | K. v. Kl'aarwatet 

Cs. v. Soest, 
ƒ 40.948 B. v. Schadewijk, 

.1 42.300 
» 39,890 

37,326 I het vergrooten en verbeteren van de school te 
37,213 I Nieuwenilain, en het bouwen van een school en 

I bet verbouwen van de bestaande school te 
ƒ 92,000 I Zunderdorp, gemeente Xienwendani. onder he-

11 89,400 I beer van den architect T. I'. van der Stort': 
80 9SII 
85,680 
81.377 

Boer. 1 heet 
van 98.6110 Gein 

KG. portlandcement, franco in de loods aan het 
Villapark: ingekouien 9 bilj.. als: 
L. Wilod Versprille, Nijmegen: 

merk Becliiuuiuer |mrtl.ci'iucnt. ƒ 3150 
» Bonner übercasseler. » 2529 

» » bij 
latere levering 1 2450 

Alph. v. d. Heide lirmu II. Hanenberg, 
Wagetiiiigeu, tuerk Pboenix Londen-
Koebester. » 2809.11 

SI. Luiten, Rotterdam: 
merk Carl Crops Ingelheiin » 2659.24 

.1 Jarron Cein. Coinp. Xew-
casle 011 Tyne, » 2760.80 

W. K o h i e r S: Co., Amsterdam, merk 
llünti rsebe (Hirtl.ceiu.-fahr. van J. 
II. Eichwald Söline. in balen 11 2716 

>' zakken 1 2492 
Van Rietschoten & Hoiiwens, Rotter

dam, merk Bureau Bridge Lime 
('eiii.fabiïk, Londen (volg. Bestek) » 2709.53 
't zelfde voorwaardelijk 11 2573.46 

J. Meijer Dz... Nijmegen, merk AV. 
l-'egen en Gntharil. Frankfort. 1 2465 

.1. F. Housen. Rotterdam, merk Brooks 
Torbridge K Co.. Londen, » 2413.73 

T. v. d. Bach, Arnhem, merk Heidel
berg. ,, 2400 

Erven Trip. Utrecht, merk Schiller-
deeher. Heidelberg, onder voorvv. 
levering op 21 April, » 2373.30 

II. .1. Bosman Rotterdam, merk 
Rollick & Co., » 2266.81 

gegund. 
' n - H a g c , 26 Slaart: lo. het wegruimen van 

hut in den benedeniiiond van het Scheur, bij de 

G. L. Brouwer en D. Iloogei 
Amsterdam, 
Berkum, idem 

A. Paans, idem 
L. Bouwman, idem 
T. de Ridder, idem 
.1. Lokhnm & Zn., idem 
II. .1. en G. Il.ian-

Nieuvven-
daui 

/• 21.000 
20 8011 
2(1.000 
19.900 
19.500 
19,250 

Zonder
dorp 

/' 11.81)0 
12.950: 
12 800; 
12.8001 
12.300 I 
12,200 

ilriksurati. idem 18 900 
Weitinans, idem 18,782 
.1. de Boer, idem 18.540 
.1. Buijs Az... Wormerveer, 17,980 
gegund. 
Raining ƒ 18.300 

Zlorlkseo. 27 .Maart: het aanleg,... 
16.932 SI. grintweg en 5172 SI. straatwei 
het waterschap Schouwen; ingek. 6 bilj., al 

12,000 
11,690 
11,600 
11,150 

11.200 
1 van 

ƒ S0.500 
78,300 
77,500 
77,000 
76.620 
76,000 

C. Holier, te Bruinisse, 
C. Roskam, » Sliedrecht, 
J. II. v. d. Ven, 11 Arnhem, 
W. II. de Haan, ,1 idem 
II. (.'. v. d. Knde, . Zieriksee, 
J. v. d. Linden, 1 idem 
niet gegund. 

Leeuwarden. 28 Slaart: door het prov. best.: 
het verbeteren van het grootsclieepvaart.wat.er 
van Stroobos naar Staveren en Lommer. 2e 
gedeelte, iu 4 perceelen en in massa: 

le perc. ingek. 2 bilj.; minst,, inschrijver T. 
Swets Tz., te Ameide. voor /' 43.537. Rainiti" 

\J 48.145. 
2e perc ingek. 6 bilj.; minste inschr. E. S. de 

Boer, te Lemmer, voor ƒ21.000. Raming / 25.220. 
3c perc ingek. 4 1111).; minste inschr. dezelfde, 

voor ƒ 17,000. Raming /' 20.600. 
: 4e perc. ingek. 2 bilj.;' minste inschr. T. Swets 
Tz., te Ameide, voor ƒ 13.829. Raining / 46.035. 

Sfassn ingek. 6 bib.; minste inschr. T. Swets Tz., 
voor /' 126,900. Raining ƒ 140,000. 

BIJ V O E G S E L 

D E O P M E E K E K 
van Z A T E R D A G 5 APRIL 1884. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
M a a n d a g , I A p r i l . 

*-lt(.sf-it . te 10 uren, in liet gebouw Op den nionhurg: l o . het 
éénjarig onderhoud van de kazernegebouwtn enz. en van de werken, 
te ;s-lloseh; 2o. idem van de werken te Creveeoeur, aan de Hlauwesluis 
e n van Xieuw-St.-Andries; 3o. eene verving van gebouwen te VBot*h, 
Inl. hij den eerstaanwezend-ingenieur, aldaar. 

M a k k u m , te 11 uren, door het dijkshest. van Wonseradeels Zuider-
zeedijkeu, in He Prill's: lo. het gewoon onderhoud der zeeweringen 
van 'het waterschap gedurende '84; 2o. de levering van 50 M' hard, 
grof wrak aan den zeedijk; .So. te 12 uren, het verhoogen van den 
zeedijk tot 4 M. hoven volzet», van het Worlunuerhek tot steen 33 bij 
Makkum, over eene lengte van p. in. 7572 M.. iu 2 perceelen. 

' g - l l a g e , te IVL uren, door het. ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van liet prov. best.: het vernieuwen van den bestaanden 
pakherm langs de westzijde van de hui ten haven van het kanaal door 
Voorne, te Nieuwesluis. lnl. hij den hoofdingenieur in het 10e district, 
te 's-Hage, hij den ingenieur in het zuidelijk arrondissement van het 
10e district, te lirielle e n bij den opzichter Lugteii, te Hellevoetsluis. 
Kaming ƒ 4000. 

'«-Hage, te i l 1 / , uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van net prov. best.: het afdammen, droogmaken, onder
zoeken en herstellen der Mallegatsluis te Gouda, behoorende tot de 
werken van den waterweg Amsterdam—.{otterdam. lid. bij den hoofd
ingenieur iu het 10e district en den ingenieur in het noordelijk arron
dissement van liet 10e district, en hij de opzichters Van Kcliten, te 
Gouda en Van de Kreke. te Alfen ad. l'{ijn Raming ƒ 34,500. 

A u i K l c r d a m , te 12 uren. door burg. en weth.: lo. het gereedmaken van 
het terrein voor het aan te leggen park iu den liinucudijkschon-Huiton-
velderschen (Milder; 2o. het li-veren van diverse metalen voorwerpen; 3o. 
het maken van 3 gebouwen, elk voor 2 openbare lagen' scholen le 
klasse; 4o. liet verbroeden van de brug over de Prinsengracht in de 
Leidschestrant en hijbehoorondo werken: 5o. het rioleereti van den 
gedempten X.-Z. Voorburgwal met de Martelaarsgracht en een deel van 
het Spui; 6o. het verrichten van eenige wei ken aan deopenbare lagere 
scholen 2e klasse, letter A, B, (', D, Ë, F, 0, II, I, K, L. M en O. 

A m s t e r d a m , te 12 uren, aan het bureau van den provincialen 
inspecteur der directe belastingen: het onderhonden van- en het doen 
Tan eenige herstellingen a a n de gebouwen der invoerrechten en accijrixon 
te IJmuiden. ged. '84, '85 en '8(1. l n l . hij den Rijksbouwmeester iu het 
2e district, te 's-Hage e n hij den hoofdopzichter bij de Landsgobouwen 
ü . D. Wijndels de Jongh, t ê Amsterdam. 

l.oirle'. te 12 uren. dot»r burg. en weth.: het verrichten van grond- | 
werk en het met klinkers bestraten van een aaiden weg. 

A n i H t e r d a n i , te 1 uur, door het ministerie van koloniën, in het 
gebouw iler Maats. Tot Nut van 't Algemeen: de levering van verschil
lende bonoodigdhedeii. in 14 perceelen. 

Assen | 's avonds 7 oren. bij den architect G. llillehrands: het bou
wen eener boerenliuiziiig en schuur te Ter-Heijl, van .1. G. Kevie, 
te Leek. 

f.roiiiii^en. 'savonds 8 uren, door Jan Niemeijer. in het logement-
Juiirseina: het bouwen eener behuizing aan den Westerbinnensingel, 
aldaar, niet bijlevering van al het bonoodigde. lnl. bij de architecten 
K. & II. Hoekzema. 

B o l N w a r d . bij den kastelein D. H. Hilarities: het bouwen van 3 
burgerhuizen, benevens het auioveeren der bestaande herberg. 

I H t i M d a i c , H A p r i l . 
A n i f l l e r d a m . te 10 uren, op het bureau der genie: lo. het één

jarig onderhoud van de kazernegebouwen enz. te Amsterdam (Kaming 
ƒ8250); 2o. idem van de werken iu de stelling van Amsterdam. (Hainiug 
/3050); 3o. eene verving enz. van gebouwen en voorwerpen onder het 
beheer der genie te Amsterdam (Kaming J 2300). lnl. bij den oerst-
aaiiwezeiiil-iugeiiieur. 

l i c e t s t c r z w i i M K . te 11 uren, door burg. en weth. van Opsterland: 
l o . dc amotie der school en woning te Heets, het maken eener hulp-
school en het wederophouwen van huis en school, de laatste in 4 
lokalen; 2o. het bouwen eener school met 4 lokalen te Tijnje; 3o. het 
houwen eener school met 2 lokalen en eene onderwijzerswoning te 
Wipijeterp; 4o. het maken en leveren van 242 schoolbanken en 4 
hoekenkasten ; 5o. het verven der schoolbanken en boekenkasten. Inl. 
bij den gemeentearcliitect -I. A. Mcessen , te Heetsterzwaag. 

K i l l i . n d , te 11 uren, door het best. van den ZiuiiMcriunnpnlder, iu 
de herberg van Klenbaas: het dichten van den Zin rmaiijioldei' met 
bijbehoorende werken. Bilj. inzenden bij den ontvanger-griffier J. Hutijii 
.Tz.. te Hillaud. 

I l u l f l e i i ((..). te 11 uren, bij Wieggers, aan hetLooveer: het bouwen 
van eene sigarenfabriek, en het verbouwen van een woonhuis, voor T. | 
U. Putters, aldaar, lnl. bij J. Diebeis en bij den eigenaar. Aanw. 7 I 
April, van 10—12 uren. 

Z w o l l e , te 12 uren, in het Odéoti: lo. het éénjarig onderhoud der | 
kazerne- en andere gehouwen en werken te Zwolle (Raming /'2300>; | 
2o. het vernieuwen en herstellen van ramen, daken cn dakgoten van 
de llroerenkazenie, aldaar (Kaming /' 1900). lui. hij den eeistaanwe-
zend-iugenieur, aldaar. 

K o e v e r d e n , te 12 uren, door directeuren Ier Stieltjeskanaal-inaat-
schappij, hij K. Ilekkeriug: lo. Ilestek uo. 3, het maken van V ijzeren 
draaibruggen. 1 draaivonder en 1 vaste brug over het hrostendiep; 2o. 
Üestek no. 4, idem van 5 houten bruggen. Inl. hij den ingenieur dei 

Maatschappij, te Dalen. Aanw. 7 April, te i) uren, te beginnen te 
Koeverden. 

Rotterdam^, te 12 uren, aan het bureau van den inspecteur der 
directe belastingen: het onderhouden van- en het doen van eenige 
herstellingen a a n de Rijksgebouwen der invoerrechten aan den Hoofe-
van-Holland, ged. '84, '85 en '86. Inl. bij den Rijksbouwmeester inliet 
2e district en bij den opzichter bij de Landsgebouwon J. Rartels, te 
Rotterdam. 

T e r n a a r d , te 1 uur. door het best. van den Ternaarderpolder, hij 
W. Manna: het herstellen van den Tornaarder|»older-zeedijk, over 3210 
M. lengte. Inl. bij den gemeentearchitect aldaar. Aanw. 7 April, te 
11 uren. 

Lonneker, te 2 uren, door burg. en weth.: het vergn»oten en ver
bouwen der scholen te Koekeloo en in den Wooldriksiioek, en het 
bouwen eener school en onderwijzerswoning aan den weg naar de 
Glaiiorhrug. 

T e r n a a r d , te 4 uren, door burg. en weth. van Westdongeradeel: 
het maken eener rioleering in het zuidelijk deel van Holwerd. 

T u h h e r g e n . te 5 uren. door burg. en weth.: lo. het houwen van 
een schoolgebouw in 2 lokalen te Vasse: 2o. hot verhouwen van het 
schoolgebouw te Lange veen : 3o. eenige verbouwing aan het schoolge
bouw 'te Tnhbergen. Inl. bij den architect .1. Moll, te Hengeloo (O.). 
Aanw. te U ui-en. beginnende te Vasse. 

D o r d r e c h t , in het te auioveeren pand, 'savonds 0 uren: het afbre
ken van een woonhuis aan de Hooi kade (toegang Maaitensgat A 102). 
Aanw. te 10 uren. 

W o e i i f t r i u x , W A p r i l . 

'N-llage, te 11 uren, door liet ministerie van waterstaat enz.: Lo. bet 
verrichten van eenige werken aan de schutsluizen en daarbij behoorende 
werken te Nichteveeht, prov. Utrecht, behoorende tot de werken voor 
den aanleg van ecu kanaal ter verbinding van Amsterdam met de 
Menvede. Inl. bij den hoofdingenieur Wcllan. te l'treeht en bij den 
ingenieur Kluit, te Amsterdam. Raming ƒ 2020; 2o. het verrichten 
van baggerwerk tot verbetering van het vaarwater in het Zwarte wat er 
tusschen den mond der Vecht en Hasselt Aanw. 2 April. Raming 
0.45 per H (Herhesteding.) 

I l e i i s d e n . te 11 uren, door den eerstaaiiwczond-ingenieur te 's-Bosch, 
in Het Wapen van Amsterdam: het éénjarig onderhoud van de werken 
en gehouwen te Heusden. lui. bÜ genoemden ingenieur en bij den 
opzichter van fortificatiën, te Heusden. Bilj. inzonden 8 April, vóór 3 
uren, op het bureau der genie, te Heusden. 

Akersloot , te 12 uren. door burg. en weth.: flo. het houwen van 
eene schooi met 3 lokalen TOBT 144 kinderen, ondonvijzorswoning. af
rasteringen enz., iu den Kogelpolder. onmiddellijk aan het Noordhol-
landseh Kanaal gelegen; 2o. het verbouwen van het bestaande lokaal 
met bijbouwing van eene nieuwe school, samen groot 4 lokalen, voor 
1«2 kinderen, met verdere werken enz., te Akei-sloot. lnl. bij den 
architect II. P. van den Aardweg, te Pui merend. 

V l a n e n . te \2X]Z uren, door burg. en weth.: lo. het bouwen eener 
nieuwe school voor 380 kin leren met eene onderwijzerswoning: 2o. het 
at breken van een der bestaande scholen en het verbouwen der andere, 
die wordt ingericht voor 24fi kinderen. 

L e e u w a r d e n , te l uur, ten gemeentehuize: het maken van eene 
overdekking in ijzerconstructie over een gedeelte van de nieuwe vee
marktplaats. Bilj. inzenden 8 April, vóór 5 uren, ter secretarie. 

Z u l d d o r p e . te 1 uur. door burg. eu weth.: lo. het bouwen eener 
nieuwe school voor ongeveer 150 leerlingen, met bijlevering derschool-
meuboloti; 2o. het inrichten van een bestaand huis tot onderwijzers-
woniug. 

D o r d r e c h t , te 3 uren, door den architect IL W. Veth, in Koophaudel-
en-Zeevaart: het verlengen der bazaltkade aan de zuidoostzijdo der 
Spieringhaveii. en het maken van beslagwerk, ter beveiliging van het 
achterwaarts gelegen terrein der ïirirgarhiehoterfabriek. aldaar. 

G r o n i n g e n , bij Rijkholt, Oude-Kijkintjatstraat: het maken eener 
bovenzaal en nieuwen voorgevel voor zijne behuizing, aldaar. Inl. hij 
den architect .1. B. Jager. 

D o n d e r d a g . I O A p r i l . 
Haarlem, te 11 uren. door het ministerie van waterst, enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het wegruimen van 4 wrakken in de 
Zuiderzee, lnl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem en bij tien ingenieur 
Hoogenboom, te Hoorn. 

H e l d e r , tc 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur, iu Tivoli: 
het maken van een gebouw voor besmettelijke zieken bij het hospitaal 
aldaar. Raming ƒ 5 0 0 0 . Bilj. inzenden \) April, vóór 3 uren, op het 
bureau der genie. 

H e l d e r , te ll*'j uren, in Tivoli: het éénjarig onderhoud van de 
werken en kazernëgehouwen enz. te Helder en op Tessel. (Raming 
/' 7450.) lnl, op het bureau der genie, aldaar. 

K a m p e n , te 121/-. uren, door den eerstaanwezend-ingenieur te 
Zwolle, iu het llótel des Pays-Bas: het éénjarig onderhoud der kazerne-
gebouwen enz. te Kampen, lnl. bij genoemden ingenieur en bij den 
hoofdopzichter, te Kampen. Biljetten inzenden 9 April, vóór 3 uren, op 
bet bureau van den hoofdopzichter van fortificatiën, te Kampen. 
Raming ƒ 8950. 

Amsterdam, to I1/, uren, door <|e Hollandseho IJzeren-spoor weg
maatschappij, iu het caié-Krasnujtolsky : het aanleggen 'au 2 telegraaf
lijnen tusschen Zaandam en Hoorn, benevens het stellen van electrische 
klokken enz. lui. hij den ingenieur van den weg, O.-Z. Achterburgwal 
171, te Amsterdam. 

M . - m i p s l a n d . te 2 uren, door Mr. A. W. Hartman, bij Wed. J. 
A. Mol; het afbreken van gebouwen en hel bouwen van een woonhuis, 
bakkeet en veestal, met bijbehoorende werken en leverantien, op het 

http://ni.ni
http://grootsclieepvaart.wat.er


D E O P M E R K E R . D E O P M E R K K R. 

hof Rumoirt in don Am ia-Jacohapolder. Inl. bij don architect A. le 
Clemp te Kruiniugen. Aanw. 9 April, te 11 uren. 

H a a r l e m , te 9*L nren. door het ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. best.: lo. het maken en leveren van kasten, 
beweegbare lijsten, aftimmeringen en verdere bijkomende werkzaam
heden voor de inrichting der Rijksmuseumgebouwen te Amsterdam. 
Inl. bij den architect der Rijksmusouuigeliouwcn. Aanw. 3 April, te 10 
Oren. ranting /' 17.400 ; 8a bet ophoogen en aanleggen van het terrein 
en het opstellen van Nederlandsche bouwfragmenten bij de Rijks-
mnsenni'iebouweii te Amsterdam. Raming j' 60,500. 

I l e k k u m e r - M e u w e z l j l e i i (bij Kngwiorum), te 4 nren, door het 
dijksbest. van den Kngwieriimerpolder, hij Jorr. Meilink: het maken 
van een bazalt glooiing en steenen hoofd, ter oppervlakte nan 2500 M*. 
Aanw. te 10 uren. 

V r i j d a g . 1 1 A p r i l . 
Z u l d h o r n . te 2 uren, door het waterschap Westerkwartier, in het 

gemeentehuis: het verdiepen van eenige gedeelten van het Lettelherter-
diep en van de Matsloot. en het routen van eenige wisselplaatsen in 
laatstgenoemd kanaal. Aanw. ? April. 

Z a t e r d a g , 1 2 A p r i l . 
H a a r l e m , te 10 uren. door den eerstaanwezcnd-ingeni?ur. in de 

Dooie: lo. het éénjarig onderhond van werken gehouwen enz Raming 
ƒ 7300; 2o. eene verving van werken, gehouwen enz. Raming ƒ 1400. 
Inl. op het bureau van genoemden ingenieur. Aanw. B April, te 10 
uren. Biljetten inzenden 11 April, vóór 3 uren, op het bureau van den 
ingenieur. 

H e l l e v e e t s l u l s , te 10 uren, in kamer A21 van kazerne no. 1: het 
éénjarig onderhoud lo. van de werken en gebouwen te llellevoelshiis, 
2o. van de werken en gehouwen te Hriello. Inl. op het bureau der 
genie, aldaar. 

A r i t l i e i n , te 11 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur, in de 
Harmonie: lo. het éénjarig onderhoud der kazernegebouwen enz., te 
Arnhem en dat der werken en gebouwen van het fort bij YVestervoort; 
2o. eene verving van kazernegebouwen enz. te Arnhem. IJilj. inzenden 
11 April, voor 3 uren. op het bureau der genie. 

O e v e n t e r , te 11 uren, op het bureau vau den hoofdopzichter van 
fortificatiën: het éénjarig onderhoud vau de kazernegebouwen enz., 
aldaar, lui. bij den eerstaanwezend-ingenieur, te Zutfen en bij ge
noemden hoofdopzichter. 

L a n g e r a k hcz. de Lek. tc 11 uren, iu de School: het verhouwen en 
verlengen van de pastorie en onderwijzorswoiiing der Clir. Geref. gein., 
alsmede het daarop maken eener doorgaande verdieping. Inl. bij W. 
Verheij, te Ameide. 

Z w o l l e , te 12 uren, in het OdeOU: lo, het éénjarig onderhoud van 
de gewone werken en kazernegebouwen in de legerplaats bij Oldebroek 
(Raming ƒ 2850); 2o. eene verving van gebouwen in die legerplaats 
(Raming ƒ 12(H)). Inl. bij den eeistaanwezend-ingenieur. aldaar. 

M a k k I n g a , te 12 uren, door burg. en weth. van Ooststellingwerf: 
het bouwen van eene school voor 102 kinderen met onderwijzerswoning, 
te Makk inga. Inl. bij den gemeen teare bi tec t H. Vrijburg, aldaar. Aanw. 
te 10 uren. 

Z w o l l e , te 2 uren, in het Motel-Voskamp: het verrichten deraarde-
en fut idee ring werk en ten behoeve van den DOUW eener villa met koets
huis en stal aan het Terpelkwijkpark, te Zwolle. Inl. bij den architect 
S. .1. II. Trooster H.Hz., aldaar. 

G r o n i n g e n . in bet Huis de Hours: het bouwen van 2 huizen aan 
het Nieuwe Kerkhof, ald;iar. Inl. bij den architect J . li. Jager. Aanw. 
7 April, te 4 uren. 

T e r n a a r d . bij den notaris Mr. F. Witteveen: het afbreken eener 
huizing met schuur bij de I'lattebrug onder Kollum, en het bouwen 
eener stelphuizing, aldaar. Aanw. 10 April, te 11 uren. 

s i . - M l i i i s l . s i n i . door het best. van den Anna-Jacobapolder: het 
verbeteren en begrinten van wegen in dien polder en den Kramers-
polder, ter gezamenlijke lengte van 5700 M., met het halfjarig onder-
noud. Aanw. gedurende 3 dagen vóór de besteding. 

D i n s d a g , I A A p r i l . 

' s - h a g e , te 12 uren, door het ministerie van koloniën: perc. 1, de 
levering van gegalvaniseerd-ijzeren platen, nokstukken, haken, klink
nagels en ringen; perc, 2, hardstcencn trottoir banden, ten behoeve der 
Ilataviasche havenwerken. 

Amsterdam te 12 uren, door burg. en weth.: het sloepen van de 
Korenbeurs op liet Damrak. Inl. bij den direeteur van publieke werken, 
raadhuis, kamer no. 95. 

H u i l e n b u r g , te 12 uren, door burg. en weth.: het amoveeren van 
oude gebouwen en het bouwen van een schoolgebouw met 6 en eer. 
met 8 lokalen, met de bijbehoorende sjieel plaatsen. Inl. bij den ge
meentearchitect L. Sillevis. 

l ' t r e e h t , te 1 uur, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan liet centraalbureau: de levering van de verbruiksartikelen, 
benoodigd van 1 Mei '84—30 April '85. 

H e i t i a i u i , te 1 uur, door burg. en weth.: lo. het tot 5 lokalen 
vergrooten en verbeteren van de NoorderschcHil; 2o. het bouwen van 
eene school met 4 lokalen en het vergrooten en verbeteren van de 
onderwijzerswoning bij de Zuidoi-srhool. Inl. bij den architect T. C.van 
der Bterr, te Hoorn. Aanw. U April, te 11 uren. 

R o t t e r d a m , in het Timmerhuis: de leu'ring van tot uitbreiding 
der drinkwaterleiding benoodigde gegoten-ijzeren buizen, tot een ge
zamenlijk gewicht van 373,012 KG. 

W o e n s d a g , I O A p r i l . 
G r a n i n g e n , te 10 uren, in de bureaukamer van den hoofdopzichter 

van fortificatiën: het éénjarig onderhoud der kazerne- en andere ge
bouwen en wurken te Groningen. Raming J' 3700. Inl. bij den eerst
aanwezend-ingenieur, te Zwolle. 

A m s t e r d a m , te 11 uien. door den directeur en commandant der 
marine: de aanbouw en de uitrusting van 2 werkvaartuigen, ten dienste 
van de Koninklijke Nederlandsche Marine. 

B r e d a , te 11 uren, in het Hof van Holland: lo. bet éénjarig onder
houd van de kazernegebouwen ei:/.., te Hreda (Raming j 7800); 2o. 
idem van de Kon. Mil. Academie (Raming /'5250); 3o, bet bemetselen 
van stoomketels enz. in het hoofdgebouw der K. M.A. (Raming /' 1650). 

W i l l e m s t a d , te 11 uren, in de Oranje-sociëteit: het éénjarig onder

houd lo. van de kazernegobouweu, 2o. van de werken, aldaar. Inl. op 
het bureau der genie, aldaar. 

R o z e n b u r g , te 11 uren, door burg. en weth.: de levering van 140 
stère grint eu 40 stère grintzand. 

U t r e c h t , te 2 uren, aan het bureau der Nederlandsche Tramweg
maatschappij: het bouwen van een gebouw, waarin locomotiefremise, 
wachtkamer, bureau, bergplaats enz, op het emplacement te Drachten. 
Aanw. 9 April, te l l ' / j uren. 

D o n d e r d a g , 1 7 A p r i l . 
H a a r l e m , te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz., a a n 

bet gebouw van het prov. best.: lo. het vernieuwen van het plankier 
tusschen het Wierhoofd en het einde der jachthaven, behoorende tot de 
werken der Rijkszeehaven het Nieuwediep, Inl. bij den hoofdingenieur, 
te Haarlem en den ingenieur W e k k e r , te Alkmaar. Aanw. 10 April. 
Raming ƒ 8 0 . 0 0 0 ; 2o. het verhoogen van den buitenberm van het 
zuidelijk gedeelte der Pettemer zeewerimr. Aanw. 10 April. Raming 
ƒ Jfn.liOO. 

K u n n e n , te 12 uren, door de directie van het Oranjekanaal: het 
afbreken van 3 oude en het bouwen van 3 nieuwe draaibruggen over 
liet Oranjekanaal boven sluis no. IV. Inl. bij den hoofdopzichter J . 
Lokker, te Kunnen. 

V r i j d a g , I S A p r i l . 
M i d d e l b u r g , te 10 uren, door het ministerie van watei*st.enz., aan het 

gebouw van het prov. best.: het vernieuwen van een gedeelte bouten 
beschoeiing van het natte dok te Vlissingen. Inl. bij den hoofdingenieur 
in het lie district, te Middelburg en bij den ingenieur, te Vlissingen. 
Aanw. 10 en 12 April. Raming ƒ 4000. 

M i d d e l b u r g , te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best: het doen van herstellingen en ver
nieuwingen aan- en het versmallen van de Tonnenbrug over het natte 
dok te Vlissingen. Inl. bij den hoofdingenieur in het lie district, te 
Middelburg en hij den ingenieur, te Vlissingen. Aanw. 10 en 12 April. 
Raming ƒ 2525. 

' a - l l o f t r h , te 10''j uren. door het ministerie van waterstaat enz., a a n 
het gebouw van bet prov. best.: het verrichten van baggerwerken 
tot liet onder-profiel-brengen van het gedeelte van het kanaal de 
Zuidwillentsvaart, in de prov. Noordbrabant. Inl. bij den hoofdingenieur 

het fie district, den arrondissementsingenieur Keurenaer, beiden te 
's-Hosch. Mi .1.. oplichter Pomméo, tc Aarierikstel. Aanw. 12 
April. Raming / 7930. 

Z u o l l r r k e r s p e l , te l l 1 / , uren, door het gomeeutehest.: het leveren 
van 400 M : t grint, ten behoeve der kunstwegen. 

L e e u w a r d e n , te 12 uren, ten genieontehnizo van I.eeuwanleradeel: 
lo. het slatten en uitbaggeren van de Stionservaart. over eene strekkende 
lengte van p. in. 0466 M.; 2o. het slatten van de DriLsumorvaart. ter 
lengte van p. m. lat) M. Inl. bij den gciiiecntcopzichtcr L. B. Wesselius, 
te Huizum. Aanw. 15 April, te 11 oren. 

l i e K i l t (l'treeht), te 12 uren, door burg. en weth.: het bouwen van 
een postkantoor, tevens woning voor den directeur, gemeentebuis cn 
veldwachterswoning. Aar.w. 10 April. 

' s - H a g e , te 1 uur, door het ministerie van waterst. enz., ten 
behoeve der Rijkstelegraaf: de aanleg van eene telegraaflijn langs den 
StaatssjMiorweg tusschen Groningen en Delfzijl. Raming ƒ 3130. 

Z a t e r d a g , I I » A p r i l . 
K e r l r h e m , tc 10 uren, op het bureau der genie: het éénjarig 

onderhoud lo. van de kazornogobouwon enz., aldaar (Raming /'3(100); 
2o. van de werken te Gorichern en forten henoorden Waal en Morwede 
(Itaming ƒ 6590); 3o. van de werken en gebouwen te Woudrichem en 
te Loevestein en forten bezuiden Waal en Merwede (Raming ƒ 5800). 
In), bij don eerstaanwezend-ingenieur, aldaar. 

s i c h e r p e n a e e l (O.), te 12 uren, door burg. en weth.: het verbouwen 
van het schoolgebouw en de levering van het sehoolainoubleinent. Inl. 
bij den gemeentearchitect te Barnoveld. Aanw. 12 April, te 11 uren. 

A m s t e r d a m , te 12 uren. in hot café Vondel-paviljoen: bet bouwen 
van 3 woonhuizen met kantoorlokalen, op een terrein aan den Overtoom 
en hoek Koeler straat, te Nieuweramstel, met de levering van alle 
materialen, arbeidsloonen enz. Inl. bij den architect Kd. Cuypers, 
Prinsengracht 971, te Amsterdam. Aanw. 15 April, te 2 nren. 

K r o u w , te 12 uren, door het gemeentebest. van blaarderadeel: de 
levering van 300 stère riviorgrint en 40 stère harde puin. 

W e s t k a p e l l e . te 1 uur, door burg. en weth.: liet verbouwen en 
uitbreiden der gemeenteschool met bijbehoorende werken. Inl, bij den 
burgemeester. Aanw. 12 April, te 1 uur. 

H a a n d a g , 21 A p r i l . 
' s - H a g e , te l l 1 / , uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 

gebouw van het prov. best.: lo. het vernieuwen van een vak steen-
glooiing aan den Oudolundschen zeedijk aan de zuidzijde van Goede
reede. Inl. bij den hoofdingenieur in het 10e district, te 's-llage, don 
ingenieur in hot noordelijk arrondissement van het 10e district, te 
Bnelle en den opzichter Halebout, te Goedereede. Itaming / 13,700; 
2o. het bestorten van de lloornscbe hoofden aan den Oudehoornschen 
zeedijk, behoorende tot de zeewerken in Zuidholland, lui. hij den 
hoofdingenieur in het 10e distriet, te 's-llage, den ingenieur m het 
zuidelijk arrondissement van het 10e district, te Briclle en don opzichter 
Kooreman, te Nieuwenhoorn. Raming ƒ 10,000. Aanw. vau beide werken 
15 April. 

D i n s d a g , 2 2 A p r i l . 
F i l i p p i n e , te 2 uren, door bet best. der waterkeering van den cal. 

Stad-Filippinepolder, in het gemeentehuis: de gewone onderhouds- en 
vornieuwingswerken aan de waterkeering van dien )mldci'. Aanw. 15 
April, van 10—12 uren en 18 April, van 11—1 uur. 

W o e n s d a g , 2 3 A p r i l . 
' s - l l a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 

maken van 3 dwarskribhen onder de gemeente Reenen, aan den rechter
oever van den Ncderrijn, tusschen de kilometerraaien 57 en 58. Inl. 
bij den hoofdingenieur Van der Toorn, te 's-llage, bij den ingenieur 
Castendijk, te Utrecht en bij den opzichter Boeree, te Wageningcn. 
Aanw. 16 April. Raming ƒ 8500. 

Rotterdam. te 1 uur, door burg. en weth.: het maken van 4 gas-
l,io pen met bijbehoorende werken, ten behoeve der gemeentegasfabriek 
aan den Oostzcedijk. inl. aan het Timmerhuis. Aanw. 17 April, te 
11 uren. 

Donderdag, 24 Apri l . 
Middelburg, te 10 uren, door het prov. best.: het verrichten van 

eenige buitengewone herstellingen aan den straatweg van 'sRijks-
grooten weg bij Ureskens naar Nieuwvliet. Inl. bij den hoofdingenieur 
van don prov. waterstaat, te Middelburg, bij don ingenieur, te Neuzen 
en bij dan opzichter Mulder, te Breskens. Aanw. 18 en 21 April. 

s iiosi l i , tc 10 uren, ten raadhuize: lo. het maken der gebouwen 
en bijkomende werken voor het stoomgemaal aan den Groote-llekel. 
Raming / 33,000; 2o. het doen van herstellingswerken aan de gebou
wen, behoorende tot het gemeentehuis, Inl. bij den gemeentearchitect.. 
Aanw. van no. 1, 17 en 10 April, te 10'/.2 uren, van no. 2, 18 April, 
te 11 uren. 

D l n l e l u o r d . te 11 uren. door burg. en weth.: het volbouwen en 
vergrooten dor le openbare school. Aanw. 17 April, te 11 uren. 

V r i j d a g , 2 S A p r i l . 
Middelburg, te 10 uren, door liet ministerie van waterst enz., aan 

het gebouw van het prov. host.: lo. het verrichten van werken aan 4 
der strandhoofdon aan do Oude.Hoeve, aan de noordkust van Schouwen. 
Inl. hij don hoofdingenieur iu het He district, te Middelburg en bij don 
ingenieur, te Goes. Raming ƒ 12,000 ; 2o. het op-diepto-brengon van 
de haven te Breskens. inl. bij den hoofdingenieur in het 11e district. 

tc Middelburg en bij den ingenieur, te Vlissingen. Raming f 2400; 
3o. het wegruimen van grond uit de buitenhaven van Neuzen. Raming 
/ 7580; «O. het maken en inhangen van een paar sluisdeuren •our het 
kanaal vau Neuzen. Raming ƒ 7370; Bo. hot maken van werkenaan 
de hoofden 111 en IV op den oever voor Neuzen. Itaming ƒ4200. Aanw. 
van alle werken 17 en 111 April. 

A I J m e g e n , te 3 uren, iu het Hotel-Kaazcn: het bouwen van 2 aan-
eengebouwde hoerenhuizen (dubbele villa) opeen terrein hoek Spoorstraat 
en Krononburgersingel. lui. hij de architecten 1'. II. Schcltcina on J. 
Kuoops Jr., aldaar. 

K d a m , te 3 uren, door burg. en weth.: hot maken van 2 houten 
halansbruggen voor de vaart I-Mam—Monnikendam, met bijbehoorende 
werken. Inl. bij den gemeentearchitect A. W. Reijnders. Aanw. 22 
April, te 2'/, uren, te beginnen met dc Rietvinksbrug. 

M a a n d a g , 2 M A p r i l . 
' s - l l a g c . te 111/, uren. doorliet ministerie van waterst. enz., aan het 

gebouw van het prov. best.: het bezinken en bestorten van den oever 
nor den kleinen Parallel,! au de oostzijde der buitenhaven van het 
Voornscho kanaal, te llelvoetsluis. lui. hij den hoofdingenieur iu het 
10e district, te 's-llage. Aanw. 21 April. Itaming ƒ12,500. 

A F L O O P 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
• a l e n , 20 Maart: het afbreken en weder

opbouwen der school met aanhooriglieden, on 
het verbolgen en begrinten van het terrein en 
de daarlangs gelogen straat: ingek. 9 bilj.. al: 
M. v. Heek, 
M. v. d. Biggelaar, 
J. C. Ruijsbrook, 
H. R. Hendriks. 
G. v. llellemondt. 
S. Mulders, 
J. Boenen, • 
G. v. Dintber, 
Gebr. v. d. Struik. 

te Allen, 
Osch, 
Ooien 
Osch,' 
Warnet, 
Meien, 
Osch, 
idem 
Oosterwijk, 

ƒ «Odll 
8640 
K030.30 
8580 
8480 
8450 
7920 
78Ü5 
7030 

gegund aan G. van Dintber, voor ƒ 7895. 
N i j m e g e n , 28 Maart: het bouwen van koets

huis, stalling en woonhuis, onder beheer van 
den architect J. W. Michielsen; aangenomen 
door A. lieuming, voor ƒ 3541. 

H r u m m e n . 28 Maart: le | ie rc . onderhoud 
gemeentehuis enz.: II. A. Welsing, Drummen. 
ƒ 439.50. 
perc. 2, idem bru, 

Veldkami 
enz.: J. A. E. ion, duikers 

idem, ƒ 133. 
3, idem scholen en ondorwijzerswoningen 

Drummen en Oeken: A. Klanderuian, 
idem, ƒ 108. 

, 4, idem te Eerbeek, Bal en Eui|iel: do-
zelfde. ƒ 139. 

» 5, idom kerktorens: dezelfde, ƒ 277. 
» 0, idem begraafplaatsen: II. A. Welsing, 

Drummen, ƒ 57. 
A m s t e r d a m . 28 Maart: het verhouwen van 

de perceelen Binnenkant no. 19 en 20 te Amster
dam, onder beheer van den ingenieur-architect 
A. L. v. Gendt: ingekomen 25_bilj., als: 

C. v. d. Burg. ƒ 47.500 
Ontijll' en Schouten, » 41.473 
W. L. Leibbraudt, • 39.2:18 
D. Zuiderhoek, » 38,870 
II. Rietsnijder & Zn., » 38.689 
W. II. Rinse, » 38,385.50 
D. Kiekens, » 38.250 
F . Luiten en Th. II. v. Engelen, • 38,122 
J . Poot 
B. R. Hendriks, Osch. 
I'. fjroenhoff en A. G. Haak, 

38,000 
37.490 
37,000 

i 37,000 
36.900 
36.7-I4 

, 36,570 
35,777 
35,553 
35.000 
34.986 
34.930 

i 34.500 
. 33.900 

33.200 
32.500 

B. v. Buuren, 
G, J. Siene, 
A. Aaldets, 
B. de Bruin, 
K. J. Baptist v. Damme, 
G. Woud, 
A. P U B S , 
H. J. Meekers, 
Timmer en Fiirstner, 
Oosterink en Schut, 
J. F. l'renzler, 
C. v. Beemdelust, 
J. J. Vontijn, 
G. L. Brouwer en D. Hoogerbeets, . 31.231 

gegund aan Thinner en Fiirstner, voor ƒ 34,930. 
« r o o s b e e k , 29 Maart: het bouwen van een 

tuinmanswoning voor Jonkh. Mr. C O. G. 
Pesters te Gioesbeok, onder beheer van don 
architect J. W. Michielsen; aangenomen door 
Verheij, te Nijmegen, voor ƒ 2967. 

Menster, 29 Maart: het verbouwen der buiten 
gebruik gestolde school te Monster tot post-en-
telegraafkantoor en directeurswoning; ingek. 12 
bilj., als: 
K. Snijders de Vogel, Schiedam, 
P. Kraaijeveld Hz., 's-llage, 
Wed. C. Haagon, Wateringen, 
Y. A. Hangen. Monster, 
H. G. v. d. Haar, idem 
A. J. Fi-ancke, idem 

ƒ 9898 
> 93U0 
» 9216 
I 9125 
» 9000 
» 8097 

W. A. 1'. I lessing, Naaldwijk, ƒ 8095 
I'. v. d. Voort, Wateringen, » 8048 
O. M. Rosenborg, Naaldwijk, » 7700 
A. Sigmond, Monster » 7450 
J. v. Rossum, Loosduinen, | 7350 
W. v. Spronsen Dz., Monster, » 7333.33 
gegund. 

B a r s l n g e r h o r i t , 29 Maart: hot maken van 
eene straat in oen gedeelte van den bestaanden 
puiuweg door het dorp Darsingerhorn, lang 2047 
M.: ingek. 10 bilj., als: 
M. Ileiitekom, te Aardswoud. ƒ 3800 
Jb. Oldenburg, » Bergen. » 3020 
1'. Klok, » Zijpe, » 28901 
J. Klerk, ,»;ilirkshoru, i 2873 
.1. Tool. » Wogiium, » 2769 
I'. (lotjes, » idem » 2753 
,1. Sehreuders, ;> Kolhorn, » 2495 
M. W. Sehreuders, » idem » 2439 
II. Kramer, n Schagen, I 2150 
It. Kroonc, I idem » 2140 
gegund. 

Lelden, 29 Maart: het bouwen van een 
keersluis met terreinsafsluiting aan den Stations
weg te Leiden, onder beheer van den architect 
W. F. van der Heijden; ingek. 10 bilj., als: 
F. Los, tc Leiden, ƒ' 27,484 
W. C. Maasvelt, » Wassenaar, » 24.990 

van eene behuizing voor 
te llitziuu, onder beheer 
M. Hofstra; ingekomen 9 

te Franeker, /' 2225 
1 idem » 2222 

Alioi'iiiiiu. » 2187 
Her lik urn, « 2158 
F ra nek er, 1 2090 
Arnin, 1 2069 
Harlingen, » 2069 

» Kimswerd, * 2047 
I Franeker, 1 1994 

ƒ 2200 

C. Meijers, » 's-llagc, » 24.744 
M. L. v. Spanje, » idem » 24,445 
llouthuijzen cn Filippo, » Leiden, » 23,885 
G. .1. v. Hoek & Co., » Delft, » 23,159 
S. v. Leeuwen, » Leiden, » 21,940 
G. Rietbergen, » idem > 21,800 
P. C. de Vrind, » idem » 21,587 
W. A. v. Lith, » idem ï 21.410 
gegund. 

I l l t z u n i , 29 Maart: het inrichten van een 
gebouw voor bijzondere school cn bewaarschool, 
en het verbouwen 
ondcrwijzerswoning 
van den architect 
hilj.. als: 
P. du Bois, 
J. Nijdam, 
.1. de -long, 
S. Smit, 
C Dootsma, 
,1. J. v. d. Leij, 
Wed. Th. Kerkhoven, 
R. S. Westra, 
P. Alkema, 
gegund. Raming 

A m s t e r d a m , 31 Maart: Destek no. 334, het 
maken van een steenen brug mot plaatijzeren 
liggen in den spoorweg nabij Den Haag, en 
liet vervangen van 7 houten bruggen met ge
goten-ijzeren liggers en een steenen brug met 
plaatijzeren liggers, in den spoorweg tusschen 
Delft en Rotterdam; ingekomen 10 bilj., als: 
J. Smit, te Slikkerveer, J 45,600 
M. L. v. d. Laar, » Rotterdam, » 44.999 
K. v. d. Sluijs, » Uselinonde, » 44,889 
G. i. v. Heek Sc Co., » Delft, » 43,945 
P. J. Vos, » Amsterdam, > 43.1119 
M. A. J. Taverne, » 's-llago, » 42,957 
A. v. d. Moijden, » Hardiiiksveld » 42,900 
G. D. v. Doorn, a Amsterdam, » 42.50(1 
P. Vlasman, » Dodegrave, » 42,365 
Tb. Iloogcndoom, » 's-Hage, » 42.300 
W. A. G. Jansen, » Utrecht, » 42,200 
11. Degens Jr., » Dordrecht, » 41,444 
II. Wicnboven, • Schiedam, » 40.700 
J. v. d. Berg, » Amersfoort, » 40.000 
P. Leendertz, » Utrecht, » 39.216 
W. P. Teeuwisse, » 's-Hage, » 37,140 

's-llage. 31 Maart: lo. Destek no. 53, hot ver
anderen van 2 gedeelten grintweg iu straatweg, 
in den weg door het Westlaud, onder de gom. 
Monster; ingek. 14 bilj., als: 

C. de Bruijn Jr., te Overschio, ƒ 16,740 
D. de Wacrd, » Nieuwenlioorn, » 10.700 
G. dc Hoog, n Gorichern, » 15,520 
I'. Sterk, •> Spijk. » 15.486 
W. v. d. MeijdejCz., . Nedoi hardiiiksveld, . 15,440 
K. Dos. » Haarlemmermeer, » 15,288 
St. v. Soest. » Mijdrecht, » 15,400 
1>. Kraaijeveld, » 's-llage. » 14.893 
.1. v Straaten. » Utrecht, » 14,784 
J. P. D. Leellang, . Nieuwholvoet, » 14,680 
C. M. Rozenburg, » Naaldwijk, » 14.668 
P. Verbruggen, » Waddinksveen, » 14.487 
A. v. d. Straaten, » Bergambacht > 1 3 - 8 : i 9 

L. den Hoed, » Delft, » 13,547 
2o. Bestek no. 68. het bestoeten van den 

oever oin de voormalige Hijks-ipiaraiitaineplaats 
op het eiland De Tien Genieten; ingekomen 6 
bilj.. als: 

te Waddinksveen, /' 4785 P Verbruggen, 
T. de Groot, » Giesendam, » 4687 
A. M. Langeveld, » Hardiiiksveld, » 4590 
Erven ! l . Trip Jr., » Rotterdam, » 4397 
G. de Hoog, » Gorichern, >> 4293 
C. Roskam .Iz., • Sliedrecht, » 3845 

D e r d r e r l i t . 31 Maart: het inrichten van het 
houten gebouwtje aan het lïiedijksplein, tot dag
en nachtverblijf voor commissarissen en veer
lieden vau Dordrecht op Pa|ienilrecht; ingok. 7 
bilj.. als: 

A. W. v. Ardenne, f 860 
N. Klaus, » 844 
A. Hogerzeil, » 835 
<i. Schulders, » 833 
F. W. de Wit. » 695 
II. Degens Jr., » 643 
G. W. H. Wouterlood. » 624 

E l l e u u u d s d i j k . 31 Maart: hot maken van 
een geinctselden bekloediugsimiur langs de kade, 
aldaar: ingek. 5 hilj. als: 
P. dr Zeeuw. Middelburg, ƒ 8500 
,1. Rijnberg. Kllewoudsdijk, '» 8315 
P. Monjé. Vlissingen. » 6792 
0. ïvon'ieipi, Nooddorp, (met voorw.) n 6625 
A. Vermorken. Ilontonisse, idem » 0500 
terwijl één biljet huiten aanmerking bleef. 

Nog niet gegund. 
' s - l l a g e , 31 Maart: lo. het vergmoteu der 

school voor lager onderwijs aan minvermogenden 
te Scheveningen; ingek. 13 hilj.. als: 
J. Schiferli. te Scheveningen, ƒ 17.045 
F. .1. Lankcrinau, 
L. T. Lclvvold, 
W. F. Raasvold en 

Gerritse, 
Tom eu Van Bergen 

Henegouwen, 
W. P. Teeuwisse, 
.1. de Bruijn. 
.1. L. W e r d e n , 
L. Tromp, 
('. Wijbrandts & Co,. 
.1. W. v. d. Vet, 
J. v. Duijneii, 
D. Goerdes. 

2o. het liesteigerei 
St.-.lakohstoreii. te 's-
waren J. 11. de Swart & Zn., 
ƒ 2870. 

L e l d e n , 31 Maart: het grootondeels in ijzer
constructie vernieuwen van dc brug over den 
Rijn buiten de Zijlpoort' 
brug"; ingek. 4 blip, als: 
L. J. Entlioven & Co., te 
Ijzergieterij «Prins van 

Oranje" » idem » 11,919 
D. A. Sehretlon ft Co., i Leiden, • 11.198 
Koninkl. Ned. Grofsmederij, » idem » 10,650 
gegund. 

K r o n i n g e n , 31 Maart: het doen van eenige 
verbouwing aan- en in de behuizing van 11. Sc 

s-Hage, 15.760 
idem 14.922 

idem 0 14,880 

idem 14.723 
idem t 14.039 
idem » 14 125 
idem 1 13,990 
idem • 13.750 
idem 13.(i00 
idem | 13.600 
idem 12.960 
idem 9 11,900 

van den voet van den 
llage; minste inschrijvers 

te 's-Hage, voor 

naaind »Sehrijvors-

Hage, ƒ 12.000 

http://si.-Mliiisl.sini


D E O P M E R K E R . 

. Meihuizen, in de lloeresti-aat, onder beheer U I v u , « . „ „ ; 

bil" ' ! ; i " . a i ' C h i t e t "• ingekomen 11 ' ••' 1 " ' 
J. Hiding, 
N. Wieringa, 
B. de .long, 
D. Kdzards, 

Peters, 
Holthuis, 
Meulink, 
•lansen, 
Wagenaar, 
W. Wietsema, 

te Groningen, 
> idem 
n idem 
» idem 
» idem 
» idem 
• idem 
n idem 
» idem 
i idem 
» idem 

ƒ 4444 
» 3O40 
I 3866 
» 1)660 
» 3050 

3050 

C. Meyers, 
.1. Zielschat, 
G. Slaap. 
K. Groenewegcn, 
G. Wond. 
M. Zeeman, 
A. Aaiden, 
N. Brugman, , ,,, u „ nun. 

1 3604. I.. Ilouwman Jr., 3346 
3:'45 
H M 
3157 

1055.50 
1503 
154» 
1454 

J. Maupt, 
gegund. 

H e l e n (geul. Hergen, Limburg). 31 Maart 
de veranderingen en bijhouwen eu eenigi 
reparaties aan school eu onderwijzerswoning t. 
Heien: ingek. 4 bilj. als: 
Tb. Kleuzer, te AlTerdi 
J. v. Hoekhold, >. Hoksim 
II de Hats, * idem 
M. Hcijntjes, » Bergen 
gegund. 

V c e n d n m , 31 Maart: bet amovecren van d< 
oude- en bet bouwen van eene nieuwe schnol t. 
Oiumclauilcrwijk; ingek.. 4 hilj, als: 
J. Bulder, te Veen.lam / 8501 
K. H. Bulthuis, » Nicuwepekela, » TM 
J. Brenger. n Stadskanaal, » 6997 
P. Luitjes, » idem » 0854 
gegund. 

l ' l rrrht , 1 April: In. Bestek no. SM, het 
maken van eene goederenbcrgplaats op liet 
station Ntienen; ingek. 11 bilj., als: 
L. Laudv, te Venloo, 
W.v.d. Wielen ll.Coolen,» Tongelré 

J. C van Gijn, 
('. van Bcomdelust, 
G. T. Clein, 
A. Spaans, 
P. I uders, 
C. Krnok en A. 

.lostlneije) 

te 's-Gravenhage, ƒ 25.200 
» idem. 
» Amsterdam, 
i) idem, 
» Weesp. 
» Amsterdam, - 22.222 
» Nieuweramstel, » 22.150 
» Amsterdam, . 22,000 
» idem, » 21.926 
I idem, » 21 (100 
» Weesp, .I 20.11U8 
» Amstertlam, » 20,0811 
II Muiden, » 20 830 
» Amsterdam, » 20.800 
» utrecht, » 19,098 

A. en N. W. v. Daalcn /' ion* 
» 24,007 G. II. v. tl. Heijden f «H 
» 23,411 I J. v. Toll, J ' " }K? .«•12S , , 2 A ' , r i l ' ™rzien in milicien 
: 2 2 ^ i & B » S : ^aseroegebouwen tc Breda; 

E. v. Gaal, 
M. L. v. Spanje, 
H. Peeters, 

Hezemans, 
L. de Rooij, 
P. II. Versteijn 
J. Laiuly. 
A. Jansen en I 
G. Bekkers, 

Bs» .=- a- TJ -

>i Geldrop, 
» 's-Hage, 
» Roermond. 
» Eindhoven, 
11 Tilburg, 
» O o s t e n r i j k , 
» Sittard, 
n Hedel. 
o Blerik. 

" 2 *7' n P-T 

S - £ s , J? Cl „•* 

> Ï - i è - ' ï : ? I f f ? 2 fc> 
- • - - - - _g a 2. = - /; 

' • Amsterdam, . 111,300 
s i . tiiiiainirii. liie 1 April: .Ie leveriu" v i n 

N K 3 B i l , k l i ' ' k ' T S : U ' n h ' t «atersebap^Hct 

Gegunde partijen Krie«che steen. 
innnnn''' r , V ' ' n M e , J ' Leeuwarden. 11'. \ 
100,0011 a / lo 85. 00.(100 i i / 1524 150(10 'i «« I . " " ' T i 
/12.96. CO.OflO a / 14.)S

 J 1 0 - " ü u ' l | bet onderhoud 
I gebouwen, te s-lla 
als: 
L. 

Helder Pz., ie Dokkuin, 300,000 a /' 17.00 
200.000 a ƒ15.00. 50.000 a f 10.00. 

J. van Hulst, te Harlingen 10(1,000 a ƒ14.25. 
II. C'annegiet.T Salverda. te l'raneker. 50.000 

a (' 12.00. 3(1.(00 a /'14.40. 
Stinstra en Cool, te Harlingen. 50 (XXi a /' 13.50. 
R. Fontein, te Fianeker, 20.000 a ƒ 16.10. 

60.000 it /' 13.75. 
W. Bieiina te Oiidchiltzijl. 80.000 a /' 17.00. 

20,000 a /' 16.00, 25.000 a,/ 18(11). 3(I.0(K) a ƒ 14.50. 
.1. van Andringa de Kruipenner, te Leeuwarden, j Wed. G. 

75.0' (I a ƒ 15.50. 50.000 a / 13.00, 75.000 a /' 15.5(1. ! A. Natel 
G. P. V. d. Here-, to Rio.1 on mm •'• 

ingekomen 2 bilj. 
Tb. Kessels, tc Breda, f 1370 
J. Mol, » idem I 1363 

'.-Huge. 2 April: lo. het éénjarig onderhoud 
en het herstel der werken aan den Boek-van-
lli.lliin.l: ingekomen 2 bilj., als: 
C. v. d. Plas, te Hardiiiksveld, ƒ 106,423 
A. Volker Lz., Slie
drecht cn P. A. Bos, . Gorichem, » 162,000 
2o. liet verhoogen der steeiiglooiing tegen liet 

huitenbelonp van den linker baluldijk der Nieuwe-
Merwe.le. onder Werkendam, Matle-en-Driinine-
len en Zwaluwe; icgekomen 4 bilj., als: 
I). v. d. Plas. te Hardiiiksveld, ƒ 18,784 
L. A. v. Haait», » Sliedrecht, » 18.400 
P. II. Bakker, • Eni|icl i 17,447 

hrujrgen, .1 Waddinksveen. » 16.640 
n herstel van de Lanils-
ged. '84; ingek. 15 bilj., 

G. P.' v. d. Berg. te" Ried. 20.0(H) a ƒ15.75, 
35,000 a/'14.95. 70.000 a/'14.25. 20 000 a ƒ 12.75, 
10,000 li / 13.60. CO.OOO k ƒ 11.10. 

Waalsteen 
Venneulen en V'. d. Meij te Leeuwarden. 

500,000 a ƒ 16.85, 100.000 a ƒ14.50. 175.000 a 
ƒ15.00. 150,000 a A 16.55. 

Van Aleuts en Terwin.lt. te Arnhem, 600.000 
a /'17.10. 200.000 a /13.63. 

A. J. v. .I.Meij, te Berlikinn. 100.000 it ƒ 17.50. 
W a p e n v e l d . 2 April: het bouwen eener school 

voor 250 leerlingen eu bet bouwen van een 
brau.lspuitliiiisje: 

school branilsp. massa 
huisje. 

G. vanirimcn, Zwolle, ƒ 12,1)00 ƒ 400 ƒ 
L. IJzerman, lieerde. '» 11.047 » 300 » 
F. W. Geurde, Apel

doorn. » 11.250 
II. Mouw, Apeldoorn. » 11.103 
J. Westerink, Epe » 10.883 
E. Gioenink, Stecnwijk, » 10.750 
F. Schipper, Gene-

lnuiden, 11 10.747 
J. Hesseling, Mep|iol, » 10,647 
gegund. 

. Soest, te 
W. P. Teeuwisse, • 
W. Westinaas. , 
.1. Boormeester. . 
C. Meijers, 
•I. C. I'ielersen, » 
M. L. v. Spanje, „ 
W. F. I'. v. ,j, Grijp. 
I. H. Werder Jz., 
Wed. G. Camesie & Co., • 

en B. de Baan... 

's-Hage, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

Rotterdam, 
's-Hage, 
idem 
idem 
idem 

ƒ 50.370 
» 50.25» 
» 60 212 
» 58,100 
» 55,1183 
» 55,300 
» 55.275 
» 55 200 
» 54.670 
» 54,220 
» 54,000 
» 53.080 
• 53.878 
» 63,268 

. 600 
300 

> 340 

1 474 
. 400 

' 13.31)0 
12,346 

11,850 
11,583 

M. Houtman 
F. I'. de Haas, 
L. Tromp. 
Tom en Van Bergen 

Henegouwen. I idem » 53,150 
t1.11.1seu . 3 April: het bouwen van eene kerk 

met toren en het verbouwen der B. K. pastorie, 
onder beheer van den architect A. Tepc; ingek. 
20 l.ilj., als: 

tc Santpoort, 
> Nieuweramstel 
» Utrecht, 
• Siest, 
» H i l v e r s u m , 
11 Blisseln, 
11 llilvel-smn, 
11 idem, 
11 l'trrcht, 
t idem, 
1 idem, 
» idem, 
» idem, 
.i idem. 

idem 

R „ 
lampei-. 
Van Vloten. 
H. Schadewijk 
A. Keen, 
K laarwater, 
B. Schadewijk, 
P. Andriesse 
W. Ticiers. 
G A. Ebseiss. 

..,«"•>. Wolf. 
11,223 G van Zeeland 

J Janssen. 
H. G. I'rijlink, 

11.221 Tl,. Niéuw-boer 
11.04- -

W.rki tm. 2 April: het stichten eener school p - —r' — 
met oniierwijzei-swunitii 
gek. 7 bil., ils: 
P. Kampman en 
.1. Srnil, te Hiuiloloo|.cu 
II. .1. v. d. Meiden, » Molkweriiui, 
W. J. Gijzen. Wouil-

seiul 'en Koornstra» Kouduin, 
A. K. Spijksma, n Parraga, 
D. v. d. Wal. » Workuiii, 
R. v. d. Weide, » Wons, 
.1. J . de Jong, 1 Koudiim 

l l r i r t u h a v r n 
leeren van een 

Wed G.Camesie'.&C». Rotterdam 
A. C. \ink. » Utrecht 

iu 't Heidenschap; in-
Vlasman, » Bodegraven 

. van N-baik, » Utrecht 
L. de Runt, ,, Btissem, 

Arnhem, 3 April: het maken 
voor remise, kantoor en wonin ...... A \ iV . woiiiug icn iienoeve 

' 8563 
8100 

^ gebr. v. Baaien, 

7277 •'IU';"' B ^ e n 

" " " I J l-Hnrk, 

ƒ 120.300 
» 118.000 
» 117,644 
» 114.700 
» 113800 
» 112.07O 
» 112.808 
» 112.408 
» 112.400 
» 112.000 
» 100,(100 
» 100,800 
» 108.000 
• 107.060 
> 107,720 
1 107,000 
. 106.86» 
1 103878 
» 101.000 
» 80.540 

van een gebouw 
ten behoeve 

bilj 
te 

~ , —., — • • | S , I O I 
2 April: bet dempen en rio-j ,. T „ 
•dccltc sloot langs den ffin-j^jj0» „ u t II l l l l l -

ter lengte van 340 M.: minsle inscbr. I P. I nderts. 

als 
Arnhem, 

idem 
idem 
idem 

Oosterbeek, 
Arnhem, 

idem 
Utrecht 

ƒ 10.222 
» 18.5U5 
» 18,290 
» 17,030 

11 16,880 
» 16,845 
» 16,724 
» 15.300 
» 16,300 

het Verbouwen van den 

nenwi 
was G. Keij, ti' Rotterdam, voor ƒ 5050. | Ramin 

nersen-op-Zoom, 2 April: het maken van l _ . .. 
veissihillenile duikers, waterleidingen en auilere I r s e m . .) April . . ..... 
werken, ten bel ve van den aanvoer van vorsch poi.ie.-nt.'t.>rt-n cn het vernieuwen van den vnor-

I water „aar de oesterputten, en bet maken v a , . 1 ? ™ ' . k » * - "<"{".r '"' l""• , . u , n ^ " 

» 'ecnehad-en-zwen ichting in de Nieuwe Haven, j W l t ' l z - te Oterleek; ingekomen 7 
Mrhlrdum. 1 April: dc levering van 50.000 •, aldaar: ingek. 8 bilj.. als: l i i ' n ' n ' 

HL gaskolen aan de stedelijke gasfabriek: ge- j J. II. Raaijmakers. te Wouw, f 30,900 | 
guild aan W. Boven & Zn, te Rotterdam, I C. Bastiaansen. .. Biugen-op-Zoom.» 30.514 I "»"<'»• 

» Heelde, » 30,000 
» Grave, » 37,850 

Slikkerveer, » S7.800 

aan .. 
New-Pelton, ii /' 0.56 per III 

AnsersCeert, 1 April: het vet beteren van 
rioleering m de stalfen A en B te A sfixtrt, 
onder het hel ' der genie: ingek. 6 bilj., ah-
Iz. de lliillu. Zuidzaiid,-, 
G. Prins, Ainersfixirt. 
C. Fiimnholl'. Wijk-bij-Duurstede, 
P. Boks, Amersfoort. 
J. II. Boks. idem 
W. V. d Kixtij, idem 

H u i d e n . 1April: hel bouwen van 
met onderwijzerswoning, aldaar; 
18 bilj., als: 
H. Henderiks en 

M. Cramer, te Hihmnm, 

ƒ 2440.70 
» 2417 
» 2346 
» 2327 
» 2265 
» 2180 

eene school 
ingekomen 

.. d. Koolwijk, 
J. Ilillen. 
J. Smit VIL 
J. J. Hornstra. 
II. .1. Horsten. 
II. Hoogendoorn Cz., . 

Arnlirm. 2 April: 

te U n e m , 
a idem 

idem " V'é ,. 
•I. en Joh. Timmerman, » N.-Niedorn. 

11 1 : 1 1 1 " - U n e m , 
Beemster, 

Win. Bakket, 
BergenopZoom.» ::4.102 »• d. Lippe, 

idem • 34,187 1'. Nioiiwstad, 
Giesendam, 33,600 1 gegund, 
lo. bet verbeteren van I M a d - V i i l l c n h o v e , 

rdiepen van de 

Piirmereinl, 

/ 3100 
,, 3060 
11 2050 
•I 2945 
» 2875 
» 2779 
» 2660 

. . , - . . p . » . •<•. net leroeieren van 
den ziekenstal en stal voor ollicierspaarden te cn 
Arnhem, onder bet beheer 

I bilj.. als: 
I J. II. Stevens. 

der genie; ingek. 4 

• Limpcr. Nicuwetaiustel. 
ƒ 25.916 

A. en N. W. v. Daali 
J. v. Toll, 
G. II. v. ,1. Heijden, 

het herstellen der bakovens 

f 6490 
'» 5508 
» 5330 
» 4890 

iu de mili-SKf lno ' , • ' i lï o . i- iei iei i uer iiaKovens m de 111 
2o,800 tune bakkerij te Arnhem; ingek. 3 bilj., als: 

werken; ingekomen 6 bilj, at , 
!• , i n l ' te Hardiiiksveld, 

E. Hos A l , „ Dordrecht, 
h 8. de Boer, > Lemmer, 
P. tiel eu Blocks, » Zwolle, 
T. Schipper, f » Genemuiden, 
F. A berson, Stecnwijk 

cn .1. Otteu, » Meppel, 

3 April: het vergrooten 
haven met bijkomende 

ƒ 49.990 
» 48,000 
» 45.900 
» 45,870 
» 44,907 

» 44,855 

H IJ V O E G S E L 

D E O P M E R K E R 
van ZATERDAG 12 APRIL 1884. 

A A N K O N D I G I N G E N 
V A N 

AANBESTEDINGEN. 
I H N M I H C 1 5 A p r i l . 

L e l d e n , to 11 uren, in flft ilflWlinrfl: ln*t houwen van .1 woon* 
huizen in de Haverzak lam i. Inl. bij den architect \V. C. Mulder, aldaar. 

A m M e r d f t n i , te 11 uren, ten kantore der Nederlandsche !Inuw-
mautschappij: het aanlegen van weghaneu in den Hiiiiiendijksche-
Buitenvehlei-schen polder. 

'•-Hage, te VI uien, door het ministerie van koloniën: perc. 1, de I 
levering van gegalvanisi-erd-ijzeren platen, nokstukken, haken, klink- ' 
nagels en ringen; perc. % haidsteenen ti-ottoiibanden, ten behoeve der j 
Batavïasclie liavenwei ken. 

Amaterdttin, te 12 uren, door burg. en weth.: lo. bet sloonen van de ' 
Korenbeurs op het Damrak, lid. hij den directeur van publieke werken, 
raadhuis, kamer no. M ; 2o. het verrichten van haggerwerken in \ 
grachten, slooten en balkliavens binnen de gemeente, ged. '84. In), op J 
net bureau der stadsreiniging, O.-Z. Voorburgwal 20Ö. 

K u i l e n b u r g , te li uren. d<x>r burg. en weth.: het amoveeren van 
oude gebouwen en het houwen van een schoolgebouw- met 6 en eer. 
met 8 lokalen, met de bijbehoorende sjieelplaatsen. Inl. bij den ge-
meenteaivhitect L. Sillevis. 

Utrecht» te 1 uur, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: de levering van de verbruiksartikelen, 
benoodigd van 1 Mei '84—HO April '85. 

W - u i / « m i , te 1 uur, door burg. en weth.: lo het tot 5 lokalen 
vergrooten en verbeteren van de Noordei-school; 2o. het bouwen van 
eene school met 4 lokalen en het vergrooten en verbeteren ran de 
onderwijzerswoning hij de Zuidersrhool. Inl. hij den architect T. C. van 
der Sterr, te Hoorn. 

'H - l l age , te 1 uur, door burg. en weth.: lo. (aanbesteding) het 
rioleeren en hei-straten van het verlengde gedeelte der Hugo-de-Croot-
straat: 2o. (herbesteding) het vergrooten van de school voorlager 
onderwijs aan de Verlcngde-Hadhuisstraat. te Scbeveningen. 

W l e r l n g e n , door het heemraadschap Wieringen: de levering van 
p. in. 250 M 3 grint, vóór 1 September '84. 

R o t t e r d a m , in het Timmerhuis: de levering van tot uitbreiding 
der drinkwaterleiding beuotKÜgde gegoten-ij zuren buizen, tot een ge
zamenlijk gewicht van 373,612 KG. 

H'eensdatt, 1 « April. 
fcronlntten, te 10 uren, in de hureaukamer van den hoofdopzichter 

van fortilicatien: het éénjarig onderhoud der kazerne- en andere ge
bouwen en wei ken te fïroningeii. Raming ƒ 3700. Inl. bij den eerst
aanwezend-ingenieur, te Zwolle. 

Amsterdam, te 11 uren. door den directeur en commandant der 
marine: de aanbouw en de uitrusting van 2 werkvaartuigen, ten dienste 
van de Koninklijke Nederlandsche Marine. 

Breda, te 11 uren, in het Hof vau Holland: lo. het éénjarig onder
houd van de kazeniegebouwen enz., te Ui-eda (Raming ƒ 7800); 2o. 
idem van de Kon. Mil. Academie (Raming /5250); 3o. het bemetselen 
van stoomketels enz. in het hoofdgebouw dor K. M A . (Raming/' 1650). 

Willemstad , te 11 uren, in de Oranje-sociëteit: het éénjarig onder
houd lo. van de kazeniege hou wou, 2o. van de werken, aldaar. Inl. op 
hel bureau dor genie, aldaar. 

R s i e n b u r g , te 11 uren, door burg. cn weth.: de levering van 140 
stère grint eu 40 stère grintzand. 

Hlokzijl , te 12 uren, door K. Keuter: het sloopen van een woon-
en winkelhuis en het bouwen van een nieuw woonhuis. Inl. bij den 
architect 11. Rouwkema. 

l'trecht, te 2 uren, aan het bureau der Nederlandsche Tramweg-
maatschappij: het bouwen van een gebouw, waarin locomotiefremise, 
wachtkamer, bureau, bergplaats enz, op hot emplacement te Drachten. 

Woireriniiijk , te 2 uren, door het best. van het waterschap Oud-
Wolfertsdijk, in de herborg van C. van Strien: de leveling van MX) M 3 

onderhoudsgriiit ou 70 M 3 grint voor aanleg, te levemi op de kade aan 
het Wolfertsdijkscheveor. 

D o n d e r d a g , 1 7 A p r i l . 
Leeuwarden, te 10 uren, aan den Areudstuin: het éénjarig onder

houd der kazemegebouwen enz. te Leeuwarden. Inl. bij den eerstaan
wezend-ingenieur, te Zwolle en den opzichter van fortificatiën, te 
Leeuwarden. Raming ƒ 3800. 

H a a r l e m , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van bet prov. best.: lo. het vernieuwen van het plankier ( 
tusschen het Wierhoofd en het einde der jachthaven, behoorende tot de 
werken dor Rijkszeebaven het Nieuweiliop. Inl. bij den hoofdingenieur, 
te Haarlem en den ingenieur Wekker, te Alkmaar. Raming ƒ 30,000; 
2o. het verhoogen van den buitenl>erm van het zuidelijk gedeelte 
der Pettemer zeewering. Raming ƒ 36,000. 

Aimtterdam, te 11 uren, aan het directiegebouw der marine: dc 
levering bij de directie tc Willemsoord van verschillende benoodigd-
heden, in 4'J perceelen. 

Oont-en-Wentbarendrecht, te I I ' , uren, door burg. ou weth.: 
het verbouwen en vergrooten van de openbare SCIHWI in do kom der 
gemeente, met bijlevering der bouwstolïen. Inl. bij den architect A. 
Visser Kz., te Zwijndrecht. Aanw. 15 April, te ö'/j uren. 

E m m e n , tc 12 uren, door de directie van bet Oranjekanaal: het 
afbreken van 3 oude en het bouwen van 3 nieuwe draaibruggen over 
het Oranjekanaal boven sluis no. IV. Inl. bij den hoofdopzichter J. 
Lokker, te Kmmen. 

Woerden , te 1 uur, in de vooimalige Inlirmerie: het éénjarig onder

houd der werken en kazernegebuuwen enz., te Woerden en te Wieriker-
schans. Inl. bij don oerst-aanwezend-ingoniour, te Utrecht. 

V r i j d a g , I M A p r i l . 
M i d d e l b u r g , te 10 uren, door het ministerie van'waterst. enz., aan het 

gebouw van het prov. best.: het vernieuwen van een gedeelte houten 
beschoeiing van het natte dok te Vlissingen. Inl. bij den hoofdingenieur 
in het lie district, te Middelburg ou bij den ingenieur, te Vlissingen. 
Raming ƒ 4000. 

M i d d e l b u r g , te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz, aan 
bot gebouw van hot prov. bost.: hot doen van herstellingen en ver
nieuwingen aan- en het veiMiiallen van de Tonnenhrug over het natte 
dok te Vlissingen. Inl. bij den hoofdingenieur iu het 11e district, te 
Middelburg en bij don ingenieur, te Vlissingen. Raming ƒ 2525. 

'•-Honcli, te 10'j uren. door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van bet prov. best.: het verrichten van haggerwerken 
tot liet onder-proliel-biengen van liet gedeelte van bet kanaal de 
Zuidwillemsvaart, in de prov. Xoordhrabant. Inl. bij den hoofdingenieur 
in het (ie district, den arroiidisseiiientsingeiiieur Kourenaer, beiden te 
's-Hoseh, on bij don opzichter Ponirnée. te Aarlerikstol. Raming / 7930. 

Zwullerkerspel. te li',» uren, door het gemeentebest.: bet leveren 
van 400 M 3 grint, ten behoove dor kunstwegen. 

L e e u w a r d e n , te 12 uren, ten geinoeutehuize van Leeuwarder ad oei: 
lo. het slatten en uitbaggeren van de Stienservaart. over eene strekkende 
lengte van p, m. 6466 M.; 2o. het slatten van de Hritsumeivaait, ter 
lengte van p. m. 139 M. Inl. hij den gemeenteopziclitor L . li. Wesselius, 
te Huizuiii. Aanw. 15 April, te 11 uren. 

I » e B i l t (Utrecht), te 12 uren, door burg. en weth.: hot bouwen van 
een postkantoor, tevens woning voor don directeur, gemeentehuis en 
veldwachtei*swoning. 

' a - l l a g e , te 1 uur, door hot ministerie van waterst. enz., t e n 
behoeve der Rijkstelegraaf: de aanleg van eene telegraallijn langs den 
Staatsspoorweg tusschen Groningen en Delfzijl. Raming / 3130. 

Z a t e r d a g , I » A p r i l . 
G a r l c h e m , te 10 uren, op het bureau der genie: het éénjarig 

onderhoud lo. van de kazernegobouwen enz., aldaar (Raming /' 3600); 
2o. van de werken te Gorichem en forten benoorden Waaien Morwede 
(Raming ƒ 6590); 3o. van de werken en gebouwen te Woudricliem en 
te Loevestein en forten bezuiden Waal en Morwede (Raming / 5s00). 
lui. bij den eerstaanwezend-ingenieur. aldaar. 

Mitkkiini, te lO'/j uren, door burg. en weth. van Wonsei-adeel: het 
verbouwen van de hoofdwacht te Makkum. Hestek ligt in De Prins. 

Lot lietn , te 12 uren. in Het Wapen van Leiden: hot bouwen van 
eene villa. Inl. bij den architect Nic. Molenaar, te 's-Hage. 

M e h e r p e m e e l iG.), te 12 uren, door burg. en weth.: het verbouwen 
van het schoolgebouw en de levering van het schoolariieubleinent. Inl. 
bij den gemeentearchitect te Rarneveld. 

Amitterdam, te 12 uren, in het café Vondel-paviljoen: bet bouwen 
van 3 woonhuizen met kantoorlokalen, op een terrein aan den Overtoom 
en hoek Kostorstraat, te Nieuweramstel, met de levering van alle 
materialen, arbeidsloonen enz. Inl- bij don architect Kd. Cuypers, 
Prinsengracht 971. te Amsterdam. Aanw. 15 April, te 2 uren. 

K r a u w , to 12 uren, door hot gemeentebest. van Idaarderadeel: de 
levering van 300 stère riviergrint en 40 stère harde puin. 

W e i t k a p e l l e , te l uur, door burg. en weth.: hot verbouwen en 
uitbreiden der gemeenteschool met bijbehoorende werken. Inl. bij den 
burgemeester. 

A m s t e r d a m , door het best. van het Kinderziekenhuis, in Maison-
Stroucken: het bouwen van een kinderziekenhuis te Wijk-aan-Zee, 
volgens ontwerp van de architecten Schill en Haverkamp. Aanw. 
15 April. 

W a r t e n a . door den koopman A. Jaarsrna: het bouwen vaneen pak
huis en het vergrooten van zijn woonhuis. Hestek en teekening liggen 
bij A. Langhout, aldaar. Aanw. 16 April, te 11 uren. 

M a a n d a g , 2 1 A p r i l . 
' a - H a g e , te ll' /j uren. door hot ministerie van waterst. enz., aan he t 

gebouw van het prov. best.: lo. liet vernieuwen van een vak steen-
glooiing aan don Oudelaiidscheu zeedijk aan de zuidzijde van Goede
reede. Inl. bij den hoofdingenieur in hot 10e district, te 's-Hage, den 
ingenieur in het noordelijk arrondissement van het 10e district, te 
Hrielle en den opzichter Ualohout, te Goedereedo. Raming ƒ 13,700; 
2o. het bestorten van de Hoornsche hoofden aan don Oudehoornschen 
zeedijk, behoorende tot de zooworken in Ziiidhollaud. Inl. bij den 
hoofdingenieur in het 10e district, te 's-Hage, den ingenieur in het 
zuidelijk arrondissement van het 10e district, te Brielle en don opzichter 
Kooreman, te Nieuwenhooni. Raming ƒ 10,000. Aanw. van beide werken 
15 April. 

A i t i h t t e r d a m , tc 12 uren, door burg. eu weth.: lo. het gewoon onder
houd van- en het verrichten van herstellingen ged. '84 aan sluis- en 
waterwerken, seheepvaartinrichtingen enz.; 2o. het bouwen van steenen 
en houten wallen, en het geWOOO onderhoud van- en het verrichten 
van herstellingen aan wallen, riolen, openbare waterplaatsen, voisch-
waterbakken enz.; 3o. hot sloopen en vervoeren van do houten loods 
(tijdelijk schoolgebouw) in do Plantage en hot wederoprichton er van 
op een terrein aan de Harendsstraat. 

D e n B u r g (op Tossed), te 12 uren, door den ontvanger der registratie 
en domeinen, in Do Vergulde Kikkert: het maken vanalwateringslooteii 
in de Nederlanden eu de vlakte der Sliil'terbollen (perc 13 eu 14 dor 
Staatsduin- eu mientgroriden op Tessel), met bijbehootviide werken en 
leveringen. Aanw. 17 April, te 10 uren. door den opziener der domeinen. 

C t r e r h t , te 2 uren, in De Geldorsehe Bloem: het sloo|ien van een 
achterhuis met schuur, en het bouwen van een nieuw achterhuis met 
schuur op de hofstede, bewoond door A. van den Berg, nabij de Heem-
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stede, onder Houten. Inl. bij den architect E. G. Wentink, te Schalkwijk. 
Aanw. te 10 uren. 

D i n s d a g , 22 A p r i l . 
D o e s b u r g , te 11 uren, in het Hof Gelria: het éénjarig onderhoud 

van de kazernegohouwen. de werken enz., aldaar, lnl. bij den eei*st-
aanwezcnd-ingenieur, te Zutfen. 

Roermond. te 12 uren, op het bureau der genie: het éénjarig 
onderhoud vah de kazernegebouwtn enz. te Roermond, lnl. bij den 
oplichter van fortilieatiën. te Roermond. Raming/ 4700. 

F i l i p p i n e , te 2 uren, dooi- het best. der waterkeering van den cal. 
Stad-Kilippinepolder, in het gemeentehuis: de gewone onderhouds- en 
vernieuwingswerkeii aan de waterkeering van dien polder. Aanw. 15 
April, van 10—12 uren en 18 April, van 11—1 uur. 

W o e n s d a g , 2 3 A p r i l . 
' s - l l a g e , te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz.: het 

maken van 8 dwarskribben onder de gemeente Reenen, aan den rechter
oever van den Nedorrijn, tusschen do kilometerraaien 57 en 58. Inl. 
bij den hoofdingenieur Van der Toorn, te 's-Hage, bij den ingenieur 
Castendijk, te Utrecht en bij den opzichter Hoeree, te Wageningen. 
Aanw. 16 April. Raming / 8500. 

K a a r d e n , te 11 uren, in de kazerne Oud-Molen: lo. het éénjarig 
onderhoud der werken langs de Vecht van Muiden tot Hinderdam. 
(Raming ƒ 44001: 2o idem der werken en kazernegebouwen langs de 
Vecht van Kijkuit tot Maarseveen (Raming f 3:100); Ho. eene verving 
van de werken en kazcriiegebouwen te Nieuwcsluis (Raming /' 1340). 
lnl. bij den eerstaanwezend-ingenieur, te Naaiden. 

W i l l e m s o o r d , te 11 uren, door de cireetie der marine: het ver
nieuwen van leiendaken, goten, hoekkepers en nokken, en liet herstellen 
van de houten dakboschieting enz enz. boven het takelmagazijn en 
boven het vietualieinagazijn. in 1 perceel. Aanw. 21 en 22 April. 

N a a H t r h hl . te 12 men. op het bureau der genie: lo. het éénjarig 
onderhoud van de kazcriiegebouwen enz. te Maastricht (Raming ƒ 6650); 
2o. eene verving van kazernegohouwen enz. te Maastricht (Raming 
/ 1000). Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur te Nijmegen. 

K o f f t u n r d , te 12 uren, door burg. en weth.: het verlagen van 
de bestrating in de Witheerensteeg en het opnieuw bevloeren met 
klinkermop. onder bijlevering van materialen enz. Aanw. 15 April, te 
11 uren. 

R o t t e r d a m , te 1 uur, door burg. en weth.: lo. het maken van 4 gas-
kuipen met bijbehoorende werken, ten behoeve der gemeentegasfabriek 
aan den Oostzeedijk. Inl. aan het Timmerhuis. Aanw. 17 April, te 
11 uren; 2o. het bonwen van een school met woning 'aan Jde Rem-
brandtstra.it. Inl. aan het Timmerhuis. 

W a g e n l n g e n , te 1 uur, door burg. en weth.: liet houwen van eene 
onderwijzerswoning aan de Dijkstraat iu N'ieuw-Wageningen, niet de 
tovering der materialen. Inl. bij den gemeenteopzichter S. Bitters, 
Aanw. 21 April, te 10'/, uren. 

D o n d e r d a g , 2 4 A p r i l . 
M i d d e l b u r g , te 10 uren, door het prov. best.: het verrichten van 

eenige buitengewone herstellingen aan don straatweg van 'sRiiks-
grooten weg bij Breskens naar Niouwvliet. Inl. bij den hoofdingenieur 
van den prov. waterstaat, te Middelburg, bij den ingenieur, te Neuzen 
en bij den opzichter Mulder, te Breskens. Aanw. 18 en 21 April. 

' s - H o s r h , te 10 uren, ten raadhuize: lo. het maken der gebouwen 
en bijkomende werken voor het stoomgemaal aan den Groote-Hekel. 
Raming / 33,000; 2o. het doen van herstellingswerken aan de gebou
wen, behoorende tot liet gemeentehuis. Inl. bij den gemeentearchitect. 
Aanw. van no. 1, 17 en 10 April, te 10'/3 uren, van no. 2, 18 April, 
te II uren. 

D l n t c l o o r d , te 11 uren, door burg. en weth.: het vei bouwen en 
vergrooten der le openbare school. Aanw. 17 April, te 11 uren. 

H a a r l e m , te 21/, uren, door burg. eu weth.: het maken van eene 
nieuwe brug aan de Loidschevaart vóór dc Prins-Hendrikstraat, met 
•ijhehoorenile houten schoeiingen en bestratingen, lnl. aan het bureau 
der gemeentewerken. Aanw. IS April, te 10'/. uren. Raming j 23,000. 

H e l m o n d , te 3 uren. door Gebr. Van Thiel, bij Wed. Van der 
Linden: het houwen eener stoomlinnenweverij en annexe gebouwen, 
met bijlevering der materialen. Inl. bij den architect M. Dreesen, te 
Helmond. Aanw. te 10 uren. 

N e u z e n , te 3 uren, door het best. der waterkeering van den cala-
miteusen polder Nieuwe-Ncuzen, in het Nederlandsch Logement: het 
maken van werken tot verdediging van den oever van dien polder. 
Aanw. 17 April, van 1 tot 3 uren en 21 April, van 3—5 uren. 

A r n h e m , door het prov. best.: lo. het verrichten van eer.ige ver
nieuwingen en herstellingen aan de prov. gebouwen te Arnhem in'84; 
2o. het van-buiten-verven der prov. gehouwen te Arnhem in '84. lnl. 
bij den opzichter van den prov. waterstaat A. J. Groenen, te Arnhem. 

V r i j d a g , 2ft A p r i l . 

M i d d e l b u r g , te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: lo. het verrichten van werken aan 4 
der strandhoofden aan de Oude-Hoeve, aan de noordkust van Schouwen. 
Inl. bij den hoofdingenieur in het He district, te Middelburg en bij den 
ingenieur, te Goes. Raming ƒ 12,600; 2o. het op-diepte-brengen van 
de haven te Breskens. Inl. bij den hoofdingenieur in het 11e district, 
te Middelburg en bij den ingenieur, te Vlissingen. Raming f 2400; 
3o. het wegruimen van grond uit de buitenhaven van Neuzen. Raming 

{ 7580; 4o. het maken en inhangen van een paar sluisdeuren voor het 
anaal van Neuzen. Raming ƒ 7370; 5o. het maken van werken aan 

de hoofden III en IV op den oever voor Neuzen. Raming/4200. Aanw. 
van alle werken 17 en 19 April. 

B u r g (Zeel.), te 11 uren, door het best. der waterkeering van den 
calamiteusen Burg-en- Westlandiiolder, in het gemeentehuis: het herstel, 
de vernieuwing en het onderhoud, tot 30 April '85, van de aarde-, 
kram-, rijs- en steenglooiingwerken aan de waterkeering van genoemden 
polder. Aanw. 18 en 21 April, van 10—12 uren. 

•MJniegen, te 3 uren, in het Hotel-Faazen: het bouwen van 2 aan-
eengebouwde heerenhuizen (dubbele villa) op een terrein hoek Spoorstraat 
en Kronen burgersingel. Inl. bij de architecten P. 11. Seheltcma en J. 
Knoops Jr., aldaar. 

Edani, te 3 uren, door burg. en weth.: het maken van 2 houten 
alanshruggeii voor de vaart Kdam—Monnikendam, met bijbehoorende 

werken, lnl. bij den gemeentearchitect A. W. Reijnders. Aanw. 22 
April, te 21/. uren, te beginnen met de Rietvmksbrug. 

Z a t e r d a g , 2f f A p r i l . 
F r a n e k e r , te 11 uren, door het dijkshest. van het waterschap Vijf-

Deelon-Zeedijkon-Biniieiidijks. in het Stationskoffiehuis: lo. het f-erhoogen 
en verzwaren van den zeedijk in de gemeente Barradeel, over eene 
lengte van 2430 M.; 2o. het aanleggen van 1200 M. steenglooiing in die 
gemeente en het verhoogen en verzwaren van den zeedijk daarnevens; 
80, het verhoogen en verzwaren van den zeedijk ten noorden van 
llarlingen, over eene lengte van 55 M. Aanw. 18 April, te 9 uren. 

M a a n d a g , 2 9 A p r i l . 
' s - l l a g e . te l l ' / t uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 

gebouw van het prov. best.: het bezinken en bestorten van den oever 
vóór den kleinen Paralleldam aan de oostzijde der buitenhaven van het 
Voornsche kanaal, te Helvoetsluis. Inl. bij den hoofdingenieur in het 
10e district, te 's-llage. Aanw. 21 April. Raming ƒ12,500. 

D i n s d a g , 2 » A p r i l . 
G r o n i n g e n , te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van den 
Dollardsdijk en van de landpunt Reide. Inl. bij den hoofdingenieur en 
den ingenieur, te Groningen. Aanw. 22 April. Raming / 2739 per jaar. 

W o e n s d a g , 30 A p r i l . 
' s - H a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz: lo. het 

verrichten van baggerwerk in de Amer. en het herstellen en onder
houden van de werken op het bovendeel dezer rivier aan de monden 
van het Oude-Maasje en de Douge, van 1 Juli '84—30 Juni '85. Inl. bij 
den hoofdingenieur Van Uieson, te 's-Hage. Aanw. 23 April. Raming 
ƒ 9700; 2o. de verruiming van den bovenmond van de Botlek, tusschen 
de kilometerraaien 147 en 149. Inl. hij den hoofdingnieur van Diesen, 
te s Hage en bij den ingenieur Leemans, te Rotterdam. Aanw. 23 
April. Raming f 29,040. 

V r i f d t i g , 2 M e i . 
M i d d e l b u r g , te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: de voortzetting der verbetering van de 
vestinggracht voor het front VI—VII der vesting Neuzen tot ligplaats 
van schepen, behoorende tot de werken van het kanaal van Neuzen, 
lnl. bij den hoofdingenieur in het 11e district, te Middelburg en bij 
den ingenieur, te Neuzen. Aanw. 24 en 26 April. Raming /' 11,220. 

' s - H e s c h , te lO'/j uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: lo. het met voorhanden bazaltsteen 
bezetten van den hoogeir oever langs de zuid westzijde der haven te 
Moerdijk. Aanw. 25 April. Raming ƒ 1980. 

' s - l l a g e , te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: de aan
leg en het herstellen eu verbeteren van Rijkstelegraallijnen in de 
afdeeling Rotterdam, in 2 perceelen. Raming: perc. 1 f 2300. perc. 
2 f 840. 

D i n s d a g , 41 M e i . 
G r o n i n g e n , te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best,: het maken van plankbeschoeiing met 
steenstapeling langs den kanaalhoord van den Rijks-groot en weg van 
Groningen naar Delfzijl, lnl. bij den hoofdingenieur, den ingenieur 
en den opzichter Raammaker, allen te Groningen. Aanw. 29 April. 
Raming /' 15,750. 

A m s t e r d a m , te 1 uur, door het R.-K. parochiaal kerkbestuur »H. 
Nikolaas binnen de Veste", in d'Geelvinck: net bouwen van eene kerk 
met 2 torens en koepel, aan de Prins-Hendrikkade, aldaar. Inl. bij den 
architect A. C. Bleijs, Haarlemmer-Houttuinen 79, aldaar. Aanw. 22 
April, te I uur, bijeenkomst in d'Geelvinck. 

W o e n s d a g . 7 M e i . 
' s - H a g e , te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het ver

richten van heistellingen en vernieuwingen aan de Rijksrivierwerken 
op het Zwartewater, van 21 Juli '84—30 Juni '85. Inl. bij den hoofd
ingenieur Van der Toorn, te 's-Hage. Aanw. :*0 April, te 93/\ uren. 
Raming j 4950. 

W o e n s d a g , 1 4 M e i . 
' s - l l a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: lo. het 

verrichten van heistellingen en vernieuwingen aan de Rijksrivierwerken 
in de Noord, de Jude-Maas, het Mallegat. de Dortsche Kil en het Spui, 
van 1 Juli '84—30 Juni '85. Inl. bij den hoofd ingenieur Van Diesen. te 
's-Hage, bij den ingenieur De Bruyn en den opzichter Korevaar, beiden 
te Dordrecht. Ainw. 7 Mei. Raming /'2U.400; 2o. het verdiepen van 
het benedendeel van de Dortsche Kil, tusschen de kilometerraaien 128 
en 130, onder de gemeente Dubbeldam. Aanw. 7 Mei. Raming ƒ 34.000; 
3o. de hei-stellingen cn vernieuwingen aan de Rijksrivierwerken op de 
Boven-, Beneden- en Nieuwe-Merwede, van 1 Juli '84—30 Juni '85, in 
4 perceelen. Raming reep.: ƒ 26,960, f 10,580, ƒ 32,240. 1 24,650. Inl. 
bij genoemden hoofdingenieur en bij de betrokken opzichters. 

W o e n s d a g , 21 M e i . 
' s - l l a g e , te 11 uur, door het ministerie van waterst. enz.: het ver

richten van herstellingen en vernieuwingen aan de Rijksrivierwerken 
op den Geldersche-IJsel, met het onderhoud van 1 Juli '84—30 Juni 
'85, in 3 pérceélen. Inl, hij den hoofdingenieur Van der Toorn, te 
's-Hage en bij den ingenieur Ramaer, te Kampen. Aanw. 14 Mei. 
Raming resp.: ƒ 12,740, ƒ 13,900, ƒ 20,400. 

' « - H a g e , te 12 uren.' door het ministerie van waterst. enz., ten 
dienste der Staatsspoorwegen: lo. het maken van eene bergplaats voor 
brandstollen en een privaatgebouw, benevens het aanleggen van gas
leidingen cn verdere werken tot uitbreiding van het station Zwolle, 
lnl. bij den hoofdingenieur der S.S. te Zwolle. Aanw. 13 en 14 Mei, te 
11 uren. Raming ƒ 16,200; 2o. het maken van een hoofd- en neven-
gabouw met bijkomende werken op het station Geldermalsen (lijn 

ordrecht—Kist), lnl. bij den eerstaanwezend-ingenieur, te Arnhem en 
bij den sectieingenieur, te Gorichem. Aanw. 13 en 14 Mei, te 11 uren. 
Raming ƒ 184,700. 

O p I n h e t b e s t e k b e p a a l d e n d a t u m . 
' s - H a g e , door den architect 11. Wesstra Jr.: het bouwen van 22 

woningen voor den werkenden stand te 's-Hage. 

A F L O O P 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
' s - G r e v e l d u l n - R a p e l l e , 1 April: het bouwen 

van eene kerk voor de Chr. Gei eform. gemeente, 
onder beheer van den bouwkundige A. .1. Groot
huis, te Sprang; ingek. 11 bilj., als: 
W. Nieuwenhuizen, te Sprang, ƒ 7475 

's-G ra ven moer, » 6734 
Kapelle, I 6699 
Waalwijk, » 6510 

6490 
6440 
(1200 
6095 
6042 
5996 
5738 

M. de Jong. 
J. M. de Jong, 
G. v. Huiten, 
M. Reuvers, • Baardwijk, 
J. v. d. Meijs, » Bezooion, 
C. v. Campen, » Kapelle, i 
A. Michaels, » Loonschendijk, 
(!. Michaels, » Vrijhoeven-Kap., 
J, Schuier, » Raam^donk, 
C. N. Kleinloog, » Vrijhoeven-Kap., 
gegund. 

' t - H o s e n , 2 April: het verbouwen van een 
pakhuis en het daarboven bouwen van een 
woonhuis in de Ortenstraat, onder beheer van 
den architect Dobbe van Pelt; ingekomen 4 
bilj., als: 
T. A. v. Ravesteijn, te 's-Bosch, /' 9045 
IL Dirks, » idem » 8700 
L. Hurkens, » idem » 8480 
F. Dussée, l Tilburg, • 6485 

hornjuni. 4 April: het verhoogen en ver
zwaren van den zeedijk langs den Noorderleegs-
polder, onder beheer van den architect F. 
Brouwer; ingek. 5 bilj., als: 
Y v. d. Veer, te Marsum, ƒ 10,916 
A. v. d. Rol, » Oudebiltzijl, •> 10,494 
H. li. Cusveller, » Staveren, » 9,494 
J. R. Jansma, » Hallum, » 7,900 
H. J. Boetzer, » Oudebiltzijl, » 7,888 

M i d d e l b u r g , 4 April: het driejarig onderhoud 
van eenige werken bij de Oude-Hoeve, aan de 
noordzijde van het eiland Schouwen, prov. Zee
land; ingekomen 
C. Kappers, 
A. v. Popering, 
H. C. v d. Ende, 
P. Vink, 
S. Bezuijen, 
C. Bolier Cz., 

L e e u w a r d e n 

te Helder, ƒ 2 3 0 0 
idem I 2185 

* idem » 2130 
idem 1 2100 

• idem » 2100 
i idem i 2090 

idem n 2057 
idem » 2055 

• idem o 2010 
idem » 1998 

• idem l 1992 
idem 3 1950 

• idem » 1925 
• idem » 1844 

dempen van eene sloot en 
ingek. 12 bilj., als; 
te Helder, / 650 

idem » 650 
idem » 600 
idem • 595 
idem » 590 

• idem I 561 
• idem » 560 

idem » 557 
idem » 540 
idem l 540 

9 idem o 519 
idem n 518 

perc. 3, 5(10 stère brik; minste inschr. wasII. 
Litsch, lirma N. II. Porrenet, tc 's-llage, 
voor J 80(1; 

perc 4, het vervoeren en verplaatsen van 
1(1,000 hos riet; minste inschr. w l l P . d e Wilde, 
te Monster, voor ƒ 48». 

M - J a r o b l p a r ' e . hir. 4 April: het venloeren 
van 3,600,000 steen langs een gedeelte van den 
zeedijk van het waterschap Het Nieuw-llildt; 
ingek. 8 blij., als: 
Tj. v. d Zee, te St.-.lacobiparochic, ƒ 10,860 
A. Sehaafsma. 
A. J. v. d. Meij, 
II. Cusveller, 
L. Pol, 
A. v. d. Rol. 
F. Iluhoux, 
F Sehaafsma, 
gegund. 

llarlingen. 
lierlikuin, 
Staveren. 
Leeuwarden, 
Oudebiltzijl, 

idem 
llarlingen, 

10.400 
'J,500 
8.224 
7.767 
6.789 
6.756 
6,298 

sin eek. 5 April: de houw van een ijzeren 
draaibrug met twee doorvuartopeningen en 
verdere hijhehooronde weiken hij en over de 
Stadsgracht, in het verlengde van de Gedempte 
Polio en Potterszijlen; ingekomen 8 bilj., als: 
C, H. Visser 
II. T. lliesma, 
O. C. Visser. 
D. v. d. Wal, 
(i. P. de Hoer, 
II. Landstra, 
.1. A. dc Graaf, 
T. Hilarius, 

tc Sneek, 
» Hnzum, 
» Ylst. 
I Workum, 

ƒ 28,880 
» 28,785 
> 28.772 
> 28,000 

bilj., als 
te Brouwershaven, ƒ 6460 

i Bruinisse, » 5840 
* Zieriksee, » 5498 
n Noordgouwe, »> 5439 
» Ouddorp, » 5300 
. llruinisse, • 5076 

4 April: lo. de herstelling der 
waterkeering, de Nieuwe Slachte ca.; aannemer, 
0. de Jong ïz . en C. de Ruiter, te Hardiuksveld. 
voor /' 45,990. 

2o, het maken van een steenen dam bij de 
schutsluis tc Terhorne; aannemer C. de Ruiter, 
te Hardiuksveld, voor ƒ 8888. 

3o. het driejarig onderhoud der Scharsterbrug 
c. a.; aannemer P. L. v. d. Wal, te Koudum. 
voor ƒ 1747. 

4o. het driejarig onderhoud van de Workumer-
tolliekshrug c. a.; aannemer F. J. Haven, te 
Idskenhuizen. voor ƒ 1741. 

5o. het driejarig onderhoud van den prov. 
I.indedijk c. a.; aannemer J. H. Dijkman, te 
Kuinre, voor ƒ 2645. 

H e l d e r , 4 April: lo. het bouwen van een 

J. Duinker, 
D. J . v. Wijngaarden, 
J. Th. Moorman, 
W. de long Jr., 
A. GraalT, 
De Waard en Wijkcr, 
A. KorlV, 
Gebr. Hoon, 
G. Moorman. 
J. F. Philips, 
Gebr. Klein, 
P. Zaatinan, 
J. KnrlT. 
P. Spruit, 

J. Duinker, 
A. Graalf, 
P. Zuatman, 
D. J. v. Wijngaarden, 
VV de Jong Jr., 
A. Korfl', 
Gebr. Boon, 
P. Spruit, 
De Waard en Wijker, 
J. Th. Moorman, 
G. Moorman, 
Gebr. Klein, 

Delft, 4 April: perc 1, de levering aan 
Ocllland van 1,000,000 KG. zuilenbazalt (kop
stukken): minste inschr. waren Kloos en Van 
Limburgh, te Rotterdam, voor ƒ 6998.80; 

perc. 2, idem van 400,000 KG. gesorteerde 
Doorniksche of bloksteen; minste inschr. was P. 
A. van de Velde, te Neuzen, voor ƒ 1468; 

lippenhuizen, > 25,943 
• Sneek, » 24,980 
. idem » 24,966 
» Leeuwarden, » 24.660 

Assen. 5 April: het bouwen van een heeren
buis met winkel cn fabrieksgebouw, voor .1. W. 
Kuiler, onder beheer van den architect G. Stel: 
ingek. 13 bilj. als: 
II. Steenstra, 
H. Zondag, 
.1. Pijkstra, 
G. v. d. (o.impel, 
.1. v. Hon 
D. Niesing, 
G. Kuipers, 
H. Smallenbroek, 
II. Jalving, 
Harco Winters, 
II. dc Vries, 
T. Boonstra, 
I). II. Wieling, 

k r o n i n g e n . 5 April: bet vervangen van de 
behuizing, K. no. 210, in de Stoeldraaierstraat, 
door eene winkelbehuizing met bovenwoning, 
onder directie van A. R Freem. te Arnhem en 
G. Ros te Groningen; ingek. 5 bilj., als: 
E. Ilcrkenhosch, tc Groningen, ƒ 8196 
H. v. d. Nap, • idem » 7759 
II. I. Morak, » idem » 7756 
II. J . Meuge, • idem » 7695 
T. Y. Jelsina, » idem » 7386 
gegund. 

l l t rrrh l , 5 April: bet leggen van een berm 
langs liet binnentaliid van den dijk onder 
Ainerongen; ingekomen 16 bilj., als: 

te Zuidlaren, ƒ 15,100 
» idem » 15,0 0 
i> Bergum, A 14.987 
» Assen, » 14,848 
* Zuidlaren, • 14.400 
» Assen, fl 14,300 
l Midlaren, » 14.263 
» Assen, » 13,921 
» idem ii 13.872 
o idem .) 13,794 
» idem fl 13,673 
» idem » 12.800 
• idem I 12,765 

A. Kros, te Haarlem, 
A. S. de Vree. » Maurik, 
C. lloogcndoorn, » Giesondam, 
J. v. Vuuren, » Vuren, 
G. Marskamp, » Leerdam, 
W. Neijenes, s Arnhem, 
S. v. 't Verlaat, » lïardinksvehl, 
P. W. v. Hattem, » Tuil. 
Wiegcrink & Terwindt.» Groenloo, 
C. v. Es, 
P. en C. Zanen, 
I.. Mol. 
A. v. Kekem, 
W. Kloosterman, 
C. Ooms. 
J. Fruitier. 

ƒ 25.989 
» 25,860 
» 25.700 
» 25,325 
» 24.500 
» 23.745 
r, 22.222 
» 22.100 
» 22,000 
» 2I.SK7 
» 21,672 
•> 20.887 
» 20,660 
.> 20,260 
» IK 400 
» 15.122 

IJmuiden, ged. '84— '86; ingekomen 5 
.1. ten Broeke, 
Rinks. 
I.. Kok, 
W. K. Niborg, 
N. .1. Zwagerman, 

te Vclzen, 
» Sant|HXirt, 
» IJmuiden, 
. idem 
» idem 

llerwijnen, 
n Amnierstol 
» Bedel, 
i Gouda. 
» Gorkum, 
i Ammersto! 
• Utrecht, 

N i e u w e r a m . t e l , 5 April: het bijhouwen van 
een uithouw aan het raadhuis aan den Amstel-
dijk cn bet maken van eenige inwendige ver
anderingen in het gebouw: gegund aan F. 
Luiten, te Amsterdam; iverige inschr. waren: 
G. A. Krop, Amsterdam, II. de Haan, idem. A. 
P. Schcpens, Nicuworunistel, Gebr. Iliepenhroek, 
idem, II. J. Wcsterveld, Purmeri'iid, W. II. 
Struis, Amsterdam, Jacobus Poot, idem, J. de 
Vries, Punuerend, A. Tei-weeme, Nieiiwerarnstel, 
H. Tainminga en J. Hildehrand. Amsterdam, 

« • i r l r . 7 April: bet verrichten van eenig 
grondwerk en liet ten deele met klinkers be
straten van den aarden weg, genaamd »de 
Kerkstraat"; ingek. 4 bilj.. als: 
L. Jansen, te Haarle-Nassau, / 1960 
J C. Schanck, > Oosterwijk, • 1937 
L. Botermans, » Gilse, > 1934 
J. v. Empel, » Tilburg, » 1924 

Amsterdam, 7 April: bet onderhouden van
en het doen van eenige herstellingen aan de 
gehouwen der invoerrechten cn accijnzen te 

, als 
/ 1598 ! 

, 1398 
» 1274 
» 1233.80 
» 1044.83 

' • - B o s c h , 7 April: lo. bet éénjarig onder-
boud van de kazernegebouwen, enz. en van de 
werken te 's-Hosch; aangenomen door Th, B. 
Dirks, aldaar, voor ƒ 7397. 

2o. het éénjarig onderhoud van de werken te 
Crevccoeur, aan de Blauwesluis cn van Nieuw-
St.-Andries; aangenomen door denzelfde, voor 
J 1667. 

86, eene verving van gebouwen te 's-Bosch; 
aangenomen door T. II. van Uden, aldaar, 
voor /' 2090. 

s-llage, 1 April: lo. Bestek no. 61, het 
afdammen, droogmaken, onderzoeken en her
stellen der Mallegatsluis te Gouda; ingek. 9 
bilj.. als: 
.1. Vermeer, tc Hekcndorp, ƒ 40.800 
J. .1. Bekker, » Lent, » 39,864 
A. dc Borst, i> Papendrecht, » 39,840 
A. v Kekem, » Gouda, » 39.500 
P. Verbruggen, » Waddinksveen,» 39,100 
II. J. Nederborst, » Gouda, » 38,243 
T. Kleijn. » Sliedrecht, » 37.800 
J. Smit VII, » Slikkerveer, » 36,180 
T. Volker, » Dordrecht, > 33,700 

2o. Bestek no. 62. het vernieuwen van den 
bestaanden pak berm langs de westzijde van de 
buitenhaven van het kanaal door Voorne te 
N'icuwesluis; ingek. 8 bilj., als: 
P. de Groot, te Gicscndam, ƒ 4883 
A. de Jongh, » Amnierstol, » 4850 
(.'. Ooms Jz., > idem » 4770 
P. Verbruggen, » Waddinksveen, » 4589 
S. Bestrijen, . Ouddorp, » 4500 
B. de Waard, > Nieuwenhoorn, • 4395 
(1. de Hoog, » Gorichem, » 3996 
O. Bos Az., » Dordrecht, • 3980 

K r o n i n g e n , 7 April: namens Jan Niemeijer, 
het bouwen eener behuizing aan den Wester* 
binnensingel, te Groningen, onder beheer van 
dc: architecten K. & II. Hoekzenia; ingek. 14 
bilj., als: 
A. de Vries, 
D. Janssen, 
J. dc Vries, 
.1. loelings, 
B. de Jong, 
D. Dooijes, 
L. Oldenhurger, 
D. S. Diddens, 
11. de Haan, 
T. V. Jelsina, 
II. Janssen, 
G. Meuliuk, 
E. Peters, 
E. W . Wietzcma, 
gegund. 

R o t t e r d a m . 7 April: het onderhouden van
en bet doen van eenige herstellingen aan de 
Rijksgebouwen der invoerrechten aan den Hoek-
van-Holland, ged. '84, '85 en '86; ingekomen 7 
bilj., als: 

te Naaldwijk, 
» idem 
» Hoek-van-Holl., 
ti 's-Gravenzande, 
o Maassluis, 
. 's-Gravenzande, 

te Groningen, ƒ 4263 
» idem i» 4000 
» idem » 3835 
n idem » 3657 
i idem » 3585 
A idem »> 3443 
» idem D 3285 
i idem A 3249 
» idem » 3240 
» idem A 3222 
1 idem 0 3194 
• idem » 3190 
» idem l 3100 
» idem » 2943 

/ 7240 
.i 5h6ll 
» 5322 
» 5300 
» 5246 
» 5222 

C'. Roozenburg, 
W. A. P. Dessing, 
C. Vreedenhurgh, 
W. I.alleinan, 
M. Voltenaar, 
.1. Vurekalop, 
A. II. Laiighcster en 

R (I. .1. I.anghester. n idem 
Amsterdam, 8 April: lo. het éénjarig onder

houd van dc kazcriiegebouwen te Amsterdam; 
ingek. 8 bilj., als: 

te Amsterdam, 
i> idem 

T. G. Fekke, 
W. L. I.eibhrandt, 
G. L. Brouwer en 

II. Hoogerlieets, 
Reiiaud en Boeljon, 
A. Aalders, 
G. Woud. 
C. .1. Maks Jz., 
P. F. Rijki 

4120 

A 8910 
I 8890 

idem > 8888 
Watergraafsmeer, » 8875 
Amsterdam, » 8790 

idem » 8778 
idem » 8695 

Nieiiwerarnstel, » 8690 
to, het éénjarig onderhoud van de werken in 

de stelling van Amsterdam; ingek. 4 bilj. , als:: 
(1. Woud. tc Amsterdam, / 4333 
Renaud en Boeljon, . Watergraafsmeer, u 3980 
P. F. Rijke, » Nieiiwerarnstel, » 3970 
.1. Poot, » Amsterdam, » 3945 

3n. eene verving enz. van gehouwen en voor
werpen te Amsterdam; ingek. 9 bilj.. als: 
F. M Heldt onF.G. W. Karnckauip, 

Amsterdam, /' 2500 
II. F. Pieters, idem » 2312 
A. W. Renaud, Watergraafsmeer, » 2290 
A. v. Wijland, Amsterdam, » 2275 
W. L. Walraven, idem » 2238.90 
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P. Dekker, Amsterdam, ƒ 2090 
G. II. Hemes. idem > 2068 
W. v. Wildenburg, Utrecht, » 1090 
L. C. de Leur, idem I 19:19 

Z w o l l e . 8 April: In. het éénjarig onderhoud 
der kazerne- en andere geitouwen en werken 
te Zwolle, onder beheer der genie; ingekomen 
8 hilj.. als: 
J. C. Flik. te Zwolle, / 2275 
T. IJ. ter Hooien, » idem » 2180 
T. Dissolholl', > idem » 2116 
F. II. Noorman, » idem » 2000 
J . Grolleman. D idem » 2060 
A. v. Straten, » idem I 2027 
J. Bonthuis. » idem » 2023 
K. A. v. d. Berg, I idem » 1U91 

De biljetten nos. 1 en 4 zijn, als niet geldig, 
terzijde gelegd. 

2o. het vernieuwen en her-tellen van ramen, 
daken en dakgoten van de Broerenkazerne, te 
Zwolle; ingek. 9 bilj., als: 
J. Bonthuis, te Zwolle, ƒ 1864 
J. C. Flik. I idem I 1845 
I). Bruins. » idem » 1772 
F. H. Noorman, » idem » 1738 
J . Grolleman, » idem ï 1730 
T. G. ter Moolen, » idem » 1720 
T. Disselhof, » idem » 1719 
A. v. Straten, » idem » 1686 
K. A. v. d. Berg, » idem » 1665 

De biljetten nos. 2, 4 en 7 zijn, als niet'gcldig, 
terzijde gelegd. 

I t c e t » « c r / « i . a g , 8 April: lo. school en huis 
te Beets, T. T. van Eik, te Lippenhuizen, met 

beheiing / 16.220 
zonder » » 15,420 

lo, school te Tijnje, J . II. Bos, 
Twijzel. » 10,600 

3o. school en huis te Wijnjeterp, 
D. J. Keuning, te Ureterp, > 10,550 
S. L. Cath, Joure, het meubilair » 1,249.48 
J. P. Tammcnga, Gorredijk, verfwerk 

van het meubilair » 112 
alles gegund. 

T u b b e r g c n , 8 April: onder beheer van den 
architect J. Moll, tellengeloo: lo. schoolbouwin; 
te Vassc; ingekomen 3 bilj., als: 
Heupink, tc Ootmarsum, ƒ 8222 
A. Sehreuder cn L. 

Baineveld, » Almeloo, » 7424 
C. Frowijn, > Ootmarsum, 1 7234 
gegund. 

lo. verbouwing van het schoolgebouw te 
Langeveen; ingek. 2 bilj., als: 
Heupink, te Ootmarsum, / 4980 
A. Sehreuder en L. 

Bariuvold, • Almeloo, » 4892 
gegund. 

3o. eenige verbouwing aan 't schoolgebouw te 
Tuhbergen; ingek. 2 bilj. als: 
Heupink, tc Ootmarsum, ƒ 940 
A. Sehreuder en L. 

Baineveld, i> Almeloo, » 855 
gegund. 

H u l . e n (G.), 8 April: het bouwen van eene 
sigarenfabriek, en het verbouwen van een woon
huis, voor T. Putters, aldaar; ingekomen 3 
bilj., als: 
A . Avelink, te Angeren, ƒ 5250 
J Gieskes, » idem • 5140 
N. v. Eek, » Nijmegen, » 4932 

K o e v e r d e n . 8 April: lo. Bestek no. 3, het 
maken van bruggen en een draaivonder over het 
Drosterdiep; ingek. 9 bilj., als: 
J . Kleinineijer, te Avereest, ƒ 30.900 
K. A. Hakkert, » idem » 30.880 
G. J. v. d. Braak, » Apeldoorn, » 30 400 
J . Otten, » Meppel, » 29,996 
F. Aberson, » Steenwijk, » 29.883 
T. J . Schaafsma, » Harlingen, » 29,790 
J. W. de Vries, » Smilde. » 29,480 
M. Weertman, » Koeverden, » 29.427 
Cbr. Eek hardt, » Almeloo, » 29,060 
gegund. 
Raming / 29.350 

2o. Bestek no. 4, het maken van 6 houten 
bruggen; ingek. 9 bilj., als: 
J . Otten. • te Meppel, j 4840 
J . W. de Vries, » Smilde, » 4800 
F. Aberson, » Steenwijk, » 4790 
H. Niehuis. » lloogeveen, » 4726 
F. J. Sdiaafsma, » Harlingen, » 4720 
K. A. Hakkert, » Avereest, » 4634 
M. Weertman. » Koeverden, » 4592 
45. J . v. d. Biaak, » Apeldoorn, » 4440 
J:ie. Kleinmeijer, » Avereest, » 4300 
gegund. 
Raming ƒ 4250 

Voor de massa ingekomen 3 bilj., als: 
M. Weertman, te Koeverden, / 33.987 
J W. de Vries, » Smilde, » 33,800 
Cbr. F.ckliardt, » Almeloo, « 33,576 

K l l l n n d . 8 April: het dichten van den Zim-
merinanpolder met bijbehoorende werken; ingek. 
3 bilj.. als: 

B'. den Exter v. d. Brink. ƒ 75,000 
C. de Wilde en P. J . Visser, » 74,900 
C. Hoogendoorn, » 74,600 

V i a n e n . 9 April: lo. het bouwen eener 
nieuwe school voor 380 kin Jeren met eene onder
wijzerswoning; ingekomen 21 hilj., als: 
II. Vermeer, te Utrecht, /' 25,740 
L. Maijer, » idem » 34 802 
D. Bameveld. » Vreeswijk, » 32.9U0 
A. C. Vink, .i Utrecht, » 32.860 
,1. (noot, ii Uselstein, » 32,498 
C. Exalto, » Goriehem, » 31,900 
K. Keers, » Utrecht, » 31,875 
G. A. Rooding, » idem » 31,270 
W. J . Meilink, » Tiill-en-tWaal, • 31.263 
L. Hortensius, n Msehnonde, » 30,849 
M. L. v. Spanje, » 's-Hage, » 30,793 
C. C. Poot, » Vianen, » 30,790 
J. W. v. d. Vet, ii 's-llage. > 30.000 
A. Hoogendoorn, I Gicsenilam, I 29.600 
C. v. Soest, » Baarn, » 28.600 
J. v. Vuuren, » Vuren, » 28,000 
G. J . v. Vloten, » Utrecht, » 27,472 
J . Schouten, » Vianen, » 25,700 
A. M. Labrie, » idem » 25,700 
J. Witkamp, n idem » 25,573 
J. A. Dumolin, » idem » 22,975 
geguuil. 

2o. het afbreken van een der bestaande scho
len en het verbouwen der andere school in die 
gemeente; ingekomen 11 bilj., als: 
J . W. v. d. Vet. te 's-Hage, ƒ 12,500 
A. Hoogendoorn, » Giesendam, » 10,950 
I). Baineveld, » Vreeswijk, » 10,900 
K. Keers, » Utrecht, > 10.544 
G. A. Rooding, » idem » 10390 
W. J . Meilink, » Tull-en-tWaal, » 10.374 
J . Schouten. » Vianen, » 9,800 
J . A. Dumolin, > idem » 9,338 
L. Hortensius, » Utrecht, » 8,997 
A. M. Labrie, » Vianen, » 8,860 
J Witkamp, • idem t 8,797 
gegund. 

Akersloot, 9 April: onder beheer van den 
architect II. P. van den Aardweg: le perceel, 
het verbouwen van de school te Akersloot en 
bijbouwing van eene nieuwe school met twee 
lokalen; ingekomen 8 bilj., als: 
Jacob Band. te Punnerend, ƒ 10,682 
Jb. de Vries, » idem > 10.492 
J. 1. Tesselaar, » Alkmaar, > 10,300 
Jb. Nieuwstad. » Beets. > 9.999.99 
P. Rings, » Santpoort, » 9,840 
P. Nieuwstad, » Punnerend, » 9,813 
R, K. Koppen, » Westgniftdijk, » 9,777 
G. P. B. Schermer, » Uitgeest, » 8,975 
gegund. 

2e perc., het bouwen van eene school met 
drie lokalen, onderwijzei-swoning enz., in den 
Kogeniolder; ingek. 8 bilj., als: 
G. P. B. Schermer, te Uitgeest, ƒ 20,100 
Jb. de Vries, » Punnerend, » 19,676 
Jb. Nieuwstad, > Beets, » 19,450 
J. Plas, » Punnerend, » 19,444 
P. Nieuwstad, » idem » 18,750 
R. K. Koppen, » Wcstgraftdijk, » 18,665 
J. J. Tesselaar, » Alkmaar, > 18,381 
P. Rings, > Santpoort. » 18,170 
gegund. 

D o r d r e c h t , 9 April: het verlengen eener 
bazaltkade tot beveiliging van het terrein der 
margarineboterfaliriok der firma W. J. Alben, 
onder beheer van den architect II. W. Veth; 
minste inschr. was G. Verduin, voor f 3479; 
gegund. 

L e e u w a r d e n , 9 April: het maken van eene 
ijzeren overdekking over de veemarkt, aldaar; 
ingek. 8 bilj.. als: 
H. Jansen en W. 

Altena, te Leeuwarden, ƒ 22.965 
Joh. Dokter, f idem I 22,894 
.1. W. Fransen, > idem » 22.775 
A. v. d. Meer, » Harlingen, » 22,469 
P. T. Kinguia, » Leeuwarden, » 22.000 
Bottema & Co., » idem » 21.840 
W. Hoekstra, ,> idem > 20,999 
P. Hilarius Wz., > idem - 20,800 

K r o n i n g e n , 9 April: het maken eener boven
zaal en nieuwen voorgevel voor het huis van 
Rijkholt. Oude-Kijkintjatstraat, onder beheer van 
den architect J. li. Jager; ingek. 10 bilj.. als: 

E . Peters, ƒ 3717 
R. Hoviugh, » 3666 
J. Ibelings, » 3587 
H. v. d. Nap, li 3365 
B. de Jong, » 3230 
G. Meulink, » 8229 
D. Edzaids, i 3190 
11. de Haan, - > 3080 

H. Jansen, , ƒ 2982 
G. P. v. Erp, > 2892 

H e u s d e n , 9 April: het éénjarig onderhoud 
van de werken en gebouwen te Heusden; ingek. 
7 bilj.; minste inschr. was A . Bankers, te 
Heusden, voor / 1599. 

' s - l l n g r , 9 April: lo. het verrichten van 
baggerwerk tot verbetering van bet vaarwater 
iu het Zwartewater, tusschen den mond der 
Vecht cn Hasselt; ingek. 2 bilj., als: 

per Mi 
R. A. T. d. Bcrgh, te Pannerden, ƒ 0.57 
F. E. Terwindt, » idem » 0.55 

2o. het verrichten van eenige werken aan de 
schutsluizen enz. te Nichtevecht; ingekomen 2 
bilj.. als: 
J.'Harpen, te Wijk-bij-Duurstede, f 1989 
.1. v. Straten, » Jutfaas, » 1877 

H e l d e r , 10 April: lo. het maken van een ge
bouw voor besmettelijke zieken hij het hospitaal 
te Heider; ingek. 6 bilj.. als: 
P. Spruit, te Helder, / 5900 
Gebr. Klein, > idem » 5700 
D. de Vries, n idem . 5595 
P. Duinker, » idem > 5477 
Gebr, Jauzen, » idem » 5400 
.1. Th. Moorman, » idem » 5300 

2o. het éénjarig onderhoud van de werken eu 
kazernegehouwen enz. te Helder en op Tessel; 
ingek. 6 bilj., als: 
A. Bels, te Helder, ƒ 8100 
P. Zaatman, o idem » 7900 
D. de Vries, » idem » 7800 
A. Vos Rzn., » idem » 7785 
P. Spruit, » idem • 7777 
J. Th. Moorman, » idem i> 7150 

H a a r l e m , 10 April: het maken en leveren 
van kasten, aftimineringen cn bijkomende wer
ken voor de inrichting der Rijksmuseumgebou-
wen te Amsterdam; minste inschr. was La 
Soeiété anonyme Franco-Beige »La Construction 
industrielle", te Brussel, voor f 16,590. 

A m s t e r d a m , 10 April: net spannen van 
telegraafdraden tusschen Zaandam—Hoorn on 
het stellen van electrische klokken enz., volgens 
Bestek 337; ingek. 4 bilj., als: 
W. v. Dijk, te Jutfaas, ƒ 27'JO 
J. v. d. Berg, » Amersfoort, » 2760 
M. Giesen, > Amsterdam, > 2759 
P. v. Essen, » Halfweg, » 2627 

B I J V O E G S E L 

D E O P M E K K E E 
van Z A T E R D A G 19 APRIL 1884. 

A A N K O N D I G I N G E N 

AANBESTEDINGEN. 
M a a n d a g , 2f A p r i l . 

' s - H a g e . te U'ij uren, door het ministerie van waterst. en/.., aan het 
gebouw van het prov. best.: lo. het vernieuwen van een vak steen
glooiing aan den Oudolaiiilsrheii zeedijk aan de zuidzijde van Gnede-
reede. Inl. hij den hoofdingenieur in het 10e district, te 's-Hage, den 
ingenieur in het noordelijk arrondissement van het 10e district, te 
Brielle en den opzichter Dalehorit. te (ioedereede. Warning ƒ 1:1.700; 
2o. het hestorten van de Hoornsche hoofden aan den Oudchnnrnschcu 
zeedijk, behoorende tot de zeowerken in Zuidholland. Inl. hij den 
hoofdingenieur in het 10e district, te 's-Hage, den ingenieur in het 
zuidelijk arrondissement van het 10e district, te Brielle en den opzichter 
Kooreman, te Nieuwenhoorn. Kaming /' 10,000. 

A n i s i et tl it i n , te 12 uren. door burg. en weth.: lo. het gewoon onder
houd van- en het verrichten van heistellingen ged. '84 aan sluis- en 
waterwerken, scheepvaartinrichtiiigeii enz.: go. het bouwen van steeneu 
en houten wallen, en bet gewoon onderhoud van- en het verrichten 
van herstellingen aan wallen, riolen, openbare waterplaatsen, verseh-
waterhakken enz.; 3o. het sloepen en vervoeren van de houten |<tods 
(tijdelijk schoolgebouw) in de Plantage en het woderoprichteu ervan 
up een terrein aan de llarendsstraat. 

D e n l l u r g (op Tessel). te 12 uren, door den ontvanger der registratie 
en domeinen, in De Vergulde Kikkert: het maken van afwateringslooton 
iu de Nederlanden en de vlakte der Slufterbollen (perc. 13 en 14 der 
Staatsduin- en mientgrouden op Tessel), niet bijbehoorende werken en 
leveringen. 

' r t - l l n g e , te l uur, door burg. en weth.: het leveren en stellen 
van eenige meubelen iu het gebouw der 11 B. S. met driejarigen cursus 
voor jongens aan de Raamstraat. (Herbesteding). 

t i i et l i t te 2 uren, in De Gcldersche Bloem,: het sloopen van een 
achterhuis met schuur, eu het bouwen van een nieuw achterhuis met 
schuur op de hofstede, bewoond door A. van den Berg. nabij de Heem
stede, onder Houten. Inl. bij den architect E. 6. Wentink, te Schalkwijk. 
Aanw. te 10 uren. 

I H n s d a g , 22 A p r i l . 
n r e e h l . te 10 uren. iu het gebouw voor Kunsten en Wetenschap

pen: het éénjarig onderhond van: lo. werken en kazernegebouwen eng. 
te Utrecht en op de legerplaats bij Zeist. 2o. werken in de Nieuwe 
Hollandsche waterlinie van de Klop 'tot en met Vreeswijk, 8o, werken 
in de stelling van Bonswijk, 4o. werken te Wijk-bij-Duurstede en van 
daar tot Odijk; öo. het herstellen van den verhindingsdijk boven de 
inundatiesluis te Wijk-bij-Duurstede. Inl. op het bureau van deneorst-
aaiiwezeml-iugenieur, te l'trecht. 

f . o r h ' h e m te 10 uren, op het bureau dergenie: het éénjarig onder
houd der werken van het inundatiekanaal uit de Waal. heneden Tiel. 
naar de Linge. 

V l l a g e , te II uren, op het bureau der IJsel-stoomtramwegmaat
schappij: het verrichten der werken, omschreven in Bestek no. 20 (liet 
maken eener loods voor rijtuigen eu locomotieven te Ouwersehie). 

L e l d e n , te 11 uren, iu het bureau der genie: het éénjarig onderhoud 
der kazernegebouwen enz. te Leiden. Inl. bij den eerstaanwezend-
iugenieur, te 's-llage eu bij den opzichter van fortificatiën, te Leiden. 

D o e s b u r g , te 11 uren, in het Hof Gelria: het éénjarig onderhoud 
van de kazernegebouwen, de werken enz., aldaar. Inl. hij den eerst-
aanwezend-ingenieiir, te Zutlén. 

I l o r d r e r h t , te 12 uren, bij ƒ, C. van der Horst: het éénjarig onder
houd van de werken en gebouwen enz., te Dordrecht, onder beheer 
der genie te Breda. Inl. bij den opzichter van fortificatiën, te 
Dordrecht. 

K o e r n i a n d . te 12 uren, op het bureau der genie: het éénjarig 
onderhoud van tie kazernegehouwen enz. te Roermond. Inl. bij den 
opzichter van fnrtilieatiöii. te Roermond. Raming ƒ 4700. 

% k h r u m . te 12 uren, ten gemeentehuize van I'tingeradeel: het 
stichten van een post-en-tolegraafkantoor met directeurswoning, te 
Akkrum. Inl. bij den gemeenteopzichter Hoekstra, aldaar. 

l i e r u i j n e i t , te 2 uren, door de ingenieurs-aridiitoeten \V. van 
Lookeren Campagne & K. ('onfeld von Kei bert, bij A de Wit: het 
bouwen van eene school van 0 lokalen, met de levering van school-
tiietiheleu, enz. Aanw. 22 April, te 11 uren. 

F i l i p p i n e , te 2 uren. door het best. dor waterkoeling van den cal. 
Slad-Kilippinepolder. iu het gemeentehuis: de gewone onderhouds- en 
vernieuwiiigsweikeu aan de waterkeering van dien polder. 

W o e i i M d a g . 'tt A p r i l . 
V l l a g e . te II uren. door het ministerie van waterst. enz.: hot 

maken van 3 dwarskribben onder de gemeente Reenen, aan den rechter
oever van den Nederrijn. tusschen de kilometerraaien 57 en 58. Inl. 
bij den hoofdingenieur Vaii tier Toorn, te "s-Hage, hij tien ingenieur 
('astendijk. te Utrecht en bij den opzichter Boeree, te VVageningen. 
Raming ƒ 8500. 

K a a r d e n , te II uren, iu de kazerne (hid-.Molen: lo. het éénjarig 
onderhoud der werken langs de Vecht van Muiden tot Hinderdam. 
'Raming ƒ 4400): 2o idem der werken en kazernegehouwen langs de 
Vecht van Kijkuit tot Maarseveen (Raming /' .'WOO): Mo. eene verving 
van de werken en kazernegehouwen te Nieuwesluis (Raming /' 1340). 
Inl. bij tien <M>rstaanwezond-ingenieur, te Naarden. 

W i l l e m s o o r d , te 11 uren, door de üirectie der marine: het ver
nieuwen van leiendaken, goten, hoekkepers en nokken, en bet herstellen 
Van de houten dakhescliietiiig enz enz. boven bet takelmagazijn en 
hoven het victualieiiiagazijn, in 1 perceel. Aanw. 21 cn 22 April. 

O n d e r d e n d a m , te 11 uren, in het waterschapshuis van Hunsingoo: 
lo. het vernieuwen van vvalbeacnoeirngen hij- en het doen van her
stellingen aan hot Oosterdijksiiornor vallaat; 2o. herstellingen aan de 
uitwateringssluis te Zoutkamp en dijkspaiiden van den zeedijk Zout
kamp-Vierhuizen. Inl. bij den deskundige II. Wind, te Ouderdoudam. 

M i i a n l r l e l i l , te 12 uien. op het bureau der genie: lo. het éénjarig 
onderhoud van de kazernegehouwen enz. te Maastricht |Raming /'(ifiSO); 
2o. eene verving van kazernegehouwen enz. te Maastricht (Raming 
f lfiOO). Inl. bij den eerstaaiiwezend-ingenieur te Nijmegen. 

H o l M u o r d , te 12 uren, door burg. eu weth : het verlagen van 
de bestrating in de Witheerensteeg en het opnieuw bevloeren met 
klinkermop. onder hijlevering van materialen enz. 

K o l i e . d a m . te l uur. door burg. en weth.: lo. het maken van4gas-
kuipen met bijbehooreiid.' werken, ten behoeve der gemeentegasfabriek 
aan den Oostzeedijk. Inl. aan het Timmerhuis; 2o. het bouwen van 
een school met woning aan de Rembrandt straat. Iu!. aan het 
Timmerhuis. 

Wiigeningen, te 1 uur, door burg, en weth.: het bouwen van eene 
onderwijzerswoning aan de I)ijks*raat iu Nieiiw-Wageiiingen, met de 
levering der materialen. Inl. bij den geiiieentenpzichter S. B i t t e n . 
Aanw. 21 April, te lo'j uren. 

D o n d e r d a g , 2 4 I p r l l . 
M i d d e l b u r g , te 10 uren, door het prov. best.: het verrichten van 

eenige buitengewone herstellingen aan den straatweg van 's Itijks-
grooteu weg bij Breskens naar Nieuwvliet. Inl. bij den hoofdingenieur 
van den prov, waterstaat, te Middelburg, bij den ingenieur, te Neuzen 
er. bij den opzichter Mulder, te Breskens, Aanw. 21 April. 

V . t o s c h , te 10 uren. ten raadhuize: lo. het maken der gebouwen 
en bijkomende werken voor het stoomgemaal aan den (irooie-Ilekel. 
Raming ƒ 83,600; 2o. het doen van herstellingswerken aan do gebou
wen, behoorende tot het gemeentehuis, lui. bij don geuieonteaivhitoct. 

D l n l e l o o r d . te 11 uren. dooi' burg. en weth.: het verbouwen en 
vergrooten der le Openbare school. 

D i e v e r b r u g . te 12 uren. bij .1. Keinten: liet bouwen van een boeren
huis en schuur, aldaar, met levering der materialen. 

M.-t-'lllpitloml, te 12 uren, door- het best. van den Anna-Jacoba-
polder: het verbeteren en begrinten van wegen van dien polder. Aanw. 
van 0 — 11 uren. (Hei-besteding.) 

V ' i r e r l i t . te 1 uur. door den raad van beheer van het Utrechtsen 
Provinciaal en Stedelijk Dagblad, in het Hotel de l'Kurope: het amo
veeren van een Instaand gebouw aan do Oudegracht. aldaar, K. no. 
154/15"), en het houwen van een woonhuis met een gebouw voor de 
administratie en redactie van genoemd dagblad, met bij levering der 
materialen. Inl. bij den architect (i. .1. Cubes, aldaar. Aanw. 21 April, 
te 1 uur. 

H a a r l e m , te g'/, uren, door burg. en weth.: het maken van eene 
nieuwe brug aan Je Leidsc Itovaart vtVir de Prins-Hendrik straat, niet 
bijbehoorende houten schoeiingen en bestratingen, ltd. aan het bureau 
der gemeentewerken. Raming ƒ88,000. 

H a a r l e m , te 2"2 uren. door bet ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. best: lo. liet maken en leveren van meube
len (Mi verdere werken, noodig tot inrichting en installatie der ver
schillende Rijksverzamelingen van geschiedenis en kunst in het Rijks
museum te Amsterdam. Raming ƒ 10,000; 2o. het plaatsen eu opstellen 
ten behoeve dei- normaalschool voor teekenonderwijzers van eene voor
handen houten loods met liet bijbouwen van een nieuw gedeelte, op 
het terrein bij het Rijksmuseum te Amsterdam. Raming / 1500. 

II e l m o n d , te 3 uren, door Gebr. Van Thiol, bij Wed. Van der 
Linden: het bouwen eener stoomlinnenweverij en annexe gebouwen, 
met bijlevering der materialen. Inl. bij den architect M. Dreesen. te 
Helmond. Aanw. te 10 aren. 

\ c i i / . e n . te 3 uren. door het best. der waterkeering van tien cala-
initeusen polder Nieuwe-Nciizen, iu het Nederlandsch Logement: het 
maken van werken tot verdediging van den oever van dien polder. 
Aanw. 21 April, van 3—5 uren. 

Wljnaldiiiii. 's avonds 7 uren, hij K. S. Okkinga: het verven en 
behangen, van binnen en van buiten, eener huizing, schuur en lijtshuis, 
genaamd »Liaukema State", eigen aan .Ilir. Mr. .1. II. K. K. van Swinderen. 
Inl. bij W. L. Blom, verver, te Wijualdum. Aanw. 22 April. 

A r n h e m , door het prov. best: lo. het verrichten van eenige ver
nieuwingen en herstellingen aan de prov. gebouwen te Arnhem in'84; 
go. het van-buiten-verven der prov. gebouwen te Arnhem iu '84. Inl. 
bij don opzichter van den prov. waterstaat A. .1. Groenen, te Arnhem. 

H i i r m e r u o n d e , door den burgemeester: de leveling van 450 stère 
zuiver gewasschen riviergrint en 50 stère van slag gezuiverde macadam. 

V r i j d a g . 2ft A p r i l . 
M i d d e l b u r g , te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: lo. het verrichten van werken aan 4 
der strandhoofden aan de Oude-lloeve, aan de noordkust van Schouwen. 
Inl. hij den hoofdingenieur iu het tie district, te Middelburg eu bij den 
ingenieur, te Goes. Raming /' Ig.dOO; go. het op-diopto-hreiigen van 
do haven te Breskens. lui. hij den hoofdingenieur in het 11e district, 
te Middelburg en bij den ingenieur, te Vlissingen. Raming /' 2400; 
Spk het wegruimen vau grond uit de buitenhaven van Neuzen. Raming 
ƒ 7580; 4o. het maken en iriliangen van een paar sluisdeuren voor hot 
Kanaal van Neuzen. Raming ƒ 7370; 5o. het maken vau werkenaan 
de hoofden III en IV op don oever voor Neuzen. Raming ƒ4200. 

B u r g (Zeel.), te 11 uren, door het best. der waterkeering van den 
cahuniteuten Burg-en- Weatlandpolder, in het gemeentehuisi het hei-stel, 
de vernieuwing eu het onderhoud, tot 30 April '85, van de aarde-, 
kram-, rijs- en stee ng looiing werken aan de waterkeering van genoemden 
polder. Aanw. 21 April, van 10—12 uren. 



D E O P M E R K E R . D E O P M E R K E R . 

N a a r r i r n , te 11 uren. in dp kazerne Oud-Molm: hot éénjarigonder
houd lo. dor kazoriiegohouwen ent. to Naaiden (Raining ƒ .154(1»; 2o. 
der werken aldaar (Raming ƒ 4I6O1; 3o. oene verving van kazernege
bouwen enz. aldaar (Raming ƒ 1700). 

L e e u w a r d e n , te 1 uur, door het prov. best.: het maken vau 
eene doorsnijding uit de Dokkamer-Ee tot in de sted&gracht te Dokkum. 
Inl. bij den prov. ingenieur, te Leeuwarden en bij den opzichter T. van 
Veen, te Dokkum. Aanw. 22 April. 

MJnicg.ii te 3 uren, in het llotel-Kaazen: het bouwen van 2 aan-
eengo bouwde hoerenhuizen (dubbele villai opeen terrein hoek Spoorstraat 
en Kroni'iiburgersingel. Inl. bij de architecten I'. II. Scheltema on J . 
Knoops Jr.. aldaar. 

F . d a m , te 3 uren. door burg. en weth.: het maken van 2 houten 
balanshruggen voor de vaart Kdain— Monnikendam, met bijbehoorende 
werken. Inl. bij don gomeenteari lutect A. W. Reijnders Aanw. 22 
April, te 2';, uren. te beginnen niet de Rietvinksbrug. 

P o o r l u u a a l . te 3 uren. doar .lohauues de Koning: het houwen van 
oene schuur, lang 20 30 M., breed 17 20 M„ mot een woonhuis. Inl. 
hij den architect Fop Smit. te Oudbeierland. Bestek en teekeningen 
liggen bij \V. van der Scl te l'oortugaal. Aanw. te 9 uren. 

/.uiTeil , te 4 uren. door Oebr, Meijer: het amoveeren van een stal 
in de llalteistiaat en het aldaar bouwen van een veestal met boven
woning. Bestek ligt iu het café Do Prins, Inl. hij den architect J. 
I'iterwijk Wz.. aldaar. 

H a a r l e m , door A. v. d. Maaren Jansen: het verhouwen van zijn 
perceel Kruisstraat 35. 

7.nl r n l i i g . 2 « A p r i l . 
H a a r l e m , tc 11' uren. in dc Dooie: het éénjarig onderhoud van werken, 

gebouwen enz., onder het beheer dei'genie te Haarlem (Raming ƒ7.100). 
[Herbesteding.) 

I ' r a n e k e r . te 11 uren, door het dijksbest. van het waterschap Vijf-
Declen-Zeedijken-Hiniii'iidijks. in het Stationskofliehuis: lo. het •orhoogen 
en verzwaren van den zeedijk in de gemeente Barradecl, over eene 
lengte van 2430 M.; 2a. het aanleggen van 1200 M. steenglnoiing in die 
gemeente en het verhoogen eu verzwaren van den zeedijk daarnevens: 
.In. het verhoogen en verzwaren vau den zeedijk ten noorden van 
Harlingen, over eene lengte van 55 M. 

U t r e c h t , te 1 uur, door burg. en weth.: het aanleggen van 
trottoirs, bestrating en rioleering op verschillende plaatsen in de ge
meente. Aanw. 21 April, te 10'/, uren, te beginnen in de Maliehaan 
hij de Nieuwobaan. 

A r n h e m , te 2 uren. namens de lil ma Binning Sc Miihrcii. door den 
architect A. R. Freem: bet verbouwen van perceel 3, iu de Ketelstraat, 
aldaar. Aanw. 21 en 22 April, te 10 uren. 

M a a n d a g . 2 8 A p r i l . 
* Huge, te 11'/, uren. lo. door het ministerie van waterst.'ens., aan 

het gebouw van het prov. host.: het bezinken eu bestorten van denoever 
vóór den kleinen Parullcldam aan de oostzijde der buitenhaven van het 
Voornscho kanaal, te Helvoetsluis. Inl. hij den hoofdingenieur in het 
10e district, te 's-llage. Aanw. 21 April. Raming ƒ 12.500; 2o. door 
liet ministerie van binuenl. zaken: het uitbreiden van het anatomisch 
kabinet te Leiden, lui. bij den Bijksboiiwkundige voor de onderwijs
gebouwen, te 's-llage en bij don opzichter K. de BIST HZ., te Leiden. 
Aanw. 21 April, te 10 uren. Raming,/' 10.(00. 

A m s t e r d a m , ie 3 uren, door de'uaanilooze vennootschap De Ms-
broker, in het café-Krasnapolsky: het houwen van 10 woonhuizen in 3 
blokken aan de Swainuierdaiiistraat en de 4e Boerhaavestraat, aldaar, 
met de levering der materialen en arheidslooiien. Inl. bij den ingenieur-
architect A. L. van Gendt, te Amsterdam. 

I l i n s d a g . 211 A p r i l . 
M a v r n i s s e . te 10 uren, door het best. der waterkeering van het 

cal. watei-schan Stavonisse, in het gemeentehuis: het verdedigen van 
den oiidorzeesclicn oever door steenhostorting en inhangen van 2 sluis
deuren aan de waterkeering van het waterschap. Aanw. 26 April, van 
10— 1 uur. 

G r o n i n g e n , te 12 uren, door hot ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. bost.: hot driejarig onderhoud van den 
Dollardsdijk en van de landpunt Reide. Inl. Dij den hoofdingenieur en 
den ingenieur, te Groningen. Aanw. 22 April. Raming ƒ 27.19 per jaar. 

A r n h e m , te 12 uren, door de Compagnie générale des condiiites 
d'eau, tc Luik, aan het bureau der Aruhemsche waterleiding: Bestek 
no. 3, het maken van het hoogreseivoir voor de waterleiding te Arnhem, 
met de levering der benoodigde materialen. Inl. bij den ingenieur H. 
P. N. llalbertsma, Ztiidblaak 20, te Rotterdam en aan genoemd bureau. 
Aanw. 25 April, te l l 1 / , uren. 

H u r e n , te 12 uren. door burg. en weth.: hot afbreken van de be
staande school en der onderwijzorswoiiing te Asch en het wederopbouwen 
eener nieuwe school en onderwijzorswoiiing aldaar. Aanw. door den 
gemoentcarchitect 28 April. 

H a a r d p l a a t , te 2 uren, in de directiekect van den Hoofdplaatpolder: 
het bouwen vau een woning voor den waterbouwkundig-ambtenaar, 
met vergaderzaal, schuurtje enz. Aanw. 22 en 25 April, van 9—11 uren. 

B H J h a m . te 4 uren, door hot best. van het 5e onderdeel van het 
waterschap Reidorlaud: hot maken vim fundeeringen. gebouwen, 
schooi-steen enz. voor een dubbel stoomwatergemaal tc Winschoterzijl. 
lui. bij den opzichter van het watei-schap Bauer, te Winschoten. Aanw. 
23 April, te 12 uren. 

G o r i c h e r n , door den liouwkundige Van Lindonk Jr.: het amoveeren 
van oude gebouwen o|i het Molkpad, aldaar en daarvoor in de plaats 
stellen van 4 hoerenhuizen. Aanw. 22 April, te 12 uren. 

W o e n s d a g , S O A p r i l . 

' s - H a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz: lo.het 
verrichten van haggerwerk in de Amor, en het herstellen en onder
houden van de werken op het bovendeel dezer rivier aan de monden 
van het Oude-Maasje en de Donge, van 1 Juli '84—30 Juni '85. Inl. bij 
den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage. Aanw. 23 April. Raming 
/ 9700 ; 2o. de verruiming van den bovemnond van de Botlek, tusschen 
de kilometerraaien 147 en 149. Inl. bij den hoofdingnieur Van Diesen, 
te 's llage en bij den ingenieur Leemans, tc Rotterdam. Aanw. 23 
April. Raming /' 29,040. 

• u w e r a e h l e , te 11 uren, door het best van den polder Oostabt, 

bij J. Braat: het verrichten van eenige werken aan liet stoomgemaa 
vau genoemden polder. Aanw 28 April, te 11 uren. 

' s - l l a g e , te 12 uren, door het ministerie van koloniën: de levering 
van lo. het ijzerwerk voor eene perronnverdekking, 2o. het ijzerwerk 
voor 8 kolommen met consoles en verder toebehooren, ten dienste der 
Bataviasclie havenwerken. 

W l j k - a a n - Z e e - e n - l l u l n , te 12 uren, door burg. en weth.: het 
bouwen eener school met 3 lokalen voor 144 kinderen, onderwijzei's-
woning, afrastering enz. lid. bij den architect N. de Wolf, te Bever
wijk. Aanw. 26 April, te 11 uren. 

K r a l i n g e n , te 3 uren, door burg. en weth.: het maken van 2over
dekte uiestvaaltplaatsen met bijbehoorende gebouwen enz., inden polder 
Prins-AIcxandcr. Aanw. 25 April, te 10 uren. 

I l e n d e r d a g , 1 M e i . 
ileiici oei sluis, te 10 uren, in kamer A21 van kazerne no. 1: het 

verrichten van werkzaamheden van ondergeschikt belang aan do vesting 
Hellovoetsliiis. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur, aldaar. Raming 
/ 5000. 

's-llage, t e i l uren, door het ministerie van marine: het maken en 
stellen van een ijzeren zeekaap en lichtopstand hij Staveren en het 
afbreken en opruimen van ecu aldaar bestaande houten kaap. 

H a a r l e m , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best: het planten van stroo en helm, bet 
stellen vau riotsehuttiiigoii enz. in do duinen op Tessel en aan den 
vasten wal van XnordhoUaiul. iu 8perceelen, Inl. bij den hoofdingenieur, 
te Haarlem en bij den ingenieur Welcker. te Alkmaar. Aanw. 24 
April. Raming: perc. 1 ƒ 0050. perc. 2 I 11,000. perc, 3 ƒ 740(1. 

V r i l d a g , 12 M e i . 
M i d d e l b u r g , le 10 uren. door het ministerie van Waterst enz., aan 

het gebouw van het prov. best: de voortzetting der verbetering van de 
vestinggracht voor bet front VI—Vil der vesting Neuzen tot ligplaats 
van schepen, behoorende tot de wei keu van het kanaal van Neuzen. 
Inl. hij den hoofdingenieur in het lit* district, tc Middelburg en bij 
den ingenieur, te Neuzen. Aanw. 24 en 26 April. Raming / 11,220. 

' s - H a s c h , te 10'/, uren. door het ministerie van waterstaat enz., aan 
hot gebouw van het prov. host: lo. het met voorbanden hazaltsteen 
bezetten van den hoogen oever langs de zuidwestzijde der haven te 
Moerdijk. Aanw. 25 April. Itaming ƒ 1980. 

' s - l l » g e . te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: de aan
leg en bet horstellen eu verbeteren van Itijkstelegraallijnen in de 
afdeeling Rotterdam, in 2 (lorceolen. Raming: perc. 1 f 2.100, perc. 
2 f 840. 

i: roti i I I go i i . te 12 uren, door het prov. host: hot vernieuwen 
van de over het lloondiep liggende Zautumcr draaibrug. Inl. bij den 
hoofdingenieur en den ingenieur van den prov. waterstaat, beiden te 
Groningen en hij den opzichter II. Bootsman, te Zuidhorii. Aanw. 25 April, 
te 9 uren. 

Z a t e r d a g . 3 M e i . 
F i l i p p i n e , te 12'/, uren, door burg. en weth.: het verbouwen en 

uitbreiden der gemeenteschool en het bouwen eener onderwijzorswoning. 
Aanw. 26 April, te 2'/, uren. 

A m s t e r d a m , ten kantore van de schecpsboiiwwcrf De Boot, Groote-
Witten burger straat no. I l l : diverse bei- en fuudoeringswerkon op 
genoemde werf. Aanw. 1 Mei, van 2—4 uren. 

M a a n d a g , .» M e i . 
L e l d e n , door burg. en weth.: het dempen der sloot langs den 

Stationsweg. 
I l i n s d a g , « M e i . 

K r o n i n g e n , te 12 uren, door het ministerie van watei-st enz., aan 
het gebouw van het prov. bost: het maken van plank beschoeiing met 
steenstapeling langs den katiaalboord van den Rijks-grooten weg van 
Groningen naar Delfzijl. Inl. bij den lioofdingei'iieur, den ingenieur 
en den opzichter Raammaker, allen te Groningen. Aanw. 29 April. 
Raming /' 15,750. 

A m s t e r d a m , te 1 uur, door het R.-K. parochiaal kerkbestuur »11. 
Nikolaas binnen de Veste", in d'Geelvinck: het bouwen van eene kerk 
met 2 torons en koepel, aan de Prins-llendrikkado, aldaar. Inl. hij den 
architect A. C. Bleijs. Haarlemmer-Houttuinen 79, aldaar. Aanw. 22 
April, te 1 uur, bijeenkomst in d'Geelvinck. 

W o e n s d a g . 1 M e i . 
' s - H a g e , te 1 uur, door bet ministerie van waterstiatenz.: het ver

richten van herstellingen en vernieuwingen aan de Rijksrivierwerken 
op het Zwartewater, van 1 Juli '84—30 Juni '85. Inl. b(j den hoofd
ingenieur Van der Toorn, te 's-llage. Aanw. 30 April, te 9'/. uren. 
Raming / 4950. 

I l e n d e r d a g , H M r l . 
H a a r l e m , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het verdiepen van een gedeelte van 
het Noordzecknnaal. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem cn bij 
den ingenieur Blom, te Amsterdam. Aanw. 1 Mei. Raming ƒ 33,000. 

V r i j d a g , • M e i . 
' s - l l a g e , te 1 uur, door het ministerie van waterst enz.: bet 

onderhouden en herstellen van het Rijkstelegraaf kantoor mot directeurs
woning te Gouda, van den dag der goedkeuring van de aanbesteding 
tot 31 Dec. '86. Raming / 890. 

Z a t e r d a g , 1 0 M e i . 
H e i r a i n h e m e n ! , te 11'/, uren. door burg. en weth.: het bouwen 

eener nieuwe school voor 200 leerlingen. Aanw. 3 Mei, te 12'/, uren. 
M a a n d a g , 12 M e i . 

M a a s t r i c h t , te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het verrichten van haggerwerk tot 
verbetering van de Zuid Willemsvaart tusschen sluis no. 16 en de 
havenkom te Weert. In), bij den hoofdingenieur en den ingenieur 
Bekaai. te Maastricht. Aanw.' 5 Mei. Raming /' 5250. 

W o e n s d a g , 1 4 M e i . 
's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: lo. het 

verrichten van herstellingen en vernieuwingen aan de Rijksrivierwerken 
in de Noord, de Oude-Maas, het Mal legal, de Dortschc Kil en het Spui, 
van 1 Juli '84—30 Juni '85. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen. te 
's-llagc, bij deq ingenieur De Dmy'n en den opzichter Korevaar, beiden 

te Dordrecht Aanw. 7 Mei. Raming f 29,400 ; 2o. het verdiepen van 
het benedendeel van de Dorische Kil, tusschen de kilometerraaien 128 
en 130, onder de gemeente Dubbeldam. Aanw. 7 Mei. Raming ƒ 34.000; 
So. de herstellingen en vernieuwingen aan de Rijksrivierwerken op de 
Boven-, Beneden- cn Nieuwe-Morwode, van 1 Juli '84—30 Juni '86. in 
4 perceelen. Raming rosp: ƒ 26,960, / 16,580, ƒ 32,240. ./ 24.650. Inl. 
bii genoemden hoofdingenieur en bij de betrokken opzichtei's. 

3 W o e n s d a g , 21 M r l . 
's-Hage, te 11 uur, door het ministerie van waterst. enz.: het ver

richten van herstellingen en vernieuwingen aan de Rijksrivierwerken 
op den Gelderscho-IJsel, met het onderhoud van 1 Juli '84—30 Juni 
'85, in 3 perceelen. Inl. bij den hoofdingenieur Van der Toorn, te 

I 's-Hage en bij den ingenieur Kauiaer, te Kampen. Aanw. 14 Mei. 
Raming resp.: ƒ 12,740. ƒ 13,900, ƒ 20,400. 

' s - H a g e , tc 12 uren, door het ministerie van waterst enz., ton 
dienste der Stmataspooiwegen: lo. het maken van eene bergplaats voor 
brandstoffen en oen privaatgebnuw, benevens het aanleggen van gas
leidingen en verdere werken tot uitbreiding van het station Zwolle, 
lid. tiij den hoofdingenieur dor S.S te Zwolle. Aanw. 13 en 14 Mei, te 
11 uren. Raming / 16.200: 2o. het maken van een hoofd- en neven
gebouw met bijkomende werken op het station ('loldermalsen (lijn 
Dordrecht—Kist). Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur. te Arnhem en 
bij don sectieingenieur, te Gorichern. Aanw. 13 en 14 Mei, te 11 uren. 
Raming ƒ 184,700. 

A F L O O P 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
X u l d d e r p r . 9 April: lo. het bouwen eener 

nieuwe school voor ongeveer 150 kinderen met 
bijlevering dor schoolmoubelen: ingekomen 7 
bilj., als: 
F.'Ruijs, tc St-Gilles-Waas, ƒ 7879 
D. K. Plasschaeit. » Westdorpe, » 7849.50 
Aug. de Meijer, » Selzaete, » 7825.80 
Jan Scheele, » Neuzen, » 7812 
C. L. Bleijenbergh,» St-Jansteeii. » 7810 
P. Duijvestcijn en 

P. J. Wisse, » Zaamslag, » 7795 
J. Verijser, Akselen 

D. W'. F. Kaijser, » idem » 7790 
Raming » 7793.55 

2o. het inrichten van oen bestaand woonhuis 
tot oiiderwijzei-swoning; ingek. 4 hilj., als: 
F. Ruijs, te St-Gillis-Waas, ƒ 1350 
C. L. Bleijonhergh, » St.-.lansleoli. » 1313 
P. Duijvostein en P. 

J. wisse, » Zaamslag » 1295 
Joh. Suiios. Aksel en 

D. W. F. Kaijser. s idem » 1290 
Raming / 1313.37 

S i t . - F l l l p s l a n d . 10 April: le perc, hot bou
wen van een school niet onderwijzorswoning te 
St-Filipsland, onder beheer van den architect A. 
le Clercq, te Kruiningon; 2e perc, het verbou
wen en repareeren der school en niidcrwijzers-
wouing in den Anna-Jacohapoliler gemeente 
St-Filipsland. onder beheer van denzelfde: 

met met 
houten tuin ijzeren tuin 

J. v. d. Linde. Ziei iksee. ƒ 27,450 ƒ 27.850 
H. v. d. Elided idem 27,096 27,536 
J. Schoenineijor & Co.. 

Rotterdam, 25,487 25,987 
C. Westmaas, Oudvosmeer, 24.325 25.035 
J. W. le Clercq & Co., 

Vlissingen, 25.000 25.000 
J. v. Hide. Oudvosmeer. 24.290 24,920 
J. Klenbaas, Bruinisse, 24.500 24.900 
L. v. Verre, Kruiniugen, 24.300 24,9(10 
B. v. Verre, Noordgouwe, 24,265 24,865 
11. Hoppenbrouwers, Steen

bergen, 23.895 24,209 
Joh. Lindenbergli Cz. Wemcl-

djnge, 23,230 23,980 
Segboer, Fijnaard, 23,288 23,754 
F. H. Roinéijn, Nooddorp, 22,729 23,609 
H. C. Muller, St-Maartensdijk, 23,199 23.549 
J. J. de Jonge, idem 23.190 23,540 
Ch. Raats, Steenbergen, 22,200 22,600 

Onder nadere goedkeuring aan den minsten 
inschrijver gegund. 

2e perceel, 
J. W. le Clercq & Co., te Vlissingen, ƒ 2100 
C. Westmaas, » Oudvosmeer, » 1960 
J. v. Iliele, » idem » 1925 
L. v. Verre, i» Kruiningen, » 1900 
B. v. Verre, » Noordgouwe, -> 1849 
F. H. Romcijn, » Nooddorp, » 1740 
J. v. d Berge, • Bruinisse, » 1700 
J. Elenbaas, » idem » 1650 

Onder nadere goedkeuring aan den minsten 
inschr. gegund. 

H t . - F l l l p s l a n d , 10 April: voor Mr. A. W. 
Hartman, te 's-Hage, het afbreken van gebou
wen en het bouwen van een woonhuis, tiakkeot, 
veestal en varkenshok met bijbehoorende werken 
op het Hof Rumoirt in den Anna-Jacohapoldcr 
gemeente St-Filipsland, onder beheer van den 
architect A. le Clercq, te Kruiningen; ingek. 9 
bilj., als: 
I. Schoenmeijer Sc Co., Rotterdam, ƒ 12,487 
F. II. Romcijn, Nooddorp, » 11.090 
J. Elenbaas, Bruinisse, » 10,500 
Joh Lindenbergh Cz., Wemeldinge, » 10,180 
C. Westmaas, Oudvosmeer, » 9,925 
i. v. Hicle, idem » 9,900 
B. v. Verre, Noordgouwe, » 9.789 
L. v. Verre, Kruiningen, » 9,693 
H. Hoppenbrouwers, Steenbergen, » 9,699 

Onder nadere goedkeuring aan den minsten 
inschrijver gegund. 

Hampen. 10 April: het éénjarig onderhond 
lor kazernegebouwen enz. te Kampen, onder 
beheer der genie, te Zwolle; ingekomen 11 
bilj.. als: 
0. Visscher, 
(ï. .1. Laarman, 
W. v. d. Werft 
J. S. v. d Worn, 
G. .1. Bruggink, 
II. v. Dijk, 
G. Lotldo, 
T. Bekveld. 
W. Fransen. 
A. v. d Wetering.j 
G. Fahrenhorst, 
4 biljetten van onwaarde. 

Zuidharn, 11 April: het verdiepen van eenige 
gedeelten van bet Lottelherterdiop en van de 
Matsloot enz.: ingek. 4 bilj.; minste inschr. was 
B. de Jong, voor f 945: niet gegund. 

':,-llagr. II April: lo. het maken en leveren 
der meubelen in de hurgei-school voor meisjes 
iu de Atjehstraat: ingek. 6 hilj., al-

Kampen, /' 4520 
9 idem '» 4400 
9 idem » 4300 
A idem » 4>«.t8 
9 idem » 4280 
I idem 42f>" 
t idom « 4255 
9 idem i. 425:: 
9 idem » 4249 
| idem » 4235 
9 idem 1 3000 

F. .1. I.aiikennan, 
.1. .1. Wcriles Jr., 
c . Alkemade, 
Raasveld & Gerritse. 
Gebr. Houtman, 
J. C Opsteegh, 

do meiibeling 

te 's-llage, ƒ 3350 
» idem I 2751 
» Noordwijk-Dinn.,» 2683 
» 's-llagc, » 2493 

idem 'i 2400 
• Dordrecht, » 2402 

voor de burgerschool voor 
in jongens 

bilj.. als: 
L. F. L. Fletterman. 
J. C. Opsteegh, 
P. v. Vliet 
J. J. Werdes Jr., 
Gebr, Houtman, 
A. ('. Paardenkooper. 
J. C. Bernard. 
Raasveld & Gerritse, 

G r o n i n g e n , 11 Apri 

le Lombardstraat; ingekomen 8 

te 's-llage, / 2850 
i Dordrecht. » 2699 
ii Woubrugge,» 2682 
» 's-llage, i 2020 
» idem *i 2580 
» idom > 2560 
» idem » 2530 
o idem l 2315 

onder beheer van den 
architect G. Nijhuis:' lo. oene vertimmering voor 
G. Smit; minste inschrijver was G. P. van Erp, 
voor ƒ 676. 

2o. het bouwen van oen pakhuis voor J. G. 
Loiiman: minste inschr. was II. Kenia, voor 
/' 9950. 

So. eene vertimmering voor C. J. Plaat: minste 
inschr. was G P. van Kip. voor ƒ 760. 

Z w o l l e , 12 April: het verrichten dor aarde-
en fimdeeringwerken voor den bouw eener villa 
met koetshuis en stal, aan het Terpeik ivijkpark, 
aldaar, onder beheer van den architect S. .1.11. 
Trooster B.Hz.; ingekomen 4 hilj., als: 
G. v. Unen, te Zwolle, ƒ 7520 
D. Bruins, » idem » 7283 
A. Blocks, » idem » 6769 
T. Schipper. » Genemuidcn, » 5847 

G r a n i n g e n , 12 April: het bouwen van 2 
huizen aan het Nieuwe Kerkhof, aldaar, onder 
beboer van den architect J. B. Jager: ingek. 8 

i bilj., als: 
B. de Jong. ƒ 5430 
H. .lansen, » 6294 
II. de Haan, » 6180 
J. Hidings, » 4990 
A. de Vries, » 4890 
I. Mulder, » 4860 
Steendam, » « 7 3 
G. Nanninga, • 4448 

L a n g r r a k b e z . d e L e k , 12 April: het ver
houwen en verlengen van de pastorie en de 
ondcrwijzei-swoiiing dor Chr Gord', gemeente, 
alsmede het daarop maken eener doorgaande 
verdieping, onder behoor van den bouwkundige 
W. Verheij, tc Ameide: ingek. 10 bilj., als: 
A. v. d. Wal, te Grnotaimners, ƒ 5839 
C. de Bruin, » Jaarsveld, » 5749 
J. Coljé, » Nieuwpoort, o 5734 
L. Roth, » idem » 5227 
G. den Hoste, » idem » 5225 
H. Schippers, » Ameide, » 5190 
G. Kreukniet, » Ottoland, » 4999 
L. Hortensius, » Uschnonde, » 4925 
P. Blanken Dz., r> Bergambacht, » 4819.47 
.1. Maasland, • Goudriaan, > 4373 
gegund. 
Raming f 6090 

l l r v r n t r r , 12 April: het eenjarig onderhoud 
van de kazernogehouwon enz., te Deventer; 
ingekomen 5 bilj., als: 
II. B. Lopping, te Deventer, ƒ 6 1 6 4 
O. Beltman, » idem » 5870 
E. v. d. Woord Jz... » idem » 5860 
O. .1. Kortelillg B.,lz.. » idem » 6830 
A. Feherwee, » idom » 5630 

Zni i l l r . 12 April: lo. oene verving van ge
houwen in de legerplaats hij Oldehroek. onder 
het beheer der genie, te Zwolle; ingekomen 6 
bilj. als: 
.1. v. d. Braak, te Apeldoorn. f 1341) 
M. Wilmink, » Zwolle, » 1188 
C. Kek hardt, » Almelno, «1140 
I'. Smit, » Amersfoort, » 1122 
II. .1. Buitenhuis. » Elspeet. » 992 
Itaming '• 1200 

So. het éénjarig onderhoud van de gewone 
werken en kazeriiogoboiiweti iu de legerplaats 
hij Oldehroek: ingek. 6 hilj.. als: 
K'. A. v. d. Berg, te Zwolle. ƒ .1050 
I'. Boks. » Amersfoort. » 2730 
.1. Wosterink, » Kpe, » 2720 
11. .1. Buitenhuis, » Lispeet, » 2687 
B. W. de Blecourt, » Al loo. » 2069 
J. v. d. Braak. » Apeld n, » 2010 
Raming » 2850 

A r n h e m , 12 April: lo. het éénjarig onder
houd der kazernegebouwen, enz. te Arnhem en 
dat dor werken en gebouwen van het fort bij 
WeSterroort onder het beheer der genie to 
Arnhem ; ingek. 2 hilj.. als: 

.1. W. Jansen, J 5030 
G. H. v. d. Heijden, » 5550 

2o. oene verving van kazernegebouwen, enz. 
te Arnhem; ingek. 3 bilj., als: 

P. de Leeuw. ƒ 1388 
D. W. Maandag, » 1329 
F. Simmclink. » 1329 

(Het lot hooft voor dit werk tot laagsten inschr. 
aangewezen F. Siinmelink.) 

Miikkliign. 12 April: het houwen vau eene 
school en onderwijzorswoning; ingekomen 16 
hilj.. als: 
.1. en L. .1 Fokkens, te Dritsiim. ƒ 20,770 
A. L. Mulder, » Noordwoldo, » 20.500 
Jan E. Mulder, • idem » 20 200 
.1. li. Nijdain. • Irnsimi, » 19.870 
(i. II. Wieberdink, •> Oosterwolde, » 19 626 
J. K. Lotting, »> 'idem " 19 450 
P. .1. Vonk. • LVcterp, » 19,320 
Jan Fits Mz. » Noordwolde. o 19.300 
.1. Nijholt, » Wolvega, » 19,270 
K. .1.' Kalt. » Dreterp, » 19,239 
J. G. Hofman. » Blesse, » 19.100 
R. A. v. d. Veen, » Terwispel. » 18,820 
O. P. Offringa, » Donkerbroek,» 18,749 
J Eisenga, • Korte/.waag, » 18,700 
A. v. ,1. Velde on Y. 

Cuporij, » Mamin. » 18.306 
Itaming' » I8.»44 

D r v e n t e r . 12 April: de levering van220,000 
straatklinkers; minste inschrijver was Koch, te 
Groeten, a /' 13.16 per 10(10 stuks. 

' s - l l a g c , 15 April: ten dienste dor Batayiaschc 
havenwerken, de levering van lo. gegalvaniseerd-
ijzeren platen, nokst ukken, haken, klinknagels en 
ringen: minste inschr. waren W. C, & K. de 
Wit, te Amsterdam, voor ƒ 3222.88. 

2o. hardstenen trottoirbanden, minste inschr. 
was 11. J. Bosnian te Rotterdam, voor ƒ 924. 

K u i l e n b u r g , 15 April: lo. het afbreken van 
oude gebouwen: 2o. het bouwen van 2 i.icuwe 
openbare scholen; ingek. voor no. 1, 11 bilj.. als: 
G. Prins. Kuilenburg, ƒ 28.450 
G. J. v. Vloten, l'treeht, » 28.22.1 
J. v. Buik en W. Wessi.ig, Bommel, » 26.389 
M. E. v. Spanje, 's-ilage, » 25,941 
D. v. d. Tas. Ketteren, » 25,900 
A. Keen, Hilversum, 1 24,671 
A. v. Gonderingei Spijer. Allen, » 24.524 
C. v. Soest, Baarn, » 24,500 
J. v. Vinnen, Hilversum, > 23620 
Thomson, Bommel, » 2:!.5'.i6 
I). Barncveld. Vreeswijk, » 21,730 

Voor no. 2 ingek. 8 bilj., als: 
G. J. v. Vloten, Utrecht, ƒ 19.952 
D. v. d. Tas, Ketteren, » 19,100 
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G. Prins, Kuilenburg, 
A. Koers, Hilversum. 
J. v. Vimi-eu, idem 
A. v. Gcndcringcn en Spijer, Allen. 
Thomson, Hommel, 
L II. Huitener, Tiel, 

'«•Ihiar, 15 April: lo. het vergrooten der school 
aun di' Verlengde-Badhuisti-aat te Schcveningen: 
ingek. 9 hilj., uls: 
M. T. Wijnckci-s, te 's-Hage. 
Raasveld ft tierritse, » idem 
I'. T. L i lyveld, » idem 
,1. v. Iluvne. » .Schcveningen 
A. O. Paar.lrnkoopcr, » 's-IInge, 
.1. W. v. d. Vet. i> idem 
.1. v. d. Ham. » idem 
T. .1. Latikcrman, » idem 
L . Tromp, » idem 

2o. het rioleeren van een gedeelte der Hugo 
de-Grootstraat; ingek. 8 hilj., als: 
Tom & Van Morgen 

te 's-llagc 
idem 

ƒ 18,150 
I 17.440 
» 16a>94 
« 10.250 
• 15,072 
» 15,109 

ƒ 14.234 
» 1:1,750 
» 1:1,700 
» 13.400 
» 1.1,280 
» 1:1,280 

1:1,100 
» 12.847 

12,080 

ƒ 11587 
» 8050 
l 2997 
» 29:17 
» 27:10 

25-9 
.. 25:10 
.. 2.189 

Henegouwen, 
Raasveld ft Gerritse 
J. 1'. I.eellang, 
Th. Hoogendoorn, 
I*. Kraijenveld, 
G. Keij, 
II. .longenhiirgei', 
J. de Bruin, 

Leiden , 15 April 
hui/en iu <lc Haverzak l a 
den architect W. ('. .Mulder 
Kapteiu den Bouwmeester, 
j . de Vos, 
O. J. de Nie. 
De Jongh en kooremau, 
0. Carlier, 
A. Ihu-rée, 
X. Bink, 
J. Sirag, 

A m s t e r d a m , 15 April: lo. het verrichten van 
haggerwerken in grachten, halkhavens enz. in 
de gemeente, ged. '84: minste inschr. was D. 
Zuiderboek, voor ƒ 0.31'/, per M*. 

2o. het sloopen ilcr Korenbeurs; minste inschr. 
was Bergman, voor ƒ 2750. 

's-Hage, 10 April: lo. het éénjarig onderhoud 
der kazeriiegehouwen cn werken; minste inschr. 
was 1. de Haas. te 's-llage, voor / 10,308. 

2o. eene huitenverving der kazernegebouwen 
te 's-llage; minste inschr. was Hoeks, te Dor
drecht, voor ƒ MM, 

/ . u i l e n li) April: het maken van 2.1 prove-
niciswoningcn voor het Bornhol'; ingekomen 9 
bilj. ' 

Helvoet, 
's-llage. 
idelil 

Botterdam, 
Waddinksveen. 
's-Hage, 

bet houwen van .1 wooii-
onder beheer van 
ingek. 8 bilj.. als: 
te Leiden, ƒ 0983 

» idem 
.1 idem 
.1 idem 
• idem 
o idem 
ii idem 

idem 

('.•.nu 
0840 
00411 
8638 
(5295 
11170 
5879 

Ursningrn, 16 April: het éénjarig onderhoud 
der kazerne-en andere gebouwen, aldaar; ingek. 
10 bilj., als 

II. Langeiiberg A.Wï , 
H . W . D I I I I W C S , 

II. Hood. 
O. Bevelman, 
G. .1. lioe/ewillkel, 
A. .1. I'iterwijk, 
W . Kerkiiieijer G..I/ , 
F . Carmiggelt, 
G. Boerstoel, 

te Zullen, 
'i idem 
» Gorscl, 
» Zutfen, 
» llriiiiiineu, 
» Zntfen, 
li idem 
'i Brommen, 

idem 

/' 39,900 
» .19,800 
>i 39,200 
» 38,059 
» .18,500 
i> 38.465 
ii :|s.:ihs 
• 37.595 
n 37.580 

's-Hage, 16 April: bet verrichten van eenige 
werken tot nnruiulisccrim; van de Waal onder 
DiMlewaar.l en Kwijk: ingek. 6 bilj., als 
G. J. Mol. 
L. A. v. Haatte . 
F . E. Terwindt, 
II. v. Anroov Jz, 
.1 H. v. Ilczewijk, 
W. I'. de Vlies. 

Kreda, 10 April 

te Kuilenburg 
» Sliedrecht, 
» Pannerden, 
ii Nicnwaal. 
.i Lobit. 
>i Kossem, 
lo. het éénjarig 

18,672 
» 17,800 
» 17.628 
• 17,000 
» 16,888 
» 16,745 

onderhoud 
der kazeriiegehouwen enz., aldaar: 2o. idem van 
de Kon. Mil. Academie: 3n. het bcinetselen van 
stoomketels enz. in de Kon. Mil. Academie: 

1... 
ƒ 8683 

2,1. 

ƒ 5(1(10 
6468 
5332 
5380 

So. 
1610 Th. Kessel. 

.1. Schoenmaker 
O. .1. Marijn 8223 
I'. .1. v. Glabbeek. 8134 
J. A. Mol, 7953 
A. V. .1. Heide, 

Groningen, 16 April: het houwen van 
kolHichuis met bovenzalen voor de Vereenigl. 
De Eendracht, onder bel r van de architecten! 
K. ft II. Hoekzeina; ingekomen 12 bilj, als 

1583 | 
16.15 I 
1592 I 

e n l 

D. S. Diddens, 
D. Janssen. 
I'h. Hendriks. 
II. de Haan, 
.1. Hidings, 
D. Dooijes, 
G. Meiiïink. 
D. Dalmolen, 
E. P e t e n , 
II. Kamps. 
A. de Vries, 
II. Janssen, 
gegund. 

J 6379 
» 6217 
» 6147 
» 5987 
» 5010 
» 5880 
» 5830 
» 5719 
ii 5676 
» 554(1 
.1 M M 
» 5416 

P. Hendriks, 
J. Werkman, 
G. 1'. v. Erp, 
.1. F . I.ijberink, 
L . Dusscl, 
II. Kiel, 
J. Poelman, 
II. J. Moi-ak. 
J. I. Toesman, 
T. Holthuis, 

ƒ 3747 
ii 3733 
» 3730 
» 3670 
» 3647 
» 3539 
» 3522 
» 3494 
> 3418 

3431 
T. Holthuis is voor de gunning voorgedragen, 
lü i ik / IJ l . 16 April: het bouwen van een 

woonhuis, onder beheer van den architect B. 
lioiiwkeiua, te Stecnwijk; ingek. 5 bilj, als: 
Schippers, te üenemuiden, / 6947 
E. Grocnink, > Stecnwijk. » 6499 
J. L . de Vries, » Oldeholtpa. » 6230 
J. Wcijs, » Vollenbove, » 6214 
,1. de Boer ft Zonen, » Stecnwijk. » 5539 
gegund. 

It,.11. i . l ; .o . 16 April: de levering van 373,612 
KG. gegoten-ijzeren huizen, tot uitbreiding der 
drinkwaterleiding; ingek. 4 bilj., als: 
Acticn-Gesellschaft Bergwerksverein 

Friedricb-Wilhelms-llütte te Mul-
heim a,'d. Ruhr, ƒ 7.69 

Van den Berg & Co. Amsterdam, a 711 
Van den Honert en Punt, idem » 6.54 
li. S. Stokvis & Zn.. Rotterdam, rechte buizen 
a f 5.80 en hulpstukken a ƒ 10.35, gelijk ge 
middeld ongeveer ƒ 6.19'/, per 100 KG. 

B I J V O E G S E L 

D E O P M E R K E R 
van Z A T E R D A G 26 APRIL 1884. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
M a a n d a g , 2 8 A p r i l . 

T a c e z I J l (onder Sondel), te 11 uren, door het dijksbest. van het 
waterschap Zeven-Grietenijen-en-Stad-Slooten, bij P. Vallinga: lo. het 
uitruimen en wederinheièn van verschillende perceelen paalwerk; 2o. 
het leveren en verwerken van zinksteen; 80. het maken van kistvullmgen, 
het vei*sterken met beton en bet maken van kleine aardwerken, in 
perceelen; 4o. de vernieuwing van eene uitwateringspomp, het maken 
en plaatsen van stekken, verlwerk, en de levering van stroo en rijshout. 

' a - H a g e , te l l* / 2 uren, lo. door het ministerie van waterst*enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het bezinken en bestorten van den oever 
vóór den kleinen Paralleld.ini aan de oostzijde der buitenhaven van het 
Voornsche kanaal, te Helvoetsluis. lid. bij den hoofdingenieur in het 
10e district, te 's-IIage. Raming ƒ 12,500; 2o. door het ministerie 
van binnenl. zaken: liet uitbreiden van het anatomisch kabinet te 
Leiden. Inl. bij den Rijksbouwkundige voor de onderwijsgebouwen, te 
's-Hage en bij den opzichter K. de Hoer Hz., te Leiden. Raming 
ƒ 10,000. 

A m s t e r d a m , te 3 uren. door de naainlooze vennootschap De IJs
breker, in het café-Knisnajxilsky: het bouwen van 10 woonhuizen in 3 
blokken aan de Swammerdamstraat en de 4e Boerhaavestraat, aldaar, 
met de levering der materialen en arbeidsloonen. Inl. bij den ingenieur
architect A. L. van Gendt, te Amsterdam. 

D i n s d a g , 2 9 A p r i l , 
fltavenlsse. te 10 uren, door het best. der waterkoeling van het 

cal. waterschap Stavenisse, in het gemeentehuis: hot verdedigen van 
den onderzeoscnen oever door steen bestor ting en inhangen van 2 sluis
deuren aan de waterkeoring; van het waterschap. 

' a - H a g e , te 11 uren, ten Kantoie dor IJsel stoom tram wogmaatschap pij: 
Bestek no. 21, het houwen eener remise met bergplaatsen on het maken 
van eene draaischijf kuip te Oudewater. 

G r o n i n g e n , te 12 uren, door hot ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best: het driejarig onderhoud van den 
Dollardsdijk on van do landpunt Reide. Inl. bij den hoofdingenieur en 
den ingenieur, te Groningen. Raming f 2739 per jaar. 

A r n h e m , te 12 uren, dooi- de Compagnie générale des condiütes 
d'eau, te Luik, aan bet bureau der Amhemsche waterleiding: Bestek 
no. 3, het maken van het hoogreservoir voor de waterleiding te Arnhem, 
met de levering dor benoodigde materialen. Inl. bij Jen ingenieur H. 
P. N. Halbertsma, Zuidblaak 26, to Rotterdam en aan genoemd bureau. 

B u r e n , to 12 uren, door burg. en weth.: hot afbreken van de be
staande school en dermtderwijzerswoning te Asch en het wederophouwen 
eener nieuwe school en onderwijzeiswoning aldaar. Aanw. door den 
gemeentearchitect 28 April. 

H a a r d p l a a t , te 2 uren, in de directiekeet van den IToofilplaatpolder: 
het bouwen van een woning voor den waterbouwkundig-ambtenaar, 
met vergaderzaal, schuurtje enz. 

B l I J h a m , te 4 uren, door het best. van het 5e onderdeel van het 
waterschap Reidorland: het maken van fundeeringen, gebouwen, 
schoorsteen enz. voor een dubbel stoomwatergemaal te Winschoterzijl. 
Inl. bij den opzichter van het waterschap Bauer, te Winschoten. 

B e r g e n o p - Z o o m , 's avonds 8 uren, in De Draak: het bouwen van 
3 arbeiderswoningen op een terrein nabij den windmolen op het bastion 
Harte), aldaar. Inl. bij den architect R. H. C. van Someren, aldaar. 

( • e r l c l i e m , door den bouwkundige Van Lindouk Jr.: hot amoveeren 
van oude gebouwen op het Melkpad, aldaar en daarvoor in de plaats 
stellen van 4 heeren huizen. 

S a n t p o o r t , door burg, en weth. van Velzon: lo. hot maken van een 
riool in het dorp Velzen: 2o. het maken van een welput met pomp 
nabij hot spoorwegstation Santpoort. Inl. hij den architect D. E. L. 
van den Arend, te Haarlem. 

W o e n s d a g , S O A p r i l . 
s - H a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz: lo. het 

verrichten van baggerwerk in do Amor. en het horstellen en onder
houden van de werken op het bovendeel dezer rivier aan de monden 
van het Oude-Maasje en do Bongo, van 1 Juli '84—30 Juni '85. Inl. bij 
den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-llage. Raming /' 9700; 2o. do 
verruiming van den bovenrnond van de Botlek, tusschen de kilorneter-
raaien 147 en 149. Inl. hij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's Hage 
en bij den ingenieur Leemans, te Rotterdam. Raming /' 29.040. 

O u w e r s r l i l e , te 11 uren, door hot bost. van den polder Oostabt, 
bij J. Braat: het verrichten van eenige werken aan het stoomgemaal 
van genoemden polder. Aanw. 28 April, te 11 uren. 

' s - H a g e , te 12 uren, door het ministerie van koloniën: de levering 
van lo. het ijzerwerk voor eene perronoverdekking, 2o. het ijzerwerk 
Voor 8 kolommen mot consoles en verder toebehooren, ten dienste der 
Bataviasche havenwerken. 

W l J k - a a n - Z e e - e n - D u l n , te 12 uren, door burg. en weth.: het 
bouwen eener school met 3 lokalen voor 144 kindoren. onderwijzers
woning, afrastering enz. Inl. bij den architect N. de Wolf, te Bever
wijk. 

K r a l l n g e n , te 3 uren, door burg. en weth.: het inakon van 2over
dekte mostvaaltplaatsen met bijbehoorende gebouwen enz., in den polder 
Prins-Alexander. 

D o n d e r d a g , 1 M e i . 
H e l l e v o e t a l u l s , te 10 uren, in kamer A21 van kazerne no. 1: het 

verrichten van werkzaamheden van ondergeschikt belang aan de vesting 
Hellovoetsluis. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieui', aldaar. Raming 
/ 5000. 

' a - H a g e , t e i l uren, door het ministerie van marine: het makenen 
stellen van een ijzeren zeekaap en lichtopstand bij Staveren en het 
afbreken en opruimen van een aldaar bestaande houten kaap. 

H a a r l e m , te 11 uren. door het ministerie van waterst enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het planten van stroo en helm, het 
stellen van rietschuttingen enz. in de duinen op Tessol en aan den 
vasten wal van Noordholland, in 3 perceelen. Inl. bij den hoofdingenieur, 
te Haarlem en bij don ingenieur Welcker, te Alkmaar. Raming: 
pore. I / 6050. perc. 2 / 11.600. pens. 3 ƒ7400 . 

Zwolle, te 11 uren, door het best. van het waterschap Do Noorder-
Vechtdijken, in de Pauw: het herstellen van stormschade en hot ver
zwaren on verbeteren van het buitonboloop met gedeeltelijke kruins-
verhooging. en het aanbrengen van oen gedeelte steenglooiing. Inl bij 
W. van Wijngaarden, te Herkson. Aanw. 20 April, to II uren. 

A r n h e m , te 11 uren. door de architecten G. J. van Gendt & C. M. 
G. Nieraad, in het Centraalgehotiw: het bouwen van een pakhuis op 
een terrein aan de Vijfzinnenstraat, voor rekening van de lirma Krowein 
& Co.. aldaar. Aanw. 30 April, te 11 uren. 

H a a r l e m , te 2'/j uren. door het ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. best: hot maken en plaatsen derstoll'eer-en 
behangwerken in de zalen der Hijksmusoumgobouweu, te Amsterdam. 
Raming ƒ 19,100. 

V r l l d a g , 2 M e i . 

M i d d e l b u r g , te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best: de voortzetting der verbetering van de 
vestinggracht voor het front VI—VII der vesting Neuzen tot ligplaats 
van schepen, behoorende tot de wei ken van het kanaal van Neuzen. 
Inl. bij den hoofdingenieur in het 11e district, te Middelburg en bij 
den ingenieur, te Neuzen. Raming f 11,220. 

' s - B o s r h , te lO'/j uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best: lo. het rnot voorhanden bazaltsteen 
bezetten van den hoogen oever langs de zuid westzijde der haven te 
Moerdijk. Raming ƒ 1980. 

D e l f t , te 11 uren. in het Gemeenlandshuis van Dellland: het ver
voeren der materialen, voor het onderhoud der rijs- en stee non hoofden 
of dammen, enz., naar Dolland's strand, en het vervoeren der benoodigde 
helm tot beplanting dor duinen. 

K r o n i n g e n , te 12 uren, door het prov. jbest: het vernieuwen 
van do over hot Hoendiep liggende Zantumer draaibrug. Inl. bij den 
hoofdingenieur en den ingenieur van den pror. watei-staat beiden te 
Groningen en bij den opzichter H. Bootsman, te Zuidhnm. 

' s - H a g e , te 1 uur, door hot ministerie van waterstaat enz.: de aan
leg en het bentellen en verbeteren van Rijkstelegraallijnen in de 
afdeeling Rotterdam, in 2 perceelen. Raming: perc. I f 2300, perc. 
2 f 840. 

Z a t e r d a g , 8 M e i . 
A m s t e r d a m , te 11 uren, door het ministerie van marine, aan 

's Rijks werf: de levering van 75,000 KG. Noordsche hennep. 
K a m p e n , te I2l/j uren. in het Hotel des Pavs-Bas: liet éénjarig 

onderhoud der kazernogobouwon enz., aldaar. Inl. bij den eerstaan
wezend-ingenieur. te Zwolle en bij den hoofdopzichter van fortilicatien, 
te Kampen. Raming /' 3950. 

Filippine, te 12'/j uren, door burg. en weth.: het verbouwen en 
uitbreiden der gemeenteschool en het bouwen eener onder wij ze rs woning. 

Z w o l l e , te l uur, door burg. en weth.: het ophoogen en rioleeren 
van den Langenholterweg, benevens het opnemen en vervangen van een 

Sedeelte van hot riool in de Molenstraat Inl. bij don gemeen tearchitect. 
anw. 1 Mei, te 2 uren. 
A m s t e r d a m , ten kanton- van do scheepsliouwwerf De Boot, Groote-

Wittenhurgersti-aat no. I l l : divers*» bet- «MI fundeonngswerken op 
genoemde werf. Aanw. 1 Mei, van 2—4 uren. 

T e r n a a r d , bij don dijkgraaf van Westdon go rad eel J. W. Idsariü: de 
levering van verschillende houtwaren. 

M a a n d a g , O» M e i . 
K o l l u m , te 12 uren. door den burgemeester van Kolliunerland-en-

Nieuwkruisland: eenige vortimmeringen en herstellingen aan de seinden 
te Kollum en Buruin, on hot maken van eene houten dakhekloeding 
op de onderwijzerswoning te Munnekezijl. Aanw. I Mei, resp. te 8, 11 
en l uur. 

K o u d i i m , te 12 uren, door burg. eu weth. van Hemolumor-Olde-
phaert-en Noordwolile: lo. het afbreken van don ouden- en het bouwen 
van een nieuwen toren op de kerk te Oudega; 2o. hot doen van eenige 
herstellingen aan don toren te Konduin. 

L e l d e n , door burg. en weth.: het dempen der sloot langs den 
Stat ions weg. 

D i n s d a g , «ft M e i . 
A m s t e r d a m , te 10 uren. op het bureau der genie: lo. het leveren 

van kazerneiiioubels te Amsterdam (Raming ƒ 9000); 2o. het doen van 
voorzieningen van verschillenden aard in de'kazernen en het hospitaal 
te Amsterdam (Raming f 6000). Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur, 
aldaar. 

L e l d e n , te 11 uren, op hot bureau der genie: hot doen van voorzie
ningen van verschillenden aard aan militaire gebouwen te Leiden. Inl. 
bij den oei-staanwezend-ingeiiiour, te 's-IIago en bij den opzichter van 
fortificatiën, te Leiden. Raming f 21'. 0. 

H a a r l e m , te 11 uren, door burg. on weth. van Haaileinnierliede-
en-Spaarnwoude, in het Hotel Lion d'or: hot bouwen van eene school 
en onderwijzerswoning te Spaarnwoudo. Int. bij don architect D. E. L. 
van den Arend, te Haarlem. Aanw. 2 Mei, te 11 uren. 

( • r o t i l t i g e n , te 12 uren, door hot ministerie van wateist. enz., aan 
het gebouw van het prov. bost: het maken van plank beschoeiing mot 
steenstapeling langs den kanaalboord van den Rijks-grooten weg van 

•s 
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Groningen naar Delfzijl. Inl. bij Jen hoofdingenieur, den ingenieur 
en den oplichter Raammaker, allen te Groningen. Aanw. 2a April. 
Raming /' 15,750. 

A m s t e r d a m , te 1 uur, door bet R.-K. parochiaal kerkbestuur «II. 
Nikolaas binnen de Veste", iu d'Gcelvinck: het houwen van eene kerk 
met 2 torens en koepel, aan de Prins-I londrikkude, aldaar. Inl. hij den 
architect A . 0. Uleijs, Haarlemmer-Houttuinen 70, aldaar. 

U t r e c h t , te 2 uur, door' de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: liostok no. 307. het maken van eene 
goederenbergplaats op hél station Kapollo-lliezolinge, ton behoeve van 
den spoorweg Kosenduul—Vlissingon. lui. 20 April, te 1 uur. 

H e k e l i n g e n . lo. te 2 uren, door- l.eendert Saarloos: het bouwen van 
een woonhuis met kootshuisje enz. Aanw. te 10 uren; to, te ft!/* uren. 
door- Dirk Saarloos: hot houwen van een woonhuis met koetsliuis|eenz. 
Aanw. te 11 uren. Inl. voor beiden hij den architect Kop Smit. te 
Oud beierland. 

V l l h u l x e n . te 3 uren, door burg en weth.: het houwen van een 
nieuw armhuis, bestaande uit 10 lokalen en een zaal. Aanw. tc 12 uren. 

W o e n s d a g . 7 M e i . 
' s - H a g e , te II uren, door bet ministerie van waterst. enz. r het 

bMwen van archieflokalen te 's-llage, ten dienste van de Alg. Reken
kamer. Inl. bij den Rijksbouwmeester- iu het 10edistrict, aldaar. Aanw. 
30 April, te 10 uren. Raming ƒ 17.400. 

W i l l e m s t a d , te 11 uren, irr het Oranjekoflieliuis: het vernieuwen 
vair houten vloeren in kazernegehouworr en van brugdekken, aldaar. 
Inl. op het hureau der' genie, aldaar'. 

De in . tc 12 men, door- den directeur der artillerie-Stapel- en 0 0 » 
structicmuguzijncn: de levering van 10 handbrandspuiten met tnebe-
hooren, en 41 kartonnen dooien voor' scherpe patronen no. 11. 

« H a g e te 1 uur', door hot ministerie van waterstaat enz.: bet ver
richten van herstellingen en vernieuwing tan de Rijksrivierwerken 
op het Zwartewater, van 1 Juli '84—30 Juni '85. Inl. Inj den hoofd
ingenieur Van der- Toorn, te 's-llage. Aarrw. :I0 April, te «3/ u r t . n . 
Raming ./ 4950. 

K e i l t s h a v e n te 1 uur, door burg, en weth.: het maken van een 
schoolgebouw voor 384 kinderen nietomlerwijzerswoning, opeen terrein 
aan den Geldelooscheweg, aldaar'. Inl. bij den gemeentearebitect T. E. 
van Erkel. Aanw. 3 Mei, te 2 uren. 

D o n d e r d a g , 9 H e i . 
'a-Saga, te 11 uren, in de Normaalschietsclrool: het verrichten van 

werkzaamheden, in verband met liet Verbeteren van de afwatering der 
vlakte bij Waalsdorp, en van het exercitieterreirr vóór de Alexander-
kuzerne . te 's-llage. Raining ƒ 5850. 

H a a r l e m , te 11 uren, door het ministerie van waterst, enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het ver-diepen van een gedeelte van 
het Noordzeekariaal. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem en hij 
den ingenieur Klom, te Amsterdam. Aanw. 1 Mei. Raming f 33.0C0. 

Dorenuccrii , te 1 uur, door den rentmeester J. II. G. van der 
Dossen, namens zijn principalen, ten raadhuize teHeelsurn: het her-stel 
van 16 kribben aan den rechter Rijnoever, onder de gemeente Dor-en-
weerd, boven de Heelsirmschebeek, rnet bijlevering van 3:10 scheepstons 
ballaststeen en 565 M- puin. Inl. bij genoemden rentmeester en hij den 
bouwkundige H. Hoeree, te Wagen'mgen. Aarrw. tusschen 10 en 12'uren, 
aan te vangen bij derr uitvliet der lleelsuuischebeek. 

H a a r l e m , te 2',2 uren, door- het ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. best: de ophooging en vlakking van het 
terrein rondom do Rnksmuaeumgebouwen te Amsterdam. Inl. aan het 
bur-eau van den architect der Kijksmuscinitgchouwoi,. Aanw 29 en 
30 April, van 11—12 uren. Raming ƒ 12.000. 

V r i j d a g . 1» H e l . 
D o r d r e c h t , te 11 uren. in het Nedorlandscb Kofliehuis: delevering 

van 10,000 HL. grove iiiachine-Roerkolen en 400 HL. Engelsche kolen 
ten behoeve van het gemeenschappelijk stoomgemaal 't Hooft van Bont
huizen, te Puttershook. Bilj. inzenden uiterlijk 8 Mei, ten kantore van 
Jbr. Jantzorr van ElllVenton van Babylnnienbrock. aldaar. 

's-llage, te 1 uur, door- het ministerie van waterst. enz.: het 
onderhouden en herstellen van liet Rijkstelegraaf kantoor met directeurs
woning te Gouda, van den dag der goedkeuring van de aanbesteding 
tot 31 Dec. '86. Raming ƒ 890. 

's-Hage, te 1 uur. door het ministerie van waterst. enz.: het 
her-stellen en verbeteren van de Rijkstelegraallijnen tusschen Amsterdam 
en Haarlem. Raming ƒ 1026. 

K a t e r d a g , 10 M e i . 
R u u r l o o , te 11 uren, door- kerkvoogden der lier-v. gemeente, in Het 

Wapen van Ruurloo: een belangrijk herstellingswerk aan de pastorie, 
aldaar. Aanw. door den architect li . Enklaar, 6 Mei, van 11—12 uren. 

Ki lra iK liemeiil, te 11'/, uren, door burg. en weth.: het bouwen 
eener nieuwe schooi voor 200 leerlingen. Aanw. 3 Mei, te 12'/, uren. 

Iiuslzaaii. te 2 uren, door- het gemeentebest.: het maketr van eetr 
rijweg, Iung4163 M., van üostzaan tot Purrnerland. Inl. bij den architect 
M. Ver-heul. te Zaandam. Aanw. 3 en 6 Mei. te 11 uren. Raming 
/ 43,600. 

M a a n d a g , 12 M e i . 
Maastricht, te 10 uren, door- het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: lo. het ver-richten van baggerwerk tot 
verbetering van de Zuidwillemsvaart, tusschen sluis no. 16 en de 
havenkom te Weert Inl. bij den hoofdingenieur en den ingenieur 
Bekaai-, te Maastricht. Aanw. 5 Mei. Raming /' 5250; 2o. het maken 
van paalregelwerk langs de kanaalbonrden der Zuidwillemsvaart in de 
gemeente Weert. Aanw. 5 Mei. Raming ƒ 10.000. 

A m s t e r d a m , te 1 uur, door het ministerie van koloniën, in het 
gebouw der- Maats. Tot Nut van 't Algemeen: de levering van ver-schil
lende benoodigdbeden, in 110 pereeelen. 

A m s t e r d a m , te uren, door- de Hollandsche IJzeren-spoorweg
maatschappij, irr het café-Krasnapolsky: lo. Bestek no. 335, het ver
grooten vat: ile locomotievenloods met aanbouw in do Stadsr-ietlanden, te 
Amsterdam. (Raming ƒ 65,600); 2o. Bestek no 336, het maken vaneen 
droogoven voor- hout en eene nieuwe machinekamer naast de tegen
woordige, op het terrein der- werkplaats te Haarlem (Raming ƒ 6200). 
Inl. hij den ingenieur van den weg, O.-Z. Achterburgwal 171, te 
Amsterdam. 

W o e n s d a g , 1 4 M e i . 
' • • H a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat eni.: lo. het 

verrichten vau herstellingen en vernieuwingen aan de Rijksrivierwerken 
in de Noord, de Oude-Maas, het Mallcgat, de Dorische Kil en het Spui, 
van 1 Juli '84—30 Juni '85. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen. te 
's-llage, bij den ingenieur üe Bruyn en den opzichter Korevaar, beiden 
te Dordrecht. Aanw. 7 Mei. Raming f 29,400 ; 2o. het verdiepen van 
het benedendeel van de Dorische Kil, tusschen de kilometerraaien 128 
en 130. onder de gemeerrte Dubbeldam. Aanw. 7 Mei. Raming ƒ 34,000; 
to. de herstellingen en vernieuwingen aan de Rijksrivierwerken op de 
Boven-, Beneden- en Nieuwc-Merwede, van 1 Juli '84—30 Juni '85, in 
4 pereeelen Raming rasp.: ƒ 26,960, f 16,580, ƒ 32,240, / 24,650. Inl. 
bij genoemden hoofdingenieur en bij de betrokken opzichters. 

D o n d e r d a g , l a M e i . 
Breda. te 11 uren, dooi- den eerstaanwezend-ingenieur, in Het Hof 

van Bolland! lo. het vernieuwen van glasramen, vloeren en zonnebor
den en het herstellen van dakgoten en daken van de gebouwen der 
Kon. Mil. Academie; 2o. het herstellen en vernieuwen van stalvloeren, 
glasramen, vloeren en schuttingen in- en bij-, en het herstellen van 
van daken van kazi'rnegebouwen te Breda; 8o. het leveren van kazerne
meubelen te Breda. Inl. op bet bureau der genie cn hij den hoofd
opzichter van fortificatiën, aldaar. 

D e n B u r g (op Tessel), te 12 uren, door het waterschap De 30 Ge
meenschappelijke Polders op Tessel, ten raadhuize: het leveren van: 
lo. 250 stère grint vóór 1 Sept. a.s.; 2o. 240 U> grove brik vóór 1 Juli 
a.s.; to. 90 last gsedgevormde zetsteen (bazalt) zwaar- 150—300 KG. 

V r i j d a g , i e M e i . 
' • - B o s c h , te 101/» uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van net prov. best.: het leveren en aanbrengen van 
blijvende oevervoorzieningen langs een gedeelte van de Zuidwillemsvaart 
in Noordbrahant. Inl. bij den hoofdingenieur van het 6e district en den 
arror.dissemerrtsir.gerrieur Keurenner, beiden te 's-Bosch en bij den op
zichter Pommée, te Aarlerikstol. Aanw. 9 Mei. Raming ƒ 25,000. 

N i e u w v l i e t , te 1 uur, door burg. en weth.: liet verbouwen der 
onderwijzer-swoning en het maken van een nieuw schoolgebouw. Aanw. 
9 Mei, te 12 uren. 

M a a n d a g , 1 0 M e i . 
M a a s t r i c h t , te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van bet prov. best.: het maken van bestratingen enz. op 
den Rijks-grooten weg le klasse Maastricht—Nijmegen, en van bestrate 
goten enz. op den Rijks-grooten weg le klasse Maastricht 
2 pereeelen. lui. bij den hoofdingenieur in het 
ingenieur Bekaar, beiden te Maastricht. Aanw. 
Raming: perc. 1, ƒ 3560, perc. 2, ƒ 2000. 

W o e n s d a g . 21 M e i . 
' s - l l a g e , te 11 uur, door het ministerie van waterst. enz.: lo. het ver

richten van herstellingen en vernieuwingen aan de Rijksrivierwerken 
op den Geldersche-Usel, met het onderhoud van 1 Juli '84—30 Juni 
'85, in 3 pereeelen. Inl. bij den hoofdingenieur Van der Toorn, te 
'S-Hage en bij den ingenieur Rarnaer, te Kampen. Aanw. 14 Mei. 
Raming resp.: ƒ 12,740, /' 13,900, ƒ 20,400; 2o. het verdienen van het 
Muilegat, tusschen de kilometerraaien 120 en 124, onder de gemeente 
Dubbeldam. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 'S-Hage, bij den 
ingenieur Dc Bruyn en den opzichter Korevaar, beiden te Dordrecht. 
Aanw. 14 Mei. Raming /' 61,000; to, het maken van 12 kribben en van 
glooiingen van 4 op 1 aan 8 bestaande kribben tot verbetering van 
den Geldersche-Usel in het Knulgat beneden Westervoort, tusschen dc 
kilometer-raaien 4 en 7. Aanw. 14 Mei. Raming / 12,650. 

' « - H a g e , te 12 uren. door het ministerie van waterst. enz., ten 
dienste der Staatsspoorwegen: lo. het maken van eene bcrgplnnts voor 
brandstollen en een privaatgebouw, benevens het aanleggen van gas
leidingen cn verdere werken tot uitbreiding van het station Zwolle 
Inl. bij den hoofdingenieur der S.S te Zwolle. Aanw. 13 en 14 Mei, te 
11 uren. Raining ƒ 16,200 ; 2o. het maken van een hoofd- cn neven-

ëebouw met bijkomende werken op het station Geldermalsen (lijn 
'ordrecht—Eist). Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur, te Arnhem en 

bij den sectieingenieur, te Goriehem. Aanw. 13 en 14 Mei, te 11 uren. 
Raming ƒ 184,700. 

Woensdag, 28 Mei. 
's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: de uitvoe

ring van herstellingen cn vernieuwingen aan de Rijksrivierwerken op 
den Bovenrijn en de Waal, met het onderhoud dier werken van 1 Juli 
'84—30 Juni '85, in 3 pereeelen. Inl. bij den hoofdingenieur Van der 
Toorn, te 's-Hage en bij den ingenieur Stieneker, te Nijmegen. Aanw. 
21 Mei. Raming resp.: ƒ 25,000, / 28,000, / 49,000. 

Battice, 
7e district en den 
esp. 10 en 12 Mei. 

A K M ) O P 
V A N 

AANBESTEDINGEN. 
W e s t z a a n , 16 April: lo. het vergrooten en 

verbeteren van de Noorderschool, 2o. het bouwen 
vnn een school met 4 lokalen cn het vergrooten 
en verbeteren van de onderwijzerswoning bij de 
Zuiderschool. onder beheer van den architect T. 
C. van der Sterr, te Hoorn: 

Noorder- Zuider
school school 

J. Poot, Amsterdam, / 14,700 ƒ 24,500 
W. H. Struijs, idem 14.900 24,500 
I). Kietum, idem 14.900 24 453 
M. Not. Assendelft, 14.200 25.000 
II. .1. v.' Dalen, Zaandijk, 14,160 26.180 
1. Otter, Koog a/d Zann, 14.100 25.100 
P. Langcndijk. Beverwijk, 13,740 23,200 
C. Geils, Westzaan, 13,545 2.1,6.30 
W. Verlaan, Zaandam, 13,000 25.200 
B. Schuurman Dz., Westzaan, 12,950 28.700 
K. Schuddeboom, idem 12,025 30,450 
51. Bienlorp, idem 12,597 28,597 
D. Verlaan & Zn., Zanndam, 25,400 
J. Giebels en .1. v. Servellen, 

Haarlem. 12.500 21,950 
G. A. Kop, Amsterdam, 12,378 
Raming 13.050 22,600 

H r e d a , 17 April: bet afbreken van 2 bouw
vallige woningen en bet opbouwen van 3 nieuwe 
woningen in Abrahamsschoot; ingekomen 9 
bilj., als: 
A. Verhagen & 
L. Chahot 
Th. Kessel. 
Th. Erkelcns, 
A. v. Boxsel, 
J. W. Brandt, 
A. v. d. Akker, 
A. J. Voogt, 
P. Rijppaart. 
gegund. 

E m m e n , 17 April: bet afbreken van Soude
en het bouwen van 3 nieuwe draaibruggen over 
het Oranjekanaal boven sluis no. IV; ingek. 6 
bilj., als: 

te Hoogeveen, 
> Nreuw-Arnsterdam 
» Stadskanaal, 
» Assen. 

te Breda, / 8041.47 
» idem • 8063 
» idem » 2983 
> idem i 2969 
• idem » 2868 
» Oosterhout » 2816 
» Breda, » 2788 
» Tetermgen » 2750 
A Breda, » 2710 

j 12,400; minste inschr. K. van Leeuwen, te 
Amsterdam, voor ƒ 5002. 

Kclierpenzeel, 19 April: het verbouwen van 
het schoolgebouw en de levering der sehool-
meuholen; ingek. 9 bilj.; minste inschr. was M. 
Blanken, te Scherponzeol voor /' 12,067. 

AiiiNterdani, 19 April: het houwen var. 3 
woonhuizen met kantoorlokalen aan den Over
toom, te Nieuweramstel, onder beheer van den j 
architect Ed. Cuypers; ingek. 14 bilj., als: 
G. v. Heek, te Amsterdam, ƒ 52,000 j 
11. Rietsnijder Sc Zn., t idem » 47,743, 
Rinse, » idem » 47.600 
0, Woud, » idem » 46,6641 
W. Greve, » idem » 46,000 
W. Vosknijl, n idem • 46,000 
J. v. Voorthuijsen, » idem i 45,909 
P. A. Matthieu, » idem » 45,795 
A. Paans, » idem r, 45,000 
A. II. Grijpink, » idem » 44.449 
rontijn. » idem » 43,700 
J. W. liartgerink en 

W. Boom, D idem » 43,350 
B. v. d. Oever en J. 

lleijink, » idem » 41,739 
A. Aalders, • idem I 39,480 

(attrirlieiii, 19 April: lo, het éénjarig onder
houd van de kazernegebouwen enz. te Goriehem; 
ingek. 7 bilj., als: 

te Goriehem, ƒ 
» idem » 

F. J. Lankorman, 
M. ('. llaaxrnan, 
.1. Roozenburg, 
Q. A. Krijnen, 
A. Nater en B. de 

de Baan, 
A. Leeuwens, 
H. T. Wijnekers, 
A. C. Paardokooper, 

V l l a g e , 21 April: lo. Bestek no. 69, het 
vernieuwen van een vak steenglooiing aan den 
Oudelandschen zeedijk aan de zuidzijde van 
Goedereede; ingekomen 12 hilj., als: 

ft 's-Hage, ƒ 20,922 

ft idem D 20,918 
ft idem » 20,150 
» idem Ti 20,140 

idem » 19.880 

ft idem » 19,138 

ft idem > 18,657 
ft idem - 18,550 

(I. .1. Verweij ,lz., 
.1. v. d. Laak, 
C. Exulto, 
A. de Groot Cz., 
G. Muilwijk, 
A. G. de Pater, 
D. Sizoo, 

5770 
5725 
5600 
5500 
5440 
5300 
5172 

A. Nienhuis, 
R. Postma, 
H. Groenier, 
R. IImis,.. 
H. Timmer, 
V. v. d. Berg, 

Meppol, 
Stadsmusselkanaal, 

/ 10.649 
• 9.650 
ii 9.494 
» 9.446 
» 9,248 
» 8,980 

H a r e n d r e c h t , 17 April: het verbouwen en 
vergrooten van de openbare school in de kom 
der gemeente, met bijlevering der bouwstoll'en, 
onder beheer- van den architect A. Visser Kz., 
te Zwijndrecht; ingek. 8 bilj., als: 
,1. v. d. Nadert, te Strijen, / 12,695 
J. v. Tricht. » lleerjansdnm, » 11.694 
W. Schippers, » idem ii 10,893 
D. II. Overgnauw, » idem i> 10,883 
A. Ouder de Linden,ii idem » 10,873 
B. v. d. Lecq, » Harendrecht, » 9,950 
J. II. Elzcrnian, » idem > 9,947.75 
L. Hortensius, » Uselmonde, i> 9,850 

's-llage, 18 April: het aanleggen van eene 
telcgraallijn langs den Staatsspoor-weg tusschen 
Groningen en Delfzijl; ingekomen 8 bilj., als: 

ii idem 
» Heukelum 
ii Gorichern, 
ii idrm 
>} idem 

2o. het éénjarig onderhoud van de werken te 
Goriehem en forten benoorden Waal en Merwede; 
ingekomen 5 bilj., als: 
P. C. Volker, te Sliedrecht, ƒ 6340 
I). Sizoo, » Goriehem, u 6117 
A. de Groot Cz., » Heukelum, • 5900 
A. G. de Pater, . Goriehem, » 5900 
C. Muilwijk. » idem » 5840 

3o. het éénjarig onderhoud van de werken en 
van gebouwen te Woudricbem en te Loevesteitr 
en forten bezuiden Waal en Merwede; ingek. 6 
bilj.. als: 
B. A. Keirtie, te Woudrichem, ƒ 5780 
D. Sizoo, » Goriehem, » 6747 
A. G. de Pater, » idem » 6426 
M. v. Gooi, t Woudrichem, » 5294 
C. Ver-zijl Hz., » idem • 4990 

Amsterdam. 19 April: het houwen van een 
kinderziekenhuis te Wijk-aan-zeo, onder beheer 
van de architecten Schil! cn Haverkamp: ingek. 
11 hilj, als: 

te Amsterdam. ƒ.14.666 Kiekens, 
Lungcndijk, 
Struijs, 
Poot, 
Limper, 
Van Schadewijk, 
Braakenburg, 
Raasveldt, 
Braun, 
Hendriks, 
Schoeiuneijer en Kos-

Koolhnuider, 
l i i i l i i ' in , 19 April 

W. v. Dijk, 
H, Nielaud. 
H. II. Pelgrim, 
J. II. Kosters, 
M. Forwordu, 
R. Kamrninga, 
J G Hofman, 
J. Kleinuieijei-, 

< jutfaas, 
Wirdum, 
Groningen, 
Arsen, 
Leeuwnrden, 
Veendum, 

- Blesse, 
i Avereest, 

f 2962 
» 2897 
t 2866 
i> 2663 
ii 2643 
» 2626 
> 2598 
i 2250 

Beverwijk, 
ii Amsterdam, 
» idem 
ii Nieuweramstel, 
ii Hilversum, 
l Haarlem, 
ii idem 
B Beverwijk, 
» Osch, 

34.444 
33,270 
32,487 

i 30,999 
. 30.880 
i 30.830 
, 29.940 
i 28,199 
i 27,990 

C. Boller Ci., te Bruinisse, f 14.900 
P. Verbruggen, » Waddinksveen. » 14.770 
W. Schaddelee, • Goedereede, » 14.600 
A. v. Kekem, » Gouda, » 14,000 
A. v. Popering, » Bruinisse, » 13,990 
M. v. Houweninge, » Sliedrecht, » 13.660 
C. Lokker Jz., » Goedereede, » 13.650 
C. Bos Az., » Dordrecht, » 13.500 
C. Roskam Jz., » Sliedtecht, n 13,450 
S. Bezuijen, » Ouddorp » 13,200 
G. de Hoog, ii Goriehem, » 13,150 
B. de Waerd, » Nieuwenhoorn, » 12,990 

to. Bestek no. 70, het bestorten vnn de Hoorn
sche hoofden aan den Oudcnhoornschen zeedijk; 
ingek. 4 bilj., als: 
G. de Hoog, te Goriehem, /' 9800 
B. de Waerd. » Nieiiwenhoorii, '» 9100 
A. M. Langeveld, » llardinksveld, » 8680 
C. Roskam Jz., < Sliedrecht. » 8630 

A m s t e r d a m , 21 April: het sloopen en ver
voeren vnn de houten loods (tijdelijk schoolge
bouw) iir de Plnntage en het wodoropriehten 
van dit gebouw op een terrein aan de Barentsz-
struat; ingekomen 9 bilj., als: 

E. Slaap, ƒ 4900 
Schaapstra en De Jong, » 3850 
H. lt. Hendriks, » 3430 
G. Woud, ii 2772 
A. v. Wensveen, » 2150 
G. L. Brouwer, » 1991 
H. A. Laboorn, » 1990 
J. de Boer, » 1749 
M. Numan, » 1748 
Raming « 2250 

'•-Hage. 21 April: het leveren vnn meubels 
voor de H.B.school met 3jarigen cursus voor 
jongens; ingek. 7 bilj., als: 
Raasvelu en 
Gerritsen, te 's-Hage. 

C. Alkeinaile, » Noordwijk-Binn.. 
J. C. Werkhoven, » 's-Huge, 
P. v. Vliet, ii Woubrugge, 
Gebr. De Vos, » 's-Hage, 
Gebr. Houtman, » idem 
J. C. Pietersen, » idem 

Utrecht, 21 April 

ƒ 7350 
. 7100 
. 7059 
ii 6910 
ii 6900 
>> 6684 
>> 6000 

het verbouwen der bof-

' s - H e s r h , 18 April: het verrichten vnn bag-
gei-werkerr tot het onder-profiel-houden van de 
Zuidwillemsvaart in Noord brubant; hoogste 
inschr. was P. Rijnders, te Valkensweerd, voor 
ƒ10,570; minste inschr. M. Verhoeven; te's-Prin-
senhuge, VMV ƒ 9170. 

Z w o l l e r k e r s p e l , 18 April: de levering vnn 
400 M 3 grint, ten behoeve vnn de kunstwegen; 
gegurrd nan J. F. Lips, te Nijmegen, voorƒ1.88 
per- M 3 . 

H e l f t . 19 April: lo. het éénjarig onderhoud 
der werken enz.; minste inschr. wasD.J. Hout-
lagers, te Delft, voor ƒ 7997. 

2o. idern der kazernegehouwen enz.; minste 
inschr. was W. T. C. Schaap, te Delft voor 
ƒ 2 9 0 0 . 

3o. eene verving van werken, kazernegehou
wen enz.: minste inschr. was P. Goudappel, 
voor f 793. 

W o r m e r v e e r , 19 April: het dempen van de 
sloot in de Dubbelebuurt met 3 zijslooten, het 
graven van eene nieuwe vaart; enz.; hoogste 
inschr. was J. C. Bouterse, te Velzen, voor-

Rotterdam, » 26.985 
het houwen eener villa, 

onder beheer van den architect Nic. Molenaar, 
te 's-Hage: ingek. 3 bilj., als: 
G. .1. Kortelwijk, te Deventer, ƒ11 ,557 
Jnrr OltholV. » Lochem, » 11,369 
A. Reerink & Zn., » idem » 10.750 
gegund. 

's-llage, 19 April: het bouwen vnn 22 wo
ningen voor den werkenden stnnd, onder beheer 
van den architect H. Wesstra Jr.; ingekomen 
27 bilj., als: 
Raasveldt en 

Gerritse, 
W. Swaneveld, 
Ph. Verbruggen. 
P. C. tjuist, 
W. P. Toeuwisse, 
II. Hoinbout, 
E. .1. Streef, 
A. Stigter, 
A. Deiirloo, 
J. L. Weides Jr., 
P. v. Rossnm, 
N. v. Tienen en F 

Driessen, 
P. v. Rooijen, 
Tom en Vnn Bergen 

Henegouwen, 
L. C. I. do Zwaan, 
A. A. Mussert, 
W. Hoek, 
H. E de Baan, 

G ibr. Houtman, 

te 's-Hage, ƒ 26,000 
» idem » 25.980 
• Wadilinksveen » 25.300 

ft 's-Hage, n 25,000 
ft idem > 24.980 

ft idem » 24,700 
* idem » 24,600 
1 idem i> 24,376 

idem » 24,340 

ft idern > 24,340 

ft idem » 24,200 

ft idem » 23,850 
idem » 23,790 

> idem » 23.738 
» idem » 23.608 

ft idem ft 22,900 
idem * 21,717 

» Scheveningen, » 21,510 
l s'-llage, » 21,050 

stede met schuur, bewoond door A. van den 
Berg, bij de Heemstede, onder Houten, onder 
beheer van den architect E. G. Wentink, te 

J. de Kok, 
A. Donk. 
G. Beemer, 
A. A. Wildberg, 
P. Vermeer, 
F. Koren. 
A. v. d. Loo. 
.1. Bonman, 
W. v. Ingen, 
E. v. Beutum. 
L. Gesman, 
A. de Keizer, 
J. Gerwig, 
A. Schenkel, 
J. Schenkel, 
J. de Groot. 

van alwateringslooten in de Nederlanden en 
de vlakte der Slnfterbollen; ingek. 6 bilj., als: 

te Vianen. ƒ 9975 
Utrecht. i 8098 

idem 1 8988 
| Buuuik, » 8917 
1 Gouda, » 8682 

ft Vleuten, » 8248 
» Waddinksveen, « 8232 
t IJselstein, i 8165 
* Bodegrave, • 8150 

Jutfaas, » 8145 
| Oudshoorn, » 7910 

ft Jutfaas, » 7820 
a Utrecht, » 7759 
t Tull-en-tWaal. I 7560 
1 Houten, • 7514 
), IJselstein, » 6774 

el). 21 April: het maken 

A. Tz. Schaatsenberg. 
S. Daalder-, 
C. Kuiper'. 
C. Kuiper, 
K. Hz. Plavier, 
W. Hillenius, 

te Tessel. 
idem 
idem 
idern 
idern 
idern 

ƒ 4350 
» 2709 
» 2546 
» 2497 
» 2477 
ii 2429 

' • - H a g e , 22 April: Bestek no. 20, het maken 
eener loods voor rijtuigen en locomotieven der 
IJ. S. T. M. te Ouwersrhie; ingek. 15 biljetten, 
waarvan 2 van onwaarde; hoogste inschrijver 
P. Verbruggen, Waddinksveen, ƒ 30,200 
minste inschr. J. v. d. Vlugt, Dordrecht. » 25,910 

U t r e c h t , 22 April: lo. bet éénjarig onderhoud 
rnn de werken en katernegebouwen tc Utrecht 
en op de legerplaats bij Zeist; ingekomen 3 
bilj.. nis: 

.1. v. Schalk, ƒ 8212 
II. Leemans, » 7500 
.1. v. Straten Wz., » 7196 

go. idem van werken in do Nieuwe Holland-
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sche waterlinie, van de Klop tot en met Vrees
wijk | ingek. 7 Wij., als: 

H. v. üostrnm, ƒ gso5 
J. II. Iloks, t 9080 
II. Leemans, > jjOOO 
A. Lakerveld, • 8675 
C. Krachten, » 85:16 
C. v. d. Iterg, , 8490 
J. v. Straten Vit., » 7184 

3o. idem van werken in de stelling van 
Honswijk; ingek. 6 bilj., als: 

W. J. Meilink, / 2800 
H. v. Oostrum, » 2790 
J. II. Hoks, . 2786 
A. L de Kieviet, > 2620 
C. v. d. Berg, . 21)00 
R. Barneveld, » 21s0 

4o. idem van werken te Wijk-bij-Duurstede 
en van daar tot Odijk; ingek. S bilj., als: 

J. H. Boks, 6 ƒ 1824 
C. F. W. Uitewaal, » 1697.50 
J. v. Harpen, 3 1693 
R. Barneveld, » 1680 
C. FroonhoU", > 1673 
H. v. Oostrum, » 1570 

50. het herstellen van den verbindingsdijk 
boven de inundatiesluis te Wijk-bij-Duurstede; 
ingekomen 6 hilj, als: 

C. F. W. Uitewaal, ƒ 1500.50 
A. L. de Kieviet, » 1180 
C. v. d. Berg, » 1087 
J. v. Harpen, 1 1072 
C. Fronnholi; « 1043 
II. v. Ostium, o 890 

R o e r m o n d , 22 April: het éénjarig onderhoud 
van de kazerncgebouwen enz. te Roermond; 
ingek. 5 bilj., als: 
J. Itnuleau, tc Roermond, /' 4494 
W. II. Pouli, 1 idem • 4345 
Th. Hermens, » idem » 4325 
H. Peetere, » idem » 4179 
J. Dclsing, > idem » 4150 
Raming » 4700 

Biljetten 4 en 5 werden voor ongeldig ver
klaard, no. I is als aannemer voorgedragen. 

Leiden 22 April: het éénjarig onderhoud der 
kazernegebouwen enz.; ingek .3 bilj., als: 
S. v. Leeuwen, tc Leiden, ƒ 6200 
J. Boom, i idem » 4810 
A . Ressenaar, » idem » 4806 
Raming >, 6300 

l l o r d r e r h t , 22 April: het éénjarig onderhoud 
der werken cn gebouwen enz., aldaar; ingek 
8 bilj., als: 

D. J. Kwak, ƒ 3 2 4 0 
J. Rijkhoek, » 3131 
51. Klaus, » 2949 
A. Duvijii, > 2869 
J. v. d. Vlugt Jr., » 2740 
J. J. Kuoijmans, » 2636 
II. SI. Hoeks, i 2633 
l. P. F. Kraus, » 2480 

A m s t e r d a m , 22 April: het verbouwen van 

EBreeel no. 28 aan het Oudekcrkspicin, onder 
eheer van den architect Y. Bijvoets Gz.; ingek. 

10 hilj., als: 
Cruijll en 
Schouten, te Amsterdam, ƒ 10,680 

i. Sleekers, > idem » 10,300 
J. Koster, » idem » 9,776 
Gebr. v. Berkum, » idem » 9,400 
A. .1. v. Lieiut, » idem » 9,300 
L. Slaas, > idem > 8.874 
C. v. d. Heide, » idem » 8,555 
C. R Kolnare, » NieuweramateL» 8,400 
B. de Bruin, » Amsterdam, > 7,250 
A . B. Zo ore, i idem » 6,600 50 
gegund. 

W a g e n l n g e n , 23 April: het houwen van een 
onderwijzerswoning, aldaar; ingek. 5 bilj., al: 

O n d r r d e n d a m , 23 April: lo. het vernieuwen 
van walbeschoeiingen bh- en het doen van her
stellingen aan het Oosterdijkshornervallaat;ingek. 
16 bilj., als: ' ë 

te WH duin, 
» Warfum, 
» Zuidwolde, 
• Ten-Post, 
» Steihun. 

idem 

H. Nicland, 
11. Nicland, 
J. Lubsen, 
J. Steenbergen, 
H. Rotschiifcr, 
J. Dieters, 
A. J. Benninga, 
J. Pott, 
H. Dieters, 
K. R. Danbof, 
J. Timmer, 
A. Pastoor, 
T. Bos, 
C. v. d. Veen, 
H. de Herder, 
R. Pathuis, 
gegund. 

2o. herstellingen aan de sluis cn zeedijk tc 
Zoutkamp; ingekomen 3 bilj.. als: 

to Halloo, 
» Zoutkamp, 
» idem 

Bedum, 
Stedum, 
bellens, 
Bulloo. 
Obergum, 
Stedum, 
Bedum, 
Mensingeweer, 
Groningen, 
Garnwerd, 

ƒ 6230 
» 4910 
» 4786 
> 4755 
» 46-4 
» 4639 
> 4423 
» 4330 
.i 4257 
• 4249 
> 4235 
> 4226 
» 4000 
» 3995 
. 3818 
» 3663 

/' 1650 
» 810 
I 628 

K. R. Danhof, 
11. de Wind, 
A. Nijdani, 
gegund. 

K e t t r r d a m , 23 April: Lo. het maken van 
vier guskuipen met bijhehoorendc werken, ten 
behoeve van de gemeente-gasfabriek aan den 
Oostzeedijk; ingekomen 13 bilj., als: 
S. II. F'ernim, Amsterdam, 
SI. L. v. Spanje, 's-Hage, 
,1. Kooy. Amsterdam, 
H. Degens, Dordrecht, 
J. .1. v. Sluisdam, idem 
P. Vlasman, Bodegrave, 
II. Stelwagen, Rotterdam, 
L. Brand Dzn., Giesendam cn D. P. 

Seret. Sliedrecht, 
J. .1. Rekker, Lent en A. D. van Seters 

& Co.. Nijmegen, 
Jan Smit VII. Slikkerveer, 
C. Hoogendoorn Kz., Giesendam, 
A. v. d. Marden Az., Hardinksveld, 
G. Keij, Rotterdam, 

2o. bet bouwen van een school met woning 
aan de Remhrandtstraat; ingek. 14 bilj., al: 
VV. F. Sluurcn, Rotterdam, 
W. J. Segboer. Zevenbergen, 
C. P. W. Dossing. Gouda? 
A. v. d. Spiegel, Rotterdam, 
J . Schoenmeijer en A. Kos Koolhaalder, 

idem 
Wed. G. Camesi & Co., idem 
C. I). Kuit, idem 
A. I.ooijmans. idem 
A. Ilciikemans, idem 
C. J. v. Tussenbroek, idem 
P. G. Wintert, Kralingen, 
.1. Frinthamer, Schiedam, 
W. G. C. Hilkes, Rotterdam, 
W. L. Helmer. idem 

s - l l a g e , 23 April: liet maken van 3 dwin-s-
kribben onder de gemeente Recnen, aan den 
rechteroever van den Nedcrriin; ingekomen 5 
bilj., als 

ƒ 391.900 
» 327,750 
» 324,600 
» 319,943 
• 319 800 
» 312.400 
» 299.-.00 

» 294,840 

» 286,000 
» 279.0110 
> 274,000 
• 264.938 

250,500 

N. S. Pott, 
C. Romeijn, 
T. Hoogendoorn, 
G. P. J . Beccari, 
B. J . v, Liemt, 
W. v. Schrijnde!, 
T. Kleun. 
F'. 1. Verzijlbergh, 
.1. B. La-schuit, 
H. v. Es, 
c iios. 
Wed. A. Reijnders, 
gegund. 
Raming 

's-Hesrh, 24 April: lo. het maken „ _ 
bouwen en bijkomende werken voor het stoom
gemaal aan den Oi-oote-Hekel; ingekomen 11 
hilj., als: 

te 's-Bosch, 
» Boskoop, 
» Oosterwijk 

te Buiksloot, 
• Nooddorp, 
» 's-Hage, 
ii Haarlem, 
» idem 
» idem 
» Sliedrecht, 
» Haarlem, 
• idem 
fl idern 
• llaarl.meer, 
» Haarlem, 

ƒ 4 6 9 8 
» 4677 
» 4600 
» 4457 
» 4450 
> 4442 
» 4398 
» 4389 
I 4388 
i> 4371 
» 4246 
i 4219 

/ 5000 
lei- ge-

ƒ 46,635 
» 43,740 
l 43.414 

P. Kwaaitaal, 
C. v. d. Berg, 
P. II. Versteijnc, 
J . SI. Gruijters en 

J. de Leeuw, 
SI. Verboeven, 
P. Rijnders, 
L. v. Dijk, 
P. II. Romeijn, 
M. Visser, 
M. L. v. Spanje, 
.1. v. Vinnen, Vuren 
en W Kloosterman, » Gorichem, 
2o. het doen van herstellingswerken aan de 

gehouwen behoorende tot het gemeentehuis; 
ingek. 7 hilj., als: 
A. Schelleken!, te 's-Bosch 

» 's-Bosch. 
» Prinsenbage, 
>i Valkensweerd, 
11 IMM|H>I. 
» Nooddorp, 
» Papendrecht, 
» "s-Hage, 

41.690 
41,600 
39.365 
38,630 
36,290 
35.700 
33,884 

33,542 

idei 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

ƒ 9 8 8 
» 897 
» 810 
» 771.9» 
» 698 
I 623 
» 616 

F. A. v Ravenstein, 
J. Ilurkcns, 
A. Heks & Zn., 
J. v. Rosmalen, 
A. J. D. Ileiuisen, j 
SI. Brands, , 

H a a r l e m , 24 April: lo. het maken en leveren 
van meubelen tot inrichting en installatie der 
verschillende Rijksverzamelingen in het Rijks
museum te Amsterdam; minste inschr. was II. 
Crouwels, te Amsterdam, raar ƒ 9605. 

2o. het plaatsen en opstellen van een voor-
handen houten loods, met het bijbouwen van 

ƒ 38 ,890; een nieuw gedeelte, op bet terrein bij het 
'17 I.'I il . . . . . . . . . . . . . . . , .*> . 37.755 
36,500 
35,989 

» 35,976 
» 35.418 
» 34,668 
» 34,646 
» 88,888 
» 33.800 
- 32.574 

32,048 
31.679 

Rijksmuseum te Amsterdam; minste inschr. 
was dezelfde, voor ƒ 1430. 

H e l m o n d 24 April: het bouwen van een 
stoomliiuienwcverij en annexe gebouwen voor 
Gebr. Van Thiel, onder beheer van den architect 
SI Bressen; ingek. 9 bilj., als: 
J. W. v. d. Putten, te 'Helmond, 

Gemert, F. Oliviers, 
L. Paaps. 
H. v. Assoldonk, 
A. Vervoort, 
J. v. Nunen, 

, L. Noten, 
31,594 | II. Verhagen. 

L. v. Gaal, 
gegund. 

U t r e c h t , 24 April 

Hczewijk, 
d. Bergli, 

G. W. 
R. A. 
J. II. v. Hczewijk 
G. .1. Mol. 
F*. E. Terwindt, 

A r n h e m . 24 April 
vernieuwingen 

ƒ 7795 
» 7780 

Vechol, 
Helmond, 
Vechel, 
Helmond, 

idem 
Beek-en-Donk, 
Geldrop, 

/" 24,680 
» 22,741 
» 22.467 
» 21,900 
» 21,095 
» 20,785 
» 20,600 
i> 19,874 
» 18,689 

bet amoveeren van een 

eenig 

te Heumen, 
» Pa mierden, 
I Lobit. 
» Kuilenburg. » 6718 L. Slaijer, 
• Pionierden. » 6549 II. G. Frijlink, 
lo. het verrichten van 1 II. Vermeer, 

mi herstellingen aan de S. Bijlaard, 

oud gebouw, en het bouwen van een woonhuis 
met een gebouw voor de administratie van het 
Utrcchtsch Dagblad, onder beheer van den 

7475 • architect G. J. Cubes; ingek. 12 bili., als 
ifïio f l i . . : : I. »v. . . J ' 

prov. gebouwen te Arnhem in '84; minste inschr. j K. Koers, 

ekking, 
vu, 

Gebr. tb 
P. de Leeuw, 
J . B. Radstake, 
H. A. .1. Poppin 
J . Haar II/. 

te Benuekom, "f 6444 
Wageningen, » 6440 

idem » 6786 
idem » 6700 
idem • 4988 

Beraad voorbehouden. 
O l d e b o o r n , 23 April: het stichten van een 

post-eii-telegraafkantoor met directeurswoning, 
te Akkruin; ingek. 13 hilj., als: 
E . L. Iliemstra, 
K. J. Kalt, 
A. v. d Meer, 
L. Vos, 
J. Oosterhof, 
Jansen en Altena, 
J. Pijkstra, 
P. SL de Vries, 
R. A. v. d. Veen, 
K. J. v. d. Schaaf, 
G . .1. Lanting, 
J. A. Nieuwland, 
G . A. Veldstra, 

te Hallam, 
» Ureterp, 
» Drogeham, 
» Bolsward, 
i) K<'IIiiin. 
» Leeuwarden, 
» Hcrgum, 
» Lommer, 
» Terwispel, 
* Terborne, 
i Doersuin, 
» Marsum, 
» Akkrum, 

f 10,391 
« 10.289 
» 10,179 
» 9,993 

» 9 888 
» 9.796 
» 9.666 
» 9.193 
» 8,722 
» 8,070 
» 8,484 
• 8.186 
t 7,860 

was W. A. R. Kok, tc Arnhem, voor ƒ 987. 
2o. het van-buiten-ven en der prov. gebouwen 

te Arnhem in ' 84 ; minste inschr. was5. Nijholt, 
tc Oosterbcek, voor / 169. 

H a a r l e m , 24 April: lo. het maken van eene 
vaste brug over de Leidschcvaart bij de Prins-
Hendrikstraat; ingek. 11 bilj., als: 
' " ' " te Haarlem, ƒ 27.785 

» idem i 27,600 

Leur, 

J. P. A. Nelissen, 
.1. I!. Lassclmit, 
Verhagen en Van 't 

Wout. 
J. de Bruijn. 
L. Kok. 
C. v. Soest, 
C. Hos. 
B. Zuithof, 
G. P. .1. Beccari, 
B. .1. v. Liemt, 
G. Romeijn, 
Raming 

Over 8 dagen uitspraak. 
het maken ran rioleering en hestratin 

idem 
i 's-Hage, 

IJmuiden, 
Baarn, 
llaarl.meer, 
Haarlem, 

idem 
idem 

Nooddorp, 

» 27,500 
» 27,162 
» 26,114» 
» 26,511 
" 25,841 
» 24 789 
» 24.690 
» 24 600 
ii 23,689 
» 23,000 

J. W. de 
.1. Krap, 
J. H. de Vos, 
G. J. v. Vloten, 
B. I. v. Baaien, 
H. SI. dc Kof, 
Gebr. v. Leeuwen, 
gegund. 

te Utrecht, f 11,720 
» idem » 11,600 
» idem » 11,400 
> idem » 11.080 
» idem » 11,000 
» idem » 10,540 
fl idem » 10,429 
» idem > 10,420 
> idem » 10.400 
» idem » 10.130 
» idem » 10,000 
» idem » 9,950 

2o. het maken van rioleering en bestrating in 
de Oranjestraat; ingekomen 16 bilj., als: 
J. de Bruijn, te 's-Hage,' ƒ 6415 
L. hott, D IJmuiden, » 4945 
W. Stam Mz., 
H. Jongenburger, 

ii Zaandam, 
» Waddinksveen, 

4945 
4790 
4740 

D E O P M E E K E R 
van Z A T E R D A G 3 MEI 1884. 

A A N K O N D I G I N G E N 

VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
M a a n d a g , j» Hel. 

k o l l u m te 12 uren, door den burgemeester viin Kollurnerland-en-
Nieuwkruisland: eenige vertimmeringen en herstellingen aan de scholen 
te Kollum en Burum, en het maken van eene houten dakhekleeding 
op de onderwijzerswoning te Muunekezijl.' 

K o i i d i u i i , te 12 uren, door huig. en weth. van lleinelumer-Oldo-
phaert-en-Noordwolde: lo. het afbreken van den ouden-en het bouwen 
van een nieuwen toren op de kerk te Oudega; 2o. het doen van eenige 
herstellingen aan den toren te Koudum. 

NIJkcrk, te l uur, door den dijksteel van den imlder Aikemheen, 
in het gemeentehuis: de levering van ongeveer 100 last nieuwe harde 
grove Vechtsche puin. naar het monster ter visie hij den poldersecro-
taris, te Nijkerk. Biljetten inzenden uiterlijk 12 uren, bij genoemden 
secretaris, 

V r l e i e n v e e n , 'savonds 7 uren, door het best. van de Vrije School 
met den Bijbel, bij Os. Be Mol Moncourt: het bouwen van eene school 
van 2 lokalen, beuevens eene verandering van de onderwij zoi-swoning. 
Inl. bij den mr. timmerman II. .lansen, aldaar. 

Leiden, door buig. en weth.: het dempen der sloot langs den 
Stationsweg. 

D i n s d a g , A M e l . 
A m s t e r d a m , te 10 uren, op het bureau der genie: lo. het leveren 

van kazernemeubels te Amsterdam (Raming ƒ 2000); 2o. het doen van 
voorzieningen van verschillenden aard in de kazernen en het hospitaal 
te Amsterdam (Raming ƒ 6000). Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur, 
aldaar. 

A m s t e r d a m , te 10 uren, op het bureau der genie: lo. het éénjarig 
onderhoud van de kazemegehouwen enz. te Amsterdam Raming ƒ8250, 
(Herbesteding); 2o. het leveren van kazernemeubels te Amsterdam 
(Warning 2000); 3o. het doen van voorzieningen van verschillenden aard 
in de kazernen en het hospitaal te Amsterdam (Raming ƒ 0000). 

Leiden te 11 uren, op het bureau der genie: het doen van voorzie
ningen van verschillenden aard aan militaire gebouwen te Leiden. Inl. 
bij den eerstaanwezend-ingenieur, te 's-Hage en bij den opzichter van 
fortilieatiën, te Leiden. Raming f 21C0. 

Haarlem, te 11 uren, door burg. en weth. van Haai leinmerliede-
en-Spaarnwoude, in het Hotel Lion d'or: het bouwen van eene school 
en onderwijzerswoning te Spaarnwoude. Inl. bij den architect ft. E. L. 
van den Arend, te Haarlem. 

G r o n i n g e n , te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het DfOV. best.: het maken van plankboschoeiing met 
steenstiipeling langs den kanaalboord van den Rijks-grooten weg van 
Groningen naar Delfzijl, lnl. bij den hoofdingenieur, den ingenieur 
en den opzichter Raammaker, allen te Groningen. Raming /" 15,750. 

Hein , te 12 uren, door burg. en weth.: het driejarig onderhoud 
dor gemeentewerken, in 10 perceelen. Inl. bij den gemeentearchitect. 

A m s t e r d a m , te 1 uur, door het R.-K. parochiaal kerkbestuur »H. 
Nikolaus binnen de Veste", in d'Geelvinck: het bouwen van eene kerk 
met 2 torens en koepel, aan de Prins-Hendrikkade, aldaar. Inl. bij den 
architect A. G. Bleijs, Haarlemmer-Houttuinen 79, aldaar. Biljetten 
inzenden 5 Mei, vóór 'savonds 10 uren, bij den pastoor J. II. van Born, 
Prins-Hendrikkade 188, te Amsterdam. 

U t r e c h t , te 2 uur, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 397, het maken van eene 
goederen bergplaats op het station Kapelle-Biezelinge, ten behoeve van 
den s|>oorweg Rosen daal—Vlissingen. 

H e k e l i n g e n , lo. te 2 uren, door Leendert Saarloos: het bouwen van 
een woonhuis met koetshuisje enz. Aanw. te 10 uren; 2o. te2'/^ uren, 
door Dirk Saarloos: het bouwen van ccn woonhuis met koetshuis»1 enz. 
Aanw. te 11 uren. Inl. voor beiden hij den architect Fop Smit, te 
Oud beierland. 

U l t h u l i e n . te 3 uren, door burg. en weth.: het bouwen van een 
nieuw armhuis, bestaande uit 10 lokalen en een zaal. Aanw. te 12 uren. 

W o e n s d a g , 7 M e i . 
D o r d m l i t . te 10 uren. in het kofliehuis van .1. C. van der Horst: 

het bouwen van eene villa aan den Van-Hoogstratensingel, aldaar, lnl. 
bij don architect J. Schotel, Oostzeedijk 136, te Rotterdam. Aanw. 5 
Mei, ti1 10 uren. 

' s - H a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
bouwen van archietlokalen te 's-Hage, ten dienste van de Alg. Reken
kamer. Inl. bij den Rijksbouwmeester in het 10e district, aldaar. Raming 
ƒ17,400. 

W i l l e m s t a d , te 11 uren, in het Orunjekoflïehuis: het vernieuwen 
van houten vloeren in kazemegehouwen en van brugdekken, aldaar. 
Inl. op het bureau der genie, aldaar. 

W i l l e m s o o r d , te 11 uren, door de directie der marine: de voort
zetting der werkzaamheden tot hei-stelling van de sloepen loods. Aanw. 
5 en 6 Mei, te 10 uren. 

E i n d h o v e n , te 12'/, uren, door burg. en weth.: de levering van 
30,000 stuks Quenastkeien. 

H e l f t , te 12 uren, door den directeur der artillerie-stapel- en con-
structiemagazijnen: de levering van 10 handbrandspuiten met toebe-
hooren, en 41 kartonnen doozen voor scherpe patronen no. 11. 

' s - H a g e , te l uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het ver
achten van hei-stellingen en vernieuwingen aan de Rijksrivierwerken 
op het Zwartewater, van 1 Juli *K4—30 Juni '85. Inl. bij den hoofd
ingenieur Van der Toorn, te 's-Hage. Raming ƒ 4950. 

D e l f t s h a v e n , te 1 uur, d.x.r burg. en weth.: het maken van een 
schoolgebouw voor 384 kindereu met onderwijzerswoning, opeen terrein 
aan den Goldelooschewog, aldaar, lnl. bij den gemeentearchitect T. E. 
van Krkel. 

D o n d e r d a g , H M e i . 
' s - i t o s e l i , te 10 uren, door burg. en weth.: het bouwen van eene 

I overdekte nis, voor het houden van muziekuitvoeringen, in het zuid-
j oostelijk gedeelte der Plantage. Inl. hij den gemeentearchitect J. M. 

Nabbe. Aanw. 0 Mei. te 10 uren. 
' s - H a g e . te 11 uren, in de Nonnaalschietsehool: het verrichten van 

werkzaamheden, in verband met het verbeteren van de afwatering der 
f vlakte bij Waalsdorp, en van het exercitieterrein vóór de Alexander-

kazerne ,*te "s-Hage. Uaining ƒ 5850. 
H a a r l e m , te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het verdiepen van een gedeelte van 
het noord zeek anaal. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem en hij 
den ingenieur Blom. te Amsterdam. Raming /' 3:J,0C0. 

Mrhledam, te 12 uren, door burg. en weth.: het leveren der 
afsluiters met alle toe behooren voor de waterleiding, volgens Bi-stek 
no. 4. Inl. bij den ingenieur-directeur H. P. N. Ilalhertsrna, Zuidblaak 
26, te Rotterdam. 

D o r e n w e e r d . te 1 uur, door den rentmeester J. H. G. van der 
Dussen. namens zijn principalen, ten raadhuize te Heelsum: het herstel 
van 16 kribben aan den rechter Rijnoever, onder de gemeente Doren-
weerd, boven de Heelsumschebeek, met bijlevering van ;J30schoepstons 
ballaststcen en 565 M* puin. Inl. bij genoemden rentmeester en bij den 
bouwkundige II. Roeree, te VVagennigen. Aanw. tusschen 10 en 12 uren, 
aan te vangen bij den uitvliet der Heelsumschebeek. 

H a a r l e m , te ., uren, door het ministerie van biiiuenl. zaken, aan 
het gebouw van liet prov. best.: de ophooging en vlakking van het 
terrein rondom de Rijksmuseumgeboiiwen te Amsterdam, lnl. aan het 
bureau van den architect der Rijksmuseurngebouwer.. Raining/" 12.000. 

V o d s c h a l k s e e r d , te 4 uren, door het best. van den polder Het 
Westmaas-Nieuwland, bij P. van der Woel: het tot grintweg maken 
van den Groeneweg, van den Smidsweg tot den Blauwesteenscheweg, 
lang 1230 M. waarvoor noodig is 200 M 3 grint. Inl. bij den architect 
IL Beljers, te Puttershoek. Aanw. te 12 uren. 

V r i j d a g . 1» M e i . 
D o r d r e c h t , te 11 uren. iu het Nederlandsch Kofliehuis: delevering 

van 10,000 HL. grove machine-Roerkolen en 400 HL. Engelsche kolen 
ten behoeve van het gemeenschappelijk stoomgemaal 't Hooft van Bent
huizen, te Puttershoek. Bilj. inzenden uiterlijk 8 Mei, ten kantore van 
Jhr. Jantzon van ErtVrenten van Babylonienbioek. aldaar. 

W i l l e m s o o r d , te II uren, door de directie der marine: de werk
zaamheden tot het schoonmuken en witten van alle plafonds en recht-
standsinureu in het Marine-hospitaal. Aanw. 7 en 8 Mei. te 10 uren. 

' s - H a g e , te 1 uur, door liet ministerie van waterst. enz.: het 
onderhouden en horstellen van het Rijkstelegraafkantoor met directeurs
woning te Gouda, van den dag der goedkeuring van de aanbesteding 
tot 31 Den. "86. Raming ƒ 890. 

' s - l l a g e , te I uur. door het ministerie van waterst. enz.: het 
herstellen en verbeteren van de Rijkstelegraallijnen tusschen Amsterdam 
en Haarlem. Raming ƒ 1025. 

' s - B o s c h , te 3 uren, in het kofliehuis Plaats Roijaal: het verrichten 
van werken tot uitbreiding van de gebouwen, behoorende aan de Ver
eeniging van den IL Carolus Bormrneus, tot verpleging van zieken, aan 
de zuidzijde der Esplanade. Inl. bij den bouwkundige Th. Klompers 
Jr. Aanw. 6 Mei, te 3 uren. 

Z a t e r d a g , 1 0 M e i . 
R u u r l o o , te 11 uren, door kerkvoogden der Hen. gemeente, in Het 

Wapen van Ruurloo: een belangrijk herstellingswerk aan de pastorie, 
Aanw. door den architect II. Enklaar. 6 Mei, van 11—12 uren. 

en weth.: het bouwen 
aldaar. 

R e t r a n r h e m e n t , te ll*JL uren, door burg 
eener nieuwe school voor 200 leerlingen. 

O o s t z a a n , te 2 uren, door het gemeentebest.: het maken van een 
rijweg, lang 4163 M., van Oostzaan tot Purmerland. lnl. bij den architect 
M. Verheul, te Zaandam. Aanw. fi Mei, te 11 uren. Raming ƒ 43,500. 

Z w o l l e , bij den secretaris der Overijselsche Kanalisatie maatschappij: 
lo. het Terven der kunstwerkon in de 2e sectie; 2o. idem der kunst
werken in de 4e sectie: So, het vernieuwen van brug no. 9 in de 2e 
sectie. Aanw. van no. 3, 5 Mei, te 11 uren. 

M a a n d a g , 12 M e i . 
M a a s t r i c h t , te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: lo. het verrichten van baggerwerk tot 
verbetering van de Znidwillemsvaart, tusschen sluis no. 16 en de 
havenkom te Weert. Inl. bij den hoofdingenieur en den ingenieur 
Bekaar, te Maastricht. Aanw.' 5 Mei. Raming /' 5250; 2o. het maken 
van paalregelwerk langs de kanaal boorden der Ziiidwillemsvaart in de 
gemeente Weert. Aanw. 5 Mei. Raming ƒ 10.000. 

h i t i t e r , te 11 uren, door burg. en weth.: het bouwen van eene 
gchoo] met onderwijzerswoning. lui. bij den architect P. ï h . Stornebrink, 
te 's-Bosch. Aanw. 8 Mei. 

L e l d e n , te 12 uren, door burg. en weth.: lo. het schoonmaken, in
voegen en horstellen van eenige gemetselde wallen binnen en buiten 
de stad; 2o. idem van gemetselde biugwerken enz. binnen de stad en 
langs de singels, met eenige vernieuwingen. 

A m s t e r d a m , te 12 uren, door burg. en weth.: eenige herstellingen 
en vernieuwingen, benevens het onderhouden ged. "84, van: de huizen, 
torens, poorten, enz., de gebouwen ten behoeve van het.ouderwijs, van 
de |rolitie en der brandweer, benevens die op de algemeene begraaf
plaatsen. Inl. bij den stadsarchitect. 

K o l l u m , te 12 uren, door den burgemeester van Kolhunerland-eu-
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Niéuw-kruisland: hot vergrooten der school to Kol lumerz waag. Aanw. 
8 Moi, to 10 uren. 

A m s i n . I n n , te 1 uur, door hot ininistorie van koloniën, in het 
gebouw der Maats. Tot Nut van 't Algemeen: de levering van verschil
lende benoodigdheden, iu 30 perceelen. 

hWÈMt erdam . to M/ 2 uren, door de Hollandsche IJzeren-spoorweg
maatschappij, in hot café-Knisnapolsky: lo. Bestek no. 335, het ver
grooten van do loeoinotievenloods met aanbouw in de Stadsrietlanden, te 
Amsterdam. (Raining ƒ 05,500): 2o. Hestek no, 330, hot maken vaneen 
droogoven voor hout en eene nieuwe machinekamer naast de tegen
woordige, op het terrein der werkplaats te Haarlem < Raming ƒ 0200). 
Inl. hij den ingenieur van don weg. O.-Z. Achterburgwal 171 te 
Amsterdam. 

Opeindc. 'savonds 0 uren, bij \V. Houtsma: het bouwen van een 
Woonhuis met schuurtje voor L. M. Landmeter, te Noord-Ulachten. 
Inl. bij den architect IJ. I). Duursma. 

Dinsdag, 1 3 Hoi. 
Haarlem, to 10 uren, door do commissie van toezicht over hot 

gesticht Moeren berg, in het lokaal Felix Favore: de levering van steen
kolen, voor één jaar geraamd op 11.000 IIL. Kngelsche gassteenkolon en 
12.000 HL. Westfaalsche vlainkolen. 

Kernen, te 11 uren, op hot raadhuis: het verbouwen van do onder
wijzerswoning binnen de stad Roenon. Aanw. 0 Mei, te 11 uren. 

Uorsel te 11 uren. ten goiueeiitohuize: hot veranderen der openbare 
scholen te Alinen en te (iorsel. alsmede op elk der voornoemde plaatsen 
hot bouwen van eene onderwijzers woning, lui. bij don architect L. G. 
Richter, te Winterswijk. 

Aalst, to 11 uren. door burg. on weth.: bot bouwen van eene school 
met overdekte speelplaats. Inl. en aanwijzing op het raadhuis, 8 Mei. 
van 10—2 uren. 

Amsterdam, te 1 uur, door de ingenieurs-architecten W. van 
Lookercn Campagne X- E. ('milëld von Fel bert, in de Roode Leeuw: 
het bouwen van 2 overkapte overbruggingen, dienende voor los-en-
laadsteiger aan de Handelskade, te Amsterdam. Inl. op het bureau 
dor ingenieurs-architecten Amsteldijk hoek .lansteenstraat. Aanw. 9 en 
12 Moi, te 11 uren. 

Amsterdam, te 1';, uren, door de Hollandsche I.Izeren-s|h>nrweg-
maatschanpij, in het calë-Krasnapo!sk\ : het maken van oen haltegebouw 
te Katwijk a/Zee. ten behoeve van den Rijnlandse hen stoomtram. Inl. 
bij den chef van weg en werken en mouvement, O.-Z. Voorburgwal 145, 
te Amsterdam. Aanw. 5 Mei, te 10 men. 

Utrerlit, te 2 uren. door do maatschappij tot oxpl. van Staatsspoor-
wogen, aan hot centraalbureau: Hestek no. 31)9. het maken van een 
rescrvoirgeliniiw op hot station Groningen, lui. op genoemd bureau en 
bij den sectieingoriieur L. .1. de Sorinaville, te Groningen. Aanw. 7 Mei, 
te 1 uur. 

Woensdag, 14 Mei. 
Kuinen. te 10'/2 uren, door burg. en weth.: lo. bet bouwen eener 

school te Pesse; 2o. het bouwen eener school te Stuifzand: 3o. het 
bouwen eener school te Kchten, met bijlevering dor materialen. Inl. 
bij den architect Hoogst na, te Hooge veen, op 1:{ Moi. 

's-llage, te 11 i.ren. door het ministerie van', waterstaat enz.: lo. het 
verrichten van heistellingen en vernieuwingen aan de Hijksrivierwerken 
in de Noord, de Onde-Maas, het Mallegat. de Dortscho Kil en het Spui, 
van 1 Juli 'SI—30 Juni '85. Inl. bij den hoofdingenieur Van lliesen. te 
's-Hage, bij den ingenieur lie Bruvn en den opzichter Korevaar, beidon 
te Dordrecht. Aanw. 7 Mei. Raming /'211,400; 2o. hot verdiepen van 
het benedendeel van de Dortscho Kil, tusschen do kilometerraaien 128 
en 130. onder de gemeente Dubbeldam. Aanw. 7 Moi. Ramingƒ34,000; 
3o. de herstellingen en vernieuwingen aan de Hijksrivierwerken op de 
Hoven-, Heiiodon- en Ni"iiwe-Merwede, van 1 Juli '84—31) Juni '85. in 
4 perceelen. Raming rosp.: ƒ 20.000, /' 10.580, f 32.240. ./ 24,050. .Inl. 
bij genoemden hooldingenieur en bij de betrokken op/ichtois. 

Iterg* n-iip j.iioiti te 1 uur, door buig. on weth*: hot leveren van 
250 str. M. (11.25 M*) hardsteenon trottoirband, zwaar 15 bij 30 cM.. 
hol en bol inolkaargewerkt. volgons teekening. 

Amsterdam, te 3 uren, in De Roode Leeuw: hot bouwen van 9 
woonhuizen en een hoekgobouw met passage, aansluitende aan de 
Galerij, langs hot Westeinde, to Amsterdam. Inl. bij den ingcnieur-
architect A. L. van Gendt, te Amsterdam. 

Rotterdam, door de architecten Corns. Roovers \ Zn.: hot bouwen 
van eene fabriek met woonhuis, op oen terrein aan de Tollonstraat, 
hoek Erasmusstraat. aldaar. Aanw. 9 Mei. te 11 ui-en. 

Donlawerstal, tor secretarie dor gemeente.- bet leveren van p. m. 
375 stère grint en 115 stère macadam. 

Donderdag, 15 Mei. 
Breda, te 11 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur, iu Het Hof 

van Holland: lo. het vernieuwen van glasramen, vloeren en zonnebor
den en bet herstellen van dakgoten en daken vau de gebouwen der 
Kon. Mil. Academie: 2o, hot herstellen en vernieuwen van stalvloeren, 
glasramen, vloeren en schuttingen in- en bij-, en het herstellen van 
van daken van kazeriiegobouwen te Breda; 3o. bot leveren van kazorne-
mouheleu te Breda. Inl. op hot bureau der genie en bij don lutofd-
opzichter van fortificatiën, aldaar. 

Den Uurg (op Tessel», te 12 uren, door hot waterschap De 30 Ge
meenschappelijke Polders op Tessel. ten raadhuize: bot leveren van: 
lo. 250 stère grint vóór 1 Sopt. a.s.j 2o. 240 M* grove brik vóór 1 Juli 
a.s.; 3o. 90 last gsodgovormdo zotsteen (bazalt) zwaar 150—300 KG. 

lien Burg (op Tessel), te 12 uren, door het best. van hot waterschap 
De 30 Gemeenschappelijke polders op Tessel, ten raadhuize: liet ver
hoogen van den Zuiderzeodijk, van do westzijde dor gedempte haven 
bij het Nieuweschild tot nevens don Hammerwog, in 3 perceelen. Aanw. 
13 Moi. te 0 uren. 

Utrecht, te 2 uren, dwr de maatschappij tot oxpl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 398. het wijzigen en uit
breiden van het hoofdgebouw op het station Echt. Inl. op genoemd 
bureau en bij den sectioingonieur H. van der Kun, te Ven loo. Aanw. 
8 Mei, te 11 uren. 

Rotterdam, in het Timmerhuis: de levering van 12,000.000 KG. 
Engelsche gaskolen. 

Vrijdag, IA Mei. 
't-Bosrh, te 10'/« uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van liet prov. best.: het leveren en aanbrengen van 
blijvende oever-voorzieningen langs een gedeelte van de Zuidwillemsvaart 
in Noord bra bant. Inl. bij den hoofdingenieur van hot 6e district en den 
aiTor.ilisseinoutsingetiiour Kourenaor, beiden te 's-Bosch en bij den cn. 
zichter Pommée, to Aarlorikstel. Aanw. 9 Mei. Raming ƒ 25,000. 

Anna-Paiilewna, to 11 uren, op het raadhuis: liet onderhoud in 
dit jaar van de molens, bruggen, duikers, sluizen enz, van den Anna-
Paulownapolder, en het vernieuwen van eene brug, aldaar. Inl. lm 
den opzichter A. R. Dekker. * 

Dordrecht, te 12 uren, bij J. C. van dor Horst: hot versterken van 
zoldervloeren te Dordrecht, onder hot beheer der genie, te Breda. 

T i e l , te I uur. door den dijkstevel van het polderdistrict Neder, 
betuwe, in het llollandsch Kofliehuis: lo. bet met bazalt hekleeden van 
een gedeelte Wualhauddijk onder Zandwijk, ter lengte van 212 M.; 2o. 
hot vegen, ruimen en boorden van do Groote Landwetering tot aan de 
Grootehrug, in 20 perceelen, en van het Nederbotuwsche blok Linge-
water, in 2 perceelen. 

Mouw vilei , te 1 uur, door burg. en weth.: het verhouwen der 
onderwijzerswoning en het maken van oen nieuw-schoolgebouw. Aanw. 
0 Moi, te 12 uren. 

Maandag, I » Mei. 
Maast richt, te 10 uren, door hot ministerie van waterst. enz., aan 

het Bebouw van het prov. bost.: het maken van bestratingen enz. op 
den Rijks-grooten weg lo klasse Maastricht—Nijmegen, en van bestrate 
goten enz. op don Rijks-groot en weg le klasse Maastricht—Battice, in 
2 perceelen. Inl. bij don hooldingenieur in liet 7e district en den 
ingenieur Bekaai', beiden te Maastricht. Aanw. resp. 10 en 12 Mei, 
Raming: perc. 1, ƒ 3560. perc. 2, ƒ 2000. 

Dinsdag, 20 Mei. 
Vlissingen. te 2 uren, in het Hotel de Commerpo; lo. het verbete

ren van keukens sn kazeriiegobouwen; 2o. het vernieuwen van vloeren 
in kazernegebod won, aldaar. Inl. bij den opzichter van fortificatiën, 
aldaar. 

Woensdag, 21 Hel. 
's-llage, te 11 uur, door het ministerie van waterst. enz.: lo. het ver

richten van heistellingen en vernieuwingen aan de Rijksrivierwerken 
op den Goldersehe-IJsel, mot het onderhoud van 1 Juli '84—30 Juni 
'85, in 3 perceelen. Inl. bij den hoofdingenieur Van der Toorn, te 
's-Hage en bij don ingenieur Rauiaer, te Kampen. Aanw. 14 Mei. 
Raming resp.: f 12.740. /' 13.900, ƒ 20,400; 2o. het verdienen van het 
Mallegat, tusschen de kilometerraaien 120 en 124. onder de gemeente 
Dubbeldam. Inl. bij don hoofdingenieur Van Diesen. te 's-Hage. hij den 
ingenieur Do Bruvn en don opzichter Korevaar, beiden to Dordrecht. 
Aanw. 14 Mei. Raming /' 01.000: 3o. het maken van 12 kribben en van 
glooiingen van 4 op 1 aan 8 bestaande kribben tot verbetering van 
den Geldorsche-IJsel iu het Kaalgat beneden Westervoort, tusschen de 
kilouicterraaiou 4 en 7. Aanw. 14 Moi. Raming / 12.650. 

Amsterdam, te 11 uren. door den directeur der marine, op 's Rijks 
werf: het herstellen van plankieren en van eene brug op 's Rijks werf, 
aldaar. Aanw. 14 Mei, te 10 uren, zich te vervoegen aan hot bureau 
vau den hoofdingenieur, aan 's Rijks werf. 

's-llage, te 12 uren. door het ministerie van waterst. enz., ten 
dienste dor Staatss|ioorwogeu: lo. het maken van eene bergplaats voor 
brandstollen en een privaatgebouw, benevens hot aanloggen van gas
leidingen on verdere werken tot uitbreiding van het station Zwolle. 
Inl. bij den hoofdingenieur der S.S te Zwolle. Aanw. 13 en 14 Mei, tt1 

11 uren. Raming ƒ 10.200: 2o. bid maken van oen hoofd- en neven
gebouw met bijkomende werken op hot station Goldormalsen (lijn 
Dordrecht—Kist). Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur. te Arnhem en 
bij don sectieingenieur, te Gorichem. Aanw. 13 en 14 Mei, te 11 uren. 
Raming ƒ 184,700. 

Woensdag, 2* Mei. 
's-Hage. te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz.: lo.de uit

voering van horstellingen en vernieuwingen aan do Rijksrivierwerken op 
den Ho venrijn en de Waal. met het onderhoud dier werken van 1 Juli 
'84—30 Ju.li '85, in 3 perceelen. Inl. bij den hoofdingenieur Van der 
Toorn, te 's-Hage en bij don ingenieur Stieneker, te Nijmegen. Aanw. 
21 Mei. Raming resp.: ƒ 25,000, ƒ 28,000, ƒ 49,000: 2o. het verrichten 
van graaf- en baggerwerk tot verruiming van de Dortscho Kil. langs 
den rechteroever dier rivier, en het verdedigen van dien oever tusschen 
de kilometerraaien 124 en 120. onder de gemeente 's-Gravendeel. Inl. 
hij den hoofdingenieur Van Diesen, te 'sdlago. bij den ingenieur D<' 
Bruyn en bij den opzichter Koorovaar, beiden te Dordrecht. Aanw. 21 
Mei.' Raming ƒ 35,280; 80. het leggen van oen dam in den boneden-
mond van hot Havelingerdiep, op den rechteroever der Boven-Merwode, 
onder de gemeente Hardiiiksveld. Inl. bij don hoofdingenieur Van 
Diesen, te 's-Hage, bij den ingenieur De Bruyii, te Dordrecht en bij den 
opzichter De Kiewit, te Gorichem. Aanw. 21 Mei. Raming ƒ 9800. 

A F L O O P 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Wrstknpe.lr, 19 April: het verbouwen en 

de uitbreiding der school aldaar; ingekomen 10 
bilj., als: 
C. A. Goetbals, 
Joh. Dekker, 
M. K. Jeras & Zonet 
J.M. v. Ditmars&Zn. 
W. v. Uije & Zonen 
11. P. v. Ree, 
J. W. le Clercq, 
J. Boeker, 
B. v. Wilgeuburg. 
C. Maters,' 
gegund. 

Dlnteloord, 24 April 
vergrooting der le 

, inschr. was II. Commissaris, te Dinteloord. 
ƒ 11,334. 

Nijmegen, 25 April: hot bouwen van twee 
aaneongobouwde hoerenhuizen (dubbele villa), 
voor K. M. van Waijonbiirg en J. Sas, te Nij 

te Middidburg, ƒ 36,345 
X Westkapelïe, » 35,375 

Middelburg, A 35,125 

• idem l 34.275 
9 idem » 34.172 
> idem ï 33,473 
I Vlissingen, » 32,975 
n idem -) 32,795 
» Middelburg, » 30,474 
3 Vlissingen, 1 30,155 

de verbouwing en 
openbare school; minste 

mogen, ander hehe van de architecten J. 
& P. H* Scheltouw; ingekomen 4 

ƒ .17 ,"00 
.. .16,78.1 
» 31.408 
» 30,074 

Knoops 
bilj., ah: 
J. Tennissen, 
J. Mulder, 
F. ltuskens, 
N. v. Eek, 

Middelburg 
brengen van d< 
tot de havenwerk, 
bilj., als: 
1). Volker, te Dordrecht, ƒ 2200 
T. Volker, » idem » 2100 

2o. het uitvoeren van werken aan vier der 
strandhoofdeu aan de Uude-lloeve, aan de noord
kust van het eiland Schouwen, behoorende tot 
de zeewerken in Zeeland: ingek. 6 bilj., als 

te Nijmegen, 
» Arnhem, 
» Nijmegen, 
» idem 

25 April: lo. het op-diepte
haven te Hreskens, behoorende 

in Zeeland; ingekomen 2 

ƒ 13 1)00 
o 13.000 
» 13,707 
» 13.500 
» MelOO 

12.560 

ƒ 4100 
» 30112 
» 3087 
» 2020 
I, 3840 
)i 3607 

3060 

€. Zomer, te Hui' 
C, Botter Cz., l Bruinisse, 
II. C. v. d. Ende, » Zieriksee, 
J. dc Rijke Jz., l Hruinisse, 
S. Betogen, > üu.ldorp, 
P. Vink, » Noordgouwe, 

3o. het maken van werken aan dc 1 i.len 
HI en IV op den oever vóór Neuzen; ingek. 7 
bilj., als: 
II. Walraven, te Neuzen, 
A. Vermerken, » llontenisse, 
A. Tbolcns, » Neuzen, 
J. Janssen, » Hoek, 
A. v. d. Beek, » Zaamslag, 
A. dc Jong, » Neuzen, 
A. Holier, » idem 

4o. het wegruimen van grond uit de buiten
havens van Neuzen: ingek. 3 hilj., als: 
T. Volker, te Dordrecht, /' 6800 
D. Volker. » idem • 6800 
C. II. v. Ilattem. » idem » 6450 

5o. bet maken en inhangen van een paar 
sluisdeuren voor het kanaal van Neuzen, prov. 
Zeeland: ingek. 7 bilj., als: 
II. Ilage, tc Middelburg, ƒ 6887 
M. I). de Putter, » Neuzen, » 6800 
J. L. Koole, »i idem » 6750 
i{. Walraven, » idem » 6698 
M. D. dc Putter, •> idem » 6650 
J. Verkuijl (biakkelaar, » Missingen, >» 6047 
J. G. Balkonsteijn, » Neuzen, » 6498 

lai . im, 25 April: het maken van twee bouten 
balansbruggen voor de vaart Edam—Monniken-
dun, met bijbehoorende werken, onder directie 
van den geinoentearchitect A. W. Roijuders; 
ingek. 8 bilj., als: 
.1. dc Wijs, te Monnikendam, 
L. den Ouden, » idem 

» idem 
» Hoorn, 
i» Midwoud, 
» Monnikendam, 
» Beets, 
» Purincrcnd. 

/ 10.900 
» 10,700 
» 10,689 
• 10,570 
» 10,437 
o 9,985 
» '.1,488 
» 8,660 
van het 

C Hlankenvoort, 
.1. K. Padding, 
A. Hak, 
P. Karnemelk, 
J. Nieuwstadt, 
1'. Nieuwstadt, 

Haarlem, 26 April: her-besteding 
éénjarig onderhoud van werken, gehouwen enz., 
onder bet beboer der genie: 
hoogste inschr. was .1. S. v. Velthuijsen, ƒ 9220 
minste » I). A. Draakenburg, » 8433 
Raming » 7300 

Joure, 26 April: de vernieuwingen en her
stellingen aan do Haskerbrug, te Oudehaske; 
ingek. 5 hilj* gegund aan dim minsten inschr. 
F. U. van Dijk, te Oudehaske, voor / 538. 

Utrecht, 26 April: het aanleggen van trot-
toirs, bestratingen cn rioleerhigen op verschil
lende plaatsen in de gemeente; ingekomen 5 
bilj., als: 

L. Meijer, 
A. de llorst, 
J. Fruijtinr, 
J. Krachten, 
E. Scheepbouwer, 

te Utrecht, 
» Papendrecht, 
» Utrecht, 

idem 
idem 

f 9990 
» 8980 
» 8740 
» 7866 

7340 
Arnhem, 26 April: het verbouwen van perc. 

3 in de Ketelstraat, voor de lirma llruning & 
M U I I I V I I . onder beheer van den architect A. R. 
Freem: ingek. 4 bilj., als: 
J. v. Toll, te Arnhem, f 7350 
A. Jas, » idem » 7344 
Gebr. v. Daalcn, » idem » 7197 
H. Holder, » idem • 6380 
gegund. 

: het uitbreiden van bet 
te Leiden; ingekomen 7 

ƒ 12,500 
» 12,447 
» 11,247 
» 11.200 
, 10,848 
i) 9,7«7.50 

9.641 

> 33,260 

ƒ 31,449 

» 29,700 

29.367 

29.340 

28,723 

C. Meijers, tc 's-Hage, 
M. L. v. Spanje, » idem 
Timmer & Furstner,» Amsterdam, 
Gebr. v. Herkum, » idem 
G. Woud, i> idem 
11. v, Huuren, » idem 
Peeteis. tt Roolofse-n,» idem 
Oerlijn eu l)e Haan, » idem 
G. I.. Brouwer, » idem 
1). Heijink, ii idem 
I). Zui.lei'hoek, » idem 
J. Koster, i idem 
II. li. Hendriks. » Osch. 
II. Rii'tsnijder & Zn.,» Amsterdam, 

ƒ 102,580 
o 101,973 
» 101,881 
» 99,666 

'N-llage, 28 Apri 
anatomisch kabinet 
hilj., als: 
.1. Filip|io Hz.. te Leiden, 
I. .1. Plaujer, » idem 
L. Maas, » idem 
S. v. Leeuwen, » idem 
G. .1. v. Heek & Co., » Delft, 
C. Curlier, » Leiden, 
J. Ilooin. ii idem 

lll ijham. 28 April: het maken van I'm.doe
ringen, gebouwen, schoorsteen enz. enz. tot het 
dubbel stooiiiwatel'gemaal iu het 5e onderdeel 
van Heiderland, met bijlevering van alle bi.uw-
stotlén, werkloouen. vervoer en andere kosten: 
ingek. II geldige l.ilj., als: 
,1. I.npsen, Zui.lwolde cn P. Westerhoff, 

Noor.lwolde. ƒ 38.360 
J. Pranger en A. Pranger, Stadskanaal, » 34,988 
G. Ilazelbollen 1'. Hazelhon', Ou.lepekcla, » 3.1,335 
It. Ilavinga. Winschoten en J. N. 

Kruizinga, Groningen, 
K. II. Holthuis en W. G. Pott, 

Niouwepekela, 
lï. .1. Bosscher eu J. P. Bosscher, 

i hi.lcpckcln, 
li. Timmer, Beerta cn W. Timmer, 

Einsterwnld, 
II. G. Brouwer, Stiens en S. J . Fokken* 

Hritsum. 
.1. II. Dijkhuis, Oudescbans en J. G. 

Sluiter, Uellingwolde, 
G. Ileikens Gz., Winschoten en G. 

lleikcns, Oostwold, ii 27,140 
K. de Grooth en N. Brouwer, Winschoten.» 24,329 
gegund, 

M.-Aiiiiaparorhlc. 28 April: dc verf- cn 
witterswerken aan dc gemeenteg. bouwen in de | 
gemeente Het Bilt: 
perc. I, werken te Oudehiltzijl: minste inschr. 

was A. Dijkstra, aldaar, ƒ 6.60 
o 2, werken tc Vrouwenbuurt, minste 

inschr. was dezelfde, » 14.00 
i) 3, werken te St.-Annaparochie; 

minste inschr. was P. Hallcma, 
aldaar, » 62.00 

ii 4. de school en woning van-buiten
verven te St.-Annaparochie; 
minste inschr. was A. Dijkstra. 
Oudehiltzijl, >' 05.00 

n 5, werken onder St.-Jacobipurochio; 
minste inschr. was G.'lurkslra, 
Vrouwenbuurt, » 51.00 

ii 6, werken aan den Oudebiltdijk; 
minste inschr. was L. Duhoux, 
idem » 29.00 

•-llage, 28 April: Bestek no. 78, het bestor-
ten van den oever vóór den kleinen Paralleldam, 
liggende aan de oostzijde van de buitenhaven 
van het kanaal, door Voorn, te Hellcvootsluis; 
ingekomen 13 bilj.. als: 
I'. Hos, ' te Dordrecht. ƒ 13,325 
T. Volker, » idem » 12,880 
W. Volker, » Sliedrecht, » 12,700 
B. de Waerd, » Nieuwenhoorn, I 12,500 
I'. Verbruggen. » Waddinksveen. » 12.490 
A. M. Prins, « Sliedrecht. » 12.358 
W. Schaddelee, » Goc.lereede, > 12,318 
T. Volker, » Dordrecht, « 12,300 
G. de Hoog. ii Gorichem, » 12,190 
J. v. d. Plas, » Hardiiiksveld, I 12,148 
T. de Giviot, ii Giesendam, I 11,569 
A. M. I.angevcld. » Hardiiiksveld. » 11,488 
C. Roskam Jz., » Sliedrecht, » 11,482 

Amsterdam, 2S April: het bouwen vanJlO 
woonhuizen in .1 blokken aan de Swaminerdam-
straat en de 4o Boorhaavtstraat. onder beheer 
vau drn ingenieur-architect A. L. van Gendt; 
ingek. 32 bilj., als 

idem 
idem 

idem 
idem 
idem 
idem 

idem 
Nieuweramstel, 

Amsterdam, 
Bodcgrave, 

97.390 
96,550 
96.000 
95,666 
95,600 
95,380 
94,460 
93,840 
93,825 
9.1,300 
92.987 

92.940 
92.900 
90.200 
89,386 

88.767 
87.040 

86.994 
83,438 

/ 31.300 
» 26,630 

J. ,1. Vontiju, 
A. II. Grijpiuk. 
B. de Bruin, 
II. K rijnen, 
W. Haaksma, 
.1. Heijink, 
Bakker v. Setei's 

& Co., 
H. C. Dorlas, 

te Amsterdam, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

idem 
idem 

ƒ 119,972 
i) 114,700 
T, 109,380 
» 107,400 
ii 104.400 
» 10,1,600 

» 103,200 
» 102,663 

Ph. A. Warners, 
II. .1. Meekers, 
J. Schooneiihurg en 

C. J. Maks, 
Oosterink & Schut, 
L. Deenik ,t Zn. 
CruijH'& Schouten. 
K. i. Baptist van 

Patinne, 
K. R. Kuipers, 
F. v. d. Oever en 

J. Heijink, 
P. Vlasman, 
gegund. 

Arnhem, 29 April: het maken van het hoog-
reservoir voor de waterleiding te Arnhem, met 
de levering der benoodigde materialen; ingek. 8 
bilj., als: 
L. Bratll Dz., te Giesendam. 
G. II, v. .1. Heijden, » Arnhem, 
J. v. Buik. Ooster

heek en W. 
Wisshlg, » Westervoort. i> 25,555 
's-llage, 29 April: Bestek no. 21, het bouwen 

eener remise met bergplaatsen cn bet maken 
van cen draaischijf knip voor de Usel-stoom-
trainwegniaatschappij, te Oudewater; ingek. 23 
bilj.. waarvan 2 van onwaarde; 
hoogste inschr. was ,1. de Jong, Gouda, /' 10.700 
minste . II. i. Neder horst, idem n 9,540 

Buren, 29 April: het afbreken en wederop-
bouwen van het schoolgebouw cn dc onder
wijzerswoning te Ascb; ingek. 7 bilj- als 

G. C. v. Mourik, 
.1. 11. Mcerdink, 
L. Muller. 
C. M. Verkuil, 
B. v. Hekkum, 
J. de Weijer, 
L. II. Beuthenaar. 
gegund. 

Bergen op-Zoom, 
3 arbeiderswoningen, 
architect R. H. C. v. 
bilj.. als: 
D. N. SchcH'claar. te Bergen-op-Zoom, / 1996 
('. Suikerbuik, » idem » 1616.60 
1». ,1. Weijts, ii idem » 1910 
G. Belder'bos • idem » 1900.76 
A. Gorren, » idem » 1574 

Allen buiten de levering der metsclsteencn. 
Groningen. 29 April: bet driejarig onderhoud 

van den Dollardsdijk en de landpunt Reide, be
boerende tot de zeewerken in de provincie Gro
ningen: ingekomen 4 bilj., als: 
G. C. M. Rottinghuis, te Delfzijl. /' 2667 
H. K. v. Huuren. » idem » 2000 
T. Scbutler. . Teriminterzijl, » 2598 
II. Lijdzes. » Farmsum, . 2568 

Mavcnisse. 29 April: het verdedigen van 
den onderzeeschen oever vau bet waterschap 
Stavenisse door steenbest.ii'ting. cn het maken 
en inhangen van 2 sluisdeuren: ingekomen 5 
bilj., als: 

te Hardinksveld, f 7116 
ii Stavenisse, II 7004 
ii Hreskens. » 6998 
II Neuzen, » 6857.80 
ii Stavenisse. » 6855 

tiorirhem, 29 April: lo. het afbreken van 
oude gebouwen en bet daarvoor in de plaats 
bouwen van 4 herenhuizen; 2o. alleen bet 
bouwen van 4 hoerenhuizen: 

lo. 

f 11.800 
ii 11.4110 
> 10,800 
» 10,690 
ii 10.625 
ii 9,988 
• 9,775 

het bouwen van 
beheer van den 

Soineren; ingekomen 5 

29 April 
onder 

I'. I.angevcld. 
.1. v. Eek, 
I. v. Male Dz.. 
A. de Jong Dz.. 
1'. Moerland. 

C. Exalto, Gorichem, 
D. Siz.io. idem ƒ 22,222 
.1. .1. Huiler Jz.. idem 18,500 
C. .1. Verweij. idem 19,670 
T. W. Wapperom.ideiii 18,850 
L. Horteiisius, IJsehn.indc, 16,960 
M. A. Trellers, Gorichem, 17.753 
D. .1. do Jooüe, idem 18,100 
D. G. de Graaf, idem 18,000 
A. v. Gooi, Almkerk. 17,913 
C. J. Souneveld, Gorichem, 
J. v. d. Laak, idem 1A.081 
J. Hooghruin, idem 15,400 

2o. 
ƒ 23,500 

19,750 
21.0110 
19,600 
18,880 
18,773 
18,738 
18,638 
18,541 
17.876 
17,681 
16,500 
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Gegund alleen liet bouwen van 4 heerenhuizen 
aan J. Iloogbruin voor / 16,500. 

'•-11 age . 30 April: lo. het verrichten van 
baggerwerk in dc Amer en het herstellen en 
onderhouden van de werken op het bovendeel 
dier rivier van het Oude-Maasje cn de Donge, 
van 1 Juli '84—30 Juni '85; ingekomen 5 
bilj.. als: 
C. Kroon, te Sliedrecht, / 9600 
Ph. Verbruggen, » Waddinksveen, » 9139 
VV. Franssen, » Geertruidcnberg, » 8879 
A Volker, » Sliedrecht, » 8650 
A. de Kort, » Baardwijk, » 8377 

2o. de verruiming van den oovemnond van de 
Botlek; ingek. 5 bilj., als: 
A. G. Huyskes, te Hedel, f 35,300 
M. C. de Jong P.Mz., » Sliedrecht, » 34,890 
L. A. v. Haatten, » idem » «4,600 
G. A. v. Hattem, » idem » 32,350 
A. Volker Lz., Sliedrecht 

en P. A. Bos, • Gorichern, o 32,000 
W I J k - a a n - Z c e - e n - D u l n , 30 April: het bou

wen eener school met 3 lokalen voor 144 kinderen, 
onderwijzorswoning, afrastering enz., onder be
heer van den architect N. de Wolf, te Beverwijk; 
ingok. 19 bilj., als: 
J. A. Haasvoldt Jr., te Haarlem, ƒ 20,200 
C. Bor, » Haarl.meer, » 20,000 
J. B. Lasschuit, » Haarlem, » 19,900 
Verhagen & Van't Wout,» idem » 19.800 
D. Kiekens, » Amsterdam, 
W. H. Struijs, » idein 
H. H. Hendriks. » Osch, 
T. L. v. Velsen Jr., » Haarlem, 

perc. 1, W. Hillenius, Tessel, f 6188 
» 2, S. Brugman, Zijpe, » 8875 
. 3, J . Oldenburg, Bergen, » 6920 
2o. het maken cn plaatsen der stofleer- cn 

behangwerken in de zalen der Rijksmuseum-
gebouwen te Amsterdam; minste inschr. waren 
H. F. Jansen & Zn., te Amsterdam, voor/ 18,300. 

M i d d e l b u r g . 2 Mei: dc voortzetting der ver
betering van de vestinggracht voor het front 
VI—VII der vesting Neuzen tot ligplaats van 
schepen, behoorende tot de werken van het 
kanaal van Neuzen, (geraamd op ƒ 11,220); geen 
biljetten ingekomen. 

19,760 
• 19,200 
» 19,060 
» 19,047 
» 18,938 
» 18,689 

18.800 
17,9C0 

» Amsterdam, 
» Umuiden, 
» Beverwijk, 
» idem 
» Purmerende, » 17,800 
» Beverwijk, » 17,500 
» idem » 17,500 
» idem » 17.400 
» idem > 17,400 
» idem » 17,100 
» Baarn, » 16,950 

J. Poot, 
J. v. d. Plas, 
C. Nieweg, 
L. v. d. Sluis, 
P. Nieuwstad, 
V. Pb. Biaun, 
H. W. Duijn, 
E. de Groot, 
J. Schipper, 
P. Langendijk. 
C. v. Soest, 

Nog niet gegund. 
' s - H a g e , 30 April: de levering van: lo. het 

ijzerwerk voor eene perronoverdekking en 2o. 
het ijzerwerk voor acht kolommen met consoles 
en verder toebehooren, ten dienste der Batavia-
sche havenwerken (Bestek no. 3); ingekomen 10 
bilj., als: 
E . en J. Halot, Brussel, ƒ 34,660 
Gute-lloffnuiigshütte, Oberhausen II, » 11,900 
Joh. Hillcn & Co., Blerik bij Vcnloo, » 10,980 
D. A. Schretlen, Leiden, » 10,856 
H. Dalhuisen, Kampen, » 10,528 
Joseph Paris, Marchiennes, » 10.505 
Société Anonyme Dvle & Bacalan, Parijs,» 10,372 
L. J . Enthoven & Co., 's-llage, • 9,909 
Union, Dortmund, » 8,745 
A. & V. Halot, Leuven, » 8.410 

Eén biljet werd, als van onwaarde, terzijde 
gelegd. 

A r n h e m , 1 Mei: het bouwen van een pak
huis aan de Vijfzinnenstraat te Arnhem, voor 
rekening van de firma Frowein & Co., onder 
beheer van de architecten Van Gendt en 
Nieraad; ingekomen 8 bilj., als 
D. W. Magendans, te Arnhem, f 14,280 
P. Leenders, » Utrecht, » 13,274 
P. Riemer, » Arnhem, i 11,863 
J. ïeogel , » idem » 11,700 
Gebr. v. Daalen, » idem » 9,670 
G. Liefting, » idem » 9,379 
J. v. Toll, » idem » 9,147 
L. B. Hasselbach, » idem » 9,074 
gegund. 

H e l l e v e e t s l u l s , 1 Mei: lo. het uitvoeren van 
werkzaamheden van ondergeschikt belang aan 
de vesting Hellevoetsluis; ingek. 5 bilj., als: 
W. v. Lienden, te Hellevoetsluis, / ' 5300 
W. v. Leeuwen, » idem » 4741 
B. Voordendag Az., » Dordrecht » 46s9 
B. de IVaerd, » Nieuwciihoorn, » 4660 
F. I.indhout, » Hellevoetsluis, » 4610 

Z w o l l e , 1 Mei: de verhooging en verzwaring 
van gedeelten der rechter Zwartewater- en 
Vechtdijken; gegund: 
perc. 1, D. Bruins, Zwolle, f 3419 

» 2, D. v. d. Kolk, Strenkel (Zwk.), » 144 
» 3, II. v. d. Belt, Hasselt, » 419 
» 4, I). v. d. Kolk, » 1626 
» 5, D. Bruins, • 1291 
» 6. J. W. v. d. Haar, Wilp, » 697 
» 7, 11. J. Schrijver, Zwollerkerspel, » 274 

Raming van de massa » 8697 
H a a r l e m . 1 Mei: lo. het planten van stroo 

en helm, hot stollen van rietschuttingen enz. in 
de duinen op Tessel en aan den vasten wal van 
Noordholland, in I perceelen; minste inschr. 
waren: 

ii IJ V O E G S E L 

D E O P M E K K E R 
van ZATERDAG 10 MEI 1884. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
M a a n d a g , 12 M e i . 

M a a s t r i c h t , te 10 uren, door liet ministerie v;m waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: lo. het verrichten van haggerwerk tot 
verbetering van de Znidwillemsvaart. tusschen sluis no. 16 en de 
havenkom te Weert. Inl. bij den hoofdingenieur en den ingenieur 
Bekaar, te Maastricht. Raming /' 5250; 2o. het maken van paalregel-
werk langs de kan aal boord en der Zuidwillemsvaart in de gemeente 
Weert. Raming ƒ 10.000. 

Ip . i i . er . te 11 uren, door burg. en weth.: hot bouwen van eene 
school met onderwijzorswoning. Inl. bij den architect P. Th. Stornebrink, 
te 's-Bosch. 

L i - i i l e n . te 12 uren, door burg. en weth.: lo. het schoonmaken, in
joegen en herstellen van eenige gemetselde wallen binnen en buiten 
de stad; 2o. idem van gemetselde brugwerken enz. binnen de stad en 
langs de singels, met eenige vernieuwingen. 

A m s t e r d a m , te 12 uren. door burg. en weth.: eenige herstellingen 
en vernieuwingen, benevens het onderhouden ged. "84, van: de huizen, 
torens, poorten, enz., de gebouwen ten behoeve van het onderwijs, van 
de |>olitie en der brandweer, benevens die op de algemeene begraaf
plaatsen. Inl. bij den stadsarchitect. 

Y e n Ion. te 12 uren, aan het bureau van den sectieingenieur Van 
der Kun: lo. het verrichten van verfwerken aan de gebouwenen 
kunstwerken langs de lijnen der Staatss|»oor wegen Maastricht—Kindho
ven en Venloo—Nymegen; 2o. het verrichten van bebangerswerk. 

K o l l u m . te 12 uren, door den burgemeester van Kolluuierland-en-
Nieuwkruisland: het vergrooten der school te Kollurnerzwaag. 

* . r o n i n e e n , te 123/* uren, door burg. en weth.: het witten der 
stukadoorwerken, wassehen der glasruiten, verrichten van verfwerken 
enz. aan hot Beursgebouw. 

A m s t e r d a m , te 1 uur, door het ministerie van koloniën, in het 
gebouw der Maats. Tot Nut van 't Algemeen: de levering van verschil
lende benoodigdheden, in H0 jiereeolen. 

' s - H a g e , te 1 uur, door burg. en weth.: het afbreken van een 
gebouw en de verkoop van den daardoor vrijgevallen grond aan de 
Prinsestraat, aldaar. 

A m s t e r d a m . te uren, door de Hollandsche IJzeren-spoorweg
maatschappij, in het café-K rasnapolsky: lo. Bestek no. 335, het ver
grooten van de locomotievenloods met aanbouw in de Stadsriethmden, te 
Amsterdam. (Raming ƒ 05.500); 2o. Bestek no. 330, bet maken vaneen 
droogoven voor hout en eene nieuwe machinekamer naast do tegen
woordige, op het terrein der werkplaats te Haarlem (Raming f (5200). 
Inl. hij den ingenieur van den weg. O.-Z. Achterburgwal 171, te 
Amsterdam. 

O p e i n d e . 'savonds fi uren, bij W. Iloutsma: hot houwen van oen 
woonhuis met schuurtje voor L ft M. Landmeter, te Noord-Drachten. 
Inl. bij den architect D. I>. Duursma. 

D i n s d a g , I S M e i . 
H a a r l e m , te 10 uren, door de commissie van toezicht over bet 

gesticht Meerenberg, in het lokaal Felix Pavore: de levering van steen
kolen, voor één jaar geraamd op 11.000 HL. Engelsche gass teen kolen en 
12,000 HL. Westfaalsche vlamkolen. 

K e e n o n . te 11 uren, op het raadhuis: hot verbouwen van de onder
wijzerswoning binnen de stad Reenen. 

ttarsel, te 11 uren, ten gemeentehuize: hot veranderen der openbare 
scholen te Almen en te Gorsel, alsmede op elk der voornoemde plaatsen 
het bouwen van eene onderwijzerswoning. Inl. bij den architect L. G. 
Richter, te Winterswijk. 

A a l s t , te 11 uren, door burg. en weth.: het bouwen van eene school 
met overdekte speelplaats. 

A m s t e r d a m , te 1 uur, door de ingenieurs-architecten W. van 
Lookeren Campagne & E. Confeld von Felbert, in de Roode Leeuw: 
het bouwen van 2 overkapte overbruggingen, dienende voor los-en-
laadsteiger aan de Handelskade, te Amsterdam. Inl. op het bureau 
der ingenieui-s-architecten, Amsteldijk hoek Jansteenstraat. 

A m s t e r d a m , te 1'... uren, door de Hollandsche IJzeren-spoorweg
maatschappij, in het cafe-Krasnapolsky : het maken van een haltegebouw 
te Katwijk a/Zee. ten behoeve van den Rijnlandschen stoomtiam. Inl. 
bij den chef van weg en werken en mouvement, O.-Z. Voorburgwal 145, 
te Amsterdam. 

U t r e e h t , te 2 nren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor-
Wegen, aan lift centi-.ialbureau: Bestek nO. 399. liet maken van een 
reservoii'gehouw op het station Groningen. Int. op genoemd bureau en 
bij den sectieingenieur L. J. de Soimuville, te Groningen. 

H a n s w e e r d , te 5 uren, hij J. B. van Acker: het bouwen van een 
kolder en 2 kamers achter diens herberg. Inl. bij den architect A. Ie 
Clercq, te Kiuiningen. Aanw. te 4 uren. 

A a l s m e e r , door den opzichter ('. Vogel, in het. logement De Onder-
ïX'tning, voor Dr. G. J- Jaarsveld: het amoveeren van oene woning en 
het bouwen van een heerenhuis. Inl. bij genoemden opzichter. 

W o e n s d a g , tl M e i . 
R u i n e n , te 101/* uren, door burg. en weth.: lo. het bouwen eener 

school te Pesse; 2o. het bouwen eener school te Stuifzand; 3o. het 
liouwen eener school te Echten, met bijlevering der materialen. Inl. 
bij den architect Hoegsma, te Hoogeveen, op 13 Mei. 

' s - H a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: lo. het 
yerriehten van heistellingen en vernieuwingen aan do Rijksrivierwerken 
to de Noord, de Ou de-Maas, het Mallegat. de Dortsche Kil en het Spui, 
van 1 Juli '84—30 Juni '85. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen. te 

I 's-llage, bij den ingenieur De Bruvn en den opzichter Korevaar, heiden 
te Dordrecht Raining 29,400: 2o. het verdiejien van het benedendeel 
van de Dortsche Kil. tusschen de kilometerraaien 128 en 130, onder de 

j gemeente Dubbeldam. Raming/34.000: 3o. de herstellingen en ver
nieuwingen aan de Rijksrivierwerken op de Boven-. Beneden-en Nieuwe-
Merwede, van l Juli '84—30 Juni '85. in 4 perceelen. Raming resp.: 
ƒ 20.0(50 , J 10.580, /'32,240. / 24.050. Inl. bij genoemden hoofdingenieur 

I en bij de betrokken opzichters. 
M a a s s l u i s , te 12 uren. door burg. en weth.: het baggeren van p. 

i in. 0000 fct> kleigrond. Aanw. door den gemeentearchitect 12 Mei. 
i t c r - r i i - o p - Z o o n i te 1 uur, door burg. en weth.: het leveren van 

| 250 str. M. (11.25 M-1» hardstoenen trottoirband, zwaar 15 bij 30 cM., 
hol en bol inelkaargewerkt. volgens teekening. 

t A m s t e r d a m , te 3 uren. iu De Roodo Leeuw.- het bouwen van 9 
woonhuizen en een hoekgebouw met passage, aansluitende aan de 

1 Galerij langs het West einde, te Amsterdam. Inl. bij den ingenieur-
1 architect A. L. van Gendt. te Amsterdam. 

( • ' r o l l i n g e n , 'savonds 8 uren, dooi- de architecten K. & II. Hoekzema, 
| namens M. Vos. in het logement van B. Vos: het gedeeltelijk afbreken 
• en wederopbouwen van een schuur. 4 woonkamers, de voorbehuizing 
I vertimmeren enz., aan den Heereweg, Y 1121. 1122 en 1123. met de 
, levering der materialen. Bilj. inzenden vóór 7 uren. 

R o t t e r d a m , door de architecten Corns. Hoovers & Zn.: het bouwen 
van eene fabriek met woonhuis, op een terrein aan de Tollensstraat, 
hoek E rasmusstraat, aldaar. 

/urfen, door olderlieden en gildemeesters der St.-Antonie Groote 
Broederschap: het verfwerk van 2 woningen op het Ruiteishofje. met 
bijkomend timmer-, hehangei-s- en witterswerk. Inl. bij den architect 

I B. Peteri. Aanw. 12 Mei, te 5 uren. 
j ^ D o n l a u e r s t a l , ter seeretarie der gemeente: het leveren van p. m. 
; 375 stère grint en 115 stère macadam. 

D o n d e r d a g , I S M e i . 
D o r d r e c h t , te 11 uren. in het koffiehuis Koophandel-en-Zoovaart: 

het afbreken en wederopbouwen van een winkelhuis aan de Voorstraat, 
no. 70, boek Heerhij ma n ŝiusst raat. 

B r e d a , te 11 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur, in Het Hof 
\ van Holland: lo. het vernieuwen van glasramen, vloeren en zonnebor-
| den en bet herstellen van dakgoten en daken van de geitouwen der 
j Kon. Mil. Academie: 2o. het herstellen en vernieuwen van stalvloeren, 
! glasramen, vloeren en schuttingen iu- en bij-, en het horstellen van 

van daken van kazernogebouwen te Breda: 3o. het leveren van kazerne-
j men Inden te Breda. Inl. op het bu: -iu der genie en bij den hoofd-
' opzichter van fortificatiën, aldaar. 

H e n B u r g (op Tessel). te 12 uren. door het waterschap De 30 Ge
meenschappelijke Polders op Tessel, ten raadhuize: het leveren van: 

I lo. 250 stère grint voor 1 Sept. a.s.; 2o. 240 IP grove brik vóór 1 Juli 
t a.s.; 3o. «JU last goedgevormde zetsteen (bazalt) zwaar 150 -300 KG. 

D e n B u r g (op Tesseh. te 12 uren. door het best. van bet waterschap 
! De 30 Gemeenschappelijke polders op Tessel, ten raadhuize: het ver-
. hoogen van den Zuiderzeedijk, van de westzijde der gedempte haven 
. bij het Nieuweschild tot nevens den Hammerweg, in 3 perceelen. Aanw. 

13 Mei. te 9 uren. 
A m e r s f o o r t , te 1 uur, in hot Hotel De Zwaan: het bouwen van een 

: heerenbuis aan den Stationsweg, aldaar. Inl. bij de architecten W. & 
F. C. Koch, te Zwolle. 

E l b u r g , te 1 uur, op de polderkamer van Chrsterwolde: de herstel
ling en verzwaring van het gedeelte van den zomerdijk, van de Lange-
paal af tot de eerste sluis. Aanw. 14 Mei. 

U t r e c h t , te 2 nren, door de maatschappij lot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 398. het wijzigen en uit
breiden van het hoofdgebouw op het station Echt. Int op genoemd 
bureau en bij den sectieingenieur H. van der Kun, te Venloo. 

B o t t e r d a m , in het Timmerhuis: de levering van 12,000.000 KG. 
Engelsche gaskolen. 

O n s t e r m e e r , bij K. Kuipers: het bouwen eener Christelijke school 
met ouderwijzerswouing, aldaar. 

V r i j d a g , I K H e l . 
' s - B o s c h , te 10*/» uren. door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van liet prov. best.: het leveren en aanbrengen van 
blijvende oevervoorzieningen langs een gedeelte van de Znidwillemsvaart 
in Noordbrabant. Inl. bij den hoofdingenieur van het fie distriet en den 
arrondissementsir.genieur Keiirenaer, beiden te 's-Bosch en bij den op
zichter Pommee, te Aarlcrikstcl. Raming ƒ 25,000. 

A n n a - P a u l o w n a , te 11 uren, op het 'raadhuis: het onderhoud in 
dit jaar vau de molens, bruggen, duikers, sluizen enz. van den Anna-
Paulownapolder. en het vernieuwen van eene brug, aldaar. Inl. bij 
den opzichter A. R. Dekker, 

D o r d r e c h t , te 12 uren. hij J. C. van der Horst: het versterken van 
zolder vloeren te Dordrecht, onder het beheer der genie, te Breda. 

H e n g e l o s <0.), te 12 uren. in het logement-Wilbrink: lo. het bouwen 
van een fabrieksgebouw voor de Twentsche Bontweverij, groot p. in. 
44 bij 8 M. hoog 3 verdiepingen: 2o. het bouwen van 10 arbeidois-
woningen. Inl. bij den architect J. Moll, te Hengeloo (O.). 

L e e u w a r d e n , te l uur. door het prov. host.: het verbeteren 
van de rivier de Linde, tusschen de Helomavaart en de vaart naar 
Ossenzijl, en het maken van eene kleibekleeding op don provincialen 
Lindedijk. Inl. bij den ingenieur van den prov. waterstaat, aldaar. 
Aanw. 13 Mei. Raming ƒ 41,(100. 

T l e l , te 1 uur, door den dijksteel van het polderdistrict Neder-
betuwe. in het Hollandsen Koflieluiis: lo. het met bazalt bekleeden van 
een gedeelte Waalbanddijk onder Zandwijk, ter lengte van 212 M.; 2o. 
hot vegen, ruimen en boorden van de Groote Land wetering tot aan de 
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Groot ehrug, in 20 perceelen, on van hot Noderbotuwsche hink Lingo-
water, in 2 perceelen. 

! \ i c t i v t v l i e t , te 1 uur, door burg. en wetli.: het verhouwen der 
onderwijzoi-swoning en het maken van een nieuw schoolgebouw. 

(•r i t n I n g e n . 'savonds S men. namens YV. Meibuizen, in het Hotel-
r'riesland: liet gedeeltelijk verbouwen zijner behuizing, aan de liade-
markt, R no. 231. Inl. bij den architect (1. Nijhuis, aldaar. Aanw. 13 
Mei. te 11 uren. 

*>neek. bij \V. T. van der Molen: het verbouwen eener hoeren huizing 
aan den Tja'anldijk onder Nieuwland, toebeboorende aan (.'. W. Graaf' 
van Limburg Stirmn. bewoond door L. van der Meer. Aanw. 14 Mei, 
te 10 uren. 

Z a t e r d a g , f7 M e i . 
V l l s s l n g r i i , te 11 uren. iu het gasthuis: het maken van een ijskelder. 

Aanw. 15 Mei, lo 10 uren, door den geiiieoiileb.mwmeestor. 
M t i a r r t e v e e n . te 11' j uren. op de buitenplaats Vechtoever: eene 

belangrijke verbouwing aan genoemde buitenplaats, met de levering der 
materialen en arheidsloonen Int. bij den bouwkundige J. Post, te 
Arnhem, Bestek en teekening liggen ter inzage hij den tuinbaas. 
Aanw. 14 Mei. te 11 uren. 

k a d z a n d . te 3 uren, door het best. der waterkeering van het cala
mitous waterschap Tienhonderd-on-Zw.irte, in het Bestuursgebouw: 
het herstel, de vernieuwing en het onderhoud tier waterkeerende wer
ken aan dat waterschap over den dienst 1884;'85. Aanw. 13 Mei, 
te 2 uren. 

M a a n d a g . 11) M e i . 
M a a n t r i c h t , te lo uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het maken van bestratingen enz. op 
den Rijks-grooten weg le klasse Maastricht—Nijmegen, en vau bestrate 
goten enz. op den Rijks-grooten weg le klasse Maastricht—Battice, in 
2 perceelen. lui. bij den hoofdingenieur in het 7e district en den 
ingenieur Bekaar. beiden te Maastricht. Raming: peer. 1, ƒ 3500. 
perc. 2. ƒ 2000. 

A m s t e r d a m , te 12 uren. door burg. en weth.: het verrichten van 
haggerwerken tot het diephouden van de dokken, buitenhavens en het 
LI. Lred. '84. lid. hij den stadsingenieur op het rauJImis. 

AM tien, te 1 uur, i u het Hotel-He Jong: het bouwen van een woon
huis aan de Reilerstra.it, aldaar lui. bij den architect M. K. Smit. te 
Dieren. Aanw. te 0 uren. 

U t r e c h t , te 3 uren. door regenten van het centraal Israëlietiseh 
weeshui*: eene belangrijke verbouwing van dit gesticht. Inl. bij den 
architect Alb. Nijland. Aanw. 12 Mei. te 2 uren. 

D i n s d a g . 21» M e i . 
H a m b u r g (Pruisen), te 12 uren. aan de Finanzdeputation: de hei

werken en daarbijbehorende werken voor de paalfuiideeringen der 
pijlers van de nieuwe brug over de Elbe, aldaar. 

H a a r l e m , te 1 uur, ter secretarie van den llaurleiimiermeerpolder: 
lo. het onderhoud der hooiden vau de Ringvaart om den Haarlemmer-
meerpolder ged. '84; 2o. het onderhond der grintwegen tot 1 Mei '85: 
3o. hel onderhoud van ponten en roei booten over '84 en '85; 4o. het 
kroezen van vaarten en tochten iu den polder. Inl. bij den hoofdop
zichter, te Haarlem en bij de opzichters iu den polder. 

Y l i s s l n g c n . te 2 uren. in het Hotel de ('minneroe: lo. het verbete
ren van keukens en kazernegebouwen: 2o. het vernieuwen van vloeren 
in kazernegohouwen. aldaar. Inl hij den opzichter van fortificatiën, 
aldaar. 

W o f i t K d f t g . 21 M e i . 
' s - l l a g e . te 11 uur door het ministerie van waterst.enz.: lo. het ver

richten van herstellingen en vernieuwingen aan de Rijksrivierwerken 
op <|en Oelderache-Llsel, met het onderhoud van 1 Juli '84—30 Juni 
'*5. in 3 perceelen. ltd. bij den hoofdingenieur Van der Toorn, te 
's-llage en bij den ingenieur Ramaer, te Kampen. Aanw. 14 Mei. 
Raming re*p.: ƒ 12.740. /' 13.000. f 20,400; 2o. het verdiepen van het 
Mallegat. tusschen tie kilometerraaien 120 en 124. ouder de gemeente 
Dubbeldam. Inl. hij den hoofdingenieur Van Diesen. te 's-llage. bij den 
ingenieur De Bru'vn en den opzichter Korevaar. beiden te Dordrecht. 
Aanw. 14 Mei. Raming / 01.000: 3o. het maken van 12 kribben en van 
glooiingen van 4 op 1 aan 8 bestaande kribben tot verbetering van 
den (ïeldersehe-IJsel in hel Kaalgat beneden Westervoort, tusschen de 
kilometerraaien 4 en 7- Aanw. 14 Mei. Raming / 12.050. 

Amsterdam, te 11 men. door den directeur der marine, op 's Rijks 
werf: het herstellen van plankieren en van eene brug op 's Rijks werf, 
aldaar. Aanw. 14 Mei. te 10 uren, zich te vervoegen aan het bureau 
van den hoofdingenieur, aan 's Rijks werf. 

V l l a g c . te 12 uren. door het ministerie van waterst. enz., ten 
dienste der Staatsspoorwegen: lo. het maken van eene bergplaats voor 
brandstollen en een privautgoboiiw, benevens het aanleggen van gas
leidingen eu verdere werken tot uitbreiding van het station Zwolle. 
Inl. bij den hoofdingenieur der S.S. te Zwolle. Aanw. 13 en 14 Mei, te 
11 uren. Raming ƒ 1G.200; 2o. het maken van een hoofd- en neven
gebouw met bijkomende werken op het stal ion Geldermalsen (lijn 
Dordrecht-Eist). Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur. te Arnhem en 
bij den sectieingenieur, te Goriohem. Aanw. 13 eu 14 Mei, te 11 uren. 
Raming ƒ 184,700. 

Y r l | d a g , 2 3 M e i . 
' s - l l i i g c . te 11 uren, door den ontvanger dor successierechten en 

domeinen, ten huize van den host bwiu liter in het llaagsehe Bosch; het 
maken van eene houten voelselioeiing, met levering der materialen, 
langs tie Ile/.uidenlioutsi he boschsloot, ter lengte van 500 str. M., opto 
leveren 30 Juni '84. Aanw. 21 Mei. te 10 uren. 

Z a t e r d a g , 2 4 M e i . 
Z a a m s l a g , te 1 uur, door het best. der waterkeering van de eala-

miteuse Margareta-, Kleiue-lluisens- en Eondrachlspnldeis ten kantore 
van den secretaris ontvanger: het herstel, de vernieuwing en hel onder
houd tot 30 April '85 van de aarde-, kram-, rijs-en steenglooüngwerken 
aan de waterkeering van genoemde c.alaniiteuse polders. Aanw. 17 en 
20 Mei, te 10 uren, in het diivctiegobouw van den Margarotapolder. 

M a a n d a g , 2 H M e i . 
X - l l a g e . te 11 uren, door den ontvanger der successierechten eu 

domeinen, ten huize van den hoschwachter in het llaagsehe Bosch: de 
levering iu de maand Juni a.s. van: lo. 300 M ;1 gewasselien schelpen: 
2o. 150 M-1, of zooveel meer of minder, ondorhoiidsgrint. 

W o e n s d a g , 2 * M e i . 
' s - H a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterst.enz.: lo.de uit

voering van herstellingen en vernieuwingen aan de Rijksrivierwerken op 
den Bovenrijn en de Waal. met het onderhoud dier werken van 1 Juli 
'84—30 Juni '85, in 3 perceelen. Inl. bij den hoofdingenieur Van der 
Toorn, te 's-llage en bij den ingenieur Stieneker, te Nijmegen. Aanw. 
21 Mei. Raming reep.: ƒ 25,000, / 28,000, ƒ 49,000: 2o. het verrichten 
van graaf- en haggerwerk tot verruiming van de Dortsche Kil. langs 
den i'echtei-oever dier rivier, en het verdedigen van dien oever tusschen 
tie kilometerraaien 124 en 120. onder de gemeente 's-Gruvendeel. Inl. 
bij den hoofdingenieur Van Diesen. te 's-Hage. bij tien ingenieur De 
Bruvn en hij den opzichter Koorevaar, beiden te Dordrecht. Aanw. 21 
Mei. Raming ƒ 35,280: 3o. het leggen van een dam in den beneden-
mond van het Havelingeiiiiep, op den rechteroever der Bovon-Merwede, 
onder tie gemeente Hardiiiksveld. Inl. hij den hoofdingenieur Van 
Diesen. te 's-Hage, bij den ingenieur De Brtiyn, te Dordrecht en hij tien 
opzichter De Kiewit, te Gorichern. Aanw. 21 Mei. Raming ƒ 9 8 0 0 . 

D o n d e r d a g , 2 » M e i . 
H a a r l e m , te II uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: liet verbeteren van een gedeelte der 
kade op het eiland I'rk, behoorende tot de zeewerken in Noord hot land. 
lui. bi) tien hoofdingenieur, te Haarlem en bij den ingenieur Hoogen-
boom, 'te Hoorn. Aanw. 22 Mei. itaming f 2130. 

V r i j d a g . 3 0 M e i . 
'K-H»M-II , te 10','j uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: de voorziening van de kanaalhoorden 
tier Znidwillemsvaart. in Noordbrabant. Inl. bij den hoofdingenieur in 
het 0e district en den arroiidissoinentsingeniour Keurenaer. beitien te 
's-Bosch, hij den opzichter Ponmiée. te Aarlerikstel en den buitengewoon 
opzichter Itaerents, te 's-Bosch. Aanw. 23 Mei. Raming ƒ 0990 

Z u o l l c . te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aanbot 
gebouw van het prov. best.: lo. het maken en inhangen van een paar 
nieuwe sluisdeuren met toebehooren, voor de kleine schutsluis van tie 
Willemsvaart, te Katerveer. Aanw. 22 Mei. Raming ƒ 2250; 2o. het 
maken van steiger- en paalwerken, met eenige bijkomende werken, in 
de haven bij de Rijkssluizeu te Zwartsluis. Aanw. 23 Mei. Raming 
/' 5970. Inl, bij den ingenieur Labrijn, te Zwolle en hij de betrokken 
opzichters. 

' s - l l a g e , te 1 uur, door het ministerie van waterst. enz.: het 
onderhouden en herstellen van het post-en-telegniafgebouw te Dordrecht, 
van den dag der goedkeuring van de aanbesteding tot en met 31 Deo. 
'8(1. Inl. bij den Rijksbouwmeester iu het 2e distriet. te 's-Hage en bij 
den opzichter voor tie Landsgobouwon J. Dartels, te Rotterdam. Aanw. 
23 Mei. te 10 uren. Raming / 2910. 

Z a t e r d a g , 3 1 M e i . 
O m m e n , bij den burgemeester: tie levering vóór 1 Dec, langs de 

kunstwegen van Ommen naar Goor (lesectie), van Ommen naar Dalfsen 
(le sectie) en van Ommen naar Dedemsvaart, van beiggi'int en macadam. 

W o e n s d a g , 4 J u n i . 
' s - l l a g e . te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz: lo. het 

maken van werken tot verdediging van den linkeroever der Dortsche 
Kil. tusschen de kilometerraaien 125 en 128. onder de gemeente Dub
beldam. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage en bij den 
ingenieur De Bruijn en den opzichter Koorevaar. heiden te Dordrecht. 
Aanw. 28 Mei. Raming ƒ 15.000: 2o. het opruimen van 1.200,000 M 3 

grond uit den Nieuwen Maasmond aan den lïoek-van Holland, ter ver
dieping van het groot scheepvaart wat er voor de verbetering van den 
waterweg langs Rotterdam naar zee. Inl. hij den hoofdingenieur Van 
Diesen, te 's-Hage eu hij den ingenieur Leemans, te Rotterdam. Raming 
ƒ 0.035 per M*. 

het eenjarig onderhoud der 
ingekomen 14 bilj.. als: 

te Kampen, ƒ 50(H) 
i idem » 4580 
1 idem » 4500 
V idem » 4500 
» idem l 4398 
| idem • 4380 
| idem 1 4300 
| idem I 4210 

idem 1 4200 
* idem » 4180 
» idem » 3900 
1 Zwolle, » 3720 
l Kampen. » 3700 
1 idem l 3030 

A F L O O P 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
slochlercn, 2 Mei: de onderhoudswerken in 

het waterschap Duurswold: ingok. 4 hilj., als: 
I. . H. Scheltens, te Schildwolde. J 25!» 
J. J. Sijdzes, ii Farmsuin, » 2570 
.1. v. Duren, » Delfzijl, » 2548 
J. Hemmes, » l'armsuin, » 2245 
g r ó n d . 

K a m p e n . 3 Mei 
kazernegebouwen enz 
W. v. d. W e r f 
Th. Itekveld, 
D. Bruggink, 
C. Visscher, 
W. Franstu». 
J. S. v. d. Werf, 
II. Steenbergen, 
II. v. Dijk Hz., 
J. de Groot, 
C. Valk, 
,1. Tonnekcs, 
K. v. d. Hert;, 
A. v. d. Wetering, 
ü. J. Bruggink Gz. 

F i l i p p i n e , ,'l Mei: het verbouwen en uitbreiden 
van het schoolgebouw en het houwen eener 
onderwijzerswoning iu de gemeente Filippine; 
ingek. 10 biljetten: 
minste inschr. P. Duiveslein en P. .1. Wisse. 

Zaamslag, ƒ 8788 
hoogste » D. Valcke, St.-Janstoen. • '.1050 
Itaming » 8000 

X s v o l l e , ,'t Mei: het riolcren van een ge
deelte van den Lungenhnltorwog; ingekomen 5 
bilj., als: 
.1. Bonthuis, te Zwolle, ƒ 1467 
K. A. V. d. Borg, I idem » 1320 
A. v. Straten, • idem i> 1300 
A. Grolleman, » idem » 12811 
I'. II. Noorman, » idem » 1286 
gegund. 

Maast riekt, 5 Mei: de slechting van een 
gedeelte der vestingwerken tusschen den weg 
naar het fort St.-Pietcr en het kanaal Luik— 
Maastricht, met aanleg van wegen cn bijkomende 
werken: minste inschr. was Stevens, te Maastricht, 
voor ƒ 25,100. 

Ko'uduiti. 5 Mei: lo. het afbreken van den 
ouden- en het houwen van een nieuwen toren 
o|, de kerk te Oudcga; 2o. het doen van eenige 
herstellingen aan den toren tc Kouduin: ingek. 
f. hilj., als: 

Molkwerum, 
Koudum. 
Warns, 
Hemel urn. 
Koudum, 
Balk. 

/ 2277 
» 2250 
» 2110 
» 20112 
» 2042 
I 1945 

L,. v. Verre, te Kruiningen, ƒ 1764 
A. de Beste, » Goes, I 1756 
P. Dronken, » Kapelle, » 1751 
1). v. Maris Sr., » idem » 1737 
.1. B. Raammakers, » Wouw. i 1890 
M. Hagenaars, • idem » 1666 

Lelden. 6 Mei: het doen van voorzieningen 
van verschillenden aard aan militaire gebouwen 
te Leiden, onder het beheer der geide te 's-Hage: 
ingekomen 5 hilj., al 
0. .1. v. Beek, 
.1. Boom. 
A. Horree, 
A. Ressenaar, 
J. ile Vos, 

te Delft. 
II Leiden, 
• idem 
n idem 
II idem 

ƒ 2343 
>i 2221) 
• 2140 
• 207!» 
II 1920 

H e k e l i n g e n , fi Mei: lo, het houwen van een 
huis met koetshuis enz. voor D. Saarloos. onder 
beheer van den architect Fop Smit, te Oud-
hcicrlund: ingekomen 22 hilj. , als: 
.1. Verlinden, te Geervliet, /10,800 
J. Benkehnan. » 10,2US 
P. do Kiviet. » Goudswaard, » 9.51)1 
J. Visser, ii Ziiidltoiorkind, ii 0.580 
R. v. Prooijen, I Alihenln k. I 9.580 
11. v. d. Houwen, » Ileenvliet . 9.346 
M. v. il. Wiel, » Hekelingen. » 9,319 
Joh. v. Koon, II Spijkenisse, » 9,150 
O. Simons, » Ziiidhcicrland, » 9.100 
11. v. d. Griend. ii lleinenonrd, » 9,100 
M. v. Ekelcnbiirg, » Oudbeierland, i 9.050 
C, Dekker, » Roon. » 8.1*9.99 
J. Meiboom, » Hoogvliet, » 8,999 
K. v. Roon, » Klaaswaal, » 8,1)99 
I), v. Bez.oij eu A. v. 

Trigt & 'Co., » Oudbeierland, » 8,980 
11. M. Louter, » Spijkenisse, » 8,1154 
W. Louter, » idem » 8,948 
G. W . Louter, • Hoogvliet. » 8.937 
J. Oprei, » Zuidrand, • 8,(100 
L. Bakker, » Hekelingen, » 8.878 
P, Wevels, » Simonshaven, » 8,750 
C. K. Los, » Hekelingen, n 8,6(14 
gegund. 

2n. het bouwen van een luns met koetshuis 
voor L. Saarloos; ingek. 28 hilj., als 

'1'. v. d. Meer, 
T. Faber, 
Wed. A. Schrale, 
'I'. T. Kloosterman, 
11. R. Koornstra, 
.1. Ihiai-sma, 
gegund. 

L e i d e n , 5 Mei: hol dempen der sloot langs 
den Stationsweg en een gedeelte der Morsrh-
singelsloot, met bijhehoorendo werken; gegund 
aan J. I. Plainer, 'aldaar, voor ƒ 4784. 

H o e k , 5 Mei: het maken van verdedigings
werken aan den Kuudepoldor; ingekomen 10 
hilj.. als: 
A. V. d. Beek. 
A. Holier, 
A. dc .long Dz., 
.1. de llrec, 
1'. A. v. d. Velde 
J. Meertens, 
I). Tholens, 
i.. Koole, 
,1. Tollenaar, 
11. Klaasscn, 
gegund. 

Ilrll'l , 6 Mei: liet driejarig onderhoud dei 
gemeentewerken, in 10 perceelen ; minste inschr 
waren: 
perc. 1, W. F. ('. Schaap. j 6900 

» 2, .1. den Braankcr, I 1428' 
i> 3. .1. F. Luxemburg, » 449 
» 4, A. Vetfa Hz... II 1200 
» 5, W. N. v. lponhurg, » 1762 
» fi, dezelfde. » 790 
>i 7, F. Goers, » 1236 
» 8, J. F. Luxemburg, • 268! 
i- 11, J. de Hon, » 1047 
» 10. W . N. v. lponhurg. I 6491 
Utrecht, 6 Mei: Bestek no. 397, liet maken 

van eene goederen hergplaals op het station 
Kapollc-Biozolillge, ten behoeve van den s|mor-
weg van Rosendaal naar Vlissingen: ingekomen 
'J hilj.. als: 
M. Buitendijk. te Goes. / 2212 

ion Boei'. I idem n 2140 

te Zaamslag M780 
» Neuzen, » 4400 
i idem • 4249 
ft Hoek. » 4198 
» Neuzen, » 4100 
I Hoek, » 4097 
i) idem » 3988 
» Neuzen. « 3785 
» idem )> 3290 
» Zaamslag. » 3279 

11. v. il Nailort, 
L. Andeweg, 
C'. Dekker, 
H. D. v. Briel, 
.1 v. Bekkem, 
P. Onderdelinden, 
W. Bottenberg, 
(i M. Louter, 
W. Louter, 
('. II. Knecht, 
.1. V. Bcukcman, 
.1. Verlinden, 
D. v. Bezeij, 
.1. Meiboom, 
.1. Visser, 
.1. v. Roon. 

v. d. Wiel. 
lo Kieviet, 
v. Rooo. 
,-. Ekelenberg, 

M 
I'. 
K 
II 
('. Simons 
( 

te Strijen, 
II Hekelingen, 
» Roon. 
I Zuidland. 
II Spijkenisse, 
II Hoogvliet. 
» Ouabeierland, 
n Geervliet, 
II idem 
II Hoogvliet, 
i> Numansdorp. 
II Spijkenisse. 
» Oiéllieierland, 
,i Hoogvliet. 
II Zuidlieierland. 
II Spijkenisse, 
II Hekelingen, 
ii Goudswaard, 
ii Klaaswaal, 
ii Oudbeierland, 
» idem 
ii Spijkenisse. 
n Simonshaven, 
n Hekelingen, 
li idem 
n Zuidland, 
* Hoiuenoord, 
n Ileenvliet, 

Kop, te Amsterdam. ƒ 1890 
V. d. Berg, » Zwolle, » 1>80 
Renaud en Boeljon, . Watergraafsmeer, » 1840 
Dcgcnhardt, » Amsterdam, » 1800 
Muil II idem » 1777 
Vuil Gijn, » Weesp, » 1584 

2o. het doen van voorzieningen van verschil
lenden aard aan do kazernen en het hospitaal 
te Amsterdam; ingek. 8 bilj.. als: 
Fckkcs, te Amsterdam, ƒ 7230 
Ode. II idem » 6600 
Woud. I idem » 6000 
Kop, » idom » 5885 
Scholten. II idem « 5700 
Vos, II idem 'i 5790 
Vos Rz., ii idem I 5696 
D. Ileijink, » idem • 5389 

3o. 'liet éénjarig onderhoud van de kazerne-
gehouwen enz. te Amsterdam: ingekomen 8 
Intl., als: 
l'ekkes. te Amsterdam. 

f 8998 .Vilders 1 idem 1 8790 
Stinis. w idem »> 8700 
\'i>- Rz.. » idem -i 8320 
W Hl-I. 1 idem » 8250 
Yenemans. -> idem » 8200 
Scholten, I idem • 8100 
Vos. idem » 7990 

llelflskaven, 7 Mei: het maken van ecu 
choolgehoiiw voor 3S4 kindoren met ondorwij-
erswonhig, aldaar; ingok. 9 hilj., als 

P. Vermeer. 
M, M. Loiirens, 
II Degens Jr . , 
A. Looijiuans. 
.1. Schoenmoijer en 

A. Vos Koolhaaldoi 
H. v. d. Zande, 
.1. Bekiuk, 
.1. Staat. 
W. G. ('. Ililkes, 

'slliiire, 7 Mei 

li- Gouda 
,i Delftshaven, 
» Dordrecht, 
n Rotterdam. 

f 43.760 
> 37.970 
• 30,1137 
» 36,295 

idem, I 35,434 
II idem, II 34.946 
II Delftshaven, I 34,635 
ii Krimpen a/d L , i 33.641 
ii Rotterdam, » 30,740 

hot bouwen van archiollo-
kalon, aldaar, ten dienste van de Algemeene 
Ri'kenkauier; ingek. 16 bilj.. als 
A. Leeuwens. te 's-ïlage, 

ƒ 10.800 
'» 9,658 
» 9.000 
» 8,575 
I 8.536 
» 8,521 
» 8,500 
» 8 495 
II 8.491 
» 8.483 
II 8,355 
• 8,300 
II 8,240 
» 8,125 
» 8.100 
» 8.100 
» 8,094 
» 8,050 
o 8.050 
> 8.000 
,i 7,999 
» 7,950 
>i 7.900 
» 7.896 
i> 7,875 
,» 7.790 
» 7.625 
II 7,487 

Warnar, 
I'. Wevels, 
<!. K. Los, 
I. . Bakker, 
J. Oprei. 
B. v. d. Griend, 
II. v. d. Houwen, » He 

«iro i i lngen , 6 Mei: het maken van plank-
beschoeiingen met BteenstapeUng langs den 
kaliaalboord van den Hijks-grooten weg der le 
klasse no, 1, 2e zijtak van Groningen naar Delf
zijl : ingek. 14 hilj., als: 

te Groningen. 
. Farmsiim. 

,\. Schreuder -Ir.. 
Joh. Hemmes, 
II. .1. Ilarkema Wz., 
.1. II Dieters. 
.1. Zeldenrnst, 
I). de Jong, 
I'. Dertien, 
II. W. Hotschiifer. 
.1. v. Buurcn, 
.1. N. Kruizinga, 
II. Xieland, 
,1. II. Pot, 
.1. Veldkamp, 
I'. Nieland, 
Raming 

/' 15,560 
'ii 15.441 

it Groningen, » 15.240 
» Stedum, » 15.100 
> Warfum, » 14,984 
ii Groningen, • 14,982 
ii Losdorp. ii 14.857 
» Stedum. » 14.773 
» Delfzijl. » 14.6811 
» Groningen. * 14.630 
• Wirilum, » 14.495 
» Stedum, » 14.441 
» llinlillil. i> 14.374 
,i Wirilum, II 14288 

II 15,750 
6 Mei: lo. het leveren van 
ingekomen 12 hilj.. al: 

ll. 
II. ,1. Horsten, 

| A m s t e r d a m . 
I kazernemeubels; 
1 l'okkes, te Amsterdam, ƒ 2260 
I Schollen, » idem » 2000 
I Woud » idem .1 2000 

Koks, » Amersfoort, » 1980 
Vos Rz., » Amsterdam, » 1940 

Bergen-op-Zooin, » 1774 Dekker, » Zaandam. » 1919 

M. v. Spanje. 
Tom cn Van Borgen 

Henegouwen. 
O. Keij. 
L. v. Soest, 
W. G. Mansveldt, 
Cl. .1. v. Heek ,«t Co., 
L. Tromp. 
M. Houtman, 

idem r iti.soo 
» 19.744 

> idom » 19.633 
» Rotterdam. » 18.390 
II 's-llage, ii 18.300 
» Wassenaar. » 18.229 
,. Delft. i. 18,190 
II 's-llage, II 17.990 
•I idem , 17,984 
ii idem 'i 17.975 
- ui. in ii 17,950 
ii idem ,i 17,820 
- Waddinksveen.» 17.749 
ii 's-Hage, II 16.950 
ii idem >i 16 700 
ii Deventer, » 16,690 

llordreeli i 7 Mei: hot bouwen eener villa 
aan den Van-Hoogstratensiiigel te Dordrecht, 
onder hoheer van don architect .1. Schotel, te 
Rotterdam: ingok. 6 hilj.. als 
A. Hijkhook. 
N. Kiaus. 
G. C. Rijkhoek. 

('. Meijers, 
W. F. v. d. Griji: 
W. Westmaas. 
Ph. Verbruggen, 
.1. L. Weides Jr.. 
A It. Rutgers, 
W. J. Kolkert. 

te Dordrecht, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

/ 10.999.50 
» 10.493 
ii 10.355 

A. dn Vijn. i. idem ii 9,987 
G. Schouten, » idem » 9 ISO 
11. Degens, » idem » 9.28.3 
Raming » 10,400 

KolMiisplnnl. 7 Mei: lo. het maken der 
steeiiglooiing aan don oever van don polder Oilil-
Xoordbevoland, met dc levering der materialen: 
ingek. 7 l'ilj., als: 

Hansweerd, 
Bruinisse, 
Kattendijko. 
Kolijnsplaat. 

idem. 
idem. 
idem. 

ƒ 5923 
> 5693 
» 5490 
» 5475 
» 5443 
ii 5147 
ii 5016 

•I. Bruggoman. 
.1. van Popering, 
C. de Wilde, 
A. Schriel', 
M. Ilreas. 
I». Verborg, 
A, M. van Oosten, 
gegund. 

2o. dc levering van 100 schoepstons gesorteerde 
Vilvoorilsche steen. 70 idem gewone Vilvoordscbe 
steen. 880 gecroosoteordc ileuneii |ierkoenpalon 
en 1865 eiken porkoenpaloii aan don polder 
N'icuw-Noordlievelalul; gegund aan .1. van Lek, 
lo Hardiiiksveld , voor /' 1444. 

'H-Hage, 7 Mei: lo. hot verrichten van her
stellingen en vernieuwingen aan de Rijksrivier
werken op hot Zwartewater. met het onderhoud 
ervan en de afbakening van het vaarwater, van 
t Juli '84—30 Juni '85; ingekomen 2 bilj., als: 
F. F Terwindt, te humorden. ƒ 477i 
A. Blocks. ii Zwolle, l 4648 

2o. het verrichten van heistellingen en ver
nieuwingen aan do Rijksrivierwerken op do 
Maas. met hot onderhoud ervan, van 1 Juli 
'84—30 Juli '85, iu 5 perceelen: 
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pert. 1 ingek 
J. Schenk. 
J. Cortenraad, 
J. A. II. v. d. Venne, » 
H. Pernot, » 
G. Straatman, » 

perc. 2 ingek. 2 bilj.. 
P. II. Creemers, 
G. Straatman, 

5 bilj., als: 
te Maastricht, 

Meersen, 
Bree, 
Ohbicht, 
Linnc, 
als: 

te Maasbracht, 
Linne, 

perc. :l ingekomen 3 bilj., als: 
P. H. Creemers, te Maasbracht, 

" Linne, G. Straatman. 
E. Ilatrmans, 

perc. 4 ingek. 5 bilj., 
te 

' 10,28'J 
> 10,100 
> 9,760 
> 9,700 
i 9,184 

/' 8360 
» 7412 

j 7390 
» 7318 
» 6953 

ƒ 16.065 
» 16,300 
» 14,636 
» 14,495 
» 13.9U0 

ƒ 22,290 
» 21,687 

21.480 
20,549 
19 990 
19,980 

voortzetting der 

Wel, 
als: 

G. Verbruggen, tc Dreumel, 
J. lullen, » Grave, 
E. Hullmans, ,. Wel, 
G. W. v. Hczewijk, . Hen men, 
A. (Jeldens, • 's-Bosch, 

perc. 5 ingek. 6 bilj., als: 
P. W. v. Hattum, te Tuil. 
G. J . Mol, » Kuilenbur 
J. Hillen, > Grave, 
£• Smits, » Xederhemert, 
W. Baggerman, » idem > 
G. Spiering, » Gameren, 

Wlllem*e.rd, 7 Mei: de 
werkzaamheden tot horsteiling van de sloepen-
loods op 's Rijks werf. aldaar; hoogste inschr. 
waren JDo Waai-d en Wijkcr. te Helder, voor 
ƒ 7645; minste inschr. A. Bels. te Helder, voor 
f 6600. 

Beirt, 7 Mei: de levering aan de artillerie-
stapel- en constructiemagazijnen van: 

perc. 1, lOhandbrandspuiten mot toebehooron; 
minste inschr. was J. T. Smits, te Nijmegen, 
voor ƒ 50 per stuk. 

perc. 2, 41,000 kartonnen doozen tot scherpe 
patronen no. 11; minste inschr. waren P. J. van 
Leeuwen & Zn., te Delft, 4 1'/, cent per stuk. 

Haarlem, 8 Mei: lo. het verdiepen van een 
gedeelte van het Xoordzeokanaal; minste inschr. 
was C. Bos Az., tc Dordrecht, voor ƒ 39,500. 

2o. de ophooging cn vlakking van het terrein 
rondom de liijksmuseumgebouweii te Amster
dam; minste inschr. was C. van Boven, te 
Amsterdam, voor ƒ 10,175. 

Mcliledam, 8 Mei: het leveren van afsluiters 
met alle tocbehooren ten dienste der waterlei
ding; ingek. 6 bilj.. als: 
Bopp en Reuther, Mannheim, / 4468.60 
D. Magnus, Entritz, bij Leipzig, r, 5601.20 
Van den Honcrt en Punt. Amsterdam, 

voordeCie. Gen. desConduitosd'Eau » 6317.— 
H. Breuer & Co, Hoechst a/Main, » 6082.— 
E. M. Vaillant, Rotterdam, voor de Glen-

lield Co.. Kilmarnock, Schotland, » 5959.10 
Schmidt &Z0011, Berlijn, voorwaardeHjt/ 6467.— 
De gunning is aangehouden. 

Borenweerd, 8 Mei: het hental van 16 
kribben aan den rechter Rijnoever, onder dc 
gemeente Dorenwoerd, boven de Heelsumsche
beek, met bijlevering van 330 scheepstons bal-
laststeen en 566 M> jiuin; ingek. 6 bilj., al: 
J. Schreudei-s Pz., "te llardinksveld, 
VV. M. Nüenes, » Arnhem, 
R. A. v. d. Bergh, 1 Pannerden, 
J. 11. van Hezewijk, » Lnhitli, 
G. J. Mol, » Kuilenburg, 
Raming 
gegund 

s-Beach. 8 Mei: bet houwen van eene over
dekte nis voor het houden van muziekuitvoe
ringen in het zuidoostelijk gedeelte der Plantage' 
ingek. 5 bilj., als' 

/ 5700 
5556 
5444 
6400 
5246 
5255 

A. B. Deckers, 
d. Bouwhuijsen, 

J. D. Hermscn, 
Krankefort, 
A. v. Ravenstein, 

te 's-Bosch, 
idem 
idem 
idem 
idem 

ƒ 2740 
> 2449 
» 2427 
1 2390 
» 2085 

kzaam '"-Hage, 8 Mei: het verrichten van wc.... 
zaamheden, in verband met het verbeteren van 
ile afwatering der vlakte hij Waalsdorp en van 
het exercitieterrein vóór de Aluxuudurskazei-ne, 
aldaar: ingekomen 6 bilj., als: 

P. Kraaijeveld, f 6890 
C M. Roosenburg, . 5700 
J. de Bruijn, » 6555 
J. M. Meijsen, » 6474 
G. Kcij, » 6,394 
Th. Hoogendoorn. „ 5335 
Raming » 6850 

tSedsrhalkae.rd, 8 Mei: het tot grintweg 
maken van den Gioer.cweg, van den Smidsw-cg 
af tot den Blauwcstoenscheweg, lang 1230 M , 
waarvoor noodig is 200 M' grint; ingekomen 6' 
bilj., als: 
W. Lohe, te Kralingen, / 825 
I. Zoetcman, » Puttershoek, > 688 
A. Veen, 1 idem 0 665 

G. Reedijk, 
Th. v. Loo, 
R. Reedijk, 
gegund. 

te Hemenoord, 
» Westmaas. 
» idem 

ƒ 6 4 9 
• 576 
» 556.90 

M I J V O E G S E L 

D E O P M E E K E E 
van ZATERDAG 17 MEI 1884. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
M a a n d a g , IV M e i . 

M a a s t r i c h t . te lü uren, doof het ministerie van waterst. en/., aan 
liel gebouw van het prov. best.: het maken van bestratingen en/., op | 
ili'ii Rijks-grooten weg le klasse Maastricht—Nijmegen, en van bestrate 
goten 'enz. op ilen Rijks-grooten weg le klasse Maastricht—Battice, in 
2 perceelen. Inl. bij den hoofdingenieur in het 7e district en den 
ingenieur Bekaai', beiden te Maastricht, liamiiig: perc. 1, ƒ 3560. 
perc. 2, ƒ 2000. 

A m s t e r d a m , te 12 uren, door burg. cn weth.: het verrichten van 
baggerwerken tot het diephouden van de dokken, buitenhavens en het 
IJ. ged. '84. lui. hij den stadsingenieur op het raa Ihuis. 

A s s e n , te 1 uur.'in het Hotel-Be Jong: het bouwen van een woon
huis aan de Beileistraat, aldaar, lnl. bij den architect M. K. Smit. te 
Bieren. Aanw. te 0 uren. 

U t r e c h t , tc 3 uren, door regenten van het centraal Israëlietisch 
weeshuis: eene belangrijke verbouwing van dit gesticht. Inl. hij den 
architect Alh. Nijland. 

I H l l s d n g , 2 0 M e i . 
H a m b u r g (Pruisen), te 12 uren. aan dc Finanzdeputation: de hei

werken en daarbij behoorende werken voor de paalfundecringeii der 
pijlers van de nieuwe brug over de EU»', aldaar. 

M r h a g e r b r u g , te 12 uren. in Hot Wapen van de Zijpe: lo. het één
jarig onderhoud der gebouwen, bruggen, sluis enz. in Oe Zijpe: 2o. het 
ophoogen en onder-prollel-brengen van den weg iu polder k. alsmede 
het uitgraven van een gedeelte der groote sloot, aldaar. 

K e n k u m . tc 12 uren. ten kantore van den rentmeester van Oianje-
Nassau'soord \ het maken van eene houten schutting, lang 108 M. 

H a a r l e m , te l uur, ter secretarie van den Ihiarleuimcrnioerpoldcr: 
lo. het onderhoud der boorden van de Ringvaart om den Haarlemmer-
meerpolder ged. '84; 2o. het onderhoud der grintwegen tot l Mei '85; 
Ho. het onderhoud van ponten eu roei booten over '84 en '85; 4o. het 
kroozen van vaarten eu tochten in den polder. Inl. bij den hoofdop
zichter, te Haarlem en bij de opzichters iu den polder. 

V l i s s i n g e n . tc 2 uren. in het Hotel de Commerce: lo. het verbete
ren van keukens in ka/.ernogehouvven: So. het vernieuwen van vloeren 
in kazenn*gebouwen, aldaar, lnl. bij den opzichter van fortilieatiën, 
aldaar. 

Ntlens, door den architect E. Kuikstra: het afbreken van een ge
bouw, waarin 5 cichorei-eesten, een daarbijstaand schuurtje enz., en 
het bouwen van een nieuwe schuur, te Stieus. 

l ' t r e e h t , door de directie der Nederl. Riius|joorwegmaatscliappij: de 
levering van 600'J stuks eikenhouten dwarsliggers, in 3 perceelen. 

W o e n s d a g , 2 1 M e i . 
' s - l l a g e , te 11 uur, door het ministerie van waterst.en/..: lo. het ver

richten van herstellingen cn vernieuwingen aan de Bijksriviorwerken 
op den Geldersche-I.Isel, met het onderhoud van 1 Juli '84—30 Juni 
'85. in 3 perceelen. Inl. bij den hoofdingenieur Van der Toorn, te 
's-Hage en bij den ingenieur Ramaer, te Kampen. Raming resp.: 
ƒ 12.740. ƒ I3.4J00. ƒ 20,400: 2o. het verdiepen van het Mallegat, tus
schen de' kilometerraaien 120 en 124. onder de gemeente Dubbeldam. 
Inl. bij don hoofdingenieur Van Diesen. te 's-Hage. hij den ingenieur 
lie Bruvn en den opzichter Korevaar, beiden te Dordrecht. Raming 
/ 61,000: 3o. het maken van 12 kribben en van glooiingen van 4 op 
1 aan 8 bestaande kribben tot verbetering van den Geldorsche-Msel 
in het Kaalgat beneden Westervoort, tusschen de kilometerraaien 4 en 
7. Raming / 12.050. 

A m s t e r d a m , te 11 uren. door den directeur der marine, op 's Rijks 
werf: het herstellen van plankieren en van eene brug op 's Uijks werf, 
aldaar. 

G o e s , tc 11 uren, door het waterschap De Breed e- Wa te ring- be westen -
lerseke. in lie Prins van Oranje: lo. het verbeteren en vernieuwen van 
de waterkeerende werken van het waterschap, dienst '84/'85; 2o. het 
maken van werken, met leveren en storten van steen, tot voorziening 
van den onderzeeschen oever, ui 2 perceelen; 3n. de werken tot ver
betering en onderhoud der sluizen, gebouwen, enz., dienst '84;'85. 

N u m a n s d e r p . des voormiddags, in Het Wapen van Cromstrijen: het 
onderhoud der havendaiumcu in Cromstrijen, gelegen aan de havens 
van Numunsdorp, en van het gehucht de Schuring, niet eenige bij
komende werken, voor 12 jaren. lnl. bij den rijsbaas Joost Smit, te 
\ un lansdorp en hij P. Kalis Ez., tc Sliedrecht Aanw. op den dag der 
besteding. 

' « - H a g e , te 12 uren. door het ministerie van waterst. enz... ten 
dienste der Staatsspoorwegen: lo. het maken van eene bergplaats voor 
brandstollen en een privaatgebouw, benevens het aanleggen van gas
leidingen en verdere werken tot uitbreiding van het station Zwolle, 
lnl. bij den hoofdingenieur der S.S. te Zwolle. Raming ƒ 10.200; 2o. 
het maken van een hoofd- en nevengebouw met bijkomende werken 
op het station Geldermalsen (lijn Dordrecht— Eist). Inl. bij den eerst
aanwezend-ingenieur, te Arnhem cn bij den sectieingenieur, te Gorichem. 
Raming ƒ 184,700. 

D o n d e r d a g , 2 2 H e l . 
A l k m a a r , door dijkgraaf eu heemraden van de Schermeer, in het 

Nnorderpolderhuis: de voor den dienst '84 henoodigde houtwaren, spij
kers, ijzerwaren, metselsteen eu kalk, 250 M 3 straatzand en 12 HL. 
"liedunne Stokholmer teer. 

V r l l d a g , 2 3 M e i . 
' s - l l a g e . te 11 uren. door den ontvanger der successierechten en 

domeinen, ten huize van den boschwachter in het Haagsche Bosch: het 

maken van eene houten voetschooiing, niet levering der materialen, 
langs de Beziiidenhoutsche hoschsloot, ter lengte van 500 str. M., op te 
leveren 30 Juni '84. Aanw. 21 Mei, te 10 uren. 

G r o n i n g e n , te 12 uren, door het prov. best.: het vernieuwen 
van do over het Hoendiep liggende draaibrug te Vierverlaten. lnl. bij 
den hoofdingenieur en den ingenieur, beiden te Groningen en bij den 
opzichter II. Bootsman, te Zuid hom. 

P o o r t u g a a l , te 2 uren, hij Van der Schie: het bouwen van eene 
bouw mans woning, schuur en gevolgen, voor I*;. Verhoell, aldaar. Inl. 
bij den architect L. van den Hoonaard, te Abbeiibroek. 

Z a t e r d a g , 2 4 M e i . 
M i d d e l b u r g , te 11 uren, door het poldorhest. van Walcheren, inde 

Abdij: lo. het uitvoeren van eenige werken in de Zuid- en Wostwate-
ringeu, tot afvoer van zoutwater, met bijlevering der materialen; 2o. 
de gewone onderhouds- en vornieuwingsworken aan de 4 wateringen 
iles polders, in 4 perceelen. 

\ \ lllieliitiniidoi n te 11 uren, door het best. der waterkeering van 
den ealainitouson Uostbevelandpolder. in het gemeentehuis: het herstel, 
de vernieuwing en het onderhoud tot 30 April *8B van de aarde-, kram-, 
rijs- en steengloojiugwerkeii aan de waterkeering van den polder. Aanw. 
20 Mei, van 2—i uren, samenkomst in het bestuursgebouw. 

Zaamwlag, te 1 uur, door liet best. der waterkeering van de cala
miteit' Margaivta-, Kleine-Huisens- en Eendrachtspolders. ten kantore 
van den secretaris-ontvanger: het horstel, de vernieuwing en liet onder
houd tot 30 April '85 van de aarde-, kram-, rijs- en steenglooüngwerken 
aan de waterkeering van genoemde cahmitenso polders. Aanw. 20 Mei, 
te 10 uren, iu het directiegebcuw van den Margaretapolder. 

M a a n d a g , 2H M e i . 
' s - l l a g e . te 11 uren. door den ontvanger der successierechten en 

domeinen, ten huize van den boschwachter in het Haagsche Bosch: de 
levering in de maand Juni a.s. van- lo. 300 M :1 gewasschen schelpen; 
2o. 150 M : t. of zooveel meer of minder, onderhoudsgrint. 

MJniegen, te 11 uren, aan het bureau van den sectieingenieur Ferd. 
Sassen: het verrichten van verf werk aan de gehouwen, kunstwerkenon 
verdere inrichtingen langs de lijnen der Staatssjioorwegen: a. Utrecht— 
Geldermalsen. //. Arnhem—Nijmegen, r. Eist—Geldermalsen. «-/. Tilburg— 
Nijmegen. 

A m e r s f o o r t , te 11 uren, door burg. en weth.: de levering van 750 
houten privaattonnen niet 300 ijzeren deksels. 

A l k m a a r , te 12 uren. door dijkgraaf en heemraden van het ambacht 
van WestlViesland. genaamd Geestmerauibacht. iu het logement Noord-
holland: het bouwen eener nitwateringsluis voor den Kaaksiuaatsboezotn 
van Geestmerambacht, in den zeedijk van den Groetpr.lder. benooitlen 
Aai'dswond. lui. bij den ingenieur Welcker, te Alkmaar. 

A p p i n g e d a m , to 12 uren. door burg. eu weth.: lo. het aanleggen 
van eene nieuwe algemeene begraafplaats: 2o. het maken van eene 
afsluiting voorlangs- en het bouwen van een lijkenhuis op die aan te 
leggen begraafplaats. Aanw. te 10 uren. 

D o r d r e c h t , te 12l/t uren, op het raadhuis: het uittrekken van oude-, 
het leveren en inheien van nieuwe palen cn het doen van eenige her
stellingen en vernieuwingen aan aanlegplaatsen en watertrappen in de 
havens, aan de overzetveren en langs de rifier, binnen de gemeente. 
Aanw. 22 Mei, te 2 uren. 

G r o n i n g e n , te 123\ uren. door burg. en weth.: het onderhoud 
van eenige pompen binnen de gemeente, van 1 Juli '84—1 Juli '85. 
Bilj. inzeilden 24 Mei. 

O s e h , te 4 uren. door burg. en weth.: het maken van rioleeringen, 
het leggen van voetpaden en keibestratingen, bet maken van herstra-
tingen, het plaatsen van troittojrbatiden enz., alles met levering der 
boiiwstotïën. Aanw. 21 Mei, te 1 uur. Raming ƒ 23,715. 

D i n s d a g . 27 M e i . 
T t r e c h t , te 10 uren, in het gebouw voor Kunsten en Wetenschap

pen: het herstellen en vernieuwen van houten en gemetselde vloeren, 
bestratingen, daken, dakgoten en zonneborden van militaire gebouwen 
te l'treeht. lnl. op het bureau der genie. 

K n k h u l z e n , te 11 uren, door dijkgraaf en heemraden van Dreehter-
land. in het Drechterlandscbe Huis; het verbeteren van steenglooiing 
en verder aan den Drechterlandschen Westfrieschen omringdijk in '84 
te maken eu te onderhouden werken, met de levering der materialen. 
Aanw. 23. 24 cn 26 Mei. 

M a a s t r i c h t , te 12 uren. op hot bureau dor genie: het hei-stellen 
en vernieuwen van vloeren, plafonds, privaten, daken en dakgoten van 
militaire gebouwen to Maastricht, lnl. bij den hoofdopzichter van 
fortilieatiën. te Maastricht. Raming ƒ S0O0. 

A m s t e r d a m , te 1',, uren, door commissarissen van de Stadsbunk-
van-leening, in de Bank-vau-Lcening aan den O.-Z. Voorburgwal: het 
bouwen van eene bank-vau-leeniiig in de Gerard-Doustraat, aldaar. 
Aanw. door den architect W. Hamer, 23 Mei, te 11 uren. 

W o e n s d a g , 2 * M e i . 
Rotterdam, te 10 uren. aan het bureau van den sectieingenieur 

Jhr. W. Iloeullt: lo. het verrichten van verfwerken aan de gebouwen 
en kunstwerken langs den spoorweg Rotterdam—Willemsdorp, in 1 
perceel; 00. het uitvoeren van teerwerken aan remnihïgsworkon, brug
dekken en/.., langs den s[ioorwog Rotterdam—Breda, in 2 peiteelcn; 3o. 
het enhoogen van perron, voorplein, privaatgebouwtje en verdere wer
ken op het station Uselmonde; 4o, het uitvoeren vim heistellingen en 
vernieuwingen aan de rciiiuiingwerkcn, brugdekken, gebouwen, afslui
tingen enz., in den spoorweg Rotterdam—Hreda, in 3 perceelen. 

's-llage. te IL uren, door het ministerie van waterst.enz.: lo.de uit
voering van heistellingen en vernieuwingen aan de Bijksriviorwerken op 
den Bovenrijn en de Waal. mot het onderhoud dier werken van 1 Juli 
'84—30 Juni '85, in 3 perceelen. Inl. bij den hoofdingenieur Van der 
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Toorn, to 's-Hage en by den ingenieur Stieneker, te Nijmegen. Aanw. 
21 Mei. Raming rasp.: / 25,000, ƒ 28,000, ƒ 40,000: 2o. liet verlichten 
van graal- cn baggerwerk lot verruiming van de Dorische Kil, langs 
den rechteroever dier rivier, en het verdedigen van dien oever tusschen 
de kilometerraaien 124 en l2n. ouder de gemeente 's-Qravendeel, Inl, 
hij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-llage, bij den ingenieur De 
llruyn en hij don opzichter Koorevaar, beiden te Dordrecht. Aanw. 21 
Mei. Raining ƒ 35,280; 3o. het leggen van een dam in den heneden-
mond van het ilavidingerilie|i, op den rechteroever der Hoven-Merweile, 
onder dc gemeente Hardiuksveld. lnl. bij den hoofdingenieur Van 
Diesen. te 's-Hage, hij den ingenieur De liriiyn, te Dordrecht en bij den 
opzichter De Kiewit, te (Jorichem. Aanw. 21" Mei. Raming ƒ 9800. 

Amsterdam, te 11 uren, door de directie der marine: lo. het 
verrichten van eenige onderhoudswerken aan gehouwen, bestratingen, 
wallnuren en beschoeiingen op 's Rijks marinewerf en op de geschut-
werf, aldaar: 2n. de levering van grenen ribben; 3n. idem van grenen 
en dennen delen. Aanw. 23 .Mei. te 10 uren. 

Zwartrwaal. te 2 uren, door burg. en weth.: het verhouwen en 
vergrooten van de bestaande school en verbeteren vandeondcrwijzoi-s-
woning. Aanw. to 10 uren. 

Rotterdam, te 3 uren, door bet best. der Rooi-en-Zeilvereeniging 
De Maas. in liet Hntel-LeygrualV: hot houwen vai u vereenigings-
lokaal met kastelcinswnning en aanhooren. op een terrein aan den 
linker .Maasoever hij het Katcndrechtschevcer. lui. hij den architect 
A. van Alueyden van Duvm Dl., aldaar. Aanw. 20 Mei. tc 10';', uren. 

Donderdag. ÏH Mei. 
Purmrrend, te 10 uren, door dijkgraaf eu heemraden van bet 

waterschap De Heemstee, aan de secretarie van het waterschap: lo. 
het vernieuwen, repareeren en tot 1 Juni '85 in onderhoud nemen van 
alle Roemster hinnen-on buitenwerken, in 4 perceelen: 2o. het leveren 
en leggen van 4U0O M. Waalklinkerstraat; 3o. het maken van 2 ge
deelten grintweg, samen lang 1190 M„ hij eene breedte van 2 M. 

Haarlem, te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het verbeteren van eon gedeelte dei-
kade op het eiland I'rk, behoorende lot de zeewerken in Noordholland. 
lnl. hij den hoofdingenieur, te Haarlem en hij den ingenieur Hoogen-
booin, te Hoorn. Aanw. 22 Mei. Raming ƒ 2130. 

Amsterdam, te 11 uren. ai:n het dirêetiegehouw der marine: de 
leveling hij de directie te Hellevoetsluis van vei-schillendo henoodigd-
heden, in 45 perceelen. 

Arnhem, te 11 uren, door burg. en weth.: het maken, leveren, 
Stellen enz. van schoohneubelen in de 2e ovorgungssehool. 

Korlgene, te 11 uren, door bet best. der waterkeering van den 
calamiteiisen Annanolder. in het gemeentehuis: het herstel, de vernieu
wing en het onderiioiid tot 30 April '84 van de aarde-, kram-, rijs- en 
steeiiglooiingwerken. Aanw. 22 en 26 Mei. resp. van 4—5 en tusschen 
10 en 11 uren. 

'a-Hage, te 12 uren, door het ministerie van koloniën: de levering 
van den metalen bovenbouw voor eene brug met 3 spanningen vonr 
gewoon verkeer voor den dienst der waterwerken van Demak. 

B o k s t e l te 12 uren. door het best. van bet waterschap der Rivier 
dc Dommel, op bet raadhuis: bet verbeteren van dc rivier de Keersop, 
van de uitmonding in de Dommel af tot den watermolen te Wester-
hrtven. Inl. bij den ingenieur, to Stratum. Aanw. 21 Mei. Biljetten 
inzenden uiterlijk 28 Mei aan den sccretaris-penningmis'ster. te 's-Bosch. 

West waa i . te 1 uur, door bet R.-K. parochiaal kerkbestuur der 
parochie II. Martinus. in de herberg Halfweg: het bouwen van eene 
school met ondorvvyzerswonilig te Westwoud. lnl. bij den bouwrneestet 
A. C. Bleys, Haarlemmer-Houttuinen 79, te Amsterdam. Aanw. 29 Mei, 
te 10 uren. 

V o o r (bij), op Weldam, bij Wed. Slijkhuis: het bouwen van eene 
woning met bergscliuur. aldaar, met de levering der materialen. Inl. 
bij den architect Brink Evei-s, te Ellekinn. Aanw. 21 Mei, te 1 uur. 

V r i j d a g . :io H e i . 

N -Knsr l i , te lO'/j uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: de voorziening van de kanaal boorden 
der Zuidwillemsvaart, in Noordbrabant, lnl. hij den hoofdingenieur in 
het 6e district en den arrondisseinentsingenieur Keurenaer. beiden te 
's-Bosch, bij den opzichter Pommée. te Aarlerikstel en den buitengewoon 
opzichter Baerents, te 's-Bosch. Aanw. 23 Mei. Raming ƒ 6990. 

'a-Bosch, te 101/, uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gcliouw van het prov. best: het maken van eene kanaalverhreeding 
met basalten los wal langs den rechteroever der Zuidwillemsvaart, te 
Helmond. Inl. bij den hoofdingenieur in bet 6e district, den arron-
disseinentsingenieui' Keurenaar, beiden te 's-Bosch en bij den opzichter 
Pommée, te Aarlerikstel. Aanw. 2:1 Mei. Raming f 20,400. 

Zwolle, te 12 uren, door bet ministerie van waterstaat enz., aanbot 
gebouw van het prov. best.: lo. bet maken en inhaugen van een paar 
nieuwe sluisdeuren met toebehooron. voor de kleine schutsluis van de 
Willemsvaart, te Katervcer. Aanw. 22 Mei. Raming f 2250 ; 2o. het 
maken van steiger- en paalwerken, met eenige bijkomende werken, in 
dc haven bij de Rijkssluizeu te Zwartsluis. Aanw. 23 Mei. Raming 
f 5970. Inl hij den ingenieur Lahrijn, te Zwolle en bij do betrokken 
opzichters. 

's-Hage, te 1 uur, door het ministerie van waterst. enz.: bet 
onderhouden en bei-stellen van het post-en-telegraaf geliouw te Dordrecht, 
van den dag der goedkeuring van de aanbesteding tot en met 31 Dec. 
'86. lnl. bij den Rijksbouwmeester in het 2e district, te 's-llage en bij 
den opzichter voor de Landsgebnuwen J. Bartcls, te Rotterdam. Aanw 
23 Mei. tc 10 uren. Raming j 2910. 

Kampen, te 1 uur, op het raadhuis: de levering van 30.000 HL. 
Engelsche gaskolen, ten behoeve der gemccntegasfaliriek. 

Katerdag, 31 Hel. 
De-Werken, te 12 uren, door burg. van De-Werken-cn-Slecuwijk, 

bij C. Rijkers: lo. het vergrooten en verbeteren der school te Do-
Werken met bijheboorenile werken; SO, bet doen van verbeteringen aan 
de school te Slecuwijk, beiden met de levering der materialen, lnl. bij 
den architect O. Kentie, tc Woudrichem. Aanw. 29 Mei, te 10 uren, 
te beginnen te De-Werken. 

B i n g i - r d r i i , te S uren, in Het Wapen van Bingerden: het afbreken 
van eene schuur en het bouwen van een koetshuis met annexe vee-

Aanw. door den architect II. stalling ca., bij den huize Bingerden. 
Enk laar, 24 Mei, te 11 uren. 

Ommen, hij den burgemeester: de levering vóór 1 Dec, langs de 
kunstwegen van Ommen naar Goor (le sectie), van Oinincn naar llalfseu 
(le sectie) en van Ommen naar Dedemsvaart, van berggrint cn macadam. 

Dinsdag. 3 Juni . 
'•-Beach, te 10'/i uren. door hot ministerie van binnenl. zaken, aan 

hot gebouw van het prov. best.: het onderhonden van- en het doen 
van herstellingen en vernieuwingen aan het Rijksarchiofgebouw te 
js-Blseh, van den dag der goedkeuring van de besteding tot 31 Dcc. 
'85. lnl. bij den Rijksbouwkundige voor do onderwijsgebouwen, te 
's-llage en bij den hoofdopzichter der universiteitsgebouwen W. II. 
Sohoonhoin, te L'treeht. Aanw. 27 Mei. te 11 uren Raming ƒ 3860. 

(.rimingen te 12 uren. door het ministerie van watoi-staat enz... aan 
het gebouw van het prov. best.: liet doen van eenig buitengewoon 
werk aan den Rijksweg van llroningen naar do Friesche grens. lnl. 
hij den hoofdingenieur, den ingenieur en den opzichter Raammaker, 
allen te Groningen. Aanw. 27 Mei. Raming ƒ 3500. 

Miridolbtirg, te 12 uren, aan hot bureau van don inspecteur der 
directe belastingen: het onderhouden van- en bet doen van eenige 
herstellingen aan de gebouw Ier Rijksbelastingen te Vlissingen, ged. 
|84. '85 en '80. lui. bij den Rijksbouwmeester in liet 2e district, te 
's-llage en bij den hoofdopzichter voor de Landsgebouwen ,1. J. G. 
Rinkes, te Breda. Aanw. 27 Mei, te II/, uren. 

Assen, te 1 uur. ten gemeentehuize: het bouwen van een ziekenhuis 
aan den Witterweg. 

Woensdag. 4 Juni. 
's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz: lo. het 

maken van werken tot verdediging van den linkeroever der Dortsche 
Kil. tusschen de kilometerraaien 125 on 128, onder de gemeente Dub
beldam, lnl. hij den hoofdingenieur Van Diesen, tc 's-llage cn bij den 
ingenieur De Hruijii en den opzichter Koorevaar. beiden te Dordrecht. 
Aanw. 28 Mei. Raming ƒ 15.000 ; 2o. bet opruimen van 1.200,000 M' 
grond uit den Nieuwen Maasmond aan den lloek-van Holland, ter ver
dieping van het grootscbeepvaartwater voor de verbetering van den 
waterweg langs Rotterdam naar zee. Inl. bij den hooldiiigenieiir Van 
Diesen, ti' 's-llage en hij den ingenieur Leemans, te Rotterdam. Raming 
ƒ 0.635 per II*. 

'«-Hage, te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste der Staatssimorwegen: het leveren en earhoniseeren van 
eikenhout voor wissels er. van dwarsliggers, in 2 perceelen. lui. op het 
bureau der Spoorwegen, te 's-Hage. Raming: perc. 1 /' 26.1X10, perc 
2 /• 4800. 

Donderdag, !i Juni . 
llorsele ie 10 uren, inde directiekeet van den polder: bet herstel, de 

vernieuwing en het onderhoud tot 30 April '85 van de aarde- kram-, 
rijs- en steeiiglooiingwei'kcn aan de waterkeering van het waterschap 
Ellewoiidsdijk en den polder Borsele. Aanw. 20 en 30 Mei, van 10— 
12 uren. 

Vrijdag, a Juni . 
's-Bosrh, te 10'/. uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best: het leveren en plaatsen van 12 
dukdalven, ter beveiliging .Ier sluishoofden van de Rijksschiitsluis binnen 
het fort Crevecoeur, gemeente Empcl. Inl. hij den hoofdingenieur in 
het 6e district cn den arrondissomentsingenieiu- Keurenaar, beiden te 
's-Hosoh. Aanw. 30 Mei. Raming / 6000. 

Zwolle, te 12 uren, door bet ministerie van waterstaat enz... aan 
het gebouw van het prov. best: het herstellen van de buitengewone 
schade, door stormvloed aangericht aan de zee- en oeverwerken van 
bet inland Schokland, lnl. bij den ingenieur Labrijn cn den opzichter 
Ritmeester, beiden te Zwolle. Aanw. 30 Mei. Raming ƒ 6205. 

Woensdag, f l Juni. 
's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van 5 dwai-skrihhen onder de gemeente Ingen iGelderland), aan 
den linkeroever van den Ncderrijn, tusschen de kilometerraaien 56 en 
57- lnl. bij den hoofdingenieur Van der Toorn, te 's-llage, den inge
nieur Castendijk, tc Utrecht cn bij den opzichter Doeree, tc Wageningen. 
Aanw. 28 Mei. Raming ƒ 12,000. 

's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste der Staatsspoorwegen: bet wijzigen van 955 M' remniingwerk 
langs den kaaimuur van de spoorwegbaven te Fijenoord. Inl. bij den 
waarnemend eerstaanwezend-ingenieur bij de S.S.'tc Rnttcrdain. Aanw. 
3 en 4 .luni, te 11 uren. Raming J 28,500. 

/u i ten , te 2 uren. aan bet bureau van ilen sccticingenieur derS.S. 
M. .1. v. Duyl: het in '84 uit te voeren onderhoudswerk op de lijnen 
Arnhem—Deventer, Zutfen—Gronau. en Ahneloo—Salzbergcn, in 22 
perceelen. Aanw. resp. 29 en 30 Mei. 3, 4, 6 en 6 Juni. 

Donderdag, 12 Juni . 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van bet prov. best: het herstellen en verbeteren van de 
Rijkszee- en havenwerken op Marken, lnl. hij den hoofdingenieur, tc 
Haarlem en bij den ingenieur Hoogenboom, te Hoorn. Aanw. 5 Juni. 
Raming / 8300. 

Woensdag, Is Juni. 
'a-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

verrichten van hei-stellingen en vernieuwingen aan de Rijksrivierwerken 
op het Pannerdeiiscbc kanaal, den Ncderrijn en de Lek, met het een
jarig onderhoud, in 4 perceelen. Inl. bij de betrokken ingenieurs cn 
opzichters. Aanw. 11 Juni. Raming: perc. 1 f 10.000, perc. 2 f 5000. 
perc. 3 /' 20,000, perc 4 f 29,200. 

'a-llage. te 12 uren. door het ministerie van waterst. enz., ten 
dienste der Staatsspoorwegen: het maken van gebouwen en inrichtingen 
op de stations Westwoud, Hoogkaispil en Bnvonkarspel, en van 12 
wachterswoningen, ten behoeve van den spoorweg Hoorn—Enkhuizen. 
Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur bij do Staatsspoorwegen, te Hoorn. 
Aanw. 10 en 11 Juni, te 11 uren. Raming ƒ 237,960. 

Op later te bepalen datum. 
Rotterdam: bet bouwen van 2 loodsen, niet ketel-, machine-, 

schnnrstocnhomotsoling enz. op Fijenoord, voor de Rio Tinto Co. tc 
Londen, lnl. bij de architecten J. Haas & Zonen, Oostzeedijk, 
Rotterdam. 

A V L O O 1' 
V A N 

AANBESTEDINGEN. 
Vrlezenveen, 5 Mei: het bouwen van eene 

Christelijke school van 2 lokalen, benevens eene 
verandering aan de onderwijzerswoning; minste 
inschr. was H. Jansen Jz., voor J 4322; gegund. 

Uithuizen, 6 Mei: het bouwen van een 
nieuw armhuis, bestaande uit 1G lokalen cn een 
zaal: ingek. 13 bilj., als: 

H. Bos, / 6358 
H. Nieland, » 6268 
.1. Pot, » 5855 
Tj. Bos, » 5744 
J. Beltman, 1 » 5500 
H. Letten, » 5495 
II. Rottschafer, / 5490 
W. Woldendorp, » 5380 
G. Danhof, » 5287 
.1. OtVringa, » 5148 
.1. Kroonshagon, i 5034 
.1. Siepelinga, » 4695 
A, H. Tusoe en J. Nanninga Az., 

Uithuizen, » 4644 
Amsterdam, 6 Mei: het houwen van eene 

R. K. kerk met 2 torens en koepel, aan de 
l'rins-Hemhikkadf., aldaar, onder beheer van den 
architect A. C. Bleijs; ingekomen C bilj.; minste 
inschr. was 
H. R. Hendriks, te Osch, voor ƒ 283,990 
Raming » 289,706.17 
nog niet gegund. 

Hellevoetsluis. 6 Mei: lo. het vernieuwen 
van sluisdeuren, brugdekken en houten vloeren 
iu kazernen te Hellevoetsluis; ingekomen 5 
bilj., als: 
P. A. v. d. Priem, te Hellevoetsluis, ƒ 3450 
IJ. Voordendag Az., » Dordrecht, » 3340 
T. Lindhout, » Hellevoetsluis, 3270 
W. v. Lienden, • idem » 3099 
W. v. Leeuwen, » idem » 2590 

2o. het vervangen dooi- een aarden dam van 
een brug te Brielle; iegek 9 bilj., als: 
J. Stans, te üostvoorne, f 6750 
J. Pz. Veenenbos, » Brielle, » 6549 
L. v. d. Heuvel, » Werkendam, » 6374 
B. de Waerd, » Nieuwen boom. » 6290 
T. Kleijn. » Sliedrecht, » 6269 
J. Bout. •• Brielle, » G194 
M. L. Veenenbos, » idem » 6139 
J. Smit VII, • Slikkerveer, » 5890 
B. Voordendag Az., » Dordrecht, » 5600 

3o. het vernieuwen en horstellen van houten 
vloeren in de kazerne en van rasterwerken en 
palissadeeringen om een kruitmagazijn en kogel
park te Brielle; ingek. 3 bilj., als: 
M. L. Veenenbos, te Brielle, ƒ 136Ö 
J. Pz. Veenenbos, » idem » 1339 
4. Bout, » idem » 1254 

's-Basch, 9 Mei: het verrichten van werken 
tot uitbreiding van de gebouwen, bohoorende 
aan de Vereeniging van den II. Carolus Borro-
meus, tot verpleging van zieken, aan de zuidzijde 
der Esplanade, onder beheer van den bouw
kundige Th. Kcmpers Jr.; ingek. 7 bilj., als 
A. v. d. Brugge, 
A. Pijnenburg, 
L Frankefort, 
M. v. d Bouwhuizen, 
L. Paaps, 
C. Janssen, 
Th. v. Ravensteijn, 

te 's-Bosch, 
» idem 
» idem 
» idem 
ti Vechel, 
» 's-Bosch, 

idem 

ƒ 12,800 
» 12,460 
» 12,419 
» 12,298 
.) 11,972 
» 11,880 
» 10.975 

gegund aan L. Paaps, 
Ketranrhement, 10 Mei: het bouwen van 

een schoolgebouw binnen de gemeente Retian* 
chement, met bijlevering der schoolmeubeien; 
ingek. 11 bilj., als: 
A. v. Male, 
A. Luteijn Pz., 
A. Risseeuw, 
J. v. Baal 
1'. Moiijc, 
A. Hubregtse, 
H. Hubregtse, 
J. A. Bogaard, 
J- J. Keckhoutte, 
J. J . Cuvcljé, 
Gebr. Deckers, 
gegund. 

Kaming ƒ 18,380 
Assen, 10 Mei: het houwen van een klein 

heerenhuift, onder beheer van den architect G. 
Stel: ingek. 8 bilj., als: 

te Schoondijke, / 19,500 
» Nieuwvlict, '. 19,200 
. Groede, » 19,180 
)) Oostburg, » 18,999 
» Bi-eskens, » 18,177 
r. Sluis, - 18.100 
• Zuidzandc, » 18,t)69 
» Aarden burg, » 17.990 
» idem . 17,890 
» Oostburg, » 17,740 
» Westkapclle(Belg.,)» 16,940 

G. Jalving, 
J. Lamberts, 
II. Jalving, 
II. Smalleiihroek, 
G. v. d. Gi-ampel, 
D. Neisingh, 

/' 5898 
» 5349 
J 6286 
» 6193 
» 4996 
» 4970 

II. de Vries, ƒ 4963 
A. Rakkert, » 4690 
gegund. 

Zwolle. 10 Mei: voor de OverijsclscheKana-
lisatiemuatschappij: le perc. het verven dei-
kunstwerken in de 2e sectie, aanvangende te 
llankate en eindigende te Almcloo; Ingekomen 
3 hilj., als: 
J. E Siezn, tc Hellendnorn, ƒ 536 
.1. Rietman, I Den Ham, I 388 
C. Scbuijiiier, » idem » 339.75 

2e perc. bet verven der kunstwerken in de 
4e sectie, aanvangende bij het Punt van Sepa
ratie en eindigende te Haandrik; ingekomen 3 
bilj.. als: 
.1. Rietman, te Den Ham, ƒ 275 
G. Frijling, » llardenberg, » 249 
C. Scfiuijiner, .> Den Ham, » 205 

le en 2e perc. gezamenlijk gegund aan C. 
Scbuijiiier. te Den Ham. voor t 53,475. 

3e perc. het vernieuwen van brug no. 9 iu 
dc 2e seelie; gegund aan .1. Schuurman, te Den 
Ham, voor ƒ 2973. 

Deventer, 10 Mei: liet maken van eene 
zweminrichting: gegund aan H. Visscher, te 
Deventer, voor /' 2638. 

Blrr ik . 10 Mei: het bijbouwen der gemeente
school: hoogste inschrijver was L ('upper, te 
Venloo, voor /' K445; minste inschrijver P. A. 
Grebben, tc lilerik. voor ƒ 6t>40. 

Oastzaan, 10 Mei: het maken van een rij-
Sg, lang 4163 M.. van Oostzaan tot Purmerland, 

onder beheer van den architect M. Verheul; 
:ekomen 25 bilj., als: 

C. Hoogendoorn. Giesendam, ƒ 47.700 
.1. Krachten, Utrecht, » 45,865 
B. A. Deters, Amsterdam. » 45.8L4 
W. II. da liaan. Arnhem, » 45,000 
D. Koekens. Amsterdam, » 44,300 
A. .1. Schouten, Allen a/d. Rijn, » 44,200 
II. .1. Nederho.isl. Gouda. » 43,680 
A. de Bont Papendrecht, » 43,200 
W. II. Struis. Amsterdam, » 42.560 
A. v. Keokum. Gouda, » 42.347 
D. Verlaan & Zn., Zaandam, » 41.975 
Jh. Poot Amsterdam, » 41,917 
C. Bos. Haarlemmermeer, » 41.742 
II II. Verbuigt. Amsterdam, » 41.500 
L Kok, IJmuiden, » 41,180 
.1. J. llckker, Koudum, » 40,976 
C. v. Boven, Amsterdam. » 40,835 
Jb. de Vries, Pui-merend, » 40.773 
J. Kooi, Amsterdam, » 40,343 
R. Kroon, Buiksloot » 40,000 
T. Kleijn. Sliedrecht. •> 39.880 
.1. C. lioutei-se en C. Langeveld, Velzen, » 38,888 
P. Duinker. Helder, » 38,799 
C. Ooms en II. de Jong, Amsterdam, » 37.843 
C. v. d. Meiden Jr., Hardiuksveld. » 37.498 
Raming » 43.500 

Dinter, 12 Mei: het maken van een school
gebouw met ondcrw ijzei-swoning, onder beheer 
van den architect P. Th. Stornebrink, tc 's-Bosch; 

nis: 
te Vechel, 

II idem 
» idem 
ii Kessel, 
. Tilburg, 

Bosch, 

ƒ 15.749 
» 15.620 
» 14 097 
» 13,991 
» 13,'.IS2 
» 13,928 

ingekomen 6 bilj.. 
L. v. d. Laar, 
A. Vervoort, 
J. Verbrligge, 
Th. Schippers, 
F. Dusee, 
Th. Mecuwsen, 

M a a s t r i c h t . 12 Mei: ln. het maken van 
steenglooiing met paalregelwerk langs de Zuid-
willeinsvaart tusschen Maastricht en de Belgische 
grens te Smeermaas; ingekomen 7 bilj., als: 
.1. A. II v. d. Venna, te Brce, ƒ 9200 
J. Ilillen. » Grave, . 9192 
J. Schenk, » Maastricht, » 9100 
J. I.audv, » Sittard, » 8597 
II. I'iiniiels, » Maastricht, » 8297 
G Smeets, » Maarsoik, » 7960 
F. v. Wijlick. » Luik, » 7892 

2o. bét maken van paalregelwerk langs de 
Zuidwilleinsvaart in de gemeente Waart; ingek. 
5 bilj., als: 
ü . Smeets, te Maaseik, f 10.200 
J . Laudy, » Sittard, » 10.998 
P. Bunders, » Valkenswcerd, » 9,842 
J. M. v. d. Hcrgh, » Weert, » 9,487 
F. v. Wijlick, » Luik, » 9,136 

3o. het verrichten van baggerwerk in dc Zuid-
willcmsvaart tusschen sluis no. 16 en dc haven
kom te Weert; ingekomen 5 bilj., als: 
J Hillen, te Grave. / 5000 
P. Rijnders, » Valkensweerd, " 4934 
G. Smeet», » Maaseik, ff 4750 
J. M. v. d. Bergh, » Weert, » 4646 
M. Slrgten, » Ncerpelt, » 4600 

Amsterdam, 12 Mei: bet verrichten van 
eenige herstellingen en vernieuwingen |aan-, be
nevens het niidcrhoiiden ged. '84, van de huizen, 
torens, poorten, enz., do gebouwen ten behoeve 
van het onderwijs, van dc politic en der brand

weer, benevens die op dc algemeene begraaf
plaatsen; ingek. 9 bilj.. als: 

G. L. Brouwer, / 18.381 
E. Slaap. » 13,500 
II. A. Labohm, » 13,500 
.1. H. Heijer Jr., » 11.850 
C. E . Stokman, » 11.850 
A. v. Wensvecn, » 11,495 
G. Woud, » 11.111 
J. Oldijs, » 10,800 
F. G. Degenhardt, » 9,981 
Raming " • 13,270 

!.ruilingen , 12 Mei: het witten der stuka
doorwerken, verrichten van verfwerken enz. aan 
het Beursgebouw; minste inschr. was II. Oltbolf, 
te Groningen, voor ƒ 365. 

Amsterdam, 12 Mei: voor de onderscheidene 
leveringen aan het Departement van Koloniën 
waren o. a. minste inschrijvers: 

Verfwaren, Hoogewcg en Van Zamoren, Am
sterdam. /' 985.74. 

Touwwerk, W. J.de Voogd, Dordrecht, ƒ 490.80. 
Koper in bladen, W, van Houten .V Zn.. Rot

terdam. /' 501.18. 
Divers ijzer en staal, DikemaenChabot, idem, 

f 706.25. 
Bouten, houtscliroeveti en nagels, D. S. M. 

Kalkar, Amsterdam, /' 141.86. 
(Ier Ischap. C. Willemsz, idem, f 485.10. 
10.000 KG. loodmenie. De Hoer en Van der 

Schuijt, Amsterdam, ƒ 1700. 
4000 KG. zinkgrijs, Hoogewcg cn Van Zauieren, 

idem. ƒ 791.80. 
2500 KG. vuurvast cement, Folkers & Co., 

idem. ƒ 82. 
Verfwaren. Röpscke en Reuter, idem, /'436.45. 
Glasruiten en poilglazen, J. .1. B. J. Bouvy, 

Dordrecht, ƒ 296 80. 
200 KG. palmhout, G. de Goederen & Zn., 

Uitschoten, /• no. 
Metalen. A. 11. Hamburger, Utrecht, ƒ 660.07. 
Hang- en sluitwerk, D. S. M. Kalker, Amster-

lam, ƒ 344. 
Divers ijzer. W. Barnet & Co., idem, f 4825.75. 
IJzeren haken en kousen. II. Ilotz, Den Haag, 

f 358.15. 
Keuken-, baks- en kouibnisgoreedschap, A. 

Gunckel & Zn.. Amsterdam, ƒ 153.73. 
Spijkoi-s en nagels, C. SVilicmsz, Amsterdam, 

ƒ 1147.40. 
Houtscbroeven, D. S. M. Kalker, idem. ƒ646.60. 
Divers koper en koperen pijjien, Van den Berg 

& Co.. idem, f 3584.61. 
Gereedschap. R. S. Stokvis & Zn., Rotterdam, 

/' 579.30. 
100 gemonteerde dekglazen, J. Zimmer & Zn., 

Amsterdam, ƒ 1468. 
'a-llage, 12 Mei: de verkoop van de afbraak 

n het openvallend terrein van een |iereeel aan 
de Prinsenstraat: 

afbraak bouw- afbraak en 
grond bouwgr. 

ƒ 12.100 

/ 25 p. M> 
8333 

8580 
8250 

580.— 

S. W. Perquin, 
s-llage, 

J. Eckhardt en Nic. 
Molenaar, idem f 100.-

P. Rinses, idem 
II. Baltes. idem 
C. M. v. Vianen, 

idem 
M. Zanen. idem 
K. Monshouwcr, 

idem 
A. Mater en B. 

de liaan, idem 
C. v. 't Wondt, 

Vrijenban, 
C. Krijzer, Rotterd., 506.06 
I. Eckhardt en Nic. 

Molenaar.'s-llage, 1C0.— 
V i o r i l - l l r i i r h l r i l , 12 Mei: 

een woonhuis voor L. & M. Landmeter, onder 
beheer van den architect D. D. Duursma; ingek. 
8 bilj., als: 

te Boornhergum, 
> Drachten, 
. Ureterp, 
» Bergiuii, 
» Drachten, 
» idem 
» Uretern, 
» Drachten. 

10.110 
10.050 

9,780 
10,010 

7.280 

6,100 

30 p. te 
het bouwen van 

ƒ 3587 
» 3293 
» $378 
» 3242 
» 3118 
ff 21193 
» 2934 
» 2893 

K. Tolman, 
Duursma, 

K. J. Kalt 
A. de Gi-oot, 
J. v. Manen, 
W. v. d. Velde, 

Vonk, 
Wihbelink, 

gegund. 
Kollum, 12 Mei: het vcrgi-ooten der school 

te Kolluinerzwaag; ingek. 7 biljetten; minste 
inschr. was II. II. Meersma, te Kollum, voor 

ƒ 3239. 
Zwolle, 13 Mei: het maken van grintwegen 

JU hel leveren van meubelen in de bureau'seu 
kantines op de legerplaats te Oldebroek; ingek. 
6 bilj., als: 



i) t o r M i : r; K E R. B I J V O E G S E L 
J. Wcstnk, te Epe. ƒ 0700 
K. Schut, » Rampen, i 0693 
K. A. v. et. Berg, > Zwolle. » 6B45 
O. J. v. d. Braak, I Apeldoorn, • H M 
O. Buitenhuis, • Elspeot, l 6485 
G. W. Boks. i) Aiuersfoort, » 6450 

Amsterdam, 13 Mei: Bestek no. 1, het maken 
van een haltegebouw te Katwijk a/Zee. ten 
behoeve van den Kijnlundschcu stoomtramweg; 
Ingek. 10 bilj., als: 
O. A. Kop. te Amsterdam, ƒ 13,00:5 
I'. Loonders, > Utrecht, » 13,802 
('. Alkeniade Jr., » Noorihvijk-hinncn. • 12.480 
J. H'. dc Uonij d Zn.,» Oostgeest, » 12 300 
W. Caspars Sz, • Noordwijk, » 12.200 
P. Iloogendam, » idem 1 11,877 
I. . Maas, » Leiden. » 11.812 
W. A. v. Lith, 1 id . 11,810 
.1. I'oot. » Amsterdam. » 11,800 
Wed. li. de Best, » Katwijk. » 11.800 
P. C. ile Vrind, » Leiden, ,i 11.787 
T. Los. • idem >i 11784 
C v. d. Oever, > Katwijk, • 11.610 
N. Haasnoot, » idem » 11.525 
K. Haasnoot Xz., • idem . 11.421 
S. v. Leeuwen, » Leiden. » 11,400 

Keenrn. 13 Mei: het verbouwen van de 
onilerwijzerswoning binnen de stad Reenen; 
iugek. 4 bilj., als: 
P. de Leeuw en G. A. 
Joh. V. Noort, 
C. Smit. 
J. R. Lammees, 

Utrecht, 13 Mei: 
van een 
gen; ing. 
K. Blocker, 
II. Ilovingh. 
E. W. Wietzema, 
I). Eilzurds. 
.1. Werkman. 
G. P. v. Erp, 
II. de Maan, 
S, de Wit, 
.1. I. Toesman, 
B. de Jong, 
A. Sehreuder Jr., 
II. Janssen, 
A. de Vries, 

Amsterdam, 13 Mei: 
los-en-laadsteigors voor di 
schap "Handelskade" te Amsterdam, onder hebei 
van de ingenieurs-architecten W. vnn Lookeren 
Campagne & E. Confeld vnn Kclhert; ingek. 7 
bilj., als: 
Petersen en Roclofsen, te Amsterdam, ƒ 16,200 
J. T. Huervcldt, 
Willem Groeve, 
E. II. Kuipers, 
G. L. Brouwer, 
M. L v. Spanje, 
J. J. Ynntijii, 

Aalsmeer 
woiiinj 
Dr. G. 

binnen de stad 

v. N i K o t . te Reen 
» idem 
o idem 
o idem 

Bestek no. 300, het maken 
•esennirgehouw op het station Gronin-
k. 13 bilj.. als: 

8649 
3545 
8200 
2788 

tc Zutlen, ƒ I2.I4S 
li Groningen, ii 11,803 
>i idem > 10,700 
'i idem » 10,640 
n idem ii 10.523 
ii idem » 111,424 
n idem ii 10.305 
» idem » 10,340 
'i idem » 10.330 
1 idem » 10,253 
II idem .i 10,155 
i) idem 'i 10.012 
it idem ii «.750 

hel maken van twei 
Naaiulonzo Vennoot-

idem 
» Buiksloot, 
» Amsterdam. 
» idem 
» 's-Hage, 
n Amsterdam, 

het amoveeren van eene 
en liet bouwen van een hoerenhuis voor 

Jaarsveld, onder beheer van den bouwkun-

15,090 
15.200 
14.700 
14,295 
13,895 
11.200 
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dige C. Vogel; ingek. 9 bilj.. at 
J. v. d. Laarse, t 
Gebr. v. d. Laarse, 
V. Visser, 
3. Kutgers, 
\V. Mulder, 
L. Gesiuau, 
Gen is en (Hij. 
\V. Spijker, 
G. de Vlies. 

Gegund aan Genis 
Aal**, 13 Mei: h. 

met overdekte s|K-elp 
M. hamen, 
J. Hei|kants. 
A. Bekkers, 
M. A. 1*. Hezemans, 
W. J. v. d. Wildenberf 

1 Aalsmeer, 
i idem 
i Haarlemmermeer 
i Allen, 
i Aalsmeer, 
'i Aar lander veen, 
» Aalsmeer, 
i idem 

Haarlemmermeer, 
eu Olij. te Aalsmeer 
1 bouwen van eene school 
aats: ingek. 5 bilj., als: 
te Aalst, ƒ 6608 
» Erp. ,i 5273 
ii Waalre, » 455S 
o Eindhoven. n 4548 

Stratum, « 4327 

7665 
7600 

ii 7500 
» 7400 
» 7221 
» 6000 
ii 6888 
ii 6850 

6500 

perc. 2 ingekomen 
G. W. de Leeuwerk, 
W. Volker, 
W. L. Schram, 
G. de Hoog, 
0. v. d. Plas, 
T. de Groot, 
A. Volker Lz. 

7 bilj 
te " 

ah 
llardinksveld, ƒ 17,508 
Sliedrecht. » 17,500 

idem » 17,175 
Goriehem. » 16,540 
llardinksveld. » 16.526 
Giesendam, » 16,260 
Sliedrecht, » 16,236 

perc. 3 ingekomen 4 bilj., al 
G. W. de Leeuwerk, te llardinksveld, J 34.351 

ebt, 34.177 
» 32.880 
» 32,000 

ƒ 27.067 
. 26.8(10 
» 26.800 
» 25.525 

ndeel dei-
de gemeente Dubbeldam; 

37 nun 
32.011(1 
27.51)0 
23.7(10 

('. Ilartog, » Sliedre 
W. Volker, » idem 
A. Volker Lz., » idem 

perc. 4 ingekomen 4 bilj., als: 
I'. II. de Ilckker, te Euipel. 
A. Volker Lz., » Sliedrecht, 
L. A. v. Haaften, • idem 
W. Volker, ii idem 

So, het verdiepen vnn het liened 
Dorische Kil, onder 
ingek. 4 bilj., als: 
J. .1 Kikker, Lont en 

A. D. v. Seters & Co., tc Kouihuii. I' 
M. C. de Jong P.Mz.. » Sliedrecht, » 
II. Volker. I. Dordrecht, i> 
(i. Goedhart, >i idem I 

4o. het onderhoud der werken, behoorende tot 
de leidauilnen in het Zwolschc Diep. met de 
verlichting en afbakening van bet vaarwater, 
ged. 1 jaar: ingek. 6 bilj., nis: 
A. v. Kekcru, tc Gouda, ,/' 13.570 
V. Schipper, » Geneiuuiden, .1 13.113 
F. E. Tei windt, » Pannerden, > 13.034 
K, Schut, ii Kam| » 12.004 
G. .1. Mol, ii Kuilenburg, » 12.531 
C. v. d. Plas, ii llardinksveld, » 12,500 

Zulten. 14 Mei: het verfwerk van 2 woningen 
op hot Itiiitershofje. met bijkomende werken, 
onder beheer vnn den architect B. Pcteri: 
ingekomen 5 bilj.. als: 
II. W. ter Hogt, te ZiitTcn, ƒ 180 
G. Kelholt, » idem » 170 
L. A. Zevenboom, » idem » 158 
J. A. (iarvelink, i idem » 157 
(i. .1, Koorileman, i idem i 118 
gegund. 

Bergen ii|i-/.ooin. 14 Mei: de levering van 
250 str. M. trottoirband; ingek. 3 bilj.. als: 
A. P. Pilaar, te Bcrgen-op-Zoom. ƒ 652.50 
Kloos ft Van 

Liinburgh, » Rotterdam, • 633 
Aug. v. Dijk Petit, ii Bergen-op-Zoom, » 583.75 
gegund. 

Haarlem. 15 Mei: de voorziening der boorden 
van het Noordhollandsch kanaal, iu 3 pereeelen; 
minste inschr. waren: 
perc. 1, .1. J . Bekkei. Leut, ƒ 6.710 

ii 2. G. Honijk, Pm-merend, » 14,204 
ii 3, II. Schüijt, Alkmaar. » 7,700 
Ken Burg (op TesselI. 15 Mei: lo. de leve

ring aan het wutei-schap De 30 Gennlenschup-
peltjke Polders van: 00 last baznltsteen: ingek 
6 bilj., als: 

P. Dros. 
W. Hillenius. 
Joh. de Bree, 
A. M. Langeveld. > 
II. Holland, i 
II. Trip, i 

2o. 250 stère grint 

te Teasel, 
ii idem 
ii Dordrecht, 
i) llurdinksvèld, 
ii Nijmegen, 

Botterdam, 
ingekomen 

K. de Boer, 
P. Duinker, 
P. Dros, » 
II. Holland, > 
P. Smit. f 
ges I. 

go. 140 U* brik: ingek 

te Tessel, 
-i idem 
•i idem 
» Nijmegen 
i Tessel, 

per lust 
ƒ 1085 
» 0.47 
» U.10 
» 8.43 
» 8.20 
» 7.07 

5 hilj., nis: 
per stère 

f 2.08 
ii 2.07 
ii 2.84 
. 2.60 
- 2.63 

*N-llage, 14 Mei: lo. het verrichten van hei
stellingen en .vernieuwingen aan de Rijksrivier
werken in de Noord, de Oude-Maus, het Mnllcgut, 
de Dorische Kil en het Spui, met het cénjurig 
onderhoud; ingek. 3 hilj., nis: 
L. A. v. Haatten, te Sliedrecht, / 30,060 
W. L. Schram, » idem » 20,00a 
G. de Hoog, ii Goriehem, » 27,600 

het verrichten vau herstellingen en ver-

4 bilj.. uls 

I, .1. Rob, 
T. Zegel, 
Dros. 
Duinker. 

'gunil aan P. Dros. 
4o. vervoeren van steen; ingek. 

Ti 
idem 
idem 
idem 

per I I ' 
ƒ 2.80 
ii 2.114 
ii 2.87 
» 2.85 

3 bilj., nis: 
per last 

ƒ 1.44 
» 1.40 

1.10 

nieuwingen nun de Rijksrivierwerken op dc 
Hoven-. Beneden- en Nieuwe-Merwede, met het 
éénjarig onderhoud, in 4 pereeelen; le perc. 
ingekomen 5 hilj., als 
L. A. v. Baatten, 
C. v. d. Plus. 
A. Volker Lz, 
W. Volker. 
G.' de Hoog, 

: Sliedrecht, 
llurilinksveld, 
Sliedrecht, 

idem 
Goriehem, 

K. P. Zegel, te Tessel, 
Jan Zegel, li idem 
C. Jb. Zegel, i> idem 

5o. dijksverhooging; ingekomen 5 bilj., als 
mussu 

te Tessel, ƒ 2380 
• idem . 1875 
» idem » 1724 
» idem » 1605 
ii idem » 1143 

Aris A. Eelmnn, 
K. II. Zegel, 
N. v. d. Ploeg. 
Anke de Wijn, 

/' 29,500 11' Brouwer, 
ii 28,350 f-'egund. 
n 28.30O1 Breda, 15 Mei: lo. het vernieuwen van glus-
• 27,800 ! ramen, vloeren en zonnetorden en net herstellen 
ii 25,690 | van dakgoten en daken vnn de gebouwen der 

Koninklijke Militaire Academie te Breda; ingek. 
4 bilj.. nis: 
L A. Mol, te Breda, / 6688 
A. van der Heide, » idem, o 6675 
C. J. Mnrijnen, » idem, » 6672 
P. .1. van Glabbcok, • idem, » 6638 

2o. het herstellen en vernieuwen van stal-
vloeren, glusramen. vloeren en schuttingen in 
en bij-, nismede het bentellen vnn daken vnn 
knzernegebouwen te Breiln: ingek. 4 bilj., als: 
J. A. Mol, te Bredn, ƒ 6102 
P. J. van Glubbeek, » idem, n 60.14 
Tb. Kessels, ii idem, » 6017 
C. .1. Marijiien, » idem, » 5088 

lo. het leveren vnn kanrnemeubelen te Breda; 
ingek. 6 hilj., als: 

te Oostsouburg, ƒ 2 1 7 5 
» Middelburg, » 2079 
» Breda. ii 1956 
•i idem, ii 1917 
•I idem, i> 1828 
ii Dordrecht, » 1785 

Utrecht, 15 Mei: Bestek no. 398, het wijzigen 
en uil breiden van het hoofdgebouw op het sta
tion Echt; ingek. 8 hilj., nis: 

te Kessel, ƒ 4690 
ii Bokstel, » 4500 
ii Roermond, . 4435 
'i Mnnsbrucht, » 4285 
n idem, >i 4140 
» Venloo. » 4110 
•> Tilburg, » 3993 
ii Sitturil. ,i 3972 

Amersfoort, 15 Mei: bet bouwen van een 
hoerenhuis aan den Stationsweg te Amersfoort, 
onder beheer vnn de architecten W. & F'. C. 
K O L - I I . te Zwolle; ingek. 8 bib., uls: 
W. Westerhof, te Weesp, ƒ 18,888.88 
A, Koers, » Hilversum, » 18,100 
G. Prins. » Amersfoort, » 17,M)7 
W. v. Doorninck, » Bnurn » 16.250 
W. v. d. Kooij, ii Amersfoort, » 15,960 
H. .1. I'. Lousing, » idem » 15,480 
J. II. Ikiks, ,i idem » 13.240 
J. C. v. Eijbergen, > idem » 12,950 
gegund. 

,lac. Willeiuse Az., 
I'. Krijger en Zn , 
Th. Kessels, 
.1. A. Mol, 
.1. Mol, 
J. ,1. Kooijmnus. 

,1. Giclen, 
A. Willaert, 
II. Peeters, 
G. II. Mestrum, 
II. C. Janssen, 
L. Laudy, 
I.. d l ' lioOlj. 
.1. Laudy, 

D E O P M E R K E R 
van Z A T E R D A G 24 MEI 1884. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Maandag, 1!U Mei. 

's-Hage. te 11 uren. door den ontvanger der successierechten en 
domeinen, ten huize van den boschwachter in het Haagsehe Bosch: de 
levering in de maand Juni a.s. van: lo. 300 Hl gewasschen schelpen; 
2o. 150 I I ' , of zooveel m e e r of minder, ondorhoudsgrint. 

Nijmegen, te 11 uren. Bal) het bureau van den sectieingenieur Ferd. 
Sassen: het verrichten van verfwerk aan de gebouwen, kunstwelkenen 
verdere inrichtingen langs de lijnen der Staatsspoorwegen: a. Utrecht— 
Geldermalsen, b. Arnhem—Nijmegen, e. Kist—Geldermalsen. (/.Tilburg— 
Nijmegen. 

Amersfoort, te 11 uren. door burg. en weth.: de levering van 750 
houten privaattonnon met 300 ijzeren deksels. 

I.rollingen, te 11 uren. door I. Kranenburg, in het lokaal A 86, in 
het Klooster: het bouwen van een gebouw voor stalling, wagenhuis en 
fabriek. Inl. bij den architect .1. F. M. Scheepers. 

Alkmaar, te 12 uren. door dijkgraaf en heemraden van bet ambacht 
van Westfriesland, genaamd Goestmerambacht, in het logement Noord-
holland: het bouwen eener uitwateringsluis voor den Raaksmaatsboezem 
van Geestnierambacht. in den zeedijk van den Groetpolder, benoorden 
Aardswoud. lid. bij den ingenieur Welckcr. te Alkmaar. 

Applngedam, te 12 uren, door burg. en weth.: lo. het aanleggen 
van eene nieuwe algemeene begraafplaats; 2o. het maken van eene 
afsluiting voorlangs- en hot bouwen van een lijkenhuis op die aan te 
leggen begraafplaats. Aanw. te 10 uren. 

Dein te 12 uren, door den directeur der artillerie-stapel- en con
structiemagazijnen: de levering van 25,000 KG. roodkoper in blokken, 
bedding plan ken. eiken ribben en geel was. 

Dordrecht. te 12'/t uren, op hetraadhuis: het uittrekken van oude-, 
het leveren en inheien van nieuwe palen en het doen van eenige her
stellingen en vernieuwingen aan aanlegplaatsen en watertrappen in de 
havens, aan de overzetveren en langs de rivier, binnen do gemeente. 

Uranlngen. te 123,\ uren. door burg. en weth.: het onderhoud 
van eenige pompen binnen de gemeente, van 1 Juli '84—1 Juli '85. 

Osch, te 4 uien, door burg. en weth.: het maken van rioleeringen. 
het leggen van voetpaden eu keibestratingen, het maken van herstra-
tingen, het plaatsen van troittnirbanden enz., alles met levering der 
bouwstotl'en. Raming f 23.715. 

Dinsdag, TJ Mrl . 
Utrecht te 10 uren, in het gebouw voor Kunsten en Wetenschap

pen: het hei-stellen en vernieuwen van houten en gemetselde vloeren, 
bestratingen, daken, dakgoten en zonneborden van militaire gebouwen 
te Utrecht. Inl. op het bureau dei- genie, 

(aurithcni. te 10 uren, op het bureau der genie: lo. het herstellen 
van bekleedingsrnuren te Goriehem (Raming ƒ 2500); 2o. het herstellen 
en vernieuwen van vloeren, bruggen, schotbalken en barrières, te 
Woudrichem, te Loevestein en Fort aan den l)p|>elschedijk (Raming 
ƒ 1750}. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur, te Goriehem en voor 
no. 2 ook bij den hoofdopzichter van fortilicatiën, te Woudrichem. 

Arnhem, te 11 uren, door de aannemers Brand & Seret: de verf-
werken van de in-aanbouw-zijnde cellulaire gevangenis te Arnhem. 
Aanw. 26 Mei, te 2 uren. 

Naarden, te 11 uren. in de kazerne Oud-Molen: hot verbeteren van 
sehoorsteenen van bomvrije gebouwen en het herstellen van poorten, 
profielmuren en gemetselde doorgangen te Naarden. ïnl. op het bureau 
van den eei-staanwezend-ingenieur, aldaar. Raming ƒ 1000. 

Enk huizen, te 11 uren. door dijkgraaf en heemraden van Üreehter-
laud. in het Drechtorlandscho Huis: het verbeteren van steenglooiing 
en verder aan den Drechterlandschen Westfrieschen om ringdijk in '84 
te maken en te onderhouden werken, met de levering der materialen. 
Aanw. 26 Mei. 

Bent (bij Kindhoven), te 12 uren, hij Wed. EL van de Sande: het 
bouwen van een nieuwen kerktoren bij de Et K. kerk, aldaar. Inl. bij 
den architect C. Weber, te Roermond en bij het kerkhest. Aanw. 26 
Mei, te 5 uren. 

Maastricht, te 12 uren, op het bureau der genie: bet herstellen 
en vernieuwen van vloeren, plafonds, privaten, daken en dakgoten van 
militaire gebouwen te Maastricht. Inl. bij den hoofdopzichter van 
fortilicatiën, tc Maastricht. Raming ƒ 8000. 

Amsterdam, te l*/- uren, door commissarissen van de Stadsbank
van-leening, in de Rank-vaii-Loening aan den O.-Z. Voorburgwal: het 
bouwen van eene bank-van-leening in de Gerard-liousti-aat, aldaar. 

Reek, te 4 Uren, aan het Boven-polderwachthuis: het herstellen van 
de losplaats en den oprit bij het genoemde wachthuis, behoorende tot 
het waterschap 's Lands van Ravenstein. Kaming ƒ 760. 

Amsterdam, door de Maatschappij tot bevordering der Houwkunst, 
in Maison Stroucken: de opbouw van het gebouw der maatschappij op 
de bestaande fundamenten. Inl. bij de architecten Schill & Haverkamp, 
Leidscheplein 21, aldaar. 

Woensdag, 2* Mei. 
Botterdam, te 10 uren, aim het bureau van dei» sectieingenieur 

Jhr. W. Hoeull't: lo. het verrichten van veldwerken aan de gebouwen 
en kunstwerken langs den s|rOorweg Rotterdam—Willemsdorp, in 1 
perceel; 2o. het uitvoeren van teerwerken aan remmingswerken, brug
dekken enz., langs den spoorwe" Rotterdam—Breda, in 2 pereeelen; 3o. 
het ophoogen van perron, voorplein, privaatgebouwtje en verdere wer
ken op het station Uselmonde; 4o. het uitvoeren van hei-stellingen en 
vernieuwingen aan de remmingwerken, brugdekken, gebouwen, afslui
tingen enz., in den spoorweg Rotterdam—Breda, in 8 pereeelen. 

• d i j k , te 10 uren. door het best. van het waterschap Rijn-en-Dijk, 
bij Wed. Rakker: het leveren van 560 M' grove grint, in 3 pereeelen. 

's-Hage. te 11 uren. door het ministerie van waterst.enz.: lo.de uit
voering van herstellingen en vernieuwingen aan de Rijksrivierwerken op 
den Bovenrijn en de Waal. met het onderhoud dier werken van 1 Juli 
'84— S0 Juni '85, in 3 pereeelen. Inl. bij den hoofd ingenieur Van der 
Toorn, te 's-Hage en bij den ingenieur Stieneker, te Nijmegen. Raming 
resp.: J' 25,000, ƒ 28.000, ƒ 40.000 ; 2o. het verrichten van graaf-en 
baggerwerk tot verruiming van de Dortsehe Kil. langs tien rechter
oever dier rivier, en het verdedigen van dien oever tusschen de kilo-
meterraaien 124 en 12ii. onder de gemeente 's-G ra ven deel. Inl. bij den 
hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage. bij den ingenieur De Bruyn 
en bij den opzichter Koorevaar, beiden te Dordrecht. Raining ƒ :.5.280; 
8o. het leggen van een dam iu den benedenmond van het Havelinger-
diep. op den rechteroever dor Boren-Merwede, onder de gemeente 
llardinksveld. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen. te 's-Hage, bij 
den ingenieur De Rruvii, te Dordrecht en bij den opzichter De Kiewit. 
te Goriehem. Raming' ƒ 0800. 

Amsterdam, te 11 uren. door de directie der marine: lo. het 
verrichten van eenige onderhoudswerken aan gebouwen, bestratingen, 
wahnuren en beschikkingen op 's Rijks marinewerf en op de geschnt-
werf, aldaar: 00, de levering van grenen ribben: 3o. idem van grenen 
en dennen delen. 

Kampen, te 12Vj uren, in het Hotel des Pays-Bas: het verbeteren 
van het privatenstelsel in de kazerne te Kampen. Inl. bij den eerst-
aamvezend-iugoniour, te Zwolle en bij den hoofdopzichter van fortilicatiën, 
te Kampen. Raming f 1000. 

Kwartewaal, te 2 uren, door burg. en weth.: het verbouwen en 
vergrooten van de bestaande school en verbeteren van do onderwijzers-
woning. Aanw. te 10 uren. 

Rotterdam, te 3 uren, door het best. der Roei-en-Zeilvereeniging 
De Maas. in het Hotel-Leygraall: het bouwen van een vereenigings-
lokaal met kasteleins woning en aanhooren. op een terrein aan den 
linker Maasoever bij het Katendreehtscheveer. Inl. hij den architect 
A. van Ameyden van Duym Dz.. aldaar. Aanw. 26 Mei. te lO'/i uren. 

Donderdag, 21» Mei. 

I'Mrmerend. te 10 uren, door dijkgraaf en heemraden van het 
waterschap De Heemster, aan de secretarie van het waterschap: lo. 
hot vernieuwen, repareeren en tot 1 Juni '85 in onderhoud nemen van 
alle Roemster binnen-en buitenwerken, in 4 pereeelen; 2o. het leveren 
en leggen van 4000 M. Waalklinkerstraat: l a het maken van 2 ge
deelten grintweg, samen lang 1190 M., bij eene breedte van 2 M. 

's-llage. te 11 uren. iu In-l Zuidhollandsch Kofliehuis: het bouwen 
van een woon- en winkelhuis aan het Achterom, aldaar. Inl. bij den 
architect II. Wesstra Jr., aldaar. 

Haarlem, te 11 uren. door het ministerie van waterst. eu/.., aan 
het pebouw van het prov. best.: het verbeteren van een gedeelte der 
kade op het eiland l'rk, behoorende tot de zeewerken in Noordholland. 
Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem en bij den ingenieur Hoogen-
boom, te Hoorn, ttaming /' 2130. 

Amsterdam, te 11 uren. aim het direetiegehouw der marine: de 
leveling bij de directie te Hellevoetsluis van verschillende beni>odigd-
heden. in 45 [K'rceelen. 

Arnhem, te 11 uren, door burg. en weth.: het maken, leveren, 
stellen enz. van schoohneubelen in de 2e overgangsschool. 

Kortgriiiv te 11 uren, door het best. der waterkeering van den 
calamiteusen Annapolder, in het gemeentehuis: het herstel, de vernieu
wing eu het onderhoud tot 30 April '84 van de aarde-, kram-, rijs- en 
steenglooiing werken. Aanw. 26 Mei. tusschen 10 en 11 uren. 

's-llage. te 12 uren. door het ministerie van koloniën: de levering 
van den metalen bovenbouw voor eene brug niet 3 spanningen voor 
gewoon verkeer voor den dienst der Waterwerken van Demak. 

Bokstel, te 12 uren. door het best, van het waterschap der Rivier 
de Dommel, op het raadhuis: het verbeteren van de rivier de Keersop, 
van de uitmonding iu de Dommel af tot den watermolen te Wester-
hoveu. Inl. bij den ingenieur, te Stratum. Biljetten inzenden uiterlijk 
28 Mei aan den secretaris-penningmeester, te 's-Bosch. 

Rreda, te 2 uren. aan het bureau van den sectieingenieur der 
Staatssponrwegen II. E. Beunke: het verrichten van het verfwerk aan 
gebouwen en kunstwerken van den spoorweg Vlissingen—Geldermalsen, 
in 6 pereeelen: 1. Vlissingen—'s-Heerarendskerke, 2. 's-Heerarends-
kerke—Rilland-Bath, 3. Rilland-Bath— Rosendaal, 4. Tilburg- Bokstel, 
5. Bokstel—'s-Her togen bosch, 6. 's-Hertogenbosch— Geldermalsen. 

Wlssekerke, te 3 uren. in het gemeentehuis: lo. het vernieuwen 
van een gedeelte houten beschoeiing aan de kaai te Geei-sdijk; 2o. het 
maken van een steeneu duiker in de himfdwaterleiding. 'beiden ten 
behoeve van het waterschap Willem c. a. Aanw. 26 Mei. te 10 uren. 

tour (bij), op Weldam, bij Wed. Slijkhuis: het 1)00wen van eene 
woning met bergschuur, aldaar, met de levering der materialen. In), 
bij den architect Brink Kvers. te Kllekum. 

Vrijdag, :«(> Mei. 
Vleuten, te 10 uren, door burg. en weth.: het bouwen eener 

dokterswoning, op een terrein nabij het station Vleuten. Inl. bij den 
architect Alb. Nijland, te Utrecht. 

sur iff. te 10 uren, door het dijksbest. van het waterschap Vijf-
Deeleu-Zeedijken-Buitenlijks, bij Wed. Dijkstra: eenige pereeelen hei
werk. Inl. bij den opzichter Posthuma, te Almenum. 

s l losih. te lO'/j uren, door het ministerie van watei-staat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: de voorziening van de ka naai boorden 
der Zuidwillemsvaart. in Xonrdhrahant. lui. bij den hoofdingenieur iu 
het 6e district en den arrondisseinentsingenieiir Keurenaer. heiden te 
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's-Bosch, hij den opzichter Ponmiéc, tc Aiirlerikstel enden buitengewoon 
opzichter I kieren ts, te 's-Bosch. Kaming ƒ f,990 

' s - H o s r h . te 10'/, uren, door liet ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van bet prov. best.: bet maken van eene kanaalvcrbrecding 
met hazalten ioswal langs den rechteroever der Zuidwillemsvaurt, te 
Helmond. Inl. bij den hooldingenieur in het 6e district, den arron 
disseinentsingenieiu' Koiirouaar, beiden te 's-Boscdi en bij den opzichter 
Pommée, te Aarlerikstcl. Raming ƒ 20,4110. 

W i l l e m s o o r d , te Huren, dóór de directie der marine: liet ver
nieuwen van den noord- eu den ziiidgevel van het magazijn voor 
gezaagde ei gezaagde houtwal Inl. bij den hoofdingenieur der 
marine, aldaar. Aanw. 2S en 29 Mei. tc 10 uren. 

/ . « n l l e . te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan het 
gebouw van het prov. best: lo. het maken en inhangen van een paar 
nieuwe sluisdeuren met toebehooren. voor de klein.' schutsluis van de 
Willemsvaart, te Katerv.er. Raming f 2250 : 2o. het maken van 
steiger- en paalwerken, met eenige bijkomende werken, in de haven 
bij de Rijkssluizen te Zwartsluis. Raming / 5970. Inl. bij den inge
nieur Labfijn, te Zwolle en bij de betrokken opzichters. 

' s - H a g e . tc 1 uur, door het ministerie van waterst. enz.: het 
onderhouden en herstellen van het post-en-telegraaf gebouw te Dordrecht, 
van den dag der goedkeuring van de aanbesteding tot en met 31 Dcc. 
'86. Inl. bij den Rijksbouwmeester in het 2e district, te 's-Hage en bij 
den opzichter voor dc Landsgebouwen J. Dartels, te Rotterdam. 
Raming J 2910. 

kampen te 1 uur, op het raadhuis: de levering van 30.000 HL. 
Engelsche gaskolen, ten behoeve der geineentegasfahriek. 

L e e u w a r d e n , te 1 uur. door het prov. best.: bet bouwen van 
eene iiitwateringsluis. ter vervanging van de bestaande Roptazijl. be
noorden Harlingen. Inl. bij den hoofdingenieur van den prov. waterstaat. 
Aanw. 28 Mei. Raming ƒ 47,000 

W e s t w o u d . te 1 uur, door het R.-K. parochiaal kerkbestuur dei-
parochie II. Martians, in dc herberg Halfweg: het bouwen van eene 
school met nii.lorwïjzeiswoning te Westwoud. Tul, bij den bouwmeestct 
A. C. Bleys, Haarlemmer-Houttuinen 70, te Amsterdam. Aanw. 29 Mei, 
te 10 uren. 

W l s s r k e r k e , tc 2 uren, in de directiekeet van den calamiteusen 
polder Anna-I-'riso: het verhoogen en verzwaren van den zeedijk tusschen 
de raaipalen I en in. en het in-zeedijksprolicl-brengen van de weste
lijke inlaagkade, aansluitende met voornoemden zeedijk en eindigende 
tegen den in '81 afgewerkten inlaagdijk van den polder, dienst '84— 
'86. Aanw. 27 Mei, te 2 uren. 

V o o r b u r g , te 2 uren, in De Zwaan: het bouwen der heerenliiiizing 
• Hceswijk", hij Voorburg. Inl. bij den architect M. A. dc Zwart, te 
Voorburg. 

Z a t e r d a g . 3 1 M e i . 
' a - H a g e . te 11 uren. in de NormaalschietschooL- lo. het leveren van 

kazernemeublementen te 's-Hage (Raming ƒ 1820): 2o. het aanbrengen 
van gasleidingen in de Alexanders- en Frederikskuzernen, aldaar (Ra
ming /' 4200); So. bet doen van voorzieningen van verschillenden aard 
:uin militaire gebouwen te- cn bij 's-llage. Aanw. van no. 2, 27, van 
no. 3. 28 Mei, te 11 uren. 

• I e - W e r k e n , tc 12 uren, door burg van De-Werkon-enSleeuwijk. 
bij C. Rijkers: lo. het vergrooten en verbeteren der school te Be
werken met l.ijhchnorondo werken: 2o. het doen van verbeteringen aan 
de school te Sleenwijk, beiden met de levering der materialen. Inl. bij 
den architect f'. Kentie, te Woudricheui. Aanw. 29 Mei, te 10 uren, 
te beginnen te De-Werken. 

Hengelo* (O.), te 12 uren, door Gebr. Stork &Co., in lipt logement-
Wilbrink: bet maken eener ketelmakerij met toebehooren beslaande 
ongeveer 1300 M', en eenige andere werken, ten dienste hunner fabriek. 
Inl. aan de fabriek. Aanw. te 9 uren. 

s t e e n » I j h e r w o l d , te 1 uur, door burg. en weth.: lo het verbou
wen van 4 scbulcu binnen dc gemeente met bijbehooronde inrichtingen, 
eu bet veranderen van ameublement; 2o. liet ainoveeren en weder-
opmetselen van cen duiker te Zuidveen. Inl. bij den architect T. F. 
llulstijn, aldaar. Aanw 30 Mei, te lo uren. 

K a m p e n , te 1 uur, op liet raadhuis: bet maken en herstellen der 
dijken van de Kardoezen-, Zuider-, Vossen- en buitenwaard.-n. 

M o n n i k e n d a m , te 1 uur, door dijkgraaf en hoogheemraden van 
Waterland, in het Gemeenlandshuis: lo. liet verhoogen en verzwaren 
van cen gedeelte van den dijk, met verleggen en versterken van steen-
glooiing en eenig onderhoudswerk; 2o. het leveren van grint en puin 
op onderscheiden gedeelten van den Noorder-Y- en Zeedijk, afdeeling 
Waterland, in 2 perceelen. Inl. bij den opzichter (j. A Kater, te 
Nieuwendam. Aanw. 29 Mei, te 10 uren, aanvangende te Monnikendam. 

B l n g e r d e n , tc 3 uren, in Het Wapen van llingerden: het afbreken 
van eene schuur cn het bouwen van een koetshuis met annexe vee
stalling ca., bij den huize llingerden. 

O m m e n , bij den burgemeester: de levering vóór 1 Dec, langs de 
kunstwegen van ürnmen naar Goor (le sectie), van Ommen naar Danken 
(lc sectie) en van Ommen naar Dedemsvaart. van berggrint en macadam. 

H o r n j u m . hij den architect F. Brouwer: het afbreken en uitruimen 
der Poelhuisterbrug. over de Finkumervaart, en het maken van cen 
nieuwe brug niet steenen landhnoldcn Aanw. 29 Mei, te 3 uren. 

D i n s d a g , 3 J u n i . 
' • - B o n e n , tc 101/, uren. door het ministerie van binnenl. zaken, aan 

het gebouw van het prov. best.: het onderhouden van- en het doen 
van heistellingen en vernieuwingen aan het Rijksarchiefgeboiiw te 
's-lhsch, van den dag der goedkeuring van dc besteding tot 31 Dcc 
'85. Inl. bij den Rijkslinuwkuiidigc voor dc onderwijsgebouwen, te 
's-llage cn bij den hoofdopzichter der universiteitsgebouwen VV. H. 
Schoonhein, te Utrecht. Aanw. 27 Mei, te 11 uren. Raming ƒ 3860. 

A m s t e r d a m , te 12 uren, door burg. en weth.: het vergrooten van 
het gebouw voor de Rijkspostspaarbank, hoek Stadhouderskade en 
Gerard-Doustruat. Aanw. 30 Mei, te 2 uren. 

G r o n i n g e n , te 12 uren, door het ministerie van watei-staatenz., aan 
het gebouw van het prov. best: het doen van eenig buitengewoon 
werk aan den Rijksweg van Groningen naar de Friesche grens. Inl. 
hij dei hoofdingenieur, den ingenieur en den opzichter Raammaker, 
allen te Groningen. Aanw. 27 Mei. Raming ƒ 3500. 

M i d d e l b u r g , te 12 uren. aan het bureau van den inspecteur der 

directe belastingen: het onderhouden van- en het doen van eenige 
herstellingen aan de gebouwen der Rijksbelastingen te Vlissingen, ged. 
J84, '85 en '86. Inl. bij den Rijksbouwmeester in het 2c district, te 
's-llage en bij den hoofdopzichter voor de Landsgebouwen .1. J. G. 
Rinkes, to Hreda. Aanw. 27 Mei, te 1'/, uren. 

A m s t e r d a m , te 1 uur, door het ministerie van koloniën, in het 
gebouw Tot Nut van 't Algemeen: de levering van verschillende b e n o 
digdheden, iu 44 perceelen. 

Assen, te 1 uur. ten gcmccntcbuizc: het bouwen van ccn ziekenhuis 
aan den Witterweg. 

A m s t e r d a m , to Vjt uren, door do Hollandsche IJzeren-spoorweg
maatschappij, in het calé-Ki-asnapolsky: bet maken van een droogoven 
voor hout cn eene nieuwe machinekamer naast de tegenwoordige, op 
het terrein der werkplaats te Haarlem. Inl. aan het bureau van den 
ingenieur van den weg, O.-Z. Achterburgwal 171, te Amsterdam. Aanw. 
als in dc bestekken vermeld. 

A m e r s f o o r t , door het gemeentebest.: de vernieuwing van de Slijk-
poortsbrug. Aanw. 30 Mei. 

W o e n s d a g , 4 J u n i . 
V e c h t e n , te 10 uren. door bet waterschap Vochter-on-Oudwiilver-

broek. bij G. van de Vegt: het op-diepte-hrengen, benevens het schoon
maken en snijden ged. 3 jaren van: a. de Oudwulverhroekwetering, i. 
de Waaienscbcwetcring, r. de Wannocsgi-aaf. Inl. bij den secretaris E. 
Kwint, te Biinnik. 

' s - l l a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz: lo. het 
maken van werken tot verdediging van den linkeroever der Dortsche 
Kil. tusscl de kilometerraaien 125 en 128, onder de gemeente Dub-

. lieldam. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage en bij den 
ingenieur De Bruijn en den opzichter Koorevaar. beiden te Dordrecht 
Aanw. 28 Mei. Raming f 15.000; go. het opruimen van 1.200,000 V 
grond uit den Nieuwen Maasmond aan den Hoek-van Rolland, ter ver
dieping van het grootschecpvaartwater voor dc verbetering van den 
waterweg langs Rotterdam naar zee. Inl. bij den hoofdingenieur Van 
Diesen, tc 's-Hage cn bij den ingenieur Leemans, tc Rotterdam. Raming 
ƒ 0.635 per U*. 

W e s t r r v o o r t . te 11 uren, bij J. C. dc Groen, aan dc Schipbrug: 
het herstellen van blees- eu pakwerk van den linkeroever van den 
IJsel bij »De Brink', vóór het perceel kadastraal bekend gemeente 
Recde, sectie D, no. 1376. Bestek ter inzage bij De Groen voornoemd. 

'••Hage, te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste der Staatsspoorwegen: het leveren en carboniseeren van 
eikenhout voor wissels en van dwarsliggei-s. in 2 perceelen. Inl. op het 
bureau der S|»orwegcn, te 's-Hage. Raming: perc 1 ƒ 26.000, perc 
2 /' 4800. b V J .1 

B o r n e , te 2 uren, door dc firma S. J. Spanjaard, in het Hótel-
Ensink: het bouwen van een brandvrije stoom katoenspinnerij eu stokerij 
met machinekamer en verdere gebouwen, op een terrein naast bare 
bestaande inrichtingen. Inl. bij den architect G. Beltman A.Gz., te 
Enschede. Aanw. te 10 uren. 

D o n d e r d a g , ft J u n i . 
B o r a e l e . te 10 uren, inde directickcct van den polder: het herstel, de 

vernieuwing en het onderhoud tot 30 April '85 van de aarde- kiain-. 
rijs- en steengkxiiingwerken aan de waterkeering van het waterschap 
Ellewoudsdijk en den polder Borsole. Aanw. 26 cn 30 Mei, van 10— 
12 uren. 

si.,,eni^se te 10 uren, in het gemeentehuis: het herstel, dc ver
nieuwing en het onderhoud tot 30 April '85, van de aarde-, kram-, rijs-
cn steenglooiingwerken aan de waterkeering van het calamiteuse 
waterschap Stavenisse. Aanw. 28 en 31 Mei, van 10—1 uur. 

A m e r o n g e n , te 1 uur, namens kerkvoogden der Herv. gemeente, 
door den architect Drink Evers (te Ellekmn), iu cen der kcrklokalen: 
eene verandering in het ameublement in- en het bouwen van 2 |>ortalen 
buiten de kerk, met dc levering der materialen, arbeidsloonen enz. 
Aanw. 27 Mei. tc 1 uur. Bilj. inzenden vóór 12 uren, bij den secretaris-
kerkvoogd, aldaar. 

R o t t e r d a m , in bet Timmerhuis: do levering van getrokken-ijzeren 
pijpen, littings. branders cn andere magazijnsgoederen, ten diensteder 
gemeentegasfabrieken, aldaar. 

V r i j d a g , • J u n i . 
' s - B o s r h , te 10'/, uren, door het ministerie van|waterstaat enz., aan 

het gebouw van liet prov. best.: het leveren en plaatsen van 12 
dukdalven, ter beveiliging der sluishuofdcu van de Rijksschutsluis binnen 
het fort Crevecoeur, gemeente Eui|iel. Inl. bij den hoofdingenieur in 
het 6e district en den arrondissementsingcnieiir Keulenaar, beiden te 
's-Bosch. Aanw. 30 Mei. Raming ƒ 6000. 

Z w o l l e , te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
bet gebouw van het prov. best: bet herstellen van dc buitengewone 
schade, door stormvloed aangericht aan de zee- en oeverwerken van 
het eiland Schokland. Inl. bij den ingenieur Labrijn cn den opzichter 
Ritmeester, beiden te Zwolle. Aanw. 30 Mei. Raming ƒ 6206. 

H o l s w a r d . tc 12 uren, bij den gardiaan van lietSt-Antoniegastbuis 
J. Mulder: eene belangrijke vcrtiinmeriiig van dc boerenhuizmg, be
woond door S. Pb. Terpstra, te Oosterend. Inl. bij den architect D. 
Wijma, te Wommels. 

Hats, in het vergaderlokaal van den calamiteusen Lccndert-Ahraham-
poldor: het herstel, do vernieuwing cn het onderhoud tot 30 April '85, 
van de aarde-, kram-, steenglooiing- en andere werken van dien polder. 
Aanw. 30 Mei en 2 Juni, van 10—12 uren. Raming / 8665.65. 

M a a n d a g , IS J u n i . 
K a n s d o r p , te 1 uur, door burg. cn weth.: bet vergrooten, verbeteren 

cn herstellen der scholen en onderwijzerswoningen in de gemeente 
Ransdorp. Inl. bij den architect T. C. van der Sterr tc Hoorn. Aanw. 
6 Juni, te 9'/» uren. aanvangende tc Schcllinkwoude. Raming: perc. 
1, / 13,180, perc. 2 , / 11,420. 

O e s t e r b e e k , te 1 uur, door het R. K. kerkbest, bij 11. Geutjes: het 
bouwen van eene kerk met toren enz. Inl. bij den architect A. Tepe, 
te Utrecht Aanw. 2 uren vóór dc besteding. 

I l i n s d a g , S O J u n i . 
W a l z o a r d e n , tc 3 uren, in bet logement van Jan Francis Adriaan-

sens: lo. bet verhoogen van de dijkskruin. cn het onder eene helling 
van 4 op 1 brengen van het buitendijksbcloop van den zeedijk, tusschen 
dc dijkpalen 0 en 6, over 535 M. lengte; 2o. liet verbeteren van steen

glooiing, tusschen de dijkpalen 18 en 19, over 50 M. lengte; So. het 
ondermtbrengen van den voet der steenglooiing, tusschen de dijkpalen 
26 en 28, over 47.40 M. lengte; 4o. het vervangen van oud rijsbeslag 
door steenglooiing aan de noord-en de zuidzijde van het oude hoofd, over 
60 M. lengte; 6o. het verbeteren van zandkist, tusschen de dijkpalen 54 
en 58, cn het maken van zandkist tusschen dc dijkpalen 70 cu 75, over 
820 M. lengte: 6o. het maken van 150 M 1 . glooiing van zuilenbazalt, 
dik 80 cM. op Waalpuin, cn 230 M> idem opTOorhanden puin: 7o. idem 
van 960 M* glooiing van gesorteerde Doorniksche steen op Waalpuin, 
en 126 M» idem op voorhanden puin; 8o. idem van 240 kt> glooiing van 
voorhanden Doorniksche steen op Waalpuin, en 200 M* Vilvooi-dschc 
glooiing herzetten; 9o.—13o. het leveren van verschillende materialen, 
alles ten dienste van het calamiteuse waterschap Walsoorden. Aanw. 
3 cn 7 Juni. 

W o e n s d a g , 1 1 J u n i . 
' • - H a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: lo. het 

maken van 5 dwarskribben onder de gemeente lngen (Gelderland), aan 
den linkeroever van den Nederrijn, tusschen de kilometerraaien 56 en 
67. Inl. bij den hoofdingenieur Van der Toorn, te 's-llage, den inge
nieur Castendijk, tc Utrecht cn bij den opzichter Boeree, le Wagcliingcn. 
Aanw. 28 Mei Raming ƒ 12,000 ; 2o. het verrichten van werken tot 
normaliseering van de Waal, onder Bommel en Milligen (prov. Gelder
land), tusschen de kilometerraaien 9 cn 13. Inl. bij den hoofdingenieur 
Van der Toorn, te 's-llage en bij den ingenieur Stieneker. te Nijmegen. 
Aanw. 4 Juni. Raming /' 120,700. 

' s - H a g e , te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste der Staatsspoorwegen: het wijzigen van 955 Ml reinmingwcrk 
langs den kaaimuur van de spoorweghaven tc Fijenoord. Inl. bij den 
waarnemend eerstaanwezend-ingenieur bij dc S.S. te Rotterdam. Aanw. 
3 cn 4 Juni, te 11 uren. Raming ƒ 28,500. 

Zul feu. te 2 uren, aan het bureau van ilcn secticingenieur der S.S. 
M. .1. v. Duyl: het in '84 uit te voeren onderhoudswerk op de lijnen 
Arnhem—Deventer, Zutfen—Gronau, en Almeloo—Salzbergen, in 22 
perceelen. Aanw. resp. 29 en 30 Mei, 3, 4, 5 en 6 Juni. 

D o n d e r d a g , 1 2 J u n i . 
H a a r l e m , te 11 uren, door het ministerie van waterst enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het herstellen en verbeteren van de 
Rijkszee- en havenwerken op Marken. Inl. bij den hoofdingenieur, te 
Haarlem en bij den ingenieur Hoogenboom, tc Hoorn. Aanw. 5 Juni. 
Raming /' 8300. 

V r i j d a g , 1 3 J u n i . 
Z w o l l e , tc 12 uren, door het ministerie ran waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best: lo. het doen van eenige herstellingen aan 
de brug over de Steenwetering en het aanbrengen van eenige buiten
gewone voorzieningen, ten behoeve van de instandhouding van den 
Rijksweg Zwolle—Meppel. Inl. bij den ingenieur Labrijn, te Zwolle en 

bij den opzichter Dijk, te Meppel. Aanw. 10 Juni, te 12 uren. Raming 
/'4670; 2o. het bermellen van buitengewone schade, door storm aan
gericht aan dc verdedigingswerken der wegen in de Wanneperveensche 
en Giethoornsche plassen, nabij Meppel. Inl. bij den ingenieur Labrijn, 
tc Zwolle en bij den opzichter Dijk, te Meppel. Aanw. 6 Juni. Raming 
/•3240. 

' s - l l a g e , te 1 uur, door het ministerie van waterst. enz.: het bouwen 
van eene verdieping op het postgebouw te Zwolle, ten behoeve van de 
Rijkstelegraaf, en bet onderhouden en herstellen van het post-en-
telcgiaafgebouw niet directeurswoning, van den dag der goedkeuring 
van de aanbesteding tot 31 Maart '87. Inl. bij den Rijksbouwmeester 
in het le district, te 's-Hage cn bij den opzichter J. W. van Oort, te 
Zwolle. Aanw. 6 Juni, te 10 uren. Raming ƒ 11,990, 

W o e n s d a g , 1 9 J u n i . 
' • - H a g e , te 11 uren, door liet ministerie van waterst. enz.: lo. het 

verrichten van hei-stellingen cn vernieuwingen aan de Rijksrivierwerken 
op het Pannerdensche kanaal, den Nederrijn en de Lek. met het één
jarig lerlioud. iu 4 perceelen. Inl. bij de betrokken ingenieurs cn 
opzichters. Aanw. 11 Juni. Raming: perc. 1 /' 10,000. perc 2 f 5000. 
perc. 3 f 20.000. perc. 4 ƒ 29.200; 2o. liet éénjarig onderhoud en herstel 
der werken van de Nicuwe-Muas. het Scheur en de Hartcl, 
van 1 Juli '84—30 Juni '85. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, 
te 's-Hage, bij den ingenieur Leemans, te Rotterdam cn bij de betrok
ken opzichters. Aanw. 11 en 14 Juni. Raming ƒ 37,230. 

' s - l l a g e , te 12 uren, door hot ministerie van waterst enz., ten 
dienste der Staatsspoorwegen: het maken van gebouwen en inrichtingen 
op de stations Westwoud. lloogkaispel en Dovetikarspel, en van 12 
wachtei-swonhigon, ten behoeve van den spoorweg Hoorn—Enkhuizen. 
Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur bij de Staatsspoorwegen, tc Hoorn. 
Aanw. 10 en 11 Juni. te 11 uren. Raming ƒ 237.960. 

liai .ii.Ir.-.1.1 , bij den voorzitter van het waterschap De Koedood, 
ü. Ilarendregt Gz.: de levering, op keur der directie, van 2000 HL. 
machinekolen, in de kolenbergplaats van het stoomgemaal «Jan Barcn-
dregt Gz.", aan do Heidschesluis, onder Pernis. 

M a a n d a g , 2 3 J u n i . 
M a a s t r i c h t . te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

liet gebouw van het prov. bost: bot maken van een watervrijen weg 
langs de noordzijde van- cn het verhoogen der Veldbrug over bet 
voedingskanaal der Zuidwillenisvaart, bij Maastricht. Inl. bij den hoofd
ingenieur in het 7e district en den ingenieur Bekaai-, beiden tc Maastricht. 
Aanw. 16 Juni. Raming ƒ 4150. 

P r i j s o p g a a f gevraagd voor dn levering van p. m. 4500 stuks beste 
klinkerputsteen, voor het optrekken van een gesfcipelden put, wijd 
binnenwerks 1 M.. metende buitenwerks 1.68 M. in middellijn, franco 
A r n h e m . Aanbiedingen aan het bureau der Arnhemsehe waterleiding, 
Boulevard 7, Arnhem. 

A F L O O P 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
A n n a - P a u l o w n a , 10 Mei: perc. 1, werken 

aan de molens van den polder; ingekomen 3 
bilj., als: 

M. T. Wallin, ƒ 1700 
J. Tuijn. » 1627 
H. Jonker, » 1500 

perc 2, werken aan dc sluizen; ingek. 4 bilj., als: 
J. Tuijn. ƒ 2400 
G. Winder, .> 2396 
H. Jonker, » 1900 
M. T. Wallin, » 1850 

perc. 3, werken aan de bruggen, duikers enz.; 
ingekomen 4 bilj., als: 

M. T. Widlin, ƒ 1150 
G. Winder, » 1147 
li. Jonker, » 1125 
J. Tuijn, II 996 

perc. 4, liet amoveeren van een houten brug 
en wedermaken van een steenen brug; ingek. 
4 bilj.. als: 

M.'T. Wallin, ƒ 2 1 8 0 
G. Winder, » 1995 
J. Tuijn, » 1900 
H. Jonker, » 1800 

A m s t e r d a m , 14 Mei: bet bouwen van 9 
woonhuizen en een hoekgebouw met passage, 
aansluitende aan de Galerij langs het Westcindc 
te Amsterdam, onder beheer van den ingenieur-
architect A. L. van Gendt; ingek. 19 bilj., als 
A. H. Grijpink, te Amsterdam, ƒ 240.000 
J. J. Vontijn, » idem » 238.770 
Cerliin cn De Haan, » idem s 229,900 
Staal cn llaalmeijer, n idem * 227,900 
H. C. Dorlas, » idem » 219,554 
Timmer en Furstner, » idem » 217,741 
H. Rietsnijder & Zn., » idem » 212,500 
A. Paans, » idem » 211,000 
Peetere en Roelofsen, » idem • 210.900 
P. Vlasman, » Bodcgravc, » 210,800 
Gebr. v. Berkum, » Amsterdam, » 209,000 
J. Koster, » idem • 208.600 
Ph. A. Warners, » idem » 203,500 
D. Ilciiink, » idem » 200,500 
Oosterink en Schut, » idem » 199,9',:0 
C J. Maks Jzn., » idem » 199,800 
K. J. B. v. Damme, i idem » 197,250 
H. J. Meekers, • idem » 196,740 
B. V. Huuren, n idem » 190,000 
gegund. 

G r o n i n g e n , 14 Mei: het af breken en bouwen 
van eene behuizing, schuur, 4 kamers enz., 
onder beheer van dc ai-chitocten K. & H. 
Hoekzema, voor M. Vos, tc Groningen; ingek. 
13 hilj., als: 
E. Wietzema. te Groningen, f 9867 
J. de Vries, » idem » 9384 
L. W. Oldenburger, » idem » 9300 
II. de Haan, s idem » 9284 
J. Ibclings, i> idem > 9222 
D. Janssen, » idem » 9160 
D. Dalmolen, » idem » 9089 
Joh. Kollinge. » idem » 9000 
I). S. Diddens, » idem » 8812 
E. Peters, » idem » 8783 
G. Meulink, » idem » «693 
A. dc Vries, » idem » 8580 
D. Dooges, • idem » 8438 
gegund. 

• o s t e r m e e r , 15 Mei: het bouwen eener 
Christelijke school met onderwijzerswoning; 
ingek. 6 bilj.; minste inschr. was K. de Vries, 
tc Oostermoer, voor ƒ 5555. 

T i e l , 16 Mei: het maken van een vak bazalt-
glooiing aan den Waalbanddijk onder Zandwijk, 
van hektometerpaal no. 203 tot 12 M. beneden 
hektometei-paal uo. 205; ingek. 10 bilj.. als: 
Th. v. d. Boogaard. te Leeuwen, ƒ 4500 
J. Schreudei-s Pz.. . Hardiiiksveld, » 4400 
J. Quint, » Ochten, » 3951 
H. Dubbeldam, > Goricl i. » 3849 
E. v. Ham, I Liendcn, I 3790 
Joh. v. Vuurcn, i Vuren, » 3777 
C. v. d. Heuvel, » Varik, » 3647 

: W. II. Swets. » Hardiiiksveld. » 3288 
, L. Panuekoek, » Herwijncn. I 3017 

P. W. v. Hattum, » Tuil, » 2914 
:gegund. 
I H e n g e l o o , 16 Mei: onder beheer van den 
architect J. Moll, voor de Twentschc Hontwcverij: 

pei-c 1 iierc. 2 massa 
fabrieks- 16 
gebouw woningen 

J. C. Carmiggelt, 
Brammen, 

J. Schuurman, Den 
Ham, 

K. Otten, Meppel, 
H. Timmer, idem 
A. Sieverink, Groenloo, 15.350 
J. Eimiiink Az., Meppol, 15,120 
E. v. d. Woerd Jz., 

Deventer, 13,748 

ƒ 18,132 ƒ 14,342 

16.845 
16,777 
15,660 

17,777 ƒ 34.339 
13,220 28,480 
14,377 
14,420 

14,582 

29.127 

H. J. Franssen, Hengeloo, ( 14,950 
J. II. Hoonk. idem ' 18.169 
J. Brummelhuis. idem 11,637 

Gegund: perc 1 aan E. van der Woerd Jz., 
>i 2 aan J. Bruimnelhuis. 

L e e u w a r d e n . 16 Mei: het verbeteren der 
rivier de Linde eu bet maken van een kleibe-
klceding op den provincialen Lindcdijk; ingek. 
10 biljetten; 
hoogste inscbr. E. S. dc Boer, Lemmer, ƒ 43,500 
minste II G. T. Praamstra, Veenwoude. i 34.900 
Raming • 41.600 

R u i n e n , 17 Mei: het bouwen van 3 scholen, 
onder beheer van den architect H. Hoegsma. 
te Hoogcvcen: 

Posse Stuifzand Echten 
J. Pijkstra, Meppol, ƒ 4787 
R. Bruintjes, Meppol, ƒ 6145 ƒ 6289 4197 
K. Woi-st idem 6654 6888 3987 
W. ter Stege, Hoogcvcen, 5625 5285 
Eisinga, Kortezwaag en 

V. d. Veen. Terwis|iel, 5420 6320 4570 
Timmer, Meppel, 6380 5540 4180 
Brals, idem 5300 3934 
K. Seubring. Echten. 6050 3700 
A. Xiehuis, Hoogeveen, 5200 
H. Moes, Pesse, 4933 

Aan de laagste inschr. gegund. 
E e k s l o o . 17 Mei: bet leveren der materialen, 

benoodigd voor het bouwen eener boerenhuizing; 
ingek. 7 bilj., als: 
J. Warring. Buhien, ƒ 2990 
Grooten en Wijnne. Odoorn, » 2620.52 
Lamberts. Noordbarge, t 2594 
Weetra tot Holthe, Assen, •> 2500 
Soiner en Landweer, Di-ouwenermond, » 2267 
W. Bakker Mz.. Valtermond, » 2242.98 
A. Huges, Gasselternieveen, » 2240 
gegund. 

M a a r s e v e e n , 17 Mei: de verbouwing aan de 
buitenplaats Vechtoever, onder beheer van den 
bouwkundige J. Post, te Arnhem; ingekomen 7 
bilj., als: 
Joh v. Schaik, te Utrecht, ƒ 8669 
A. .1. Donk, » Maarscn, » 6970 
G. Beumer, » idem » 6889 
N. Wijnen, . Maarseveen, • 6878 
.1. llageman, » idem » 670O 
II. llageman, » Maarsen, it 634B 
J. Monk, » idem » 6100 
gegund. 

Vlissingen. 17 Mei: het maken van cen 
ijskelder, onder beheer van den architect J. II. 
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Harte; aannemer C. Maters, tc Vlissingen, voor f 486. 
Z l e r l k . e e , 19 Mei: liet verrichten van ver

nieuwingen aan de gebouwen en andere werken 
der gemeente, met het gewoon onderhoud, in 
8 perceelen; gegund aan de minste inschr.: 

perc. 1, J. v. Dijke, ƒ 2048 
» 2, J . v. d. Linde, » 1199 
I 3, ,1. Bartels, » 706 
» 4, T. F. Wisse, > 448 
I 5, W. Besaans, » 347 
> 6, M. Paasse, » 618 
» 7. A. Goers, > 693.98 
i 8, M. Paassc, > 811.92 

U t r e c h t , 19 Mei: eene belangrijke verbou
wing van bet centraal Israélietiscli weeshuis, 
onder directie van den architect Alb. Nijland; 
ingek. 13 bilj., als: 
K. Ruisch van Digteren, te Utrecht, ƒ 29,868 
J. v. d. Lijs, » idem > 26,570 
R. l'isa, » idem » 26,397 
J. A. v. Straaten, » idem. , 25,311 
G. J. v. Heek & Co., » Delft," » 25.222 
W. A. G. Jansen, » Utrecht, » 24.864 
A. C. Vink, » idem > 24,820 
H. Vermeer, i idem » 24,815 
Gebr. v. Leeuwen Wz., . idem » 24,470 
J. Krab, » idem » 23.982 
B. .1. v. Baaien, o idem » 22,100 
J. H. de Vos, > idem » 21,740 
G. J. v. Vloten, • idem » 20.217 

A s s e n , 19 Mei: het bouwen van ecu woon
huis aan de Beileisdraat, te Assen, onder beheer 
van den architect M. K. Smit, te Dieren; ingek. 
5 hilj., als: 
R Hunse, te Assen, f 9987 
G. Stel, :> idem » 9500 
11. Winters, » idem » 9463 
D. Neisingh, » idem » 9433 
11. Jalving. » idem :-. 8993 

H e e n (bij Steenbergen), 19 Mei: het bouwen 
van een R. K. kerk, aldaar, onder beheer van 
architect P. J. van Genk, te Leur; gegund aan 
den minsten inschr. G. de Mooij, te Steenbergen, 
voor ƒ 14.476. 

M a a a t r i e h t , 19 Mei: het maken van bestra
tingen enz. op den Rijks-grooten weg le klasse 
Maastricht—Nijmegen, en van bestrate goten 
enz. op den Rijks-grooten weg le klasse Maas
tricht—Battice, in 2 perceelen: le perc. ingek. 
5 bilj., als: 
J. Laudy, te Sittard, / 3480 
J. H. v. d. Ven, » Arnhem, » 3219 
P. II. Creemers, ». Maasbracht, » 8178 
F. v. Wijlick, » Luik, » 3098 
P. J. Ubachs, > Nieuwstad, » 2929.29 

2e perc. ingek. 6 hilj., als: 
J. H. v. d. Ven, te Arnhem, ƒ 1964 
J. khjn, » Maastricht, » 1889 
H. Ümmols, » idem » 1885 
E. Dupuits, » Margraten, » 1869 
L. Beaulin, » Maastricht. i 1849 
F. v. Wijlick, » Luik, » 1790 

H e l d e r , 20 Mei: lo. het vernieuwen van 
vloeren, schuttingen, houten hekleedingen, luiken 
en goten bij militaire gebouwen te Beider; 
ingekomen 6 bilj., als: 

D. de Vries, / 1920 
P. Zaatman Jr.. » 1740 
J. Tb. Moorman, > 1560 
J. F. Philips, > 1660 
G. Moorman, « 1510 
A. Vos Rz„ » 1420 

2o. het herstellen van vloeren in de kazerne 
van het fort Westoever; ingek. 6 bilj., als: 

A. Bels, ƒ 2037 
Gebr. Janzen, • 2015 
P. Duinker, » 1943 
D. de Vries, » 1925 
G. Moorman, . ,i 1850 
A. Vos Rz., » 1840 

3o. het maken van een rasterwerk bij de 
artilleriekazerne te Helder; ingek. 9 bilj.. als: 

A. Bels, ƒ 1888 
Gebr. .1 .iii/,-o. )) 1825 
P. Duinker, I 1815 
P. Zaatman Jr., » 1800 
I). de Vries, » 1785 
J. Th. Moorman, » 1760 
J. F. Philips, » 1740 
A. Vos Rz., » 1700 
G. Moorman, » 1604 

H a a r l e m , 20 Mei: lo, het onderhoud der 
ringvaartsboorden ged. '84 van den Haarlemmer
meerpolder; minste inschr. was J. van den 
Heuvel Az., te Haarlemmermeer, voor f 14,602.60. 

2o. idem van ponten en mei booten over '84 
en '85; minste inschr, was J. Akkerboom, te 
Kage, voor /' 1865. 

8o. het onderhoud der grintwegen; minste 
inschr. waren: perc. 1, A. den Beijen, voor 
ƒ 2245; perc. 2, K. Jansen, voor / 1796; perc. 

3, A. v. d. Berg, voor ƒ 2160; perc. 4, A. den 
Beijen. voor / 2245. 

si lens, 20 Mei: het afbreken van een gebouw 
met vijf eesten voor het drogen van cichorei cn 
daaraan verbonden schuurtje enz., en het houwen 
van eene nieuwe schuur te Stiens, onder beheer 
van den architect E. Kuikstra,; ingekomen 4 
bilj., als: 
A. Polstra, te Stiens, ƒ 2680 
F. Rolsma, » Berlikum, » 2442 
H. Brouwer, • Stiens, » 2354 
M. Holwerda, » Hijum, » 2200 
gegund. 

' s - l l a g e , 21 Mei: lo. het maken van een 
hoofd- cn nevengebouw met bijkomende werken 
op het station Geldermalsen, voor den ipoOTWeg 
Dordrecht—Eist; ingek. 27 hilj., als: 
P. II. Kersteyne, Oosterwijk, ƒ 192,025 
J. W. v. d. Putten, Helmond, » 192,000 
A. Vos Bz., Amsterdam, » 184,400 
J. Smit VII, Slikkerveer, ' » 184 000 
D. S. Landstra, Sneek, > 182.W 10 
P. Duinker, Helder, » 181.777 
H. Stelwagen, Rotterdam, » 179,990 
C. Eckbardt, Almeloo, ,, 179.968 
K. Blocker, Zutfen, » 179.800 
J. M. Gruyters en J. de Leeuw, 

's-Bosch, , I79,f,75 
A. Keers, Hilversum, i 179,400 
C. V. Lith, Grave en G. W. v. Hezewijk, 

Heumen, , 177.990 
G. J. v. Heek & Co.. Delft, » 177,643 
F. Bnonstra, Assen, ,, 177,600 
J. v. Groenciidacl, 's-llage, > 176,300 
J. Sihoenmcijer en A. Kos-Koolhaaldcr, 

Rotterdam, ,, 175,193 
J. J. Bekkcr, Lent en A. D. v. Seters 

& Co., Nijmegen, » 174,490 
J. v. Hurk, Waterbeek en W. Wansing, 

Westervoort, , 173,000 
Gebr. A. cn N. W. v. Daalen en J. v. 

Toll, Arnhem, , 172,678 
D. v. d. Tas, Charloos, , 171,'480 
E. J. Weijers, Nijmegen, » 171,100 
L. dc Rooy, Tilburg, » 170,000 
M. L. v. Spanje en C. Meijers, 's-Hage, » 168,943 
P. Verbruggen, Waddinksveen, > 168,190 
A. v. d. Meer, Harlingen, » 167,873 
J. Kony, Amsterdam, „ 165,700 
G. Sclinitger en 11. Kriiger. Groningen, ,1 163,300 

2o. het maken van eene bergplaats voor 
brandstollen, benevens het aanleggen van gas
leidingen enz., tot uitbreiding van het station 
Zwolle; ingekomen 5 bilj., als: 
P. Hell en A. Blocks, te Zwolle, ƒ 16.700 
G. J. v. Heek & Co., » Dellt, 11 16,720 
C. Eckhardt, » Almeloo, 1, 15,658 
K. Blocker, > Zutfen, » 15.180 
L. Krook, ,, Zwolle. » 13.958 

3o. het verrichten van herstellingen en ver
nieuwingen aan de Rijksrivierwerken op den 
Geldersche-IJsel, met het éénjarig onderhoud, 
in 3 perceelen: 

perc. 1 ingek. 4 bilj., als: 
J. 11. v. Hezewijk, te Lobit, ƒ 13.990 
J. 11. Iloijinck, n Pannerden, » 13,690 
II. A. Pauwen, . Westpannerden, » 13,365 
F. E. Terwindt, > Pannerden, » 12,981 

perc. 2 ingek. 5 bilj., als: 
J. II. v. Hezewijk, te Lobit, / 14,9go 
J. H. Iloijinck. » Pannerden, . 14.695 
F. E. Terwindt, » idem » 13,984 
II. A. Pauwen, » Westpannerden, > 13.700 
G. J. Mol, • Kuilenburg, » 13,549 

perc. 3 ingek. 4 hilj., als: 
C. v. d. Plas, te Hardiiiksveld, /' 20.260 
G. J. Mol, ,, Kuilenburg, > 19,947 
K. Schut, » Kampen, » 19,748 
F. E. Terwindt, » Pannerden, » 18,637 

4o. het maken van 12 kribben en van glooiin
gen van 4 op 1 aan 8 bestaande kribben, tot 
verbetering van den Geldersche-IJsel in het 
Kaalgat beneden Westervoort; ingekomen 6 
bilj.. als: 
J. II. v. Hezewijk, te Lobit, ƒ13 ,490 
R. A. v. d. Bergh, » Pannerden, . 12,990 
J. Sehreuders Pz., » Hardiiiksveld, » 12,800 
C. v. d. Plas, » idem 1 12,616 
G. J . Mol, » Kuilenburg, » 12,483 
F. E. Terwindt, » Pannerden, » 11,824 

60. bet verdiepen van het Mallegat, onder de 
gemeente Dubbeldam; ingek. 3 hilj., als: 
A. Volker Lz., tc Sliedrecht. ƒ 64,600 
J. J. Bekker, Leut en 

A. D. v. Seters & Co., > Nijmegen, » 49,700 
G. Goedhart, .. Dordrecht, » 43,800 

H e t t e r d a m , 21 Mei: het bouwen van eene 
school met woning aan de Lijiibaanlaan; ingek. 
12 bilj., als: 
W. I.. Helmer, te Rotterdam, / 49,398 
W. T. Muuren, » idem » 48.503 
A. Moons, • Bcrkel, ,, 46,525 

G. J , v. Heck & Co., te Delft, ƒ 46,978 
11. .1. Heiman & Zn., » Rotterdam, » 43,333 
A. v. d. Spiegel, » idem » 41,745 
G. Hilkes, » idem » 41,284 
H. Stelwagen, 1 idem n 40,500 
J . Trinthamer, 1 Schiedam, » 40,288 
A. Looijmans, > Rotterdam, » 39.926 
C. J . v. Tusschenbroek, > idem » 39,400 
P. G. Winters, » Kralingen, » 28,219 

A m s t e r d a m , 21 Mei: het herstellen van 
plankieren en van eene brug op 's Rijks werf, 
aldaar; minste inschr. was G. H. Brockmeier, 
te Amsterdam, voor ƒ 6790. 

Amsterdam, het houwen der St.-Nikolaas-
kerk, aan de Prins-Hendrikkade aldaar, is gegund 
aan H. R. Hendriks, te Osch^ voor f 283,990. 

• 
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D E O P M E E K E K 
van ZATERDAG 31 MEI 1884. 

A A N K O N D I G I N G E N 
V A N 

AANBESTEDINGEN. 
D i n s d a g , 3 J u n i . 

' s - B o s c h , te lU'/j uron. door bet ministerie van hinnenl. zaken, aan 
liet gehouw van het prov. hest: het onderhouden van- en het doen 
van herstollingen en vernieuwingen aan het Rijksurehiofgehouw te 
Vlbseh, van den dag der goedkeuring van de besteding tot 31 Dec. 
'85. Inl. bij den Rijksbuuwkundige voor de onderwijsgebouwen, te 
's-Hage en bij den hoofdopzicliter der universiteitsgebouwen W. II. 
S'hoonhein, te L'treeht. Raming f 3860. 

A m s t e r d a m , te 12 uren, door burg. en weth.: het vergrooten van 
het gebouw voor de Rijkspostspaarbank, hoek Stadhouderskade en 
Gerard-Doustraat. 

iironingen te 12 uren. door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het doen van eenig buitengewoon 
werk aan den Rijksweg van Groningen naar de Friesche grens, Inl. 
bij den hoofd ingenieur, den ingenieur en den opzichter Raammaker, 
allen te Groningen. Raming ƒ :<i>00. 

Middelburg, te 12 uren. aan het bureau van den inspecteur dei-
directe bekistingen: het onderhouden van- en het doen van eenige 
herstellingen aan de gebouwen der Rijksbelastingen te Vlissingen, ged. 
'84, '85 en '8fi. lui. bij den Rijksbouwmeester in het 2e district, te 
's-llage en hij den hoof*lopzicliter voor de Landsgcbouwen .1. J. G 
Rinkes, te Breda. 

' s - l l a g e , te l uur, door burg. en weth.: het leveren en stellen 
van eenige meubelen ten dienste der school voor minvermogenden aan 
de Verlengde-liadhuisstiaat te Scheveningen. 

tii.stei-d.nii, te l uur, door het ministerie van koloniën, in het 
getouw Tot Nut van 't Algemeen: de levering van verschillende henoo-
digdheden, hl 44 perceelen. 

A s s e n , te l uur, ten gemeentehnize: het houwen van een ziekenhuis 
aan den Witterweg. 

A m s t e r d a m , te l 1 ; , uren, door de Hollandsche I.ïzeren-s|Hforwog-
maatschappij, in het cafe-Krasnapolsky: het maken van een droogoven 
voor hout en eene nieuwe machinekamer naast de tegenwoordige, op 
het terrein der werkplaats te Haarlem. Inl. aan het bureau van den 
ingenieur van den weg. O.-Z. Achterburgwal 171. te Amsterdam. Aanw. 
als in de bestekken vermeld. 

Z u l l e n te 4 uren, door E. Wijers: het gedeeltelijk amoveeren en 
verltonwen van het perceel in de Beukerstraat, Ê207, en het vergrooten 
der tahakskerverü. Inl. bij den architect J. Uiterwijk Wz. 

A m e r s f o o r t , door het gemeentebest.: de vernieuwing van de Slijk-
poortsbrug. 

W o e n s d a g , 4 J u n i . 
V e c h t e n , te 10 uren. door het waterschap Veohtor-en-Oudwulver-

hroek. hij G. van de Vegt: het op-diepte-brengen, benevens het schoon
maken en snijden ged. 8 jaren van: a. de Oudwulverbroekwetering, 
de Waaienschewetèi ing, è. de Warmoesgraaf. Inl. hij den secretaris E. 
Kwint, te Itunuik. 

s - l l a g e . te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz: lo. het 
maken van weiken tot verdediging van den linkeroever der Dortsche 
Kil. tusschen de kilometerraaien 125 en 128, onder de gemeente Dub
beldam. Inl. bij den hooldiugenieur Van Diesen, te 's-Hage en bij den 
ingenieur He Bruijn en den opzichter Koorevaar, heiden te Dordrecht. 
Raming ƒ 15.000; go, het opruimen van 1.200.00U M 3 grond uit den 
Nieuwen .Maasmond aan den Hóek-van Holland, ter verdieping van het 
grootscheepvaartwater voor de verbetering van den waterweg langs 
Rotterdam naar zoo. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage 
en bij den ingenieur Leemans, te Rotterdam. Raming ƒ O.fiS5 per M 3 . 

W e s t c r v o o r t , te 11 uren, bij ,1. C. de Groen, aan de Schipbrug: 
het herstellen van blees- en puk werk van den linkeroever van tien 
Usel bij «De Itrink", vóór het perceel kadastraal bekend gemeente 
Reede, sectie D, no. 1376. Bestek ter inzage bij De Groen voornoemd. 

D o r d r e c h t , te 11 uren. bij .1. C. van der floi-st: het houwen van 
een fort aan den Nieuwen Maasmond (Hoek-van-!lolland), 4e gedeelte, 
onder het beheer der genie te Dordrecht, lui. op het bureau vau den 
geniocommandant, aldaar. Raming f 33.000. 

' s - H a g e , te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste der Sta;*tssiioorwegen: het leveren en carhoniseeren van 
«•ikenhout voor wissels en van dwai-sliggei-s. in 2 perceelen. Inl. op het 
bureau der Spoorwegen, te 's-Hage. Raming: perc. 1 ƒ 20.000, perc. 
2 /' 4800. 

E d a m , te 12 uren, door dijkgraaf en heemraden van den Schardam 
''ii Keukendijk, iu het Logement: lo. het maken van een brikglooihig 
"net bijlcvei mg van vlakke klinkers, 380 M*. met het leveren en maken 
eener schoei ing en aanvulling van grintwerk; 2o. het verbroeden der 
steenglooiing met bijlevering van steen en puin, en aanhalen der eggen, 
WO str. M.; 3o. het ophoogen van de dijken tusschen de sluizen der 
uitwatering met puin en grint Inl. bij den opzichter van den Schar
dam en Keukendijk C. de Gi-oot, te Soharwoude. Aanw. 3 Juni, te 
Btyj uren. 

E d a m , te 12 uren, door dijkgraaf en heemraden van den Znidpolder, 
Ui het Ileerenlogement: het herzetten van 1775 M 1 steonglooiuig, 500 
M. dijksbestrating en eenige andere herstellingen, met bijlevering der 
'Materialen. Aanw. 3 Juni, te 1 uur. 

U ' a g o n l n g e n , te 1 uur, door burg en weth.: het maken van eene 
IH>mp in de Junusstraat. Inl. hij den architect S. Bitters. 

B o r n e , te 2 uren, door de firma S. J. Spanjaard, in het Hètel-
Ensink: het bouwen van een brandvrije stoom katoenspinnerij en stokerij 
wiet machinekamer en verdere gebouwen, op een terrein naast bare 

njs-
Elle\ 

bestaande inrichtingen. Inl. bij den architect G. Beltman A.Gz., te 
Enschedé. Aanw. te 10 uren. 

D o n d e r d a g , J» J u n i . 
B o r s e l e . te 10 uren, inde directiekeet van den polder: het herstel, de 

vernieuwing en het onderhoud tot 50 April '85 van de aarde- kram-, 
*n steenglooiingwerkeu aan de waterkeering van het waterschap 

wvoudsdijk en den polder Borsele. 
N t a t e n l s s e . te 10 uren, in het gemeentehuis: het herstel, de ver

nieuwing en het onderhoud tot 30 April '85, van de aarde-, kram-, rijs-
en steeiiglooiingwerken aan de waterkeering van het calamiteuse 
waterschap Stavenisse. 

l t c r g c n - o i » - Z o o m . te 12 nren. in De Draak: het verbouwen van de 
woning des administrateurs van het hospitaal eu van kazernegebouwen, 
te Bergen-op-Zoom. Inl. bij den opzichter van lortilicatiën, aldaar. 

b e h a g e n , te 12 uren, door dijkgraaf en heemraden van het ambacht 
van Westfriesland genaamd De Seliager- en Niedorperkoggen, in het 
Noordhollandsch Koffiehuis: het vierjarig onderhoud van het rijpad langs 
den SVestfiieschen dijk. onder dit ambacht gelegen, benevens 3 perceelen 
ander werk, als: het leggen van eene nieuwe straat te Kolliorn. het 
maken van eene schoeiing, aldaar en eenige reparatie aan bruggen, 
schoeiingen enz. Inl. bij den secretaris G. Haiti, te Nienwe-Niedorp. 
Aanw. 3 Juni, te 10 uren, aanvangende hij de Doelensluis, te Lutje-
Winkel. 

Kroningen, te 123\ uren. door burg. en weth.: lo. het leggen van 
een klinkorvoetpad buiten de voormalige Boterhigeponrt: 2o. het dempen 
van eene sloot aan den Achterweg, het leggen van een riool met 
zinkputten en het plaatsen van eene afrastering, Bilj. inzenden 4 Juni 
op het raadhuis, 

llnnrlem, te 1 uur, door dijkgraaf eu heemraden van den Haar-
lemmermeerpolder, ter secretarie: het maken van 2 gemetselde gewelf-
bruggen. en wel over de Nieuwerkerkerloebt iu den Vijfhuizerweg en 
over tien Ytocht in den Kruisweg. Inl. bij den hoofdopzichter, te 
Haarlem en bij de betrokken opzichtei's. Aanw. 3 Juni, te 2 uren, aan 
den Kruisweg. 

A m e r u n g e n , te 1 uur. namens kerkvoogden der Her*, gemeente, 
door den architect Brink Evers (te Ellekum), in een der kerklokalen: 
eene verandering in het ameublement in- en het bouwen van 2 |>ortalen 
buiten de kerk. met de levering der materialen, arbeidsloonen enz. 
Bilj. inzenden vóór 12 uren, bij den secretaris-kerkvoogd, aldaar. 

T u i l , te 1 uur, ten districtsliuize van het polderdistrict Tielorwaard: 
het maken van een hazaltglooüng op den buitenloop des dijks onder 
Vuren, van hektometerpaal 37258 tot 37458, lang 200 M. Inl. bij den 
dijksopzichter 't Hoen, te Tuit. 

ssad-llmeloo te 3 uren, door burg. en weth.: het leggen eener 
klinkerbestrating en het rioleeren en dempen eener sloot langs den 
Stationsweg, aldaar, met bijkomende werken. Aanw. te IP a uren. 

R o t t e r d a m , in het Timmerhuis: de levering van getrokken-ijzeren 
pijpen, littings. branders en andere magazijnsgoederen, ten diensteder 
ger ntegaslabiieken. aldaar. 

Z a a n d a m , door dijkgraaf en heemraden van den jiolder Westzaan, 
in het Beursgebouw: lo. te 12 uren; het verrichten vau eenige werken 
van kriiinsverbreeding. van onderhoud enz., aan den Westzaner zeedijk 
c. a.; 2o. te 12'/, uren, het ten deele overwelven van den waterloop van 
het stoomgemaal nSoeteboom." 

V r i j d a g , « J u n i . 
' s - B o s c h , te 10'L uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van liet prov. best.: het leveren en plaatsen van 12 
dukdalven, ter beveiliging der sluishoofden van de Rijksschutsluis binnen 
het fort Crevecoour, gemeente Ein[iel. l u i . bij den hoofdingenieur in 
het 6e district en den arrondiss*'inentsingenieur Keurenaar. beiden te 
's-Bosch. Raming / 0000. 

Nleuwnal, te 11 uren. door burg. en weth. van Gameren, bij A. 
van Anntov: het ophoogen van een bouwterrein, het met bazalt bezetten 
der taluds, het houwen van eene school met on der wijzers woning te 
Nieuwaal. eu het bouwen en stellen van het schoolaiueuhlement. Inl. 
bij den architect A. M. A. Gulden, te Zaltboinmel. Aanw. te 0 uren. 

A r n h e m , te 12 uren. door het ministerie van hinnel. zaken, aan het 
gebouw van het DroV. best.: het onderhouden van- en het doen van 
herstellingen en vernieuwingen aan de gebouwen der Rijkslandbouw
school te Wagcningen, van den dag der goedkeuring van de besteding 
tot 31 Dec. '84. Inl. hij den Rijkshoiiwkundige voor de onderwijsge
bouwen en hij den hoofdopzichter W. H. Schoonhein, te Utrecht. Ra
ming ƒ 3000. 

Z w o l l e , te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van bet prov, best.: het herstellen van de buitengewone 
schade, door stormvloed aangericht aan de zee- en oeverwerken van 
het eiland Schokland, lui. bij den ingenieur Labrijn en den opzichter 
Ritmeester, heiden te Zwolle. Raming ƒ 6205. 

K a p e l l e a/d. IJsel, to 12 uren, door burg. en weth.: het verhouwen 
van 2 gemeentescholen met aanbehooien. Inl. bij den architect B. van 
Dam Jhsz.. aldaar. 

B o l s w a r d . te 12 uren. hij den gardiaan van het St-Antoi.iegasthuis 
J. Mulder: eene belangrijke vertimmering van de boereiiliuiztiig, be
woond door S. Ph. Terpstra, te Oosterend. Inl. bij den architect U. 
Wijina. te Wommols. 

L e e u w a r d e n , te l uur, door het prov. best.: het maken van eene 
wal beschoeiing langs het Kolonelsdiep, van Blauwverlaat naar Gerhen-
allesverlaat, ter lengte van 200 M. Inl. bij don ingenieur van den 
prov. waterstaat, te Leeuwarden. Aanw. 8 Juni. 

I>e t niksilui |i (op Tessel), 'savonds 6 uren: de levering en het 
transport van 125 stère oudorhoudsgriut voor het waterschap Eierland. 
Inl. bij den dijkgraaf H. Bakker Wz. 

http://Zlerlk.ee


D E O P M E R K E R . 

K a ï n , in liet vergaderlokaal van den calamiteuson Leendert-Abraham
polder: het herstel, de vernieuwing on het onderhoud tot 30 April '85, 
van de aarde-, kram-, steenglooiing- en andere werken van dien polder. 
Aanw. 2 Juni, van 10—12 uren. Raming ƒ 8565.65. 

Z a t e r d a g , J Juni. 
H a a r l e m , te 10 uren, in de Dooie: het doen van voorzieningen van 

verschillenden aard aan militaire gebouwen, onder het beheer der 
genie te Haarlem. Inl. op het bureau van den eerstaanwezend-ingenieur. 
aldaar. Raming ƒ 3300. 

W l s s e k r r k e , te lO'/j uren, in do Directickeet van den calamiteuson 
polder Vliete: het verbeteren en onderhouden der waterkeerendo werken 
aan dien polder, dienst 18H4/"85. waaronder het maken van een buiten-
berm. Aanw. 4 Juni, te 12 uren. 

Amsterdam, te 11 uren. door den directeur en commandant der 
marine: het maken van een provoostgebouw met bijbehoorende werken 
op 's Rijks marinewerf, aldaar. 

L a n d s m e e r , te 12 uren, door burg. en weth.: het maken van eene 
kliukeibestmting door liet dorp in de plaats van een bestaand gedeelte 
grintweg, lang 104 M., breed 2.5 M. 

U t r e c h t , te 2 uren. door het ministerie van binnenl. /.aken. aan 
het gebouw van het prov. host.: het bonwen van een scheidingsmuur 
langs den tuin der directeurswoning aan de Uijksveeartsenijsehool te 
Utrecht. Inl. bij den Rijksbouwkundige voor de onderwijsgebouwen, 
en bij den hoofdopzichter \V. H. Schminhein, te Utrecht. Raming ƒ 48tK). 

M a d - D e l d r n , te 2 uren. door burg. en weth.: het verbouwen der 
openbare lagere school, lid. hij den architect W. van den Berg, te 
Dolden. Aanw. van 10—1 uur. 

M a a n d a g , t l J u n i . 
V l l a g e . te II' , uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan 

het gebouw van het prov. best: het onderhouden van- en het. doen 
van eenige herstellingen en vernieuwingen aan de gebouwen der Rijks
kweekschool voor vroedvrouwen te Rotterdam, van den dag der goed
keuring van le besteding tot 31 Dec '85. Inl. bij den Rijksbouwkundige 
voor de onderwijsgebouwen en bij den hoofdopzichter\. de Boer Hz., 
te Leiden. Aanw. 3 Juni, te 10 uren. Raming ƒ S850. 

V e n l o o , te 12 uren. op het bureau der genie: het bouwen van eene 
portierswoning bij het hospitaal te Venloo, onder het beheer der genie 
te Nijmegen. Inl. bij den opzichter van fortilicatiën te Nijmegen. Inl. 
bij den opzichter van fortilicatiën. te Venloo. Raming ƒ 2800. 

K a n s d o r p , te 1 uur. door burg. en weth.: het vergrooten, verbeteren 
en horstellen der scholen en ouderwijzers woningen in de gemeente 
Ransdorp. Inl. hij den architect T. C. van der Storr te Hoorn. Aanw. 
6 Juni, te ',)i/2 uren. aanvangende te Sehellinkwoude. Raming: perc. 
1, ƒ 13,180, perc. 2, ƒ 11,420. 

Ó o s t e r h e e k . te 1 uur, door het R. K. kerk bost., bij B. Geutjes: het 
bouwen van eene kerk met toren enz. Inl. bij den architect A. Tepe, 
te Utrecht. Aanw. 2 uien vóór de besteding. 

K a a t s h e u v e l , te 3 uren. door het R. IC. kerkbest,, in het llötel-
Erven H. J. ('ouwenberg: het touwen dor scholen met aanhooren aan 
het bestaande liefdegesticht, aldaar, rnet bijlevering der materialen, 
uitgenomen metselsteencn. Inl. bij den architect Leo Goijaerts, te 
Tilburg. Aanw. te 11 uren. 

D i n s d a g . 1 0 J u n i . 
' s - B o s r h , te lO'/i uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan 

het gebouw van het prov. best.: het onderhouden van- en het doen 
van eenige vernieuwingen en herstellimren aan de gebouwen der Rijks
kweekschool voor onderwijzers, aldaar, van den dag der goedkeuring 
van de aanbesteding tot 31 Doe. '85. Inl. bij den rlijksbouwknndige 
voor de onderwijsgol>ouwon en bij den hosfdopzichter W. EL Schoonhein, 
te Utrecht Aanw. 3 Juni. te 12 uren. Raming ƒ 3150. 

A m s t e r d a m , te 11 uren. door C. Alberts, in De Rondo Leeuw: het 
sloopon van een bestaand-, en bouwen, met de daarbij behoorende 
leverantie, van een woonhuis, iu de Nieuwe-Leliestraat, aldaar. Inl. bij 
den architect N. Francken, Harends/.straat 70, aldaar. 

O l s t . te 11 uien. door burg. en weth.: het vergrooten van deonder-
wijzeiswoiu'ng te Welsum door aantrekking van een gedeelte der oude 
school en het iredoeltelijk afbreken van die school. Aanw. door den 
gemeentebouwmeester 11. Wissink, 7 Juni, te 11 uren. 

Nchledam, te 12 uren. door burg. en weth i het maken van 
een ba/alt kade voor aanleg van stoombooten aan het Westerhaven
hoofd, aldaar, ter lengte van 100 M., met talud van 5 M. Aanw. 6 
Juni, van 10—12 uren. 

B e s t (hij Eindhoven), te 12 uren. bij Wed. II. van de Sande: het 
bouwen van een nieuwen kerktoren bij de K. K. kerk, aldaar. Inl. bij 
den architect ('. Weber, te Roermond en bij het kerkbest. Aanw. 9 
Juni, te 5 uren. 

Kneek, te 1 uur. door het dijksbest. van Wijmbritseradeels c. a. 
Contributie-zeedijken, bij D. Kuperus: het verhoogen en verzwaren van 
den Oosterdijk en het gedeeltelijk verhoogen en verzwaren van den 
Xiouwlandordijk, samen lang 1066 M. Inl. bij den dijksopziener Dijkstra, 
te Schuilciihurg, bij Hindeloopen. Aanw. 5 Juni. te 10 uren. 

W a l s o o r d e n , te 3 uren, in het logement vau .Tan Francis Adriaan-
sens: lo. het verhoogen vau de dijkskruin, en het onder eene helling 
van 4 op 1 brengen van het buitendijksbeloop van den zeedijk, tusschen 
de dijkpalen 0 eu 6, over 535 M. lengte; 2o. net verbeteren van steen-
glooinig. tusschen de dijkpalen 18 en 10, over 50 M. lengte; 3o. het 
onderuitbrengen van den voet der steenglooiing, tusschen do dijkpalen 
26 en 28, over 47-40 M. lengte; 4o. het vervangen van oud rijsbeslag 
door steenglooiing aan de noord-en de zuidzijde van het oude hoofd, over 
60 M. lengte; 6o. het verbeteren van zandkist. tusschen de dijkpalen 54 
en 58, en het maken van zandkist tusschen de dijkpalen 70 en 75, over 
320 M. lengte; 6o. het maken van 150 M 1 . glooiing van zuilenbazalt, 
dïk 30 cM. op Waalpuin, en 230 M* idem op voorhanden puin: 7o.idem 
van 060 M a glooiing van gesorteerde Doorniksche steen op Waalpuin, 
en 125 M 2 idem op voorhanden puin; 8o. idem van 240 M* glooiing van 
voorhanden Dnnrniksehe steen op Waalpuin, en 200 M a Viïvoordsehe 
glooiing herzetten; 9o.—l3o. het leveren van verschillende materialen, 
alles ten dienste van het calamiteuse waterschap Walzoorden. Aanw. 
3 en 7 Juni. 

W a e n s d a g . 1 1 J u n i . 
' s - l l a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: lo. het 

maken van 5 dwarskribben onder de gemeente Ingen (Gelderland), aan 

den linkeroever van den Nederrijn, tusschen do kilometer raaien 56 en 
57. Inl. hij den hoofdingenieur Van der Toorn, te 's-llage, don inge
nieur Castendijk, te Utrecht en bij den opzichter Hoeree, te Wageningen. 
Raming ƒ 12,000 ; 2o. het verrichten van werken tot normaliseering 
van de Waal, onder Bommel en Milligen (prov. Gelderland), tusschen 
de kilometorraaien 9 en 13, Inl. bij den hoofdingenieur Van der Toom, 
te 's-Hage en hij den ingenieur Stienekcr, tc Nijmegen. Aanw. 4 Juni. 
Raming f 120,700. 

' s - l l a g e , te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste der Staatsspoorwegen: het wijzigen van 055 M' remmingwerk 
langs den kaaimuur van de spoorweghaven te Fijenoord. Inl. bij den 
waarnemend eerstaanwezend-ingenieur hij de S.S.'te Rotterdam. Aanw. 
3 en 4 Juni, te 11 uren. Raming ƒ 28,500. 

/.ui fen. te 2 uren, aan het bureau van den sectieingenieur der S.S. 
M. .1. v. boyl: het in '84 uit te voeren onderhoudswerk op de lijnen 
Arnhem—Deventer, Zutfen—Gronau, en Almeloo—Salzbergen, in 22 
pereeelen. Aanw. resp. 3, 4, 5 en 6 Juni. 

W a g e n i n g e n , te 2 uren, door het college van de Vier Gilden vau Wa
geningen, bij R. J. Bisschop: het bouwen van 2 hoerenhuizen aan de Berg
straat. Inl. bij den architect S. Bitters. Aanw. 7 Juni, to lO'^ uren. 

D o n d e r d a g , 1 2 J u n i . 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het herstellen en verbeteren van de 
Rijkszee- en havenwerken op Marken. Inl. bij den hoofdingenieur, te 
Haarlem en bij den ingenieur llnogcnboom, te Hoorn. Aanw. 5 Juni. 
Raming /' 8300. 

E l k u r g , te 1 uur, op do Polderkamer van Oosterwolde: de heistelling 
en verzwaring (deels met steenglooiing) van het 2e gedeelte van den 
Zomerdijk. Aanw. II Juni. 

A m s t e r d a m . te 3 uren, door de Amsterdamsche Galerij maatschappij, 
in De Roode Leeuw: het houwen van 10 woonhuizen en een hoek-
gebouw met passage, langs het Oosteinde, aldaar. Inl. hij den ingenieur-
architect A. L. vau Gendt. aldaar. 

V r i j d a g , 1 3 J u n i . 
Z e e l s t , te 10 uren, door burg. en weth.: het verhouwen der onder

wijzerswoning en het vergrooten ran de school Ie Zeelst. 
Z w o l l e , te 12 uren, door het ministerie /an waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best : lo. het doen van eenige heistellingen aan 
de brug over de Steenwetering en het aanbrengen van eenige buiten
gewone voorzieningen, ten behoeve van de instandhouding van den 
Rijksweg Zwolle—Meppel. Inl. bij den ingenieur Labrijn, te Zwolle en 
bij den opzichter Dijk, te Meppel. Aanw. 10 .luui, te 12 uren. Raming 
f 4670; 2o. het herstellen vau buitengewone schade, door storm aan
gericht aan de verdedigingswerken der wegen iu de Wanneperveensche 
en Giethoornsche plassen, nabij Meppel. Inl. bij den ingenieur Labrijn, 
te Zwolle en bij den opzichter Dijk. te HeppeL Aanw. fi Juni. Raming 
f 3240. 

' • • H a g e , te 1 uur, door het ministerie van watent enz.: het houwen 
van eene verdieping op het postgebouw te Zwolle, ten behoeve van de 
Rijkstelegraaf, en het onderhouden en herstellen van het post-en-
teïegraafgebouw met directeurswoning, van den dag der goedkeuring 
van de aanbesteding tot 31 Maart '87. Inl. bij den Rijksbouwmeester 
in het Le district, te 's-IIage en bij den opzichter J. W. van Oort, te 
Zwolle. Aanw. 6 Juni, te 10 uren. Raming / 11,000. 

Z a t e r d a g , 1 4 J u n i . 
U t r e c h t , to 2 uren, aan het gebouw van het prov. best.: het uit

voeren van eenige vernieuwingen en heistellingen aan de Memorie
goederen te Montfoort. Inl. bij den prov ingenieur en den prov. 
opzichter II. F. Verkerk. Aanw. 11 Juni. te 10 uren. 

M a a n d a g , H l J u n i . 
H e r g e n - a p - Z o o m , te 1 uur, door burg. en weth.: het bouwen 

eener Rijks-hoogere burgerschool met gyinnastiekgebouw en conciërge
woning, aldaar. Aanw. 11 Juni, te 11 uren. 

D i n s d a g , 1 7 J u n i . 
t.oil-heni te 10 uren, op het hureau der genie; lo. het herstellen 

van de poort en het daaronder gelegen riool te Loevestein (op tarief'. 
Raming f 2500; 2o. het verrichten van verschillende heistellingen aan 
het oflicieishuis en de magazijnmeesteiswoning te Loevestein. Raming 
/ 2700. Inl. bij den eerstaanwezend-ingeiiieur, te Goriehem en bij den 
hoofdopzichter van fortificatiën, te Woudrichem. 

H o o r d p l a a t , te 3 uren, in de directiekeet van den lloofdplaatpolder: 
het herstel, de vernieuwing en het onderhoud tot 30 April '85 van de 
aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingwerken aan de waterkeering van 
den calamiteusen polder Hoofdplaat Aanw. 9 en 13 Juni, van 9— 
11 uren. 

W o e n s d a g , WH J u n i . 
' s - H a g e , te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz.: lo. het 

verrichten van heistellingen en vernieuwingen aan de Rijksrivierwerken 
op het Pannerdensche kanaal, den Nederrijn en de Lek, met het één
jarig onderhoud, in 4 pereeelen. Inl. bij de betrekken ingenieuis en 
opzichters. Aanw. 11 Juni. Raming: perc. I /' 10.000, perc. 2 f 5000. 
perc. 3 f 20,001», perc. 4 ƒ 29.200; 2o. het éénjarig onderhoud en herstel 
der werken van de Nieuwe-Maas, het Scheur en de Hartel, 
van 1 Juli '84—30 Juni '85. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen. 
te 's-Hage. bij den ingenieur Leemans, te Rotterdam en bij de betrok
ken opzichters. Aanw. 11 en 14 Juni. Raming jf 37,230 ; 3o. het hou
wen van 2 wachterswoningen aan de Otterloosluis, onder de gemeente 
Sliedrecht, behoorende tot de werken der Merwede en Killen. Inl. bij 
den hoofdingenieur Van Diesen, bij den ingenieur De Bruvn, te Dordrecht 
en bij den opzichter Baurner. te Werkendam. Aanw. U Juni. Raming 
ƒ 7250; 4o. het wegruimen der wrakken in den benedenmond van het 
Scheur, van het stoombaggorwerktuig no. 5 en het stoomschip »HuntcliiT'. 
Aanw. 11 en 14 Juni, te 12 uren. Raming ƒ 60,500. 

' s - H a g e , te 12 uren, door het ministerie van waterst, enz., ten 
dienste der Staatsspoorwegen: het maken van gehouwen en inrichtingen 
op de stations West woud. Hoogkarspel en lïo ven karspel, en van 12 
wachters won ingen, ten behoeve van den spoorweg Hoorn—Enkhuizen. 
Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur bij de Staatss|ioorwegen, te Hoorn. 
Aanw. 10 en 11 Juni, te 11 uren. Raming ƒ 237.960. 

H a r e n d r e c h t , bij den voorzitter van het waterschap De Koedoojl, 
G. Barendregt Gz.: de levering, op keur der directie, van 2000 HU 

D E O P M E R K I-: lï. 

machinekolen, in de kolenbergplaats van het stoomgemaal »Jan Baren
dregt Gz.", aan de Heidschestuis, onder Pernis. 

D o n d e r d a g , I V J u n i . 
H a a r l e m , te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best: lo. het aanleggen en herstellen van 
hoofden op het noordei-strand van Vlieland. Inl. bij den hoofdingenieur, 
te Haarlem en den ingenieur Hoogenlroom, te Hoorn. Aanw. 12 Juni. 
Raming / 59.500; 2o. het verrichten van metselwerken eu het opbreken 
en leggen van een gedeelte spoorbaan op de beide havenhoofden te 
Urmiiden. Inl. bij den hoofdingeniem. te Haarlem en bij den ingenieur 
Blom, te Amsterdam. Aanw. 12 Juni. Raming /' 41,000. 

V r i j d a g , 2 0 J u n i . 
' s - l l a g e , te 1 uur, door het ministerie van waterst. enz.: het 

onderhouden en herstellen van de post-en-telegraufgehoiiwen te Hoorn. 
Eukhuizen. Wormerveer, Zaandam, IJmuiden on Monnikendam, van den 
dag iler goedkeuring van de besteding tot 31 Maart. '87. Inl. bij den 
Rijkstwuwmeester in het 2e district, te 's-llage en bij den hoofdop
zichter voor de Landsgebouwen O. D. Wijndels de Jongh,'te Amsterdam. 
Aanw. resp. 10, 11, 12. 13 en 14 Juni. Raming: pore. 1 f 2H.0, j>erc. 
2 ƒ 1470, perc. 3 ƒ 2790, perc. 4 f 990, perC 5 /' 1251), perc. 6 / 945. 

M a a n d a g , 2 3 J u n i . 
. M a a s t r i c h t , te 10 uren, door het. ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het maken van een watervrijen weg 
langs de noordzijde van- en hot verhoogen der Veldbrug over het 
voedingskanaal der Zuidwillemsvaart, bij Maastricht. Inl. bij den hoofd
ingenieur in het 7e district en den ingenieur Bekaai, beiden tè Maastricht. 
Aanw. 16 Juni. Raming / 4150. 

' s - l l a g e , te ll ' /j uren, door het ministerie van 
het gebouw van het prov. best.: het bestorten vau den oever langs den 
Zwartewaalschen zeedijk aan de Nieuwe-Maas, behoorende tot de 
zeeworken in Zuidhollaiid. Inl. bij den hoofdingenieur in het 10e district, 
te 's-Hage, den ingenieur in het zuidelijk arrondissement van het 10e 
district, te Brielle en den opzichter Knoremun. te Nieuweiihoorn. Aanw. 
16 Juni. Raming f 5000 

D i n s d a g , 2 4 J u n i . 
G r o n i n g e n , te 12 uren, door het ministerie van waterst. ei 

het gebouw van het pr 
den oostelijken boord van 
Statenzijl. en het herstellen van 
palen. lui. bij den hoofdingenieur 
Bauer, allen te Gronin 

i i / . . aan 
best: het doen van eene \oorziemng aan 
t langs de A strekkend jaagpad bij Nieuwe-

le buiten die zeesluis aanwezige vloed
den ingenieur en den opzichter 

Aanw. 17 Juni. Raming ƒ 3600. 

V l l a g r , te 
dienste der Staatsspoorwegen. nn M U M H <•• .—«..-•• — - - - - - • 
liövèldinuw er lln.ail.rug vnnr .dulibclspoor over hei fcÉMMlrt 

M n c i i M l i i g . Ï 5 Juni . 
12 uren. door liet ministerie van waterst. enz... ten 

het maken en stellen van den metalen 

hij den eerstaanwezend-ingenieur, te 
Goriehem. Aanw. 17 en 18 Juni, te 

(s|ioorweg Dordrecht—Eist), lui. 
Arnhem en den sectieingenieur, te 
11 uren. Raming f « ,000 . 

t Y i . i - i i s . l i > * . ï J u l i . 
• - • l a g e , te 12 uren. door het ministerie van waterstaat enz., t. i , 

dienste der Staatsspoorweg 
van liet station Dordrecht 
eerstaanwezend-ingenieur. te Arnhem 
dracht Aanw. 24 en 25 Juni, te 10 ur 

et maken van werken tot uithreiding 
(spoorweg Dordrecht—Kist). Inl. bij den 

den sectieillgenicur. te Dor-
Haniing ƒ 124,000 

A F L O O P 
VAN 

AANBESTEDINGEN 
( . r o o i l i j . " " 10 Mei: 

/' 4135 
• 4i:i5 
II t w o 
II t w o 
,, 3KK5 
i. 3774 
• 3589 
ii 3580 
• 3544 
,i 3407 
» 3447 
>i 3435 
» 3368 

. —, 
behuizing in eigendom behonrendi 
Meihuizen, onder beheer van den 
Nijhuis: ingek. 13 bilj., als: 

O. Nanninga. 
J. de Vries, 
A. de Vries. 
K. lïerkenhosoh. 
L. Oldenliurgcr. 
L. Mulder, 
D. S. Diddens, 
G. Meulink. 
C. Peters. 
G P. v. Erp. 
H. J. L Walker, 
H. de liaan, 
E. VV. Wietzema, 

Gegund nan H. J. L. Walker. 
N i e u w . t i e l . 10 Mei: het verbouwen der 

onderwijzei-swoning en het maken van een nieuw 
schoolgebouw; aangenomen door Alir. Luteijn 
Pzn., te Nieuwvliet, voor f 11.805. 

P o o r i u g a a l . 23 Mei: het houwen eener 
bnuwmnnswoning. schuur enz., voor E. Verhoef, 
onder beheer van den architect L, van den 

Na n . . . i e n i 24 Mei: het bouwen van twee 
kamers en een kelder achter het woonhuis van 
.1. B. van Acker, aldaar, onder beheer van den 
architect A le Clcrcq, te Kruiningcn; ingek. o 

verbouwing der | j ' 1 ^]?, . ; u . Kruiniiigen, 
A. Goedemoiidt on C. 

ilansweerd, 
idem 

Kruiniiigen. 
Ilansweerd, 

... aan W. 
architect G. 

/• 1609 

1605 
1600.50 
1500 
1387 

Hoonaard, te Abbenbroek 
0. Vrijhof, 
II v. d. Griend. 
F. Roiniian, 
M. Bosman, 
A. Winnaar, 
J. Meiboom, 
P. Onilerdelinden 
W. Wamaar, 
C. Knecht, 
R. 1*III maat 

ingek. 10 bilj.. als: 
te Roon, / 7700.20 

lleinenoord, • 7690 
Roon, « 7 6 1 5 
idem • 7580.50 
l'oortiigaal, » 7000 
Hoogvliet, . 6000 

idem i 6752 
idem • 6680 
idem n 6677 

J • Poortugaal, » 6549 
M i d d e l b u r g , 24 Mei: voor den polder Wal

cheren: lo. het in de Zuid- en Wostwatoringen 
maken vnn eenige werken tot afvoer van zout
water; minste inschr. was .1. van der Hoek, te 
Middelburg, voor f 3778. 

2o. de gewone onderhoudswerken aan de vier 
wateringen van den polder; minste inschrijvers 
waren: 

a. Noordwatering. J . Verkuijl Quakkclaar, te 
Vlissingen, voor / 36,333 ; 

6. Oostwatering, J. de Rijke Jz... te Stavenisse. 
voor ƒ 2730; 

c. Zuidwatering, J. de Rijke Jz.. voor / 5260. 
d. Westwatering, H. Hage, te Middelburg, 

voor / 5890. 
V Y i l l i e l m l n a d . r p , 24 Mei: het herstel, de 

vernieuwing en het onderhoud tot 30 April '85 
r a n de aarde-, kram-, rijs- en steenglooiing
werken aan de waterkeering van den calami
teusen Oostbevelandpolder; ingek. 6 bilj., als: 
P. v. d. Berge, te Kolijnsplaat, ƒ 2200 
P. Verburg, » idem 
J. Bruggeman, i Ilansweerd, 
J. de Jonge. Ï Riezelinge, 
A. v. Popering. » Bruinisse, 
C. de Wilde, » Kattendijke, 

Zaamslag, 24 Mei: het herstel, de vernieu
wing en het onderhoud tot 30 April "85 van de 
aarde-, kram-, rijs- eu steenglooiingwerken aan 
de waterkeering van de calamiteuse Margareta-, 
Kleine-lluisens- en Kendrachtspolders; aange
nomen door J. Verkuijl Quakkclaar, te Vlissingen, 
voor ƒ 12,120. 

Koch. 
.1. .1. Poleij. 
L. v. Verre, 
J. M. Lammerde, 
gegund. 

N i j m e g e n , 26 Mei: dc uitvoerieg van verf
werk aan gebouwen, kunstwerken en verdere 
inrichtingen langs lijnen der Staatsspoorwegen, 
in 4 jierceelen: 

perc. 1. lijn l'trecht—Geldermalsen: ingek, 4 
bilj., als: 
M. H. Eijsvogel. tc Drumpt. f 2503.59 
W. Gestel, » Woerden. '. 2469.20 
P. W. v. Hattum. » Tuil. » 2371.64 
J. .1. Poth, » Utrecht, . 2287.14 

perc. 2. lijn Arnhem—Nijmegen (hierin be
grepen 115 M 1 driemaal oliën op het 3e peie.); 
ingek. 3 bilj.. als: 
M. H. Eijsvogel, te Drumpt. ƒ 933.365 
F. Siinuielink, » Arnhem, » 883.56 
J. H. Everts, o Nijmegen. n 579.11 

pei-c. 3, lijn Eist—Geldermalsen; ingekomen 1 
bilj., van li. van Boek, te Kesteren. ƒ 155.26 

perc 4, lijn Tilburg—Nijmegen; geen biljetten 
ingekomen. 

Applngedam, 26 Mei, lo. het aanleggen van 
de nieuwe algemeene begraafplaats; ingek. 3 
bilj.. als: 
D. Bos, tc Appingedam, ƒ 849 
L Gcerdes, » idem » 750 
A. de Vries, i Tjainsweer, n 659 
niet gegund. 

2o het afsluiten van- en het bouwen van een 
lijkenluiisje op die aan te leggen begraaf plaats: 
ingek. 5 Ui If., als: 
A. Dnnga, te Appingedam 
.1. Crone, » idem 
II. Nieland, » Wirdum, 
A. de Vries, • Tjainsweer. 
K. Hurema. » Solwerd, 
gegund. 

Gr.ningen, 26 Mei: het bouwen van een 
gebouw bestemd voor stalling, wagenhuis en 

I fabriek, in het Klooster. voorJ. Kranenburg, te 
Groningen, onder beheer van den architect J. 

I F. M. Scheepers; ingekomen 10 bilj.. waarbij 3 
1 van on waarde als: 

te Groningen 
» idem 
ii idem 
• idem 
ii idem 
. idem 
. idem 

perC 3, 5000 KG. geel was; minste inschr. 
was I*. Wee. te Helft, ii ƒ 1.67 per KG.; 

perc. 4. 25,000 KG. roodkoper iu blokken; 
minste inschr. waren II. de Heus & Zn„ te 
Rotterdam, a ƒ 74.511 per 100 KG. 

Krwllngcn', 26 Mei: het onderhond van-, 
benevens de vereischte li-verauties aan de ge
bouwen, bruggen cn verdere werken van den 
polder Kraliugeii; minste inschr. was 1'. van 
Linsrhntt'u. le Kralingcn. voor /' 898. 

Alknisar. 20 Mei: het bouwen eener uit-
watcringsluis voor den Raaksmuatsboezetn van 
Geestnieramliucht. in den zeedijk van den Groot
wilder, benoorden Aardswoud; ingek. 12 bilj..als: 
tï. Vlot Gzn.. te llardinksveld, j 81,500 

Kolhorii. 

Nijmegen, 
Helder. 
Monnikendam. 
Amsterdam. 
Strijcn, 
Kolluirn, 
Heerde, 

i Helder, 
. Strijeii. 

Meiieinblik 

78,860 

» 78.700 
II 75.600 
,i 75.100 
II 74.4S0 
II 73,912 
II 73,585 
. 72.400 
» 71,850 
. 71,400 

69,415 
Mei: het herstellen cn ver-

H. IJinmels, 
J. Limpem, 
J. Cortenraad, 
.1. Schenk, 
Raming 

ii 2191 
» 2190 
ii 2136 
, 2035 

1990 

H. v. d. Nap, 
Ph. Hendriks, 
A. Sehreuder, 
E. Wietseina. 
J. I. Toesinan 
E. Peters, 
G. Meulink, 
gegund. 
Ongeldig: J. Ibeling 

ƒ 1395 
» 13(10 
» 1185 
II 1098 
I. 986 

ƒ 11.443 
II 11,297 
II 10,370 
ii 10,354 
> 10.148 
II 9,926 
» 9.779 

J. Schrcudci 
.1. J. Bekker,'l.ent cn 

A. D. v. Setors& Co.. 
Gebr. Klein, 
('. Dlankcvoort. 
.1. Kooij. 
W. hummers. 
M. W. Schreuders. 
P. v. d. Koolwijk. 
G. Moorman, 
J. v. d. Nadort, 
H. Pool, 

Maastricht. 2, ... 
nieuwen van vloeren, plafonds, privaten, daken 
en dakgoten ran militaire gebouwen te Maastricht, 
onder het bel r der genie te Nijmegen ; ingek. 
4 bilj.. als: 

te Maastricht ƒ 8150 
II idem |> 8070 

i M -sen. » 8 0 4 6 
II Maastricht, » 7090 

,ng II 8000 
J. Schenk is als aannemer aan den Minister 

van Oorlog voorgedragen. 
N a a r d e n , 27 Mei: het verbeteren van sehoor

steenen van bomvrije gclmuwcn eu het her
stellen van poorten, prouekniiren en gemetselde 
doorgangen te Naarden: aangenomen door E. 
Wouda. te Naarden, voor ƒ 8 6 0 . Raming ƒ 1000. 

A m s t e r d a m , 27 Mei: ónder beheer van den 
architect J. W. Meijer: 

lo. het bouwen van 9 villa's te Hilversum; 
aangenomen door Mouw, te Hilversum, voor 
J 75.000. 

lo. het maken van eene lees/aal voor het 
Nederl. Isnicliotisch Theologisch Genootschap; 
minste inschr. was Geseling, voor ƒ 7680. 

lo. bet verrichten van timmer-, schilder- en 
stukadoorwerk in dc synagoge dor Nederl.-
lsraël. gemeente in dc Amstelstraat; minste 
inschr. was Janssen, voor / 4-tto. 

4o. het vergrooten van de stonm-iliamaiit-
slijperij van Reflie; aangenomen door D. Iloijink, 

Mei: lo. liet herstellen van 
te Goriehem »op t a r i e f * ; 

J. Haunt, 
H. de liaan. 

ƒ 11,989 
. 11,276 
» 9,282 

Helft, 26 Mei: de levering aan de artillerie
stapel- en constructiemagazijnen van: 

pert*. 1, 500 bcddingplanken no. 1: minste 
inschr. waren I'. Mouton en P. Murk & Co., te 
Delft, a ƒ 4.08 per stuk; 

perc. 2, 50 eiken ribben no. 1. 200 idem no. 
2; minste inschr. was A. Koolc, te Delft, resp. 
a / 12.98'/, cn / 10.M'|, per stuk; 

voor /' 11,500. 
U o r l r l . e m . 27 

heklceilingsiniircn 
ingek. 5 hilj.. als: 

beneden de prijzen 
vau liet tarief 

('. Muilwijk, Goriehem, 5 »/„ 
J. .1. Boller, idem B<;,•/, 
J. G. Ilorg. Woiiilrichem. 8 "ƒ„ 
I) Sizoo, Goriehem. 9 »/„ 
B. A. Kentie, Woudrichem, 10 % 

2o, het herstellen en vernieuwen van vloeren, 
bruggen, schotbalkeii en barrières te Woudri-
chem. te Loevestein en Fort aan den Uppol-
schedijk; ingek. 5 hilj., als: 

file:///oorziemng
http://lln.ail.rug
http://tYi.i-iis.li%3e*
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D. Si zoo, 
O. Muilwijk, 
M. v, (Jool, 
Ch. Veizijï Hz., 
.1. A. Kontio, 

te Giiriclicui, 
» idem 
» Woudrichem, 

idoin 
idem 

( E i J * IK» uitvoeren van leerwerken aan rein- Westei bovenschel! watermolen: ingekomen 4 
loOO1 mingswerken, bruggodekken enz., langs den bilj., als: ' , n ° L K O m t " * 
1638 | spoorweg van Rotterdam naar Breda, in twee T . Verhoeven 

perceelen: j . v . d . Dungcn, 
perc. 1; hoogste inschr. H. B. Hoes, tc Rot- I'. Rciinders 

terdiun, / 0.04»/„ per IP eenmaal toeren met " ' 
kooltei 

» 1497 
-i 1400 

Amsterdam, 27 Mei: bet stichten van ecu 
gebouw ten behoeve der Maatschappij tot Be
vordering der Bouwkunst, onder beheer van de 

architecten Schill en Haverkamp, tc Amsterdam; j metMosc îschc'teer; minste insclirT'du Viïn 
III _ I lv * > 1 I | . . . LI S . I sVia ftfi—nl^M i Af il AL171 l i e • P. S. Rijuierse, 
H. C. Dorlas, 
C. Krook en A. 

Oostmeijer. 
G. Woud, 
C. J. Maks ,lz., 
W. I.. I.eihhrandt, 
.1. Koster. 
Gebr. v. Berkum. 
Cruijll' en Schoulen, 

te Amsterdam, ƒ 38.890 
idem 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

» 35.989 

35.000 

3:1.9.11 
33,872 
29,980 

» 28.1)90 

k o o t t e e r , ' / 0.0b;,,i p e r M ' tweemaal toeren mei 
koolteer, cn f 0.1l»', 0 p e r M 1 tweemaal teerer 
met .Moscovische teer: minste inschr. A . d u \ 
tc Dordrecht, f 0.02'/, per M l eenmaal teeren 
met koolteer, ƒ 0.04'̂  per M' tweemaal teeren 
met koolteer. en 0.00*/, per I P tweemaal t e e r e n 
met Moscovische teer. 

j perc. 2; hoogste inschr. II. Langbroek, te 
» 34,443 i Hillesluis, ƒ 0.06 per M> eenmaal teeren met 
» 3:1,980 I koolteer: minste inschr. P. Niiinan. te Moerdijk, 

ƒ 0.025 per M* eenmaal teeren met koolteer. 
So. het ophoogen van 't perron, voorplein, pri-

vaatgehouwtje enz. op het station IJselinnndo; 
hoogste insriir. G. Wolzak, tc Dordrecht, ƒ2280; 

Botermans, te Gilze-Rijen. 

K. .1. Versteeg, 
gegund. 

te Deventer, ƒ 15,000 
» Schijndol, » 14.344 
» Valkenswcerd, » 11,626 
» Oosterbeek, > 10,999 

(•oor, 29 Mei: het bouwen van eene woning 
met bergschuur, aldaar, onder beheer van den 
architect Brink Evers, te Ellekum; ingek. 4 
bilj.. als: 

's-llagr, 28 Mei: lo. hot verrichten van her- I minste inschr L 
stellingen en vernieuwingen aan de Rijksrivier- 1 /' 14su 
werken op den Boveinijn en de Waal,' met het 4o. bet uitvoeren van heistellingen en i 
eenjarig onderhoud, in 3 perceelen: nieuwingen aan emnhngwerken. "brngge. 

jiere. I ingekomen 3 bilj.. als 
F. E Terwindt, te Pannerden. 
R. A. v. il. Bergh, • idem 
J. II. v. Hczewijk. » Uobit, 

perc. 2 iiigckomcu 4 bilj., als: 
F. E. Terwindt, te Pannerden, 
J. II. Iloijinek, » idem 
J. II. v. Hczewijk. » I.obit, 
II. v. Anrooy .lz., » Nieuwaal. 

perc. 3 ingek. 2 bilj., als: 
G. Spiering, te Gameren. 
II. v. Anrooy .lz., » Nieuwaal, 

2o. het leggen van een dam in den beneden 
mond van het Havclingeriliep 

ver-
lek-

f 9732 
» 9721 
» 9720 
» 9390 

ƒ 9581 

ƒ 24.900 
n 2:1,972 
« 23 929 

ƒ' 27.800 
» 27.617 
» 26.929 
ii 26,500 

ƒ 49,500 
18.8 0 

ken. gebouwen, afsluitingen enz. in den s|swirweg 
van Rotterdam—Breda, in 3 peiceolen: 

perc. 1: hoogste inschrijver P. Sliedrecht, te 
Mselmonde, ƒ 2700: minste inschr. F. W. de 
Wit, te Dordrecht, ƒ i951. 

perc. 2; hoogste inschr. .1. P. F. Krans, te K. .1. Ruiscli v. Dugtcren 
Dordrecht, /' 1975; minste inschr. II. [logons, te | A. J. Donk 

idem I 1283. 
perc. 3, hoogste inschr. II. Degens, te Dordrecht, 

/'297I; minste inschr. L. Botcriiians. te Gilze, 
ƒ 2497. 

Kotlerdiim. 28 Mei: het bouwen vaneen 
veteenigingslokaal met kasteleinswoning cn 

A. Mink, te Goor, 
W. Polman, • idem 
A. v. Wijk, » Steeg, 
F. Rietman, n Dicpenheim, 
gegund. 
Riming 

Arnhem, 30 Mei: het maken, leveren en 
stellen van sohoolmcubelen; ingek. 6 bilj., als: 
A. Jas, tc Arnhem, ƒ 4830 
J. v. Toll, ii idem » 4195 
H. v. d. Sand, » idem » 4100 
A. & N. W. v. Daalen, » idem » 3884 
G. I.icfling. » idem • 356» 
W. A. R. Kok, » idem » 3545 

V l e u t e n , 30 Mei: het bouwen eener dokters
woning, onder beheer van den architect Alh. 
Nijland te Utrecht; ingek. 19 bilj., als' 
li. II. Vermeulen, te Utrecht, 

II idem 
• idem 

,, , • °P den rechter- aanhooren, op een terrein aan den [Inker 
oever dor Boye.-Mo. wede onder de gemeente i Maasoever hi het Katendreehtsclie e'r ",,,r 
llardinksveld; mgek. 10 bilj., als: U ( , R„ei-e„-Ze,lveree„iging lie Maas. onder be-

J «l7,r\\ . v " " :1|chiteet A. van Alnevden van 
" Kr?I "".vin Dz.; ingek. 16 bilj., als: 

A. Gelderbloin, 

T. Volker Os., 
J. lullen. 
L. A. v. Haafteii, 
G. J. Mol. 
W. Volker, 
J. Sehreuder Pz., 
G. Vlot Ge, 
L. v. d. Heuvel, 
C. v. d. Plas, 
II. Dubbeldam, 

te .Sliedrecht, 
ii Grave, 
ii Sliedrecht, 
l Kuilenburg, 
o Sliedrecht, 
» Hardiuksveld, 
ii idem 
» Werkendam, 

ii 9,600 
ii 9.569 
» 9.510 

9,498 
9.400 
9,300 

» Harilinksveld, » 9,200 
ii Gorichem, » 9.199 

80. het verrichten van graaf- en baggerwerk 
tot verruiming van de Dortsche Kil langs den 
rechteroever dier rivier, en het verdedigen van 
dien oever, onder de gemeente 's-Gravendeel; 
ingekomen 4 hilj., als: 
T. Volker, te Dordrecht, /' 34,700 
G. Goedbirt, » idem i 32,400 
1.. A. v. Haatten, » Sliedrecht. » 31,780 
A. Volker Lz., » idem . 31.500 

f 12,780 
» 12,446 
.1 12.440 
i> 12,399 
» 11,MO 
» 11.850 
ii 11,650 
• 11.498 
» 11,3110 
» 11,185 
ii 11.022 
ii 10,909 
» 10.239 
» 9.735 
. 9.600 

Kampen, 28 Mei: bet verbeteren van het 

J. Staat, 
j. c. Muur en, 
A. G. Sondenicijer, 
W. I. v. Dort, 
Noman Ketelaar, 
P. Bleijenbiirg, 
W. L Helmer, 
A. l.iHiijmans, 
B. Honijkaas Sc Zn.. 
C. v. Gelder, 
J. Dura. 
II. J. Heiman & Zn., 
Muller & Dl talg teevee Fortuijn, 
M. M. Lourens, 

het verdiepen van het grootschoopvua"t- 1 privatenstclsej iu de kazerne te Kampen, onder 
aan het boveneind van het Sel • boven "e d l ' 1 ' 8''",e t e Zwolle; ingekomen 6 

G. .1. Bruggink Gz.., 
K. A. v. d. Berg, 
W. v. d. Werf, 
.1. S. v. d. Werf, 
W. Fransen, 
D. Bruggink Gz., 
Raming 

ƒ 998 
• 987 
.. 933 
• 1)30 
» V/4 
» 893 f 1000 

4c 
water aan het boveneind van het Scheur, hoven i, 
de Vergulde Hand; ingek. 4 bilj.. als: 
C. Ikis Az., te Sliedrecht. /' 149.C00 
A. Volker l.z... Sliedrecht 

en P. A. Bos, » Uoricheta, » 148 000 
A. I.. v. Wijngaarden Uz , ii Sliedrecht, » 145.450 
M. ('. de Jong R.Mz.., » idem » 140.9001 

5o. de vernieuwing van een gedeelte van het 

In^k-'fbi'lj., ais^"
 üadn,K'ik^'-" °~**>\ Inschnjvingsbiljet no. 3 niet geldig. 

W. Volker, ' te Sliedrecht, ƒ 8840 1 Zwarteuaal , 28 Mei: bet verbouwen en 
M Vissers, » Drunen .. >,7<)0 vergrooten van dc bestaande school en verhete-
J. v. Tuvl G.Rz, • Heusden. . 8632 van de onderwijzerswoning; ingekomen 8 
J. J. v. (bondolle, » idem » 8456 ["Ij., als: 
II. .1. D e k k e r s , » Baardwijk. ,, 8394, ''• M - U ( ' w n i j n e , 

Kalterdam. 28 Mei: de levering van 12.000.000 g ««wtdiik, 
KG. Engelsche gaskolen, ten dienste der ge- >'• »• »• Houwen, 
meentegaslabriek aan den rechter Maasoever, is Stans, 
gegund aan de lirtna W. Doven & Zn., te Rot- '•• de Vos, 
terdain, New-Peltoii Main, ii / 6.84 |icr 1000 KG. w - »'• Leeuwen. 

A m s t e r d a m , 28 Mei: lo. het verrichten van , o e Neef, 
eenige onderhoudswerken aan gebouwen, be- Stans, 
stralingen, walmuren en beschoeiingen op 's Rijks 
werf en op de geschutwerf, aldaar: minste 
inschr. was L. C. Sehaade, te Amsterdam, voor 
I 7986. 

2o. de levering van grenen ribben; minste 
inschr. was M. Ilcijdeman, te Zaandam, voor 
f 764.80. 

So de levering van grenen en dennen delen; 
minste beschrijvers waren Eindhoven & Zn., te i D. A. Sehretlon, Leiden, 
Zwolle, voor ƒ 1239. L. J. Enthoveii & Co., 's-llage, 

K a l t e r d a m , 28 Mei: lo. het uitvoeren van '" 
verfwerken aan gebouwen enz. langs den spoor
weg Rotterdam—Willemsdorp, in één perceel; 
hoogste inschr. was M. II. Eijsvogel te Ruinpt, 
ƒ 0 . 3 0 per M' tweemaal hiiitenverfvverk, /'O39 
per M 1 driemaal buiteiiverfwerk. / 0.38 per M l 

tweemaal binnenverfwerk; minste inschr. B . M. 
Hoeks, tc Dordrecht, 0.163/, per MS tweemaal 
bnitcnverfwerk, ƒ' 0.39 driemaal buitenverfwerk, 
ƒ 0.163/, tweemaal binnenverfwerk. 

G. Beniner 
S. v. Soest, 
A. v. Soest, 
II. Mijksenaar, 
A. W. Sikkel, 
.1. II. de Borst, 
I. .1. Fokkink, 
A. C. Willeinsen, 
J. Krap, 
J. v. Schaik, 
J. v. Osnabruggen, 
M. C. Krommenhoek. 
A. v. Selms, 
F. W. v. d. Heuvel, 
W. v. Ingen, 
F. Koren, 
gegund. 

» idem 
') Mijdrecht, 
» Koek enge, 
» Utrecht, 
» idem 
» idem 
» idem 
I Vreeswijk, 
» Utrecht, 
" idem 
» Harmeien, 
» idem 
» Woerden, 
» Utrecht, 
» Bodegraven, «5174 
» Vleuten, » 4977 

ƒ 7700 
» 7629 
» 7024 
ii 6989 
ii 6463 
» 6363 
» 6200 
i 6135 
» 5998 
» 5995 
» 5891 
» 5845 
» 5547 
» 5510 
• 5495 

5485 
5354 

te Nieuwenboorn, ƒ 14.620 
ii Nieuwcsluis, • 13.100 
» Heenvlict, • 12,995 
» Oostvoorne, » 11.856 
ii Zwartewaal, » 11,793 
ii Hellevoetsluis, * 11.68» 
ii Brielle, » 11,689 
» Oostvoorne, • 11,495 

' s - H a g e . 29 Mei: de levering van den metalen 
bovenbouw voor een brug met drie spanningen 
voor gewoon verkeer voor den dienst der water
werken van Deiuak (Bestek lett. E); ingekomen 
11 hilj.. als: 
II. Dalhuisen, Kampen, ƒ 21.366 
Maschhienhuu Actiën-Gesellschaft, Essen,» 19.760 
Gutellnlliuir.gshiitte. Oberhausen II, » ls.500 

» 17.87» 
» 17.816 
» 17,175 
i> 16,580 

Union, Dortmund, 
A. & V. Halot, Leuven, 
Société Anonyme de t r a r a u s Dyle & 

Bacalan Parijs . 15,417 
Veuve Alphnnse hrederix, Luik, » 14.990 
Nicaise & Delcuve, La Louviëre, » 14 640 
Eisenwerk Herbom (II. Keifenrath & 

Co.,) Herborn. „ 12500 
Bahatel, 2» Mei: de verbetering van de rivier 

dc Kecrsop tusschen de uitmonding en den 

B IJ V 0 E G S F. I. 

D E O P M E E K E E 
van ZATERDAG 7 JUNI 1884. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 

Rotterdam, in hot Timmerhuis: het uitvoeren van verfwerken aan 
gebouwen, bruggen enz. tier gemeente, in 1H perceelen. 

W a e t i f t r l a g . I I J u n i . 
' « - H a g e , te 11 uren, dooi- het ministerie van waterst. enz.: lo. het 

maken van 5 dwiirskribben onder de gemeente Ingen (Gelderland), aan 
den linkeroever van den NVderrijn, tusschen de li i lm neten-aaien 5fi en 
57- lnl. bij den hoofdingf-nieiir Van der Toom. te 's-llage. den inge-
nieui- ('avteiidijk, te l'treeht en bij den opzichter Doeree, te Wageningen. 
Raming /' l2.<KXh 9a het verrichten van werken tot uormali«eeriug 
vun do Waal, onder Meinmel en Milhgen iprov. (ielileiluudi, tusschen 
di- kiloriieti-rraaien Ü en 18. lid. bij den hoofdingenieur Van dor Toorn, 
te VHage en bij den ingenieur Sttetieker. te Nijmegen. Raming 
/' li0,70a 

liordrerht, te II un'ii. bij ,T. ('. van «lor Horst: het afbreken en 
wederophouwen vai n pakhuis met bovenwoning in de Augustijnen-
kamp no. 10. lnl. hij den bouwkundige W. C. van Rije, Albert-Ouyp-
sinjje], aldaar. 

\ tn «d (erii .tin te ll'jiiren. tloor de directie dor Koninklijke Chemische 
fabriek, aan baai1 kantoor: het auioveeren van 5 perceelen. het bouwen 
van een nieuw perceil. en eenige verdere werken, aan tie fabriek te 
Uithoorn. Aanw. te rithonrn. 10 .luni. te 11'., uren 

' t i - H a g e , |e 12 uren, door hot ministerie vnn vraterstaat enz., ten 
lienste der Staatssp<»orwegen: het wijzigen van M' lemmiugwerk 

ka.iimuur van de lû ooi'wegriaven te Rwnnord. lnl. l>ij den 

I T. C. van derSterr te Hoorn.'Kaming: | 7 ^ J J w n d
 ^ " ^ ^ ^ v f Z e n d - i n g e „ r bij ,|o S.S. to Rotterdam. Raming 

in het bureau van den sectieiiigenieur der S.S, 

ikimkeis le soon. i dienst 
m dorp, to I uur. doorbuig, en weth.: het vergrooten. verliet,-reu ( | . m j r s 

lei-stellen iler scholen en ondet wijzei sw-aiingei! in do gemeente w i w r l 

H a a n d a j c t 1> J u n i . 
'n-Hage. te I I 1 . uren, dom- het ministerie van binnen), zaken, aan | 

het gebouw van het prov. bost.: het onderhouden van- en het doen 
MUI eenige herstellingen en ,\ertiieuwingeu aan de gehouwen der Rijks
kweekschool voor vroedvrouwen te ({otterdam, van den dag dei- jjued-
keuring van Je bestelling tot :,\ Doe V». lnl. bij den Itijksbouwkundige 
voor de onderwijsgebouwen en hij den hoofdopzichter K. de Door Hz.. 
it Leiden. Raming ƒ SKÖO. 

Venloo. te 12 uren. op het bureau der genie: het bouwen van eene j 
portierswoning bij het hospitaal te Venloo, onder het beheer tier genie 
te Nijmegen, lnl bij den opzichter van fortificatiën te Nijmegen. lui. | 
bij don opzichter van fortilieatiën, te Venloo. Raming f ;>00. 

(kroningen, te 12^ uren. door burg. eu wetb.: lo. het bestraten 
van den toegangsweg naar «Ie spuorwoghalte buiten de voormalige , 
Khbingeponrt; 2o. het dempen van d<' aanwezige sl<H»t ten westen van I 
den Korreweg, en het leggen van een buisleiding met zinkputten, 
a'daar; 3o. het leveren van 200,000 stuks provinciale (ironinger bak-
steeiiklmkei-s le soort 

K a ti 
en he 
Ransdni'i 
perc. I. ƒ 18,1801 perc. 2, ƒ 11,420. 

WoHlerlWek. to 1 uur, door het R. K. kerkbest., bij H. Geutjes: het 
bouwen van eene kerk met toren enz. Inl. hij den architect A. Tepe, 
te l'treeht. Aanw. 2 uren vóór de besteding. 

I l l e t e r b r u g . te 1 uur. bij .1. Koutten: het vertimmeren en vergrooten 
van zijn hoerenhuis, aldaar 
den architect S. S. Hof'stra, te Assen. 

Kim' Hlieu v c l . te .1 uren. door het R K. kerkbest.. 
Erven II. J. ('omvi-nhorg: het bouwen der scholen nu 
het bestaande liefdegesticht, aldaar, met bijlevering der materialen 
uitgenomen metselstoenen. Inl. bij den architect Leo (Jojjaerts, *-
Tilburg. Aanw. te II uren. 

A p p l n f i e d a n s , te B uren. door burg. en weth.: het bouwen van eene 
onderwijzerswoning te Opwierde. Aanw. te 10 uren. 

AmMerdam i het bouwen en vergrooten van perceel no. 47 op het 
Waterlooplein. Destek en teekening liggen café-Plantage, Muiderstraat. 

Zutfen. door W. Meijerink: de verbouwing van liet buis, wijk E 
2€J2, eu eenige bijkomende werken aan de daarachter staande 2 woningen, 
hoek Kor te-Reu kerstraat en Naad zak, aldaar, lnl. bij den architect .1. 
G. Meilink. 

I H n f t d a g . 10 J u n i . 
M - l t o s t i i , te 10".. uren, door het ministerie van binnen), zaken, aan 

het gebouw van het prov. best.: bet onderhouden van- en het doen 
•enige vernieuwingen en herstellingen aan de gebouwen dei-Rijks-

et de levering der materialen, lui. bij 

in het Hotel-
aanhooren aan 

te 

van « X S H . » 

kweeksi'hool voor imdorwijzers aldaar, van den dag der goedkeuring 
van do aanbesteding tot .'II Dec. '85. Inl. bij den ttijkshimwkundlge 
voor de onderwijsgebouwen en bij den hoofdopzichter \ \ . II. Sclioonhein. 
te Utrecht. Raining /' rt 150. 

Aiiottertlaiu. te ;l uren. door ('. Alberts, in De Roode Leeuw: het 
sloepen van een bestaand-, en bouwen, met de daarhijbohooronde 
leverantie, van een woonhuis, in de Xieuwe-Loliestraat. aldaar, lnl. bij 
den architect N. Kranekon, llareiulszstraat 70 aldaai. 

OlKt. te 11 uren, door buig. en weth.: het vergrooten van de onder
wijzerswoning te Welsuui door aantrekking van een gedeelte der oude 
school en het gedeeltelijk afbreken van die school. 

Helft. te 12 uren. door den directeur der urtilloric-slapol- en con
struct iemugazijuen: de levering van beddingplanken, grenen ribben 
en gestookt pek, ten behoeve dier magazijnen. 

*eliieriam. te 12 uren, door burg. en weth : het maken van 
een ba/altkade voor aanleg \an Stnmrihnoteu aan bet Westerhaven
hoofd, aldaar, ter lengte van 100 M. met talud van 5 M. 

KrHt (bij Eindhoven), te 12 oren, bij Wed. II van de Sande: het 
bouwen van ecu nieuwen kerktoren bij ae R. K. kerk, aldaar, lnl . bij 
den architect <\ We' er, te Roermond en bij het kerkbest. Aanw. il 
Juni. te 5 uren. 

sneek, te I uur, door het dijkshest. van Wijmbritseradeels c. a. 
Contributie-zeedijken, bij I). Ktipnus: het. verhoogen en verzwaren van 
den Oosterdijk en het gedeeltelijk verbolgen en verzwaren van .den 
Nicuwlandcrdijk, samen lang lOtïO M. lnl. bij tien ilijksop/.icner Dijkstra, 
te Si'huileiihurg, bij llindeloopen 

M ;i t r oordi 11 te uren, in hot logement van Jan Francis Adriaan 
sens: lo. het verhoogen van de dijkskruiu. en het onder eene helling 
van 4 op 1 brengen van let hu'tendijksbolimp van den zeedijk, tusschen 
de dijkpalen 0 en fi, over 585 M. lengte; 2o. net verbeteren van steen-
plimimg. tusschen de dijkpalen 18 en 10, over Ïi0 If. lengte: 80. het 
ondertiitbreiigen van den voet der steenglooiing tusschen de dijkpalen 
26 en 28. over 47.40 M. lengte; 4fX het vervangen van oud rijsbeslag 
door steenglooiing aan de noord-en de zuidzijde van hot oude hoofd, over 
60 M. Iitigto; 5o. het verbeteren van zandkist. tOSSChen de ilijkpalen 04 
en 68, en het maken van zandkist. tusschen de dijkpalen 70 en 75, over 
3-'0 M. lengte; Go. het maken van ir>0 M*. gloniing van zuileubazalt, 
dik :J0 rM. op Waalpuin. en 2*10 M 8 idem op voorhanden puin; 7o. idem 
van WO M 8 glooiing van gesorteerde Doorniksche steen op Waalpuin, 
en 125 M* idem tip voorhanden puin: 80. idem van 240 M 3 glooiing van 
VoariMUiden Doonüksche steen op Waal puin, en 200 M 3 Vilvoordsche 
gl'K)iiiig herzetten; iio.— l;!o. het leveren van vorschillenilo materialen, 
alles ten dienste van het calamiteuse waterschap Wal/oorden, 

Zutfen. te •' uren. aan het bureau van 
M. .1. v. Duvl: het in '84 uit to voeren onderhoudswerk op de lijnen 
Arnhem—Deventer, Zutfen —Gronau. en Almeloo—Salzbergen iu 22 
perceelen. 

V V a c r n l i t c e i i . te 2 uren, door het college van de Vier Gilden van Wa-
' gen ingen, bij R. J. Risschnp: het bouwen van 2 hoerenhuizen aan de Merg-
I straat, lui. bij den architect S. Hitters. 
| Tolen . bij den voorzitter van het dagelijksch host. der vissi-herijen 
I op de Schelde en Zeeuwsche stroomni: de levering van ongeveer 2100 
I HL. Duitsche stoomkoion. ten dienste van *s Itijks stoomschip lArgus", 
! van l Juli «4-.'ï0 Juni '85. 

Zuolle. («• 1 uur. door burg. en weth.: het bouwen eener overdekte 
| botermarkt op de nieuwe markt. lnl. bij den gemeentearchitect. 

Itomlerditc;. V£ Juni . 
Haarlem, te 11 uren. door het ministerie van waterst, enz., aan 

t het gebouw van het prov. best: het herstellen en verbeteren van de 
; Rijkszee- en havenwerken op Marken, lnl. bij den hoofdingenieur, te 

Haarlem en bij den ingenieur Hoogenboom, te Hoorn. Hfnniiig f 8300. 
Delft, te i'2 uren door den direct 'iir der artillerie-stapel- en con-

| structiemagazijneii: de levering' van eiken-, esschen-, dennen-, gtenen-
{ en vurenhout, ten behoeve dier magazijnen. 

l 'M.ur- te 1 uur, op de Polderkamer van Oosterwolde: do hei-stelling 
} en verzwaring (deels mot steenglooiing) van het 2e gedeelte van den 
i Zomerdijk. Aanw. II Juni. 

II , i i N ut door burg', en weth.: lo. te 2' k uren: het dom pon van 
I eene sloot langs de westzijde van het weiland aan de Bakkersloot en. 
! het maken van een riool in die sloot Raming f 3100: 2o. het dempen 
1 van oen sloot aan den S-lnMitersingel bij het stads-annen-en-ziekenhuis, 
| met het maken van een riool. Raining /' 1100: So. te 2"2 uren: het 
, maken van ecu houten wal langs den Kanipersingel, van de hleinc-
i Houtbrug tot den vleugel van de Kemljesbrtig. Raming /' 3375; 4o. te 
J 8*/i Drent het dempen van de nog gedeeltelijk bestaande Hakkel-sloot, 

het maken van een riool, benevens bet doen'van bestratingen, aldaar. 
Raming f 7440. 

Amsterdam, te 3 uren. door de Amsterdamsche Galerijmaatschappij, 
j in Dc Roode Leeuw: het bouwen van 10 woonhuizen en een hoek-
i gebouw met passage, langs het Oost einde, aldaar, lnl. bij den ingenieur-

architect A. L. van Gendt. aldaar. 
Vrljdng. i : i Juni . 

ZeeI*t, te lo uren. door burg. en wetb : het verbouwen der onder
wijzerswoning en het vergrooten T.III tie school te Ztvlst. 

'itordrerlit. t" II men, in bot café-Zalm: de levering van 1.VÏ0 HL. 
grove machine-Rncrstccnknlcn. ton behoeve van het steomgeniiial te 
Kuipeisvt'er. 

Zwolle, te 12 uren, door het ministerie -au watei-staat enz, aan 
het gebouw van hel prov. best : lo. het doen van eenige herstellingen aan 
de brug over de Steenwetering en het aanbrengen van eenige buiten
gewone voorzieningen, ten behoeve van de instaiidhoiiding van tien 
Rijksweg Zwolle—Meppel. lnl. bij den ingenieur Labrijn, te Zwolle an 

- | bij den opzichter Dijk, te Meppel. Aanw. 10 Juni, te 12 uren. Raming 
ƒ 4'i"0; 2o. het herstellen van buitengewone schade, doof storm aan
gericht aan de verdedigingswerken dor wegen iu do Wamieperveeiisrhe 
en Giethoornschi' plassen, nabij Meppol, lui. hij tien ingenieur Lahrijn, 
te Zwolle en bij den opzichter Dijk. te Meppel. Raming / 3240. 

'st-lli.ue. ti» 1 uur door het ministerie van waterst. enz.: bet bouwen 
van eene verdieping op hot postgebouw te Zwolle, ten behoeve van <le 
Rijkstelegraaf, eu het onderhonden en hersleljeii van het pust-eu-
tt legraafgebouw met directeurswoning, van den dag dor goedkeuring 
van de aanbesteding tot 31 Maart '87. lnl. bij Jeu Rijksbnuwiu,-ester 
in het l e district, te 's-llage en hij den opzichter J. W. van Oort, te 
Zwolle. Raming ƒ 11.990. 

Mi» di »•.•!:i . te 4 Oren, bij den voorzitter van den polder Sliedrecht: 
de levering, op keur. van 1800 HL. steenkolen van do Roer, voor het 
stoomgemaal van tien polder, in de steenkolen bergplaats achter hot 
stoomgemaal, onder Hleskciisgraaf. 

Botterdam, 'savonds 7'/j uren, door dc commissie van administratie 
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over het ziekenhuis aim den Cool sin gel: de levering der henoodigdc 
Rocrkolen en grove Duitsche haardkolen, van 1 Juli '84—80 Juni '85. 

Z a t e r d a g , 1 4 J u n i . 
N e u z e n , te II uren, in het lintei-Rotterdam : het driejarig onderhoud 

der uitwateringswerken van het kanaal van Neuzen in Zeeland. Inl. 
hij don oplichter van fortilioutiën, aldaar. 

U t r e c h t , te 2 uren, aan het gebouw van het prov. best.: het uit
voeren van eenige vernieuwingen en hei-stellingen aan de Memorie-
goederen te Montfoort. lui. bij ilen prov ingenieur en den prov. 
oplichter II. F. Verkerk. Aanw. II Juni, te 10 uren. 

A m s t e r d a m , tc 3 uren, door de Naamlooze Vennootschap «Verkoop
lokaal Frascati": het verboa wen van de bestaande drukkerij aan de 
Burbeistraiit tot inoiistonaal, benevens het maken van nieuwe licht-
kap|ien boven de groote zaal. met de levering van materialen en 
arbeidslooiieu. Inl. bij den ingenieur-architect A. L. van (iendt. 

L e l d e n , le 81', uren, ten kantore van de Leidsche broodfabriek: het 
maken van een gebouw achter- en een al'sluitiiigsniuur met overdekking 
naast dc fabriek. Aanw. 18 Juni, te II ui 

M a a n d a g , • « J u n i . 
Lrerauni, te l i uren, door burg. en weth.: het verbouwen der open

bare lagere school cu iiiiderwijzerswnniiig. lui. hij den bouwkundige 
Sprayt te Amersfoort. Aanw. 5 Juni, te 11 uren. 

hoi d r e i - h l . te 12 uren, door bet R. K. kerkbest. van den II. Honifacius, 
in de kerkekamer: het bouwen eener hulpkerk. Inl. bij den architect 
E. .1. Margrv. te Rotterdam. Aanw. 11 Juni, te 12 uren. 

R r r d a . te 12 uren. door burg. en weth.: lo. het rioleeren van de 
Schorsinolenstraat, een gedeelte van de Leiivenaarstraat, de Gasthuis
straat en de Middclluan. benevens bet leveren en leggen van trottoir
banden en bet bepiiinen, begrinten enz. van de Schorsinolenstraat en 
de l.euvenaai-straat: 2o. het leveren en leggen van 2 vakken riool van 
Portland-cement beton, in den Nieuwe-llaagdijk; 3o. de levering van 
steenkolen, ten dienste van gemeentehuis, openbare scholen en bureau 
van politie. Aanw. 10 Juni. te 10 uren. 

A m s t e r d a m , te 1 uur, door het ministerie van koloniën, iu het 
gebouw 'I'ot Nut van 't AlgemeenI de levering van verschillende benoo-
digdheden. in 51 perceelen. 

H r r g r n - o p - y . o o m , te 1 uur, door burg. en weth.: het bouwen 
eener Rijks-hoogere burgerschool met gvnmastiekgebouw en conciërge
woning, aldaar. Aanw. II Juni , te 11 uren. 

I l i n a d a g , 17 J u n i . 
(iorlrhem, te 10 uren, op het bureau der genie: lo. het herstellen 

van di' poort en het daaronder gelegen riool te Loevestein (op tarief'. 
Raming f 2500: 2o. het verrichten van verschillende herstellingen aan 
het olïiciei-shuis en de magazijmncestorswoiiing te Loevestein. Raming 
/ 2700. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur, tc Gorichem cn bij den 
hoofdopzichter van fortificatiën, te Woudrichem. 

M . - A n n a l a n d , te II uren, door het best. der waterkeering validen 
calamiteusen Suzannapolder, iu het gemeentehuis: het maken van werken 
tot verdediging van den oever en van bet herstel de vernieuwing en 
het onderhoud tot .'10 April '85. van de aarde-, kram-, rijs- en stcen-
glooiingwerken aan de waterkeering van dien polder. Aanw. 10 en 
13 Juni. 

D e l f t , te 12 uren, door den directeur der artillerie-stapel- en con-
stiuctieiiiagazijnen: de levering van giet- en smeedijzer lood, zink, 
steenkolen, groote blauwe dekens, kardocspapier en kardocszijdc. 

U t r e c h t , te 2 uren, door dc maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: Hestek no. 88 (Vernieuwingsfonds): 
het leveren van stalen eindplaten en ijzeren haakhoiiten. in 2 perceelen. 
Inl. op het centi-aalbureau cn bij de' soctioingenieurs W. .1. Klerk de 
Reus. te Meppel en II. E. Ileunke. te Breda. 

H a a r d p l a a t , te 3 uren, in de directiekeet van den Hoofdplaatpolder: 
het herstel, de vernieuwing cn het onderhoud tot 30 April '85 van de 
aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingwerkeu aan de waterkeering van 
den calamiteusen polder Hoofdplaat Aanw. 9 en 13 Juni, van 9— 
11 uren. 

W o r n s r i a g , I N J u n i . 
' s - l l a g e , tc 11 uren. door het ministerie van waterst. enz.: lo. het 

verrichten van heistellingen en vernieuwingen aan de Rijksrivierwerken 
op het Pannerdensche kanaal, den Nederrijn en de Lek, met het één
jarig onderbond, in 4 perceelen. Inl. bij dc betrokken ingenieurs en 
opzichters. Aanw. 11 Juni. Raming: perc. I / 10.000, perc 2 f 5000, 
perc. 3 /'20,000. perc. 4 f 29.200: 2o. liet éénjarig onderhoud en hei stel 
der werken van de Nicuwe-Muas. bet Scheur en de dartel, 
van 1 Juli '84—30 Juni '85. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen. 
te 's-llage bij den ingenieur Leemans, te Rotterdam en bij de betrok
ken opzichters Aanw. 11 en 14 Juni. Raming f 37,230; l o . bet bou
wen van 2 wachterswoningen aan de Ottei loosluis, onder de gemeente 
Sliedrecht. behoorende tot de werken der Merwedo en Killen. Inl. hij 
den hoofdingenieur Van Dies. n. bij den ingenieur De llruvn, te Dordrecht 
cn hij den opzichter Bannier, te Werkendam. Aanw. i l Juni. Raming 
ƒ 7250; 4o. het wegruimen der wrakken iu den benedemnond van bet 
Scheur, van het stonuibaggerwerktuig no. 5 en bet Stoomschip .dluntclill ". 
Aanw. 11 en 14 Juni. te 12 uren. Raming / 60,500. 

' s - l l a g e , te 12 uren. door bet ministerie van waterst. enz., ten 
dienste der Staatsspoorwegen: het maken ran gebonwen en inrichtingen 
op de stations Westwoud, Hoogkaispel en Bovenkarspei, en van 12 
wach Iers woningen, ten behoeve van den spoorweg Hoorn—Enkhuizen. 
Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur bij de Staatsspoorwegen, tc Hoorn. 
Aanw. 10 en 11 Juni. te 11 uren. Raming ƒ 237.960. 

M o n n i k e n d a m te 12 uren, door het R. K. parochiaal kerkbest. van 
den II. Nikolaas, in De Zwaan: het maken van eene begraafplaats, 
gemetselde grafkelders, lijkenhuis, poortpijlers met gesmeed-ijzeren 
inrijhekken, enz. Inl. bij den architect IL P. van den Aardweg, tc 
Pmmerend. 

D i e m e n . te 1 uur, door dijkgraaf en hoogheemraden van Zeeburg-en-
Diomcrdijk, in het Geineenlaiidshiiis: lo. het vernieuwen van de 
schoeiingswerken aan do Ifinneiibermte van de Ipenslotcrsluis. Raming 
ƒ 101.",; 2n. het verlengen der steenglooiing „un den zeedijk bewesten 
nommerpaal 21. over eene lengte van 50 M. en ter breedte van 16.50 
M. Raming ƒ 2732. Aanw. 13 Juni. te 10 uien. Bilj. inzenden bij den 
secretaris Mr. E. van Beusekoin, te Loencn a/d. Vecht, 17 Juni. 

l l a r r i i d r e i ' h i , bij den voorzitter van het waterschap De Koedood, 

G. Barondregt Gz.: de levering, op keur der directie, van 2000 HL. 
machinekolen. in de kolenbergplaats van het stoomgemaal «Jan Barcn
dregt Gz.", aan de Heidsohi'sluis, onder Pernis. 

H o n d e r d » ) - , 1 0 J u n i . 
H a a r l e m , tc 11 uren. door het ministerie van watei-st. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: lo. het aanleggen en hei-stellen van 
hoofden op het noordei-strand van Vlieland. Inl. hij den hoofdingenieur, 
te Haarlem en den ingenieur lloogcnboom, te Hoorn. Aanw. 12 Juni. 
Raming / 59.500 ; 2o. het verrichten van metselwei ken en het opbreken 
en leggen van ccn gedeelte spoorbaan op de beide havenhoofden te 
l.lmui.len. lid. bij den hoofdingenieur, te Haarlem en bij den ingenieur 
Blom, te Amsterdam. Aanw. 12 Juni. Raming /' 41,000. 

A r n h e m , te II uren, door burg. eu weth.: lo. het onder-profiel-
brengen en verharden vau de Prinsessen- en ile Agnietenstraat; 2o. het 
leveren van 2 ijzeren briigschepen t schrag -n dwarsbalken, voor 
de ge enteblllgschepen tc Arnhem en te Weslervonrt. Aanw. 12 
Juni. te 10 uren. 

V r i j d a g . 2 0 J u n i . 
X» ui Ir . te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het aanbrengen van voorzieningen 
ten behoeve der instandhouding van de kauaalbnorilen der Willemsvaart, 
in Overijsel. lui. bij den hoofdingenieur iu het 4c district, den arron-
disseiiieiitsingeni.-ur Labi ijn eu den opzichter Ritmeester, allen te Zwolle. 
Aanw. 13 Juni. Raming /' 2475. 

' a - l l a g e , to 1 uur. door bet ministerie van waterst. enz.: liet 
onderhouden en herstellen van de post-en-telegraafgebnuwen te Hoorn, 
Enkhuizen, Wormerveer, Zaandam IJiiiuiileii en Monnikendam, van den 
dag der goedkeuring van de besteding tot 31 Maart. '87. Inl. bij den 
Rijksbouwmeester in bet 2e district, te 's-Hage en bij den hoofdop
zichter voor .Ie Landsgebouwen C. D. Wijlldels de Jongh,'te Amsterdam. 
Aanw. resp. 10. 11. 12. 13 en 14 Juni Raming: perc. 1 f 211.0, perc, 
2 ./' 1470, perc. 3 ƒ 2790. |ierc. 4 f 990, perc 5 f 1250, perc. 6 / 945. 

M l . - J a n a t r e n . le 2 uren, door burg. en weth.: lo. het veranderen 
cn verbeteren der bestaande school en onderwijzerswoning en het bij
houwen van nieuwe lokalen enz., te zamen voor i98 leerlingen, in het 
dorp St-.lansteen; 2». het bouwen van eene nieuwe school voor 160 
leerlingen, benevens on.lei-wijzerswoiiing enz., in de buurtschap Heikant, 
gom. St.-Janstcen. Inl. bij den architect .1. H. Hannink, to Goes. 

M a a n d a g , 2 » J u n i . 
M a a s t r i c h t , te 10 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van bet prov. best.: het maken van cen lvatervrijen weg 
langs de noordzijde van- eu het verhoogen der Veldbrug over het 
voedingskanaal der Zuidwillemsvaart, bij Maastricht. Inl. bij den hoofd
ingenieur in het 7e district en den ingenieur Bekaai-, heiden tc Maastricht. 
Aanw. 16 Juni. Raming ƒ 4150. 

' a - l l a g e , te 11'/, uren, door bet ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: bet bestorten van den oever langs den 
Zwartewaalschi'ii zeedijk aan de Nieuwe-Maas, behoorende tot de 
zeewerken in Zuidholland. lui. hij den hoofdingenieur in het 10e district, 
tc 's-llage, den ingenieur iu het zuidelijk arrondissement van het 10e 
district, te Hi i.die en den opzichter Kooreman. tc Nieuwenhoorn. Aanw. 
16 Juni. Raining f 5000. 

M - \ ..o..,....... h i e tc 3 uren, door burg. en weth. van Het Bildt: 
bet bouwen eener nieuwe school voor openbaar lager onderwijs met 
onderwijzerswoning, aan den Niruw.'Iiil.lt.lijk onder St.-Annaparochie. 
Aanw. te 10 uren, samenkomst bij den kastelein van Kammen, aldaar. 

D i n s d a g , 2 4 J u n i . 
G r o n i n g e n , te 12 uren, door bet ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van bet prov. best.: het doen van eene voorziening aan 
den oostclijkcn boord van het langs de A strekkend jaagpad bij Nieuwe-
Statenziil. en liet herstellen van de buiten die zeesluis aanwezige vloed-
palen. Inl. bij den hoofdingenieur, den ingenieur en den opzichter 
liauei, allen te Groningen. Aanw. 17 Juni. Raming ƒ 3600. 

W o e n s d a g , 2ft J u n i . 
' s - l l a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz: lo. het 

maken van 3 kribben en van glooiingen van 4 op 1 aan 4 bestaande 
kribben, bet gedeeltelijk opruimen van het zinkstok aan den rechter
oever vau den Geldeische-IJsel, onder bet vaste gedeelte van de 
spoorwegbrug bij Westervoort, en het leveren van bazaltstortsteen, tot 
vei betering van den Geldorschc-IJsel. tusschen de kilometerraaien 2 en 
3. Raming ƒ 4300; 2o. bet maken van 8 kribben en het verlengen van 
8 bestaande kribben, tot normalisering van den Geldei-sche-IJsel, bij 
den grooten Duik. beneden Westervoort, tusschen de kiloinctcrruaicn 
8 en 5. Raming ƒ8000. Inl. voor beiden bij den hoofdingenieur Van der 
Toorn, te 's-llage en den ingenieur Ramaer, tc Kampen. Aanw. 
18 Juni. 

' s - H a g e , tc 12 uren. door het ministerie van waterst. enz., ten 
dienste der Staatsspoorwegen: het maken en stellen vau den metalen 
bovenbouw eener draaibrug voor dubbelspoor over het Zcdrikkanaal 
(Spoorweg Dordrecht—Eist). Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur, te 
Arnhem en den sectieingenieur, tc Gorichem. Aanw. 17 cn 18 Juni, te 
11 uren. Raming / 49,000. 

Ili.tier.iaiii. te 1 uur. door burg. en weth.: het bouwen van een 
klaaghuis t bijbehoorende werken, ten dienste van de Israëlietiscbe 
begraafplaats aan de Dijkstraat. te Kralingen. Inl. aan bot Timmerhuis. 
Aanw. 19 Juni, te 11 uren. 

V r i j d a g . 27 J u n i . 
' s - l l a g e , te 1 uur, door het ministerie van watci-staat enz.: lo. 

bet herstellen on verbeteren van Rijkstelcgraaflijncn in de afdeeling 
Amsterdam. Raining ƒ 960; 2o. idem idem van Rijkstclegraallijnen in 
de afdeeling Utrecht, in 2 perceelen. Raming resp. J 2740 en ƒ 3210; 
3o. idem idem van Rijkstelegraallijncii iu de afdeeling Leeuwarden. 
Raming ƒ 720; 4o. idem idem van Rijkstclegraallijnen in do afdeeling 
Rotterdam. Raming ƒ 4100. 

W o e n s d a g , 2 J u l i . 
' s - H a g e , tc 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., ten 

dienste der Staatsspoorwegen: het maken van werken tot uitbreiding 
van het station Dordrecht (spoorweg Dordrecht—Eist). Inl. bij den 
eerstaanwezend-ingenieur, te Arnhem en den sectieingenieur, te' Dor
drecht. Aanw. 24 en 25 Juni, te 10 uren. Raming f 124,000. 

A F L O O P 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
N i j l a n d , 17 Mei: het al breken cn wederop-

houwen van eene schuui-stalling voor 26 koeien 
cn 2 paarden, met woning, onder beheer van 
den bouwkundige Van der Molen; ingekomen 
8 bilj., als: 
F. B , Feenstra, te Bolsward, f 8300 

B r e d a , 29 Mei: het verrichten van het verfwerk aan 
spoorweg Vlissingen—Geldermalsen. in 6 perceelen: 

S. de Vries, 
M. Rondeina, 
S. Spijkstra, 
G. C. Visser, 
G. de Hoer, 
Th. Hoomsma, 
H. Zwart. 

E e k s l o o , 29 Me 

te Parrcga, 
» Sneek, 
» Ylst, 
s idem 
>. Oppenhuizen, 
i> Oosterlittens, 
» Folsgare, 

het leveren 

f 7978 
.1 MOD 
» 6498 
II 0198 
> 5873 
.. 5548 
II 4625 

Ier bouw-
materialen voor den bouw der biirgerbehuizing 
van Hussemakcr; gegund aan H. van der Borg. 
te Stadskanaal, voor ƒ 3194. 

gebouwen en kunstwerken van den 

P. H. v Hattem. Tuil, 
L . Broekhans, Tilburg, 
M. de Jonge. Kruiningen, 
C. J . Tiei-olir, Rosendaal, 
G. llurkmans, Tilburg, 
II. P. Wijlens, Eindhoven, 
M. A. Eijsvogel, Rotterdam, 
A. Kox, Osch, 
L . de Bruijn, Kloetinge, 
J. A. Luberti Jz., 's-Hage, 

perc. 

ƒ 916.18 

689.43 

843.97 
606.03= 

perc, perc 3. perc. 4 

ƒ 214.71 
269.28 ƒ 1211.12 

1070.97 

260.57= 
194.86= 

1183.96= 
860.94= 

f 1318.55 

1985.89 

1394.89 
1556.14 

[tere. 5 J perc. 6 

ƒ 983.18 
1107.37 

1253.85=1 917.74 

ƒ600 .86 

620.61= 

564 81 = 

L e e u w a r d e n , 30 Mei: het maken van cen 
uitwateringsluis, ter vervanging van de bestaande 
Roptazijl, nabij Harlingen; ingek. 15 bilj.. als: 
A.'S. Scbaafsiüa, Hailingen, "' ƒ61 , 0 0 0 
A. v. d. Meer, idem » 46,789 
E. S. de Boer, Lemmer en D. L, 

Hoogkamp, Follega, 
D. Kramer, Groningen, 
II. Formsma. Grijpskerk, 
C. Bakker, Kollum, 
T. T. Kloosterman, Hemelum, 
F. G. Bekhuis cn Damstra, Leeuwarden, 
J. Bakker, Kollum, 
J. N. Kiiu-.ii.ga, Groningen, 
J. v. d. Werft Az., Dokkum, 
P. S. Westi-a, Aram, 
T. Swets Tz., Ameide en A. de Groot 

Hz., Heukcluui, 
D. S. Landstra, Sneek, 
H. G. Brouwer, Sticns cn S. J. Fokkcns, 

Britsum, » 41,450 
Raming » 47,000 

W e s t w o u d , 30 Mei: het bouwen eener school 
met onderwijzei-swoning aldaar, onder beheer 
van den arebiteet A. C. Bietje; ingekomen 11 
bilj., als: 
C. Bot, 
H. dc Haan, 
S. Steur, 
Jl). Knfinan. 
Juriaan Poen, 
W. Molenaar, 
II. Nooij, 
II. R. Hendriks 
J. Hoogendijk, 
C. Deken, 
J. J. Vontiju. 
Raming 

V o o r b u r g . 30 Mei: 
behuizing nlleesowijk" 
heer van den architect M. A 
15 bilj, als: 
Raasveldt cn Gerritse, te 's-Hage, ƒ 40,300 
J. J. Balm. » Veur, » 36,797 
M. L . v. Spanje, » 's-Hage. n 36,050 
C. Meijer, » idem • 35,900 
G. J. v. Heek & Co., . Delft. » 35.700 
J. Rutgers, » Aarlanderveen,» 35,000 
W. E. Mansvelt, > Wassenaar, » 35,118 
.1. J. Lucas, » Delft, » 32,923 
li. F. J. Lankerman, » 's-Hage, » 32,850 
Kuhnel cn Mook, » idem » 32,400 
J. L . Werdcs, » idem » 31,645 
I. v. d. Ham, • idem » 30.910 
J. v. d. Grijp, » idem • :<0,9'K> 
II. Klumper, » Voorburg, » 30.794 
P. J. Stigter Jr., » Delft, » 28,480 
nog niet gegund. 

H e n g e l o * (O), 31 Mei: het afbreken der oude 
ketelmakerij cn het maken van een grootore 
ketelmakerij aan de machinenfabriek van Gebr. 
Stork & Co.; ingek. 7 bilj., als: 
L. P. Groothuis, te Hengeloo (0.), 

Brommen, 
Almi'loo, 
Deventer, 
Den Ham, 
Grocnloo, 
Meppel, 

Andijk, 
Hem, 
Westerblokker, 

i Westwoud, 
i Venhuizen, 
• Westwoud, 
i idem 
i Osch, 
i Medemblik, 
i Westwoud, 
i Amsterdam, 

het bouwen der 
. bij Voorburg, onder be 

" ' d e Zwart; ingek. 

> 46,600 
> 46,400 
• 45,998 
» 45.694 
» 45,600 

45,590 
44.965 

i> 43,040 
» 42,949 
. 42,700 

» 42,700 
» 41,986 

ƒ 15,600 
II 15,590 
» 14,978 
ii 14,800 
» 14.060 
> 14.550 
» 14,400 
» 12,840 
» 12,068 
» 11,589 
» 10,700 
» 12,217 
heeten-

Firma Raasveldt co Gerritse, ƒ 1960 
J. de Haas, » 1913 
M. Houtman. n 1782 
C. Alkeinade Jr., » 1771 
J . (j. Pietcrsen, » 1744 
J. I ' . Bernard, » 1710 
T. Hoogeudourn, » 10S9 
A. R. Rutgers, » 1670 
J. M. Meijsen, » 1606 

2o. het aanbrengen van gasleidingen in de 
Alexanders- en Frederikskazernen, aldaar; ingek. 
7 bilj.. als: 

F. Colson, ƒ 4833,81 
II. v. Hoon, • 4830 
L. G. M. Englebcrt, • 4650 
II. llotz, » 4625 
J. Plantfeber, » 4599 
J. Claus, » 4425 
T. Hoogendoorn, » 3969 

3o. het doen van voorzieningen van verschil
lenden aard aan militaire gebouwen te- en bij 
's-liage; ingek. 9 bilj., als: 

T. Hoogendoorn, 
J. de Haas, 
A. Rcssenaar, 
C. Alkemade Jr., 
r'riiia Raasveldt en Gerritse, 
A. R. Rutgers, 
J. M. Meijsen, 
G. Toornvliet, 
M. Houtman, 

4o. het vervangen door een gemetseld wacht
huis, aan het strand tc Scbeveningen, van het 
door brand vernielde wachthuis, aldaar: ingek. 
5 bilj., als: 

T. Hoogendoorn, 
Firma Raasveldt en Gerritse, 
M. Houtman. 
J. M. Meijsen, 
A. R. Rutgers, 

x t e r n w l j k e r w o l d , 31 Mei 

ƒ 15.589 
» 15,501 
> 15,450 
• 15.000 
» 14.520 
n 14,250 
» 14,192 
> 14,185 
II 14,123 

ƒ 2649 
» 2640 
» 2680 
» 2398.50 
ii 2330 

het 

.1. de Boer. te Stecnwijk, ƒ 4oOO 
E. Groenink, l idem » 3974 

4c perc, bet gedeeltelijk umoveeren en weder» 
opmetselen van een duiker te Zuidveen; ingek. 
8 bilj.. als: 
J. Holman, tc Illesse, ƒ 1800 
A. de Hoer, » Stecnwijk. >• 1278 
J. de Boer. » idem ' 1220 
E. Groenink, » idem • 1208.78 
J . Pen, » Stecnwijkerw., » 1177 
W. Timmerman, » idem » 1175 
G. .1. Aberson, » Stecnwijk. » 1167 
II. Pen, » Stecnwijkerw., * 1145 

Koriijum, 31 Mei: het maken vau een nieuwe 
brug met steenen walhoofden voor de Pnel-
hiiisterhrug over de Finkiimorvaart, onder beheer 

le perc 
veranderen der school te Steenwijkerwold, met 
ameublement; ingek. 8 bilj., als 

ƒ 4620 
» 4370 
ft 4299 
• 4286 
• 4280 
» 4200 
» 4117 

4099.50 

van 
bilj.. 

architect F. Brouwer; .'komen 7 

te Finkum, 
II Stiens, 
II Hardegarijp, 
I, Ilijiim, 
« Hallam, 
I. Wijns, 
» Finkum (Oude-Leie), 

ƒ 2493 
.i 2022 
• 2017 
. 1999 
i. 1990 
I. I «74 
I. 1796 

J. C. Carmiggelt 
C Eckhar.l. 
E. v. d. Woerd Jz., 
J. Schuurman, 
A. Sievcrink, 
J . lam,link, 
gegund. 

' s - H a g e , 31 Mei: lo. het leveren van kazenic-
nieubelen tc 's-Hage; ingekomen 9 bilj., als: 

ƒ 32,200 
» 27,450 
» 26,900 
> 26,500 
» 25,682 
» 21,592 
> 21,468 

II. de Boer, te Stecnwijk, 
J. Pen. » Steenwijkerwold. 
H. Pen, » idem 
A. de Boer, ft Stecnwijk, 
G. J. Aberson, » idem 
W. Timmerman, » Steenwijkerwold, 
E. Groenink, • Stecnwijk, 
J. Hofman, » Blesse, 

2e perc, het veranderen der school tc Eesveen 
(Steenwijkerwold), mot ameublement; ingek. 6 
bilj., als: 
.1. de Hoer, te Stecnwijk, ƒ 3660 
W. Timmerman, ft Steenwijkerwold, » 3600 
J . Hofman, • Blesse, » 3588 
E. Gi-oenink, » Stecnwijk, » 3516 
H. Pen, » Steenwijkerwold, » 3500 
G. J . Aberson, t Stecnwijk, • 3447 
J . pen, » Steenwijkerwold, > 3419 
A. de Hoer, » Stecnwijk, » 8222 

3e perc, het veranderen der scholen te Onna 
en Kallenkote (Steenwijkerwold), met ameuble
ment; ingekomen 8 hifi., als: 
J. pen, te Steenwijkerwold, ƒ 4300 
H. Pen, » idem » 4199 
G. J. Aberson, » Stecnwijk, » 4140 
A. de Hoer, » idem » 4130 
W. Timmerman, » Steenwijkerwold, » 4100 
J . Hofman, » Blesse, » 4100 

J. Wcstra, 
A. Polstra, 
J. v. .1 Steeg, 
M. Ilolwerda, 
.1. .lansina, 
.1. II. Gros, 
II. J. Gros, 

guild. 
Monnikendam. 31 Mei: le perc. bet ver

hoogen cn verzwaren van den zeedijk van 
Waterland met verleggen en versterken van 
steenglooiing en eenig onderhoudswerk; aan
nemer C. Illankevoort, te Monnikendam, voor 
ƒ 14.800. 

2e perc, het leveren van grint eu puin op 
onderscheidene gedeelten van den Noorder-IJ-
en zeedijk, afdeeling Waterland; aannemer 
dezelfde, 'voor /' 2800. 

Zulitlarrn,'3l Mei: bet verrichten van eenige 
reparation aan de haven of kolk; ingekomen 4 
hilj, als: 
T.'llos. Hednm, f 1174 
J. II. Hos, Veen.lain. » 1150 
.1. .1. Prummel, Wildervank. » 1119.25 
II. Schiplioiiwer.Aniierveenschekanaal,» 860 
gegund. 

A r n h e m , 31 Mei: het verbouwen van het 
perceel van W. I'. van Onzen, aan de Beekstraat 
onder belieer van den bouwkundige J. Post; 
ingek. 4 bilj., als: 
J. Hikken, te Arnhem. ƒ 6643 
II. Werrelman, • idem » 4910 
B. Geiirtsen, » idem » 4887 
W. Lukassen, » idem » 4797 

De-Werken. 31 Mei: lo. het vergrooten en 
verbeteren der school te De-Werken, onder be
heer van den architect C Kentie; ingekomen 6 
bilj-, als: 
J . G. Borg, tc Woudrichem, ƒ 10,000 
Alex. Kentie, ft idem » 10,000 
C. Verzijl, » idem • 9,700 
J. A. Kentie, » idem » 9.590 
M. V. Gooi. » idem » 9.550 
A. Kuijk Hakker, » Werkendam, » 9.498 
gegund. 

Sta. het verbeteren der school te Sleenwijk; 
ingekomen 3 bilj., als: 
J. G. Horg. te Woudrichem, ƒ 1800 
Alex. Kentie, » idem » 1700 
C. Verzijl. » idem .. 1700 

Aan den laatste is bij loting het werk gegund. 
V l i s s i n g e n . 31 Mei.' liet leggen van een ce

menten riool van de Slijkstraat tot de Helle-
haardii-istraat: minste inschr. was P. Mnnjé, 
aldaar, voor / 1570. 

A m s t e r d a m . 3 Juni: het maken van een 
droogoven voor bont en eene nieuwe machine
kamer naast de tegenwoordige, op het terrein 
der werkplaats van dc H. IJ. S. M. te Haarlem; 
ingek. 5 bilj., als: 
j . poot, te Amsterdam, ƒ 6660.66 
G. P. .1. Beccarie, « Haarlem, n 0175 
Teije llilai ins Wz , » Leeuwarden. » 6000 
D. A. Blankenburg. » Haarlem, » 5962 
J. A. Raasveldt Jr.. » idem » 5750 

' s - l l a g e , .". Juni: het leveren cn stellen van 
sehnolineuliels iu de school voor lager onderwijs 
in de Verlengde-Badhuisstraat te Scbeveningen; 
ingek. 13 bilj., als 
P. v. Driel, 
II. v. Pelt, 
L. Tromp, 
G. Lelyveld, 
Gebr. Houtman, 
.1. N. Boers, 
A. Leeuwens, 
P. v. Vliet 
J. C. Bernard, 
Raasveld en Gerritse. 
0. v. Diest, 
11. Kortenbacli, 
C. Alkeinade Jr., 

te Dordrecht, 
» idem 
i» 's-llage, 
>i idem 
» idem 
'i idem 
» idem 
• Wnubrilggc 
» 's-Hage, 
>i idem 
II Koudekerk, 
> 's-llage, 

Noorrlwijk, 

f 3425 
,i 3390 
» 3190 
.. 3130 
II 2918 
» 2880 
,i 2840 
« 2757 
» 2780 
» 2580 
» 2318 
» S268 

2240 
A s s e n , 3 Juni; het houwen van een zieken-
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nis voor lijders aan besmettelijke ziekten, aan I 4e gedeelte; eenige inschr. B. Voordendas Az., 
•iiHittoiweg t.j Assen; ingek. II bilj., als: 1 te Dordrecht, voor ƒ 8 5 , 6 0 0 

te Assen, 
i Idem 
n idem 
i) idem 
» idelTI 

» idem 

2749 
2742 
27:10 
2590 

huii 
den 
II. Jalvingh en II. 

Smallenbroek, 
II. dc Vries 
E. Lamberts, 
B. Kcun. 
G. v. d. Oram pel, 
D. Noisingh, 
gegund. 

Kullen. 8 .luni: bet verbouwen van het 
perceel in de Beukcrstmat, E20", cn het vergroo
ten der tahakskerverij, voor E. Wijers, aldaar, 
onder beheer van den architect J. Uiterwiik 
W z . ; ingek. 0 hil| . . ais: 
fi. J. Grooter», te Zutfen. 
II. Langen berg, „ idem 

idem 
Brummen, 
Zutfen, 
idem 

liet onderhouden 

G. Pasman, 
S c h u t 
1.. Nijland, 
1. Kzerman. 

. It,.-, h. •'1 .luni 
het doen van herstellingen en vernieuwingen 
aan hot Bijksarchiol^ohouw to 's-lltsch, tot 
31 Dcc. '85: minste insein', was L. Iltirkcns, tc 
's-Bosch, voor ƒ 3380. 

A m s t e r d a m , 3 J u n i : het vergmoten van hot 
gebouw voor do Bijks|>ostspaiirhaiik, hoek 
btadhoudoiskade cn üèrard-Douslruat; minste 
inschr. was II. ('. Burins, to Amsterdam, voor 
ƒ 16.989. 

A m s t e r d a m . :! Juni: voor de verschillende 
leveringen aan het departement van koloniën 
waren o. a. minste inschr.: 

Machinckauierhchocftcn, C. Willomsz, Am
sterdam, j 091..-,0 

210 KG. palmhout en 170 KG. pok
hout, (i. do Goederen & Zn . I.inschoten,» 190.50 

Conductorkettingen en ringen, I). S. 
II. Kalkcr. Amsterdam. j 233 

IJzeren olie-, vet- eu waterkisten, 
Tb. Lemm. Kralingen, i 613 

Metalen scheepsklokken, M. J. 
Schakel. Amsterdam, i 286.50 

Koperen cn ijzeren spijkers cn nagels. 
(". Willomsz. idem, • 3804.20 

Koperen cn ijzeren drardnagels en 
houtschroevcn, Van den llonert en 
Punt. idem. » 2084.32 

Koperen en ijzeren haken. II. Ilotz. 
's-Hage, » 711.42 

Koperen en ijzeren kousen, C. 
W i l l sz, Amsterdam, . 710 

Koperdraad en ijzordraad, Van den 
Berg X: Co., idem, » 427 

Staal en staaldraad. Van d. llonert 
en Punt. idem. » 628.5:1 

Koperen pijpon, B. S. Stokvis & Zn., 
Botterdam, » 1380.95 

150 ijzeren deks, huivers, .1. B. 
Priem. Amsterdam, » 411 

Middelburg, :i Juni: hot driejarig onderhoud 
der gebouwen van 'sJhjks belastingen te Vlis-J 

1 Raming "» 33.000 
/ 2899 Edam, 4 Juni: voor don Schardam en Kou-

28.17 kendijk: het maken van 3-0 U' brikglooUng, 
met het maken eener schooling en aanvulling 
van grintwerk; bet verbreeden van steenglooiing 
met levering van steen en puin; het ophoogen 
van dijken enz.; aannemer.1. Kramer, te Ouden
dijk, voor ƒ 3500 

'.-Huge. 4 Juin: lo. het opruimen van gron
den uit don Nieuwen Maasmond, aan den 
lloek-van Holland, ter verdieping vau hetgroot-
scheefivaartwator. voor de verbetering van den 
waterweg langs Botterdam naai- zee: injrok. 2 
bilj . . ak: 
J. C. v. Ilattum, Sliedrecht, J. J. Bakker, Lent 

I'll A. D. v. Seters & Co.. Nijmegen, ƒ 0 61 
A. Volker Lz.. Sliedrecht cn P. A. Bos, 

Gorichern. , 0.56 
2o. het opruimen van gronden uit den Nieuwen 

Maasmond, aan den Hoek-van-Holland, ter ver
dieping van het grootscheepvaartvvater; ingek. 
2 hilj.. als: 
.1. C. v. Ilattum. SHedrecht, I. J. Dekker. Leut 

en A. II. v Seters & Co., Nijmegen, f 0 48 
M. C. de Jong P.Mz.. cn A. L. v. Wijn

gaarden IJ/... Sliedrecht. » 0.4f,5 
3o. het maken van werken tot verdediging 

van den linkeroever der Dortsche Kil onder de 

/ :<990 
'i 3985 
• !)M8 
» .'1940 
i :i(i75 
i. 3620 

van- en 

gemeente Dubbeldam; ingekomen 12 bili al 
Sliedrecht, 
llariliriksveld. 
Gorielioin, 
Sliedrecht, 
Dordrecht, 
Sliedrecht, 

idem 
iiloin 

Giesendam, 
Sliedrecht, 

idetn 
Dordrecht, 

ƒ 15.155 
« 14.-7',' 
» 11,149 
. 13.7S.1 
i 18,860 
» 13 180 
• 12.988 
» 12,900 
• 12.316 
» 12.245 
• 11.576 

ll.:i46 
n en steenpuin bestorten 

W. L. Schram, 
C. v. d. PI is, » 
fi. do Hoog, » 
G. Beenhakker Gz., n 
G. Goedhart, > 
L. A. v. Maarten. » 
T. Volker Cz.., » 
A Prins Thz., • 
T. de Groot, » 
W. Volker, » 
C. Hoskatn .Iz., » 
1). Volker, , 

4o. hot met bazaltstei 
dor beide dammen lano.s het Keteldiep; in.'ok. 
4 hilj., als: 
F. E. Terwindt, tc Pannenlen. ƒ 10.",13 
C. v. d. Plas, .. Hardiiiksveld, » 10500 
II. A. Pauwen, » Westpannerden,» 10.089 
K Schut. , Kampen, ,, 9.900 

5o het leveren en carhoniseoren van eiken
hout voor wissels, en van dwarsliggers, in 2 
jiercclen; perc. 1 ingek. 5 hilj. als: 
B. II. Clercx, te Bokstel, 
J. II. v. Hooger wou, » idem 
Lamhiotto Vigneron, 
.1. .1. v. d. Eerden Pz.. 
Van der Made & Gips, 

perc. 2 ingekomen 
J. G. Woudenberg, 
Van der .Matte & Gipi 

Brussel. 
Bokstel, 
Dordrecht, 

bilj.. als: 
te Dubbeldam, 
» Dordrecht. 

/' 23.490 
» 23.124 
» 22.000 
» 21.200 
,i 21.140 

inge 4 hilj.. als 
Vlissingen, 
Middelburg. 
Vlissingen, 
Middelburg, 

" i j 
lt, itterilam, 

ii Waddinksveen, 
o Papendrecht, 
ii Gouda, 
» Stiijen, 
•i Itotterdain, 
» Dordrecht, 
n Botterdam, 

» idem 
'i idem 
» idem 
ii Krimpen a/d, L. 
•i Kralingen, 
» Botterdam, 
,. Dordrecht, 
ii Slikkerveer, 

Schiedam, 
Rotterdam, 

/' 2180 
•i 2065 
• 2045 
» 1985 

f 33,594 
• 29.746 

26.8s;j 
:> 26,622 | S e R " n u 

ii 26.436 ' 
26.087 
25.51)0 
25 400 

singeii 
I). Bijl 
M. K. .'eras ft Zonen, 
A. Lnois. 
P. J . v. Pull'elen. 
gegund. 

K o t t e r r i n m , 3 Juni: het houwen van 2 
loodsen met hij behoorende werken op Fijenoord, 
vnnr ile Rio Tinto Co., to London; ingekomen 
18 bilj., als: 
De Waal en Ki 

vanger, 
Pli. Verbruggen, 
Visser, 
Nederhorst, 
LamiiKTse, 
V. d. Laan, 
y. .i. viugt. 
V. Tii-M-lieuhroeri, 
Keliociiineijei' en 

Koolbael.ler. 
Cameei ft Co., 
Stelwagen, 
Staats. 
Langejan, 
Muller. 
Degens Jr., 
Jan Simt VII, 
Trlntliamer. 
Engel ft Zn., 

Vechten. 4 Juni 
do-diepte 
wetering, Waaieiiseliewetering 
graaf: ingekomen 2 bilj., als: 
M. Lakerveld. Utrecht, 
W. Boegen* Bumük. 
gegund. 

D o r d r e c h t , 4 Juni: het bouwen van een fort I 
aan den Nieuwen Maasmond (llook-van-Iiolland), | d* 

/• 8960 
» 3744 

Berate, 4 Juni: het bouwen van eene brand
vrije stooni-katoeiispinneiij eu stokerij niet 
machinekamer en verdere gehouwen bij de 
fabriek van S. .1, Spanjaard, onder beheer' van 
den architect G. Beltman A.Gz.; ingekomen y 
bilj., als: 
J. Schuurman, 
If. Vixseboxse, 
G. J. Sieverink. 
G. J. v. Heek i 
W. Reijgei-s, 
P. FijNtra. 'ijlst ni. 
ii. W. Wegerocf, 
K. Morsselt, 
A. Grootheiigol, 

te Den-Ham, / 82.229 
ii Almeloo. •> 67,000 
* Ib-ngeloo. 

Delft. 
o 61,580 

• 
Ib-ngeloo. 
Delft. » nfi.875 

» Enschedé, » 54,200 
i idem v> 54.000 
» idem » 68,878 

Borne, « 40.115 
» idem i 40.108 

vanügcwclf-llaurleni. 5 Juni: het houwen 
bruggen in den llaarleinnieiinecrpoidcrfiiiL'ek. 
11 bilj.. als: 

te Haarlemmermeer, / 89C0 

» 24 513 

II. Itinck, 
II. Hakker, 
G. de Vries, 

, ~>4 444. N. Brugman, 
. 2Y00O 1 Zuil''"!', 
1 23.780 '• y,- V U * . 
» BR *,un 1 L. Basman, 

P. J. v. Mierlo, 
W. Hulsbosch, 
J. Bruijn Jr., 
J. Poot', 

» 22.895 
» 22,873 
» 22,400 
• 21 636 

20,200 

idem 
» idem 
» Amsterdam, 
)i Haarlem, 
» Wouoragge, 
11 Oudshoorn, 
11 Sloten, 
» llenuebroi'k, 
11 llaarleininermcer, 
» Amsterdam, 

8850 
8800 
8470 
7990 
7049 
7359 
7350 
7150 
7147 
5967 

üiTiM-ii-cip-zoom. 5 Juni: het verbeteren 
het 3jang onderhoud, op- van de woning van den administrateur van het 

cn schoonhouden van de Oudwuïver 
en Warinoes-

ƒ 2 9 1 por jaar 
11 260 . » 

hospitaal en van kazoriicgchonwon; ingekomen 
4 hilj., als -

ƒ 8750 
» 8727 
• 8489 
» 8426 

Hot werk is. onder nadere goedkeuring, aan 
u minsten inschr. gegund. 

11. v. Loon, 
A. Gorren, 
C. Bastiaanse, 
J. J Hornstra, 

Amer.ngen, 5 Juni: eene verandering in 
het ameublement in- en het bouwen van 2 
portalen buiten de llerv. kerk, onder beheer 
van den architect Brink Evers, te Ellekum; 
ingek. 5 bilj., als: 
A- v. Os, te Amerongen, ƒ 3270 
Van Lienden, » idem 0 3020 
B. v. Westrencn, » idem » 2998 
II. II. do Bidder, 11 Leersum, » 2245 
E. J. Gerritsen, » Doorn, > 1976 
gegund. 
Raming ƒ 2920 

Arnhem, 6 Juni: hot onderhouden van- en 
het doen van herstellingen en vernieuwingen 
aan de gebouwen der Rijkslandbouwschool te 
Wiigeningen, van den dag der goedkeuring van 
de besteding tot 31 Dcc. '84; minste inschr. 
was J. Goosson. te Wageningen, voor /'2547. 

B I J V O E G S E L 

D E O P M E R K E E 
van ZATERDAG 14 JUNI 1884. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
M a a n d a g , I A J u n i . 

L e e r s u m , te 11 uren, door burg. en weth.: het verbouwen der open- I 
bare lagere school en onderwijzerswoning. Inl. bij den bouwkundige i 
Spruyt, te Amersfoort. 

D o r d r e c h t , te 12 uren, door het R. K. kerkbest. van den II. Bonifacius, | 
in de kerkekamer: het bouwen eener hulpkerk. Inl. bij den architect j 
E. J. Margry, te Rotterdam. 

B r e d a , te 12 uren, floor burg. en weth.: lo. het rioleeren van de 
Schorsmoienstraat, een gedeelte van de Leuvenaarstraat, de Gasthuis
straat en de Middellaan. benevens het leveren en leggen van trottoir
banden en het bepuinen, begrinten enz. van de Schorsmolenstraat en 
de Leuvenaaistraat; 2o. het leveren en leggen van 2 vakken riool van 
Portland-cement beton, in den Nieuwe-IIaagdijk: 3o. de levering van 
steenkolen, ten dienste van gemeentehuis, openbare scholen en bureau 
van politie. 

Amsterdam, te l uur, door het ministerie vanjkolonien. in het 
gebouw Tot Nut van 't Algemeen: de levering van verschillende benoo-
uigdheden, in 51 perceelen. 

B e r g e n - o p - Z o o m , te 1 uur, door burg. en weth.: het bouwen 
eener Rijks-hoogere burgerschool met gymnastiekgebouw en conciërge
woning, aldaar. 

/uit bommel. te 2 uren, door regenten van het Groote Bommelsche 
gasthuis: het afbreken van het huis aan de Gasthuisstraat, aldaar, en 
het doen van eenige metsel-, timmer-, smids-, verf- en steenhouwwer-
ken aan- en bij het gasthuisgebouw. Aanw. door don architect A. M. ] 
A. Gulden, te 10 uren. 

Z u t f e n , door M. J. Pennekamp: de verbouwing van het koetshuis. I 
D 323, in woon- en winkelhuis, in de Spittaalstraat, aldaar. Inl. bij 
den architect J. G. Meilink. 

D i n s d a g , 1 7 J u n i . 
G o r i c h e r n , te 10 uren, op het bureau der genie: lo. het heistellen 

fin de poort en het daaronder gelegen riool te Loevestein (op tarief), j 
Raming ƒ 2600; 2o. het verrichten van verschillende herstellingen aan ] 
het ofhciershuis en de magazijn meesters woning te Loevestein. Raming 1 

1 2700. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur, te Gorichern en bij den i 
hoofdopzichter van fortificatiën, te Woudriehem. 

fit. Innajpand, te 11 uren, door het besi. der waterkeering van den j 
calamiteusen Suzannapolder, in het gemeentehuis: het maken van werken 
tot verdediging van den oever en van het herstel, do vernieuwing en | 
het onderhoud tot 30 April '85. van de aarde-, kram-, rijs- en steen- , 
glooiing werk en aan de waterkeering van dien polder. 

D e l f t , te 12 uren, door den directeur der artillerie-stapel- en con- j 
structiemagazijnen: de levering van giet- en smeedijzer, lood, zink, i 
steenkolen, groote blauwe dekens, kardoespapier en kardoeszijde. 

U t r e c h t , te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 86 (Vernieuwingsfonds): [ 
het leveren van stalen eindplaten en ijzeren haak bouten, in 2 perceelen. I 
Inl. op het centraalbureau en bij de seetieingenieuis W. J. Klerk de j 
Reus, te Meppel en H. E. Bounke, te Breda. 

H o o f d p l a a t , te 3 uren, in de directiekeet van den Hoofdplaatpolder: 
het herstel, de vernieuwing en het onderhoud tot 30 April '85 van de 
aarde-, kram-, rijs- en steenglooüngwerken aan de waterkeering van 
den calamiteusen polder Hoofdplaat. 

G r o n i n g e n , 'savonds 7 uren, door het best. der Volksgaarkeuken, 
in de Gezelschapszaal: het maken van eene beschoten kap, 10 slaap
kamertjes enz., met bulevering der materialen. Inl. bij de architecten j 
K. & H. Hoekzema, aldaar. Biljetten inzenden uiterlijk te fi uren, in , 
eene bus. 

G r o n i n g e n , 'savonds 8 uren, voor Catz & Zn., te Nieuwepekela. in [ 
het koffiehuis van H. Veening: het aan- en verbouwen eener fabriek | 
aan het Damsterdiep, met bijlevering der materialenjenz. Bilj. inzenden | 
vóór 7 uren, bij den architect N. W. Lit, aldaar. 

W a e n i d a g , I s J u n i . 
' s - l l a g c , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: lo. het 

verrichten van herstellingen en vernieuwingen aan de Rijksrivierwerken 
op het Pannerdensehe kanaal, den Nederrijn en de Lek, met het een
jarig onderhoud, in 4 perceelen. Inl. bij de betrokken ingenieurs en 
opzichters. Raming: perc. I / 10,000, perc. 2 f 5000. perc. 3 f 20,000, 
perc. 4 ƒ 29,200; 2o. het éénjarig onderhoud en herstel der werken van 
de Nieuwe-Maas, het Scheur en de Hartel, van 1 Juli '84—30 Juni 
'85. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen. te 's-Haĝ e, bij den inge
nieur Leemans, te Rotterdam en bij de betrokken opzichters. Raming 
ƒ 37,230; 3o. het bouwen van 2 wachters woningen aan de Otterloosluis, 
onder de gemeente Sliedrecht, behoorende tot de werken der Morwede 
en Killen. Inl. bii den hoofdingenieur Van Diesen, bij den ingenieur De 
Bruyn, te Dordrecht en bij den opzichter Baumer, te Werkendam. Raming 
ƒ 7260; 4o. het wegruimen der wrakken in den benedenmond van het 
Scheur, van het stoom bagger werktuig no. 5 en hot stoomschip «HuntcliH"'. 
Raming / 60,500. 

A h b e k e r k , te 11 uren, bij S. Niouwboer: het houwen eener voor
bereidingsschool. Inl. hij A. Kater Jz., te Lambortschaag. 

H e l l e t o e t f t l u l f t , te 11>/S uren, door dc directie der marine: eenige 
werkzaamheden aan gebouwen en inrichtingen van het etablissement 
Hellevoetsluis. Inl. bij den hoofdingenieur der marine, aldaar. 

' • • H a g e , te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., ten 
dienste der Staatsspoorwegen: het maken van gehouwen en inrichtingen 
°P de stations West woud, Hoogkarspel en Bovenkarspel, en van 12 
Wachterswoningen, ten behoeve van den spoorweg Hoorn—Enkhuizen. 

Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur bij de Staatssjioorwegen, te Hoorn. 
Raming ƒ 237.060. 

Honnikendam, te 12 uren, door het R. K. parochiaal kerkbest. van 
den (I. Nikolaas. in De Zwaan: het maken van eene begraafplaats, 
gemetselde grafkelders, tijkenhuis, pwrtpïjlers met gesmeed-ijzeren 
inrijhekken, enz. Inl. bij den architect H. V. van den Aardweg, te 
Pui-merend. 

Dlenijii. te 1 uur, door dijkgraaf en hoogheemraden van Zeeburg-en-
Diemenlijk, in het Gemee'nlandshuis: lo. het vernieuwen van de 
schooiingswerken aai: 1 Binnenbermte van de Ipenslotersluis. Raming 
ƒ 1013; 2o. het verleiden dei" steenglooiing aan den zeedijk bewesten 
nommerpaal 21. over eene lengte van 50 M. en ter breedte van 16.50 
M. Raming ƒ 2732. Bilj. inzenden bij den secretaris Mr. E. van 
Beusekom. te Loenen a/d. Vecht, 17 Juni. 

Kampen, te 1 uur: op het raadhuis: het maken en herstellen 
dei- dijken van de Kardoezen-, Zuider- en Vossen waartien. (Herbesteding.) 

H e r w I J n e n , te 2 uren, door de ingenieurs-architecten W. van 
Lookeren Campagne & E. Confeld von Felbert. bij A. de Wit: het 
houwen van eene school van 6 lokalen, met levering van meubelen 
enz. Inl. bij genoemde ingenieurs-architecten, Amsteldijk 18, bij 
Amsterdam. 

O u r i e n b o f i c h . te 4 uren. door burg. en weth.: lo. het maken van 
eene gemetselde gashouderkuip met dito afsluitput; 2o. het leveren en 
stellen van een plaatijzeren gashouder; 3o. het leveren van ongeveer 
600 M. gegoten-ijzeren socketbuizen: 4o. het leggen dier huizen. Inl. 
bij den directeur der gasfabriek, Kriederichs. aldaar. 

•turendrecht, bij den voorzitter van het waterschap De Koedood, 
G. Barendregt Gz.: de levering, op keur der directie, van 2000 HL. 
machinekolen, in de kolenbergplaats van het stoomgemaal «Jan Baren
dregt Gz.", aan de Heidschesluis, onder Pernis. 

D o n d e r d a g , 1 0 J u n i , 
Haarlem, te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: lo. het aanleggen en herstellen van 
hoofden op het noorderstnmd van Vlieland. Inl. bij den hoofdingenieur, 
te Haarlem en den ingenieur Hoogenboom, te Hoorn. Raming/59.500; 
2o. het verrichten van metselwerken en het opbreken en leggen van 
een gedeelte spoorbaan op de beide havenhoofden te Umuiden. Inl. 
bij den hoofdingenieur, te Haarlem en bij den ingenieur Blom, te Am
sterdam. Raming /' 41,000. 

A r n h e m , te 11 uren. door burg. en weth.: lo. het onder-profiel-
brengen en verharden van de Prinsessen- en de Agnietenstraat; 2o. het 
leveren van 2 ijzeren brugschepen met schragen en dwarsbalken, voor 
de gemeentebrugschepen te Arnhem en te Westervoort. 

D o r e n b u r g (bij Arnhem), te 11 uren. door het R. K. kerkbest. bij 
W. Derksen: het bouwen van een transept, priesterkoor, kapellen, 
sacristie en traptoren. Inl. bij den architect A. Tepe, Maliebaan. Utrecht. 
Aanw. 18 Juni, te 5 uren. 

Z w o l l e , te 11 uren, in «Ie Nieuwe Stadsherberg: hot bouwen van 
een magazijn achter het winkelhuis van de (irma Ter Weele Buisman 
& Nellensteijn, in de Diezerstraat, aldaar. Inl. bij de architecten W. 
& F. C. Koch. 

O u d e n b o s c h , te 12 uren. door burg. en weth.: het Iwuwen eener 
school met onderwijzei-swoning, aldaar. 

B u i t e n p o s t , door kerkvoogden der Herv. gemeente: het maken van 
47 M. lijstgoot en 71 M. grondmuur om en bij de kerk, aldaar. 

V r i j d a g , 2 0 J u n i . 
Z w o l l e , te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het aanbrengen van voorzieningen 
ten behoeve der instandhouding van de kanaalboorden der Willemsvaart, 
in Overijsel. Inl. bij den hoofdingenieur in het 4e district, den arron
dissementsingenieur Lahrijn en den opzichter Ritmeester, allen te Zwolle. 
Raming f 2475. 

W I J n a l d u m , te 12 uren. bij den administreorend-kerkvoogd P. J. 
Hiddinga: het verbouwen der oude pastorie van de Herv. gemeente, 
het afbreken der kerkekamer en eenige verdere vertimmering. Aanw. 
16 Juni, te 11 uren. 

G r o n i n g e n , te 12 uren, door het prov. jbest.: het vernieuwen 
van de over het Hoendiep liggende draaibrug te Hoogkerk. Inl. bij den 
prov, hoofdingenieur en den ingenieur, beiden te Groningen en bij den 
opzichter II. Bootsman, te Zuidliom. 

E m m e n . te 3 uren, door het kerkbest. dor Christelijk Gereformeerde 
gemeente, bij E. Hovenkamp: hot bouwen eener pastorie te Emmen, 
met de levering der materialen. Inl. bij E. Kliphuis, gemeentearchitect, 
aldaar. Aanw. te 1 uur. 

' o - H a g e , te 1 uur, door het ministerie van waterst. enz.: het 
onderhouden en herstellen van de post-en-telegraafgebouwen te Hoorn, 
Enkhuizen, Wormervcer, Zaandam, Umuiden en Monnikendam, van den 
dag der goedkeuring van de besteding tot 31 Maart, '87. Inl. bij den 
Rijksbouwmeester in het 2e district, te *s-Hage en bij den hoofdop
zichter voor de Landsgehouwen C. D. Wijndcls de Jongh, te Amsterdam. 
Raming: perc. 1 f 2100. perc. 2 ƒ 1470, perc. 3/2790. perc. 4 f 990, 
perc 6 f 1250, perc. 6 / 945. 

A v e r e e s t , te 2 uren. door burg. en weth., in het Hotel-Steen bergen: 
lo. het doen van heistellingen aan ge meen tege bon wen; 2o. het maken 
eener draaibrug over de Langewijk, in de nabijheid van den molen van 
G. II. Varwijk Jr. 

M . - J a n s t e e n , te 2 uren, door burg. en weth.: lo. het veranderen 
en verbeteren der bestaande school en onderwijzeiswoning en het bij
bouwen van nieuwe lokalen en/.., te zamen voor i9S leerlingen, in het 
dorp St.-Jansteen; 2o. het bouwen van eene nieuwe school voor 150 
leerlingen, henevens onderwijzerswoning enz., in de buurtschap Heikant, 
gem. St.-Jansteen. Inl. bij den architect J. H. Hannink, te Goes. 
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k.. i , ' i i ,Ir i - i In (gem. Charloos), in Het Wapen van Katendrecht: liet 
leveren en leggen van een ijzeren inlaatduiker te Hillesluis, gemeente 
Rotterdam. 

Z a t e r d a g , 2 1 J u n i . 
NekHbierum. te 11 uren, ter secretarie van Barradeel: de levering 

van 800 stère grint. 
B r e s k e n s . te 11 uren, door het best. der waterkeering van het 

calamiteuse waterschap Oud-eu-Jung-Hreskens, in de Directiekeet aan 
de Xienwesluis: liet herstel, de vernieuwing en het onderhoud, tot en 
met .10 April '85, van de aarde-, kram-, rijs-, steenglooiing- cn paal
werken aan de waterkeering van het waterschap. Aanw. 17 Juni. van 
10—11 aren. 

T e r s c h e l l i n g , te 12 uren, door burg. en weth.: lo. het verbouwen 
en vergrooten van de school en onderwijzerswoning te Westterschelling. 
Raming ƒ 14,2.12.00; 2o. het verbouwen en vergrooten van de schooien 
onderwijzerswoning te Midsland. Raming ƒ 13,090.92. Inl. bij den 
architect Du (,'roix, te Alkmaar. 

/.uilen, in de Christelijke school: het vergrooten en veranderen dier 
school. Inl. bij den architect L. C. Richter, tc Winterswijk. Aanw. 
van 11—1 uur. 

M a a n d a g , 2 3 Jun i . 
H a a s ! r i c h t , te 10 uren, diKir het ministerie van waterst. enz... aan 

het gebouw van het prov. best.: het maken van een ivatervrijen weg 
langs de noordzijde van- en het verhoogen der Veldbrug over het 
vocdingskanaal der Zuidwillemsvaart, bij Maastricht. Inl. bij den hoofd
ingenieur in het 7e district en den ingenieur Bekaai', heiden te Maastricht. 
Aanw. 10 Juni. Raming ƒ 4150. 

B l e i » » i j k . tc 10 uren! iu het logement De Zwaan: het bouwen van 
een woonhuis op geheide fiindeering, aldaar, met bijbehoorende werken 
en leveranties, lui. bij deu architect J. I. van Walling, Verlengde-
Binnenweg, te Rotterdam. Aanw. 18 Juni, te 10 uren. Bilj. inzenden 
22 Juni, hij I'. C, Stoop van Goudswaard, burgemeester, te Bleiswijk. 

Vt ist woud te 11 uren, door het g >cnteliest., bij Cs. Roinilerhoff: 
het houwen van eene nieuwe school en bijkomende werken te Binnen-
wijz I. Inl. hij A. T. van Wijngaarden, gemeentearchitect, tcMedein-
blik. Aanw. l i Juni. te 11 uren. 

' s - l l a g e , te 11'/, uren, door het ministerie vau watei-st. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het bestorten van den oever langs den 
Zwartowaalschen zeedijk aan de Nieuwe-Maas, behoorende tot de 
toewerken in Zuidholland. Inl. bij den hoofdingenieur in het 10e district, 
te 's-llage, den ingenieur iu hot zuidelijk arrondissement van het 10e 
district, te Brielle en den opzichter Kooreman. te N'ieuwcnhoorn. Aanw. 
16 Juni. Raming /' 5000. 

M e u u e r a n i a t r l , te 12 uren. ten raadhuize: het houwen van: lo, 
2 scholen met oiiilerwijzerswoiiingen, nl één aan de Weesperzijde, en 
één iu de Dubbele Buurt in de Willemsparkstraat. Inl. bij den architect 
G. W. Vixsoboxse. Vijzelgracht, Amsterdam. Aanw. van no. 1, 17 en 
19 Juni. van no. 2. 18 en 20 Juni: 2o. een politiebureau aan den Over
toom iu dc Parkstraat, lui. bij den geineenteopzichter, ten raadhuize 
aan den Amsteldijk. 

Jutfaas. te 12 uren, in De Zwaan: het bouwen van eene gemetselde 
brug voor do hofstede, bewoond door B. van Wijk, in het Nedereind 
van Jutfaas. Inl. bij den architect E. G. Wentink. te Schalkwijk. 

I.inningen te 123', uren, door burg. en weth.: het gedeeltelijk 
dempen van de Damsterkolk, het wegbreken van de Steentilboog, liet 
maken van den onderbouw voor eene draaibrug met daarmee in-ver-
band-staandc werken. Aanw. 19 Juni, te 10'/, uren. 

A m s t e r d a m , te 1'/, uren, door de Hollandsche Uzeren-spoorweg-
maatschappij. in het café-Krasna|Kilsky: het maken van de aardebaan 
niet de spoorbaan, de kunst- en eenige andere werken, van de gasfa
briek te 's-Hage tot aan Scheveningen. Inl. op het bureau van den 
weg, te Amsterdam. Aanw. 17 Juni. te 12 uren. Raming ƒ 78.580. 

A i i i N t e r d a m , tc 3 uren. door do naamlooze vennootschap Bouw
maatschappij De IJsbreker: het houwen van 8 hoerenhuizen in 2 blokken, 
aan de 3e lloerhaavestraat, aldaar, met de levering van alle materialen 
eu arhoidslooncn. Inl. hij den ingenieur-architect A. L. van Gendt, 
aldaar. 

M t . - A n n a p a r e r h l e , te 3 uren, door burg. en weth. van Het Bildt: 
het houwen eener nieuwe school voor openbaar lager onderwijs met 
onderwijzerswoning. aan den Nieiiwcbildtdijk onder St.-Aimaparochie. 
Aanw. te 10 uren, samenkomst bij den kastelein Van Kammen, aldaar. 

B l n s d a g , 2 4 J u n i . 
H a a r l e m , te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur, in de 

Doele: het maken van zandophoogiiigcii enz. iu het front I.it'de-Spaarn-
dam der Anisterdamsche stelling (2c gedeelte), inl. aan dc directiekeet, 
in het Penningsvcor, hij Haarlem. Aanw. 17 en 20 Juni, aanvangende 
aan het fort aan dc Liede. te 1 uur. Raming /' 260,000. 

liarnwerd. te 11 uren, door kerkvoogden der Herv. gemeente, bij 
£ . Hammingh: het amoveeren der bestaande- en het aldaar bouwen van 
eene nieuwe pastorie met schuurtje. Inl. bij den architect J. Timmer. 
Aanw. 16 en 17 Juni. tc 10 uren. 

G r o n i n g e n , te 12 uren, door het ministerie van watei-st. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het doen van eene voorziening aan 
den oostelijken boord van het langs de A strekkend jaagpad bij Xieuwe-
Statenzijl. en hot herstellen van do buiten die zeesluis aanwezige vloed-
palen, int. bij deu hoofdingenieur, den ingenieur cn den opzichter 
ilauei, allen tc Groningen. Aanw. 17 Juni. Raming ƒ .1600. 

"liegen, te 12 uren, door den prefect van het gymnasium, aldaar, in 
het logement liet Witte Kruis: het houwen van een nieuw gymnasium. 
Inl. hij den architect E. J. Margry, te Rotterdam. Aanw. 17 Juni, 
te 12 uren. 

I lr i ' i i i i i i ' l , te 12 uren, door den dijkstool vau het polderdistrict 
Maas on-Waal bij N. van Bussen: het bezetten vau sommige dijksge-
deellen niet bazalt en klinkers op zijn kant. Aanw. te 10 uren, te 
beginnen te Dreiuucl. 

Klapbarst, tt' 1 uur, door het gcineentebest.: het nieuw ophouwen 
van dc bestaande school voor 152 leerlingen in de gemeente Staphorst. 

B u t l c r d a m , in het Timmerhuis: de levering van het benoodigde 
eikenhout voor 240 M. rcmuiingwcrk, voor den nieuwen kaaimuur aan 
de Boompjes. 

W o e n s d a g , 2 S Jun i . 
' • - H a g e . te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz: lo. het 

maken van 3 kribben en van glooiingen van 4 op 1 aan 4 bestaande 
kribben, het gedeeltelijk opruimen van het zinkstuk aan den rechter
oever van den Geldei-sche-IJsel, onder liet vaste gedeelte van de 
spoorwegbrug bij Westervonrt. en het leveren van bazaltstortsteen, tot 
verbetering van den Geldeische-Usel, tusschen de kilometerraaien 2 en 
3. Raming ƒ 4.100; 2o. het maken van 8 kribben en het verlengen van 
.1 bestaande kribben, tot normaliseering van den Geldersche-Usel, bij 
den s n o t e n Duik. beneden Westervoort, tusschen de kilometerraaien 
8 en 5. Raming ƒ8000. Inl. voor beiden bij den hoofdingenieur Van der 
Toorn, te 's-llage en den ingenieur Ramaer, te Kampen. Aanw. 
18 Juni. 

Zijiic (Zeeland), te 11 uren, door het best. der waterkeering van het 
calauiiteusc waterschap Bruinisse, in de Herberg: het herstel, de ver
nieuwing en bet onderhond tot .10 April'85, van de aarde-, kram-, rijs-
en steenglooiingwerken aan de waterkering van het waterschap. Aanw. 
18 en 21 Juni, van 11—12 uren, te vergaderen in de Herberg. 

R o t t e r d a m , te 1 uur, door burg. en weth.: het bouwen van een 
klaaghuis niet bijbehoorende werken, ten dienste van de Israëlietische 
begraafplaats aan de Dijkstraat. te Kralingen. Inl. aan het Timmerhuis. 
Aanw. 19 Juni, te 11 uren. 

I t n i i r r d a m , te 1 uur. door burg. en weth.: het bouwen van cene 
bewaarschool met bovenwoningen, aan de Kerklaan. Inl. aan het 
Timmerhuis. Aanw. 20 Juni, te II uren. 

M o n d e i d a g . 2 A J u n i . 
A m s t e r d a m , te 11 uren. door de directie der marine: de levering 

van verschillende artikelen, in 52 pereeelen. 
. - H a g e . te 12 uren. door het ministerie van waterst. enz., ten 

dienste der Staatsspoorwegen: het maken en steilen van den metalen 
bovenbouw eener draaibrug voor dubbelspoor over bet Zedrikkanaal 
(spoorweg Dordrecht— Eist), inl. bij den eoi-staaiiwozcnd-ingenieur, te 
Arnhem en den sectieingenieur, te Goriehem. Aanw. 17 en 18 Juni, te 
11 uren. Raming f 49,000, 

B r e d a , te 12 uren, door burg. en weth.: het bouwen van eene school 
voor meer uitgebreid lager onderwijs, achter het tegenwoordige school
gebouw in de Eindstraat. lui. bij den geineentearchitect, dagelijks van 
9—12 uren. Aanw. 21 Juni. te 10 uren. 

B r e d a , te 12 uren, door deu raad van administratie der Koninkl. 
Militaire Academie: de levering van minstens .125,000 KG. steenkolen. 

' s - H a g e , te 1 uur, door het ministerie van binnenl. zaken: delevering 
van 130,000 KG. inacliinekolen en 8000 KG. schaalkolen, ten behoeve 
van de Algemeene Landsdrukkerij. 

B e u r s e n c. a.. te 3 uren, dooi' burg. en weth., hij II. van Sommeren: 
het bouwen eener openbare school met onderwijzei-swoning te Deunen 
c. a. Aanw. door den aivhitect C. A. van I.ith (te Grave), te 11 uren. 

V r i j d a g . 27 J u n i . 
'i. r m a l r e , te 11 uren. door het best. der waterkeering van het 
calamiteuse waterschap Nieiiw-Boininenede. in de raadkamer der ge
meente: het herstel, de vernieuwing en het onderhoud tot 3(1 April 
'85, van de aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingwerken aan de water
keering van het waterschap. Aanw. 20 cn 21 Juni, van 11—1 uur. 

L e e u w a r d e n , te 12 uren, ten gemeentehuize van Leeuwarderadeel: 
lo. a. het uitruimen van de bestaande- en het maken van nieuwe 
walbeschoeiingen langs dc vaart in de Buurt, te lliiizum, i. het uit
voeren van diverse werken aan de draaibrug, aldaar; 2o. het verbriH'den, 
slatten en baggeren vnn gemelde vaart, over p. M. 260 M., in 2 perc. 
Inl. hij den gomeentearchitect Wcsselius, te lluizum. Aanw. 2.1 Juni, 
te II uren. 

' s - l l a g e , te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: lo. 
het hei-stellen cn verbeteren van Rijkstelegraallijnen in de afdeeling 
Amsterdam. Raming ƒ 960; 2o. idem idem van Rijkstelegraallijnen in 
de afdeeling Etrecht, in 2 pereeelen. Raming rest). J 2740 en'ƒ:1210: 
3o. idem idem van Rijkstelegraallijnen in de afdeeling Leeuwarden. 
Raming ƒ 720 ; 4o. idem idem van Rijkstelegraallijnen in de afdeeling 
Rotterdam. Raming ƒ 4100: 5o. idem van Rijkstelegraallijnen in de 
afdeeling Groningen. Raming ƒ 2425; 6o. het leveren van verzinkt 
ijzerdruud, ten behoeve van de Rijkstelegraaf, dienst '84. 

K a t e r d a g , 2 8 J u n i . 
W e l v e g a . te 2 uren, door het best. vau den Oude-Lindedijk, bij W. 

P. Westerhof: het verhoogen en verzwaren van den zoogenoemde» 
Uude-Lindedijk. in 3 pereeelen. Aanw. 23 Juni. te 10 uren. 

Z w o l l e , bij den secretaris der Overijselscbe Kanalisatieinaatschappij 
Mr. Th. li. dc Meester: lo. het uitnomen der oude- en het maken ea 
inhangen van 2 nieuwe sluisdeuren in sluis no. 1, le sectie; 2o. het 
leveren en stellen van ijzeren haineistijlen, dekzerken. teerlingen enz. 
aan de ophaalbrug over de Snippclingsluis, in de 3e sectie; 8o. liet 
maken van een gemetselden schuifduiker in de Soestwetering. 

M a a n d a g , S O J u n i . 
A m e r s f s a r t , te 11'/, uren. door. burg. en weth.: de lovorhlg van 

ongeveer 973,000 Waulstruatklinkers, 161,500 Ben-Aliinkeien, alsmede 
het uitbreken en opnieuw bestraten van wegen. Aanw. door den 
gemeentearchitect. 24 Juni. te 10 uren. 

A m s t e r d a m , te 12 uren, door burg. en weth.: lo. het vernieuwen 
in ijzer van de loopbrug over de Keizersgracht bij de Brouwersgracht: 
2o. de levering vau ruim 5 tons balkijzer voor die brug. 

B l n s d a g , 1 J u l i . 
' s - H a g e , te 1 uur, door het ministerie van justitie: het uitvoeren 

van onderhoiids- en andere werken aan de cellulaire gevangenis te 
Groningen, van 1 Juli '84—31 Dcc. '86. Inl. bij den ingenieur-architect 
W. C. Metzelaar. te 'S-Hage. Aanw. 21 Juni, te l'/j uren. 

V s l n t e m w l j k , bij den directeur oer Geldersch-Overijselsche Locaal-
spoorwoginaatscliuppij, J. II. Nivel: het maken van 271 M s keibestrating 
op eene verhoogde ladingplaats, ten behoeve van het locaalspoorweg-
station licngeloo (O.). 

W e e n s d a g , 2 J u l i . 
' s - H a g e , te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., ten 

dienste der Staatsspoorwegen: het maken van werken tot uitbreiding 
van het station Dordrecht (spoorweg Dordrecht—Eist). Inl. bij den 
eerstaanwezend-ingenieur. te Arnhem en den sectieingenieur, te Dor
drecht. Aanw. 24 en 25 Juni, te 10 uren. Raming ƒ 124,000. 

M r i . i c n . te 1 uur, bij M. de Nagtegual: de levering van 20C0 lil* 
steenkolen, te leveren viVir 15 Aug. '84, in de bergplaatsen der stooin-
gemalen in den pokier Het Oudeland-van-Strijen. 

A F L O O P 
V A N 

AANBESTEDINGEN. 
Z w o l l e , 30 Mei: het maken en inhangen van 

een paar nieuwe sluisdeuren met toebeliooren, 
voor de kleine schutsluis van de Willemsvaart, 
te Ka ter veer; ingekomen 5 bilj., als: 
D. Bruins, te Zwolle, ƒ 2296 
G. Slot, » Zwartsluis, » 2240 
L. Krook, » Zwolle, » 2198 
H. H. Visser, » Lemmer, » 2077 
G. Kamphuis, » Schelle, » 1894 

K a m p e n , 31 Mei: het maken eu herstellen 
der dijken van de Kattenwaard; gegund aan 
P. Westora, te Kampen, voor f 10,340. 

Krhagrn. 6 Juni: perc. 1, het vierjarig onder
houd van het rijpad en de kluften op den 
Westfrieschedijk, gelegen onder het ambacht 
De Schager- en Niedoijierkoggen; aannemer T. 
Lanser, te Zijpe, voor 6325. 

perc. 2, straatweg te Kolhorn; aannemer J. 
Klerk, te Dirkshorn, voor t 1850. 

p e r c 3. schooling te kolhorn; aannemer L. 
Oudt, te Winkel, voor /' 1350. 

perc. 4, diverse timmer- cn schociingwerken; 
aannemer 11. J. Moerbeek, te Barehigerhorn, 
voor ƒ 280. 

Z w o l l e . 6 Juni: het horstellen van buiten
gewone stormschade op Schokland; ingekomen 
2 hilj., als: 
C. t. Scidel, te Vollenhovc, /' 6190 
F. G. Scbeltoma, » Nes op Ameland, » 6180 

L e e u w a r d e n , 6 Juni: het maken van eene 
walbeschoeiing langs het Kolonelsdiep, van 
Blauwverlaat naar Gerbenallesverlaat, over 200 
M.; ingekomen 8 bilj., als: 
S. Erich, te Dokkurn. j 2068 
R. A. V. d. Veen, » Terwispel, » 1990 
J. v. d. Werff, ii Dokkurn, » 1977 
II. II. Meersma, » Kollum, » 1929 
ü. Kerkstra, » Munnekezijl, » 18s6 
M. v. d. Molen. » Buitenpost, » 1845 
C. Bakker, » Kollum, » 1828 
J. Bakker, » idem » 1824 

N l e u w a a l , 6 Juni: het ophoogen van een 
bouwterrein, het met bazalt bezetten der taluds, 
het bouwen van eene school met onderwijzers
woning te Nieuwaal, onder beheer van den 
architect A. M. A. Gulden; minste inschr. was 
N. van Vellen, te Herwijnen, voor ƒ 15.487. 

K a p e l l e a/d. IJsel, 6 Juni: het verbouwen 
van twee gemeentescholen ; minste inschr. was 
W. van Verre, te Ka[ielle a/d IJsel, voor/ 8450; 
gegund. 

B a l s w a r d , 6 Juni: eene belangrijke vertim
mering van de boerenhuizing, bewoond door S. 
Ph. Terpstra, te Oosterend (eigendom van 't St.-
Aiitiiniegasthuis), onder beheer van den architect 
U. T. Wijma; van de 7 inschr. zijn aannemers 
geworden Gebroedei-s J. .t S. J. 'limmenga, te 
Oosterend. 

K a t s , 6 Juni: hctgewoon-onderlioudswcrk en 
eenige vernieuwingswerken aan den Leendert-
Abrabain|«ilder: ingek. 9 bilj., als: 
C. Bolier, te Bruinisse, f 8900 
H. Hage, » Middelburg, » 8840 
A. v. Popering, » Bruinisse, » 8689 
A. Schrier, » Kolijnsplaat, » 8610 
J. Leijs, » 's-IIecrarendskcrke, II 8600 
M. Breas. » Kolijnsplaat, » 8580 
P. Verburg, » idem » 8579 
P. v. d. Berge, » idem » 8499 
J. de Rijke, » Stavenisse, » 8370 
gegund. 

' s - B a s c h , 6 Juni i het leveren en plaatsen van 
12 dukdalven, ter beveiliging der sluishoofden 
van de Rijksschutsluis binnen het fort Crèvecoeur; 
minste inschr. was li. H. Clercx, te Bokstel, 
voor ƒ 4480. 

H a a r l e m , 7 Juni: liet doen van voorzieningen 
van verschillenden aard aan militaire gebouwen: 
ingek. 4 bilj., als: 
M. Mulder, te Haarlem, / 3564 
L. Blad, » idem » 3498 
G. Toorenvliet, » Gouda, » 8445 
J. S. v. Velthuiisen, » Haarlem, » 3224.99 

U t r e c h t , 7 Juni: liet maken van een schei
dingsmuur iu den tuin bij de woning van den 
directeur der Rijksveeartsenijschool te Utrecht; 
minste inschr. was R. I'isa, te Utrecht, voor 
ƒ 3759. 

K l a d - V e l d e n , 7 Juni: het verbouwen der 
openbare lagere school; ingek. 3 bilj., als: 
J. Vos, te Delden, ƒ 5969.30 
H. J. Meijer, » idem » 5869.50 
11. J. Schuiten, « idem » 4874 
Raming » 6350 

A p p i n g e d a m , 9 Juni: het bouwen eener 
nieuwe onderwijzei-swoning teOpwierde; ingek. 
11 bilj., als: 

H. Schenkel, te Farmsum, ƒ 4345 
B. Wildeboer, » Opwierde, » 4076 
B. Korthuis, » Spijk. » 1999 
P. Moorlach, » Ten-Post, » 3889 
J. II. Dieters, » Stedum, » 3870 
H. Rottschafer, » idem » 3698 
H. Nieland. » Wirdiim, » 3617 
W. Scheltens, » Bierum, » 1560 
J. Crone, » Appingedam, » 3400 
K. Hureina, » Solwerd, » 5.149 
A. Daanjc, » Noordbroek, » 3262 
gegund. 

K a n s d o r p , 9 Juni: het vergrooten, verbeteren 
en herstellen van de scholen en ondcrwijzers-
woniugen in de gemeente Ransdorp: 

le perc. 2e perc. 
C. Hoen, Nieuwendam, f 14,200 J 13,300 
J. Zwaan, Zwaag, 14,000 11,650 
J. Draak. Nieuwendam, 13.983 13,1.13 
L. de Oude, Zuiderwoude, 13,954 
G. L. Brouwer. Amsterdam, 13,813 12,812 
J. Giebels en Van Servellen, 

Haarlem, 1-1,470 11,780 
T. H. Joseph, Helder, 13.460 11.700 
Raming ƒ 11,250 ƒ 11,470 

Kroningen. 9 Juni: lo. het bestraten van 
den toegangsweg naar de spoorweghalte buiten 
de voormalige Ebbingepoort; minste inschr. was 
P. H. Dopheide, te Groningen, voor ƒ 3747. 

2o. het dempen van de aanwezige sloot ten 
westen van den Korreweg, en het leggen van 
eene blusleiding met zinkputten, aldaar; minste 
inschr. was B. II. Ilarkema, te Groningen, voor 
/' 1443. 

3o. het leveren van 200,000 stuks provinciale 
Groninger bakstcenklinkcrs le soort; minste 
inschr. was J. II. ter Base borg, te Delfzijl, voor 
ƒ 3180. 

• .Hage 9 Juni: het onderhouden van-en 
het doen van eenige herstellingen en vernieu
wingen aan de gebouwen der Rijkskweekschool 
VOOr vroedvrouwen te Rotterdam, tot 31 Dcc. 
'85; ingek. 11 bilj., als 

te Rotterdam, 
> idem 
» idem 
ii idem 
o idem 
ii idem 
ii idem 
ii idem 
» Kralingen, 

* Rotterdam, 
Kralingen, 

ƒ 9249 
,i 8956 
II 8798 
» 8572 
» 8300 
II 8290 
i> 8280 
» 8200 
II 8188 

-i 7978 
7975 

A. J. Stal 
A. Piena, 
W. L. Helmer, 
M. Zaaijer, 
C. J . v. Tussenbroek, 
C. Smit en Muisen, 
J. II. Heusdens, 
W. v. d. Hoeven, 
M. v, Linschoten, 
I). J. Heiman en G. 

Heiman, 
W. J. v. Dort, 

V e n l o o . 9 Juni: het bouwen van eene por
tierswoning bij hot hospitaal te Venloo; ingek. 
3 bilj.. als: 
H. v. Üasselt, te Venloo, ƒ 2587 
L. Laudij, • idem » 2486 
J. M. v. 'Gasselt, » idem » 2196 
Raming ' 2800 

P e r n i s , 9 Juni: het bouwen van eene school 
met den Bijbel en eene onderwijzci-swoning; 
minste inschr. waren voor: 
timmerwerk, Bouwroan& De Winter, ƒ 6805 
metselwerk, Wed. He Winter, » 6849.42 
verfwerk, W. de Vos, » 915 

K a a t s h e u v e l , 9 Juni: het bouwen dor scho
len niet aanhooren aan het bestaande liefde
gesticht, aldaar, onder beheer vau den architect 
Leo üoijaerts, tc Tilburg; ingek. 8 bilj., als: 
G. v. Hulton. te Waalwijk, ƒ 16.780 
W. Claassen, » Tilburg, » 14.862 
j v. Rijt, » Oostenrijk, » 14.290 
N. v. Heet, » Tilburg, » 13.000 
A. de Bresser, » Kaatsheuvel, » 13.150 
M Rijnen, » Tilburg, » 13.170 
Th. Gustenhoven, » idem » 12,817 
J. v. d. Meije, » Bezooien, » 10.987 

K r o n i n g e n . 9 Juni: bet bouwen van een 
pakhuis-met bovenwoning aan den Westerbhiuon-
singel. voor C. Guibal, onder beheer van den 
architect N. W. Lit; ingek. 12 bilj., als: 

D, Dalmolen, ƒ 1 5 6 2 
D, Janssen, » 5278 
J. Hidings, » 5277 
M. l'ctsby, » 5275 
D. Edzards, » 5178 
J. Ilaupt. » 5166 
II. de Haan, » 5140 
H. v. d. Nap, » 8075 
L. Mulder. » 5008 
Ph. Hendriks, » 2977 
E. Peters, » 2874 
E. W. Wietsema, » 2871 
gegund. 

O o s t e r b e e k , 9 Juni: het bouwen van eene 
R. K. kerk mot toren, onder beheer van den 
architect A. Tepe; ingekomen 21 bilj., als: 
J. v. d. Staav, Arnhem, ƒ 49,900 
W. Westerhof, Weesp, » 41,840 

P. Andriessen, Hilversum, ƒ 39,770 
J. v. Groenendaal, 's-Hage, u 39,571 
J. v. Burk, Oosterbeek, » 88,777 
A. A. Dommelen, Druten, » 38.400 
I. A. v. Straten, Utrecht, » 38,120 
A. C. Vink, idem » 37,885 
G. Buskens, Nijmegen, » 57,688 
A. Peters, Zcndcren, • 86,600 
G. J. v. Heek, Delft, » 36,483 
C. v. Zeeland, Utrecht, » 36,100 
W. Okkes, Zevenaar, » 35.800 
W. Ticlcns, Utrecht, » 35,600 
C. v. Schaik, idem » 34,846 
B. v. Schadewijk, Hilversum, » 34,845 
.1. de Voss, Hoogland, » 33.100 
.1. de Voss, Utrecht, » 32,497 
J. Roderijs, Nieuwcrkerk a/d. IJsel, • 31,894 
.1. Post, Arnhem, » 31,492 
Th. Nieuwboer, Utrecht, » 30,244 
gegund. 

I l i e t r r b r u g , 9 Juni: het vertimmeren en 
vergrooten van liet huis van J. Eemten, onder 
beheer van den architect S. S. Hofstra; ingek. 
2 bilj.. als: 
G. J. Abei-son, te Sleeuwijk, /' 4165 
R. Bruintjes, » Meppel, » 3980 
gegund. 

sno'k. 10 Juni: het verhoogen en verzwaren 
van deu Oosterdijk cn het gedeeltelijk verhoo
gen en verzwaren van den Nieuwlanderdijk, 
samen lang 1066 M.: ingekomen 9 bilj.. als: 
F. A. de Vries, te Peijs, ƒ 11.286 
A. A. Schroen, » Warns, » 9.968 
C. P. Hakker, • Staveren. ii 9,170 
0. de Jong. » llardinksveld,» 8,620 
F. de Vries cn J. J. de 

J,,tî r. » Koudum, » 8,380 
II. II. Smit, » Almenum, » 7,777 
S. M. Zolilenrust, » Molkwerum, » 7,599 
W. B. Mulder. » Hinloopen, » 6.773 
J. Smit en P. Kampman, » idem » 6.668 

O M . 10 Juni: het vergrooten van de onder
wijzerswoning te Welsuin door aantrekking van 
ecu gedeelte der oude school; ingekomen 4 
bilj.. als: 
E. Roering. te Deventer, 
G. v. d. Berg, ii idem 
W. Witteveen, » Olst, 
II. Mulder, » Terwolde, 

Beat (bij Eindhoven), 10 Juni: 
van 
met 

j van 

tc Put, 
i> Bokstel, 

ƒ 38,777 tc Put, 
i> Bokstel, ii 38,280 
ii idem II 36,250 
, Best, ii 33 817 
» idem » 3.1,590 
• idem ,i 3.1.100 
» KesseL 1, 12.400 
ii Eindhoven, II .10.190 
n Venloo, » 29,990 
» Tilburg, >i 29,950 
n Best, » 27,945 

ƒ 2399 
» 2331 
i. 2311 
> 1695 

het bouwen 
ii nieuwen kerktoren bij de R. K. kerk, 

le levering der bouwstoUèn, onder beheer 
ilen architect C. Weber, te Roermond; 

ingek. 11 bilj., als: 
Mijs. 
J. W. v. d. Put, 
Verstoijne, 
De Koning. 
.1. v. Rijt. 
Vau Asscldonk, 
Verhak, 
W. Jansen, 
Coppes, 
L. de Rooij. 
II. Tinupin, 

A m s t e r d a m , 10 Juni: het sloopen van een 
bestaand-, en bouwen van een woonhuis, in 
de Xieuwo-Loliestraat, aldaar, voor C. Alberti, 
onder beheer van den architect N. Franckcn; 

;ek. 15 bilj., als: 
J. F. Jansen, 
A. l'aans. 
II. de Haan, 
II. v. d. Velden en II. 

Wemmer, 
1'. Rijke. 
E. II. Belle en C. Kosters, 
W. H. Struis, 
J. C. Poortermans en 

W. Bezem, 
J. F. Rondliep, 
P. Kampman eu J. v. 

Harderwijk. 
D. J. Kerkhof, 
C. v. d. Burg, 
P. Noines, 
W. II. Poot, 
A. Straatman, 

S c h i e d a m , 10 Juni 
bazaltkade voor aanlog 
het Westcrhavenhoofd; 
E. S. Reijmer. te Rotterdam, ƒ 65.400 
J. Trintliainer, » Schiedam, » 61,000 
Jan Smit VU, » Slikkerveer, ii 59,900 
II. dc Waerd, » Nieuwenhoorn, i 59,000 
G. Vlot Gz.. ii llardinksveld, » 62,990 
II. Wienhovcn, a Schiedam, » 45,600 
A. v. Kekem, » Gouda, ii 44,200 
li. .1. Nederliorst, » idem » 43,098 

Toewijzing aangehouden. 
Bcirt, 10 Juni: de levering aan de artillerie-

stapel- en constructiemagazijnen van: 

tt' Amsterdam, 8900 
1) idem 7750 
1 idem • 6989 

1 idem L 6750 

t 
idem B 6710 

* idem 1 6700 
» idem » 6560 

idem s 6172 
idem B 6241 

idem 6209 
• idem • 6199 
1 idem s 5760 
• idem 1 5726 
u idem B 5555 
9 idem B 5.146 

: liet maken van eene 
van stoombooten aan 

ugekomen 8 bilj., als: 
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perc. 1, 600 beddingplanken no. 1, a ƒ 4.40 
per stuk, 100 grenen ribben no. 1, a ƒ 3 per 
stuk; minste inschr. Alberts, te Werkendam; 

perc. 2, 6000 KG. gestookt pek ; minste inschr. 
was J. Fontein, te Harlingen, a ƒ9 .06 per 1000 KG. 

W a l s o o r d e n , 10 Juni: de vernieuwing en 
het onderhoud van dc aarde-, kram-, rijs- en 
steenglooiingwerken van het calamiteusc water
schap Wakoorden; ingekomen 12 bilj., als: 
J. F. Andriessen, llontenisse, f 20,700 
II. Klaassen, Zaamslag, 
Ad. v. Ponering, Bruinisse, 
H. Hage, Middelburg, 
Joh. Kole, Kruiiiiugen cn A. v. d. Beek. 

Zaamslag, ieder voor 
Jan Leys. s-Heer-Arendskcrke, 
J. Vorkuyl Quakkelaar, Vlissingen, 
B. den Exter v. d. Brink, Krabbendijke, 
J. v. Eek, Hardiuksveld. 
W. Ringhout, llontenisse, 
A. de Jong, Neuzen, 
gegund. 

A m s t e r d a m , 11 Juni 
5 perceelen, het bouwen van een nieuw perceel, 
en eenige verdere werken, aan de Koninklijke 
Chemische fabriek, te Uithoorn; ingekomen 11 
bilj., als: 
W. H. Struijs, te Amsterdam ƒ 7900 
J. J. Vontijn, II idem » 7700 
J. Poot, » idem » 7660 
L. Houwman Jr., > idem » 7500 
J. P. Rieken, > idem » 6900 
C. J. Strijland, . Uithoorn, » 5700 
M. Rijneveld, » Mijdrecht, » 5696 
L. T. Murk, » Uithoorn, » 5500 
J. J. v. Straten, » idem » 6360 
P. Danklolf, • idem • 5264 
6. Verweij, » idem » 4986 

» 16,400 
» 16,300 
» 15,000 

» 14,000 
» 13,760 
* 13,700 
» 13,474 
> 13,400 
» 13,150 
» 12,717 

het amoveeren van 

£• I- Mol, te Kuilenburg, ƒ 11,173 
J. II. v. Hczewijk, » Lobit, » 10,920 
F. E. Terwindt, » Pannerden, » 10,800 
L. A. v. Il.ial'len. » Sliedrecht, » 10,470 

3o. het verrichten van werken tot normalisee
ring van de Waal onder Bemmel en Milligen: 
ingekomen 8 hilj., als: 
J. llillen, te Grave, 
H. v. Anrooy Jz., » Nieuwaal, 

» Pannerden 
o Lobit, 
» Rossem, 

F. E. Terwindt, 
J. II. v. Hezewiik, 
W. P. de Vries, 
L. v. Dijk, Empel en 

H. A. v. Erp. 
A. G. Huyskes, 
L. A. v. ilaaften, 

ƒ 125,900 
» 125,300 
» 123,200 
» 122,000 
• 119,998 

/.uilen. 11 Juni: het in '84 uit te voeren 
onderhoudswerk op de lijnen der Staatsspoor
wegen Arnhem—Deventer, Zutfen—Gronau en 
Almeloo—Salzbergen; minste inschr. waren: 
perc. 1, G. Schunnk, Zutfen, / 797 

» 2, J. Altena, Brammen, » 182 
i> 3, H. J. Assink, Lochem, » 1006 
» 4, J. Altena, Brammen, 1 750 
II 6, dezelfde, t 430 
11 6, A. Klanderman, idem > 1839 
» 7, A. Ledeboer, Velp, ,, 665 
• 8, E. J. P. Veenhuizen, Zwolle, » 329 
» 9, Ezerman & Zn., Zutfen, » 551 
» 10, N. Hreijder, te Almeloo, 11 359 
i> 11, J. F. Vastert, Oldenzaal, » 509 
» 12, J. W. Sparonbcrg. Bentheim, « 1 1 7 2 
» 13, J. de Koning, Velp, , 604 
» 14, J. Schut, Brammen, » 213 
» 15, II. G. ter Sehegget Jz., Lochem, » 489 
» 16, F. H. Wndeveld, Enschedé, » 331 
» 17, J. ter Ellen, Oldenzaal, i> 169 
» 18, A. Tigler, Schuttorf, » 1340 
» 19, G. Schurink, Zutfen, . 36*1 
» 20, A. Klanderman, Brammen, » 1279 
» 21, J. Schut, idem • 980 
11 22, li. Kennel ink. Oldenzaal, » 315 
In het geheel waren ingekomen 126 biljetten, 

waarvan 3 van onwaarde werden verklaard, als 
niet volgens voorgeschreven model ingevuld. 

D a r d r e e h t , 11 Juni: het af breken en weder-
opbouwen van een pakhuis met bovenwoning in 
de Augustijnenkamp, onder beheer van den 
bouwkundige W. C. v. Rije; ingek. 5 bilj., als: 
J. v. Welscnis, te Ijordrecht, ƒ 2048 
P. Reus, » idem >i 1988 
W. P. Sas, » idem » 1970 
J. de Lange, » idem » 1925 
H. v. Pett, » idem » 1825 
Raming s 1900 

Z w o l l e , 11 Juni: het bouwen eener overdekte 
botermarkt; ingekomen 8 bilj., als 

's-Bosch, 
» Hedel, 
» Sliedrecht, 

4o. het wijzigen van 955 M' remmingwerk 
langs den kaaimuur van de spoorweghaven tc 
Fijenoord; ingekomen 21 bilj., als: 
C. de Groot, Dordrecht, / 32.800 
C. Hoogendoorn Hz., Giesendam, / 28,400 
C. .1. v. Tussenbroek. Rotterdam, » 28,300 
J. Schoenmeijer en A. Kos-Knolhaalder, 

Rotterdam, . 28.245 
II. J. Nedorhorst. Gouda, > 27,990 
('. D. Kloyn, Raamsdonk, » 27,800 
A. Kuddei-s, Schiedam, » 27,500 
M. L. v, Spanje, 's-Hage, » 27.420 
G. J. v. Heek & Co., Delft, » 27,382 
B. de Waerd, Nieuwcnhoorn, . 27,300 
G. Schermers, Dossen, » 27,270 
A. .1. Smit, Rotterdam, » 26,980 
J. Visser Gz., Papendrecht, j 26,945 
G. Wolzak, Dordrecht, » 26.930 
J. v. d. Vlugt Jr., Dordrecht, » 26,905 
II. Degens Jr., idem . 26,877 
J. Sjerp, Rotterdam. » 26.800 
A. v. d. Meyden Az., Hardinksveld, o 26,494 
W. Verhoeven Pz., Dordrecht, > 26,995 
J. M. Gruvters. Orten, » 25.775 
J. Smit VII, Slikkerveer, , 25.000 

W a g e n l n g e n , 11 Juni: het bouwen van 2 
hecrenhuizen aan do Bergstraat, onder beheer 
van den architect S. Bitters: ingekomen 7 bilj.,als: 
Wed. H. de Vries, te Wageningen, ƒ 10,567 

2o. het dempen van eene sloot langs de westzijde 
van het weiland aan de Bakkerstraat en het maken 
van een riool in die sloot; ingek. 14 bilj., als-
li. A. Labohm, 
G. de Haas, 
11. London, 
F. I.. v. Velzen 
J. v. d. Bunt, 
Th. Verziilbergh, 

te Amsterdam, 
» Hardinksveld, 
i> Haarlem, 
» idem 
» idem 

idem 
H. C. v. d. Velden, » Schooten, 
A. Kros, 
B. J. v. Liemt, 
L. v. d. Heuvel, 

. 109,4001 VV. v. Scheijndel, 
107 840 " 
102,470 

» Haarlem, 
* idem 
» Werkendam, 
» Haarlem, 
') idem 

idem 

ƒ 3050 
» 274» 
» 2738 
» 2737 
» 2720 
« 2719 
» 2710 
» 2670 
» 2550 
» 2437 
» 2435 

G. L. Brouwer, te Amsterdam, ƒ 12.700 
K. A. v. d. Berg, » Zwolle, » 10,282 
D. Bruins, > idem » 9,824 
J. C. Flik, * idem » 9,354 
F. Diesclhoff, 11 idem . 9,150 
G. v. Uncn, 11 idem » 9,086 
L Meijer, » idem » 9,060 
G. Schutte, » idem » 8,888 
gegund. 

•-Hage, 11 Juni: lo. het verrichten van 
graaf- en baggerwerk in het Scheur beneden 
Maassluis, ter opruiming der aanwassen langs 
den linkeroever, aldaar; ingek. 2 bilj., als: 
A. Volker Lz., Sliedrecht en P. A. Bos, 

Gorichem, ƒ 1,110,000 
J. J. Bckker, Lent en A. D. v. Setors 

& Co., Nijmegen, > 1,078,800 
2o. het maken van 5 dwarskribben onder dc 

gemeente Ingen, aan den linkeroever van den 
Nederrijn; ingek. 7 bilj., als: 
F. v. d. Bogaaard, te Leeuwen, ƒ 11,960 
W. P. de Vries, 11 Rossem, » 11,880 

.1. Haar Hz., » idem ' "» 8,868 
P. de Leeuw, » idem • 8,843 
A. de Leeuw. » idem » 8,744 
J. II. Radstake, > idem 11 8,477 
Job. v. Toll, » Arnhem, n 8,275 
II. A. J. Popping, » Wageningen, > 7,933 
gegund. 

H a a r l e m , 12 Juni: het herstellen en ver
beteren van de Rijkszee- cn havenwerken op 
Marken; minste inschr. was C. Kroon, te Wie-
ringen, voor ƒ 8620. 

A m s t e r d a m . 12 Juni: het houwen van 10 
woonhuizen en een hoekgebouw met passage, 
aansluitende aan de Galerij langs het Oosteinde, 
te Amsterdam, met de leverantie van alle mate
rialen en arbeidsloonen, onder beheer van den 
ingenieur-architect A. L. van Gendt'; ingekomen 
20 bilj., als: 

te Amsterdam, ƒ 228,000 
• Buiksloot, » 227,641 
» Amsterdam, » 226,300 
» idem » 225,000 
» idem o 224,900 
» idem » 224,447 
» Bodegrave, 11 221,000 
» Amsterdam, » 220,848 

G. P. J. Beccari. 
P. C. Groenings, > idem 1 2187 
Corst. Bos, > Haarlemmermeer, 11 2170 
gegund. 

3e het rnaken van een houten wal langs den 
Kampersingel; ingek. 8 bilj., als: 
H. A. Labohm, te Amsterdam, f 5083 
O. Bos, • Haarlemmermeer, 11 4428 
P. Verhagen en Van 

't Wout, » Haarlem, 
G. P. .1. Beccari, 11 idem 
B. Zuithof, » idem 
P. J. Sehaafsma en 

C. Kroon Jr., » idem 
W. v. d. Kooy, » Amersfoort, 
C. Elders & Zn., ., Haarlem, 
gegund. 

4o. het dempen van de nog gedeeltelijk be
staande Bakkersloot, het maken van een riool 
benevens het doen van bestratingen, aldaar; 
ingekomen 16 bilj., als: 
H. London, tc Haarlem, 
W. v. Scheijndel, » idem 
C. Romeijn, » idem 
F. L. v. Velzen, • idem 
W. y. d. Kooy, » Amersfoort, 
A. Kros, » Haarlem, 
Th. Verzijlbergh, > idem 
J. T. Looman, » Amsterdam, 
.1. v. d. Bunt, » Haarlem, 
II. A. Labohm, » Amsterdam, 
L. v. d. Heuvel, > Werkendam, 
C Bos, n Haarlemmermeer, » 6865 
B. J. v. Liemt, 11 Haarlem, 11 6780 
G. P. J. Beccari, » idem » 6709 
P. v. d. Weegh, » idem » 6475 
P. C. Groenings, » idem 1 6282 
gegund. 

» 4396 
» 4097 

» 3690 
» 3340 
11 3179 

ƒ 7617 
» 7500 
11 7286 
» 7219 
» 7195 
» 7190 
» 7171 
» 7120 
11 7102 
11 7015 

6986 

Oerlijn cn de Haan, 
W. Greve, 
H. Rietsnijder & Zn., 
.1. .1. Vontijn, 
A. Paans, 
H. C. Dorlas, 
P. Vlasinan, 
W. L. Leibbrandt. 
G. Woud, 
.1. Koster, 
P. A. Warners, 
A. J. V. Lieuipl. 
Gebr. v. Berkum, 
Peeters en Roeloisen, 
K. J. B. v. Damme, 
II. J. Meekers, 
B. v. Buuren, 
D. Heijink, 
CruijH' en Schouten, 
Oosterink cn Schut, 
gegund. 

H a a r l e m , 12 Juni: lo. het dempen van eene 
sloot aan den Schootersingel bij het stads Aruieu-
cn Ziekenhuis en het maken van een riool in 
die sloot; ingek. 13 bilj., als: 
H. A. Labohm, te Amsterdam 
W. v. Scheijndel,» Haarlem 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

220.000 
» 218,590 
» 217,897 
11 215.900 
11 215,898 
» 215,200 
11 213.637 
> 210,146 
» 209,820 
» 205.200 
» 204,828 
» 203,990 

F. L. v. Velzen, 
Tb. Verzijlbergh. 
H. London, 
Corst, Bos. 
H. J. v. Liemt, 
L. v. d. Heuvel, 
J. Versteegh, 
I. v. d. Buut, 
G. P. .1. Beccari, » 

idem 
idem 
idem 

/' 1490 
» 1190 
» 1147 
11 1143 

1125.50 

R. A. v. d. Bcrgh, » Pannerden, 11 11,769 i gegund 

II. 0. v. d. Velden, » Schooten, 
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B IJ V O E G S E L 
VAN 

D E O P M E R K E R 
van Z A T E R D A G 21 JUNI 1884. 

AANKONDIGINGEN 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
M a a n d a g . 2 » J u n i . 

M a a s t r i c h t . tc 10 uren. door hot ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van bet prov. best.: bet maken van een watervrijen weg 
langs de noordzijde van- en liet verhoogen der Veldbrug over het 
i.iedingskanaal der Zuiilwilleinsvaart, hij Maastricht, lnl. bij den hoofd
ingenieur in bet 7c district eu den ingenieur Bekaai-, beiden te Maastricht. 
Raining /' 4150. 

K l r l a w i j k . te 10 uren, iu het logement De Zwaan: het bouwen van 
ccn woonhuis op gebeide fund 'ing. aldaar, niet hijliehoorende werken 
en leveranties, lui. bij den architect .1. I. van waning, Verlengdc-
Ijinnonweg, te Hii'ttercl'ain. Hilj. inzenden 22 Juni, bij P. C. Stoop van 
Goudswaard, burgemeester, te Bleiswijk. 

W r s t w o u d . te II uren. door het geineentehest.. bij Cs Reinderbiill': 
bet bouwen van eene nieuwe school en bijkomende werken te ilinuen-
wij/.end. lui. hij A. T. van Wijngaarden, gi entearcliitect, te Medelu-
bb'k. 

door het ministerie van waterst. enz., aan 
.best.: het bestorten van den oever langsden 

aan de Nieuwe-Maas, behoorende tot de 
. lnl. hij den hoofdingenieur in het 10e district, 

in het zuidelijk arrondissement van het 10c 

' s - l l a g e , te 11'/, uren 
het gebouw van het prov 
Zwartewaalschen zeedijk 
toewerken iu Zuidholland 
te 's-Hage, den ingeuielll 
listriet, te Brielle en den opzichter Kooreinan. te Nieuwcnhoorn. Raining 
/' 5000.' 

A ' l e u n r r a n i s t c l , te 12 uren. ten raadhuize: het bouwen van: lo 
2 scholen niet ondei wijzerswoningen. nl één aan de Weesperzijde, en 
één in de Dubbele Huurt in de Willeinsparkstraat. Inl. hij den architect 
G. W. Vissehoxse, Vijzelgracht. Amsterdam: 2n. een |Kilitieburoau aan 
den Overtoom iu de' Parkstraat, lui. bij den geineenteopzicbter, ten 
raadhuize aan den Aiiisteldijk. 

J u t f a a s , le 12 uren, in De Zwaan: bet bouwen van eene gemetselde 
brug voor de hofstede, bewoond door li. van Wijk. in het Neilereind 
van Jutfaas, lui. hij den architect E. G. Weiithik. te Schalkwijk. 

Grealngcn, te 12'/, uren. door burg. en weth.: het gedeeltelijk 
demi van de Dainsterkolk. In-I wegbreken van de Sleeutilboog. bet 
maken van den onderbouw voor eene draaibrug met daarmee in-vor-
band-staande werken. 

A m s t e r d a m , te Ut uren, door de Hollandsche IJzcrcn-sponi weg-
maatschappij. i.: het café-lvrasnapolsky: het maken van de aardebaan 
met de spoorbaan, de kunst- en eenige andere werken, van de gasfa
briek te 's-llage tot aan Scheveningen, lid. op het bureau van den 
weg, te Amsterdam. Raming / 78.5KO. 

A m s t e r d a m , te 3 uren. door de naamlooze vennootschap Ikiuw-
maatschappij De IJsbreker: het bouwen van S hoerenhuizen in 2 I lokken. 
aan de :{c lioei haavestraat, aldaar, met de levering van all aterialen 
en arbeidsloonen. lui. bij den ingenieur-architect A. L. van Gendt. 

' Ki'-Annapitrttrhle. te 3 uren, door burg. en wetb. van Het llildt: 
het houwen eener nieuwe school voor openhaar lager onderwijs met 
oiiderwijzerswoning. aan den Nieiiwehildtdijk onder St.-Aiuiaparoclhe. 
Aanw. te 10 uren. samenkomst bij den kastelein Van Kammen, aldaar. 

D i n s d a g . 2 4 Juni . 
Haarlem, te 10 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur, in de 

Dooie: het maken van zundophoogingcii enz. iu iiet front Liedo-Spnurn-
dalil der Ainsterilaiiische stelling (2e gedeelte), lnl. aan de directiekeet, 
iu het Peuningsveer bij Haarlem. Raming ƒ 860,000, 

Sana werd. te 11 iit.ii door kerkvoogd Ier llerv. gemeente, bij 
K. Ha lingh: het auioveeren der bestaande- en bet aldaar houwen van 

nieuwe pastorie met schuurtje, lnl. bij den architect .1. Timmer. 
Utrecht, te 12 uren. door den architect W. J. van Vogelpoel, inliet 

llaagsehe Kolliebuis: hel auioveeren van 2 huizen, en liet houwen van 
2 huizen, magazijnen enz. aan de Westerkade. M 13 en 14. aldaar. 

Selaga, hij 'den voorzitter van het waterschap Het Polschar: lo. 
het maken van een dijk met bijkomende werken. Raming ƒ1052; 2o. 
het vervoeren en weilêroplioiiwèn van 2 watermolens met bijlevering 
van materialen. Raming ƒ 1062. lui. hij den bouwkundige L. Hijtsina. 
te Sühraiiilahuren. 

I; r a n i n . - e n te 12 uren, door bet ministerie van waterst. enz... aan 
het gebouw van het prov. best: het doen van eene voorziening aan 
den oostelijken boord van het langs de A strekkend jaagpad hij Nicuwo-
Statenzijl. en liet hei-slellen van de buiten die zeesluis aanwezige vloed-
palen. Inl. hij den hoofdingenieur, den ingenieur en di pzicllter 
Bauer, allen té Groningen. Raming ƒ 3600. 

M e g r n , te 12 uren. door den prefect van het gymnasium, aldaar, in 
liet logement liet Witte Kiuis: het houwen van een nieuw gymnasium, 
bil. bij den architect E. J. Margry, te Rotterdam. 

Ilri-iiniel. te 12 uren. door den dijkstool van het |mlderdistrict 
Maas-en-Waal, hij N. van Ibissen: het bezetten van sommige dijksge-
ilrolton met hazalt en klinkers op zijn kant. Aanw. te 10 uren, tc 
liugiinien te llreinnel. 

staphorst, te 1 uur, door het gemeentebest.: het nieuw opbouwen 
van de bestaande school voor 152 leerlingen in de gemeente Staphorst. 

Amsterdam in het café-Flora, Weteringschans: het houwen van 
i winkelhuis niet bovenwoningen, aan de Gedempte-Martelaarsgracht, 

aldaar, lui. hij den bouwkundige A. J. van der Stok Jr., Frans-Hals
straat. 24. aldaar. 

K i i l l e r c i i . i i i . in bet Timmerhuis 
eikenhout voor 2+0 M. reinnüngwcrk 
de (klompjes. 

ne: de levering 

uitvoering van eenig 
lnl. hij den hoofdingenieur van den 

II hij den opzichter .1. Keyzer, te 

de levering van het henoodigde 
voor den nieuwen kaaimuur aan 

W o e n s d a g , 2.1 J u n i . 
' s - l l a g e , te 11 uren, door het ministerie van Waterstaat enz: lo. het 

maken van 3 kribben eu van glooiingen van 4 op 1 aan 4 bestaande 
kribben, het gedeeltelijk opruimen van het zinkstuk aan den rechter
oever van den Geldei-scho-Msel, onder het vaste gedeelte van de 
spoorwegbrug hij Westervoort, en bet leveren van bazaltstortsteen. tot 
verbetering van den Geldersehe-IJsel. tusschen dc kilouieterraaien 2en 
3. Raining ƒ 4300 : 2o. het maken van 8 kribben en het verlengen van 
3 bestaande kribben, tot nornialiseering van den Geldersche-I.lsel, bij 
den grooten Durk. beneden Wi-stervoort, tusschen de kilnuieterraaicn 
3 en 5. Raming ƒ 8000. lnl. voor beiden bij den hoofdingenieur Van dei-
Toorn, te 's-llage en den ingenieur Ramaer, te Kampen. 

y.IJpe (Zeeland), te 11 uren. door het best. der waterkeering van het 
calami tense waterschap Bruinisse, in de Herberg: het bei-stel, de ver
nieuwing en het onderhoud tot 30 April '85, van de aarde-, kram-, rijs-
en steenglooüiigworken aan de waterkering van het waterschap. 

Katterdam, te l uur. door burg. en weth.: bet bouwen van een 
klaaghuis met bijhelionreiide werken, ten dienste van de Israclietische 
begraafplaats aan de Dijkstraat. te Kralingen. lnl. aan bet Timmerhuis. 

Rotterdam, te 1 uur. door burg. en weth.: het houwen van eene 
bewaarschool met bovenwoningen, aan de Kerklaan. lnl. aan bet 
Timmerhuis, 

l l o n d e i ' d n g , 2 l t J u n i . 
AnisterJam. te II uren. door de directie del 

van verschillende artikelen, iu 52 perceelen. 
Haarlem te 11 uien. door bet prov. best.: de 

baggerwerk iu bet Zlliderspaarne. 
prov. watei-staat, te Haarlem i 
Amsterdam. 

' s - l l a g e , te 12 uren. door het ministerie van waterst. enz., ten 
dienste der Staatsspoorwegen: het maken en stellen van den metalen 
bovenbouw eener draaibrug voor dubbelspoor over bet Zedrikkanaal 
(Spoorweg Dordrecht—Kist), lnl. bij den eerstaanwezend-ingenieur, te 
Arnhem eu den seetieingenieur, te Gorichem. Raming / 49.000. 

I l r e d a . te 12 uren, door burg. en weth.: bet houwen van eene school 
voor meer uitgebreid lager onderwijs, achter het tegenwoordige school
gebouw in de Eindstr.iat. lnl. bij den geiiieeutearchitect, dagelijks van 
9—12 uren. 

S c h i e d a m . le 12 uien. door burg. en weth : de levering van 
p. in. 1000 M' scherp rivierzand, 1000 M' plaatzand en van ige 
houtwaren, alsmede bet verven van eenige gebouwen en bruggen. 

Breda, te 12 uren, door den raad van administratie der Kooiukl. 
Militaire Academie: de levering van minstens 325,0(10 KG. steenkolen. 

' s - l l a g e . te 1 uur, door het ministerie van binnenl. zaken: delevering 
van 130000 KG. macliineknli 81)00 KG. schaalkolen, ten behoeve 
van de Algemeene Landsdrukkerij. 

Beureest e. a., te 3 uren. door burg. en weth., hij II. van Sommeren: 
het houwen eener openbare school met onilerwijzerswoiiing te Deursen 
c. a. Aanw. door den architect C. A. van Lith (te Grave), te 11 uren. 

A m s t e r d a m , door de direetie der Aiusterdainsehe Oinnibusmaat-
scbappij: bet vergrooten van het bestaande graaupakhuiso|iile Hooters-
gracht, aldaar, lnl. bij de architecten G. 1! Salm & A. Salm G.Hz., 
aldaar. 

V l i s s i n g e n . door bet R. K. parochiaal kerkbest. van den heiligen 
Jacobus: het restaureeren van de kerk. alsmede de aan- en verbouw 
der sacristie, corridor en aaiilioorighedeii. lnl. bij den architect J. J. 
Notenboom, aldaar. Aanw. 24 Juni, van 10—11 uren. 

O p e l n d e . bij II. B. Kielstra: het verrichtingen va nige vernieu
wingen en reparatiën aan de hoerenbeluiizing, aldaar bewoond door M. 
Rieinersma. eigen aan Mr. W. de Sitter, te Groningen. Ilestek ligt bij 
II. I. Domna, aldaar. Aanw. 25 Juni. te 3 uren. 

V r i j d a g . 27 J u n i . 
X o n n r m a l r e , te 11 uren. door bet best. der waterkeering van het 

calamiteuse waterschap Nieuw-lloiuineneile. iu de raadkamer der ge
meente: het herstel, de vernieuwing en het onderhoud tot 30 April 
'85. van de aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingwerken aan de water
keering van het watei-schap. 

L e e u w a r d e n , te 12 uren, ten gemeentehuize van Leeuwarderaileel: 
lo. ,i. het uitruimen van de bestaande- en het maken van nieuwe 
walbeschoeiingen langs do vaart in de Huurt, te lluizum, b. bet uit
voeren van divei-se werken aan de draaibrug, aldaar: 2o. bet verbroeden, 
slatten en baggeren van gemelde vaart, over p. M. 260 M., in 2 perc. 
Inl. hij den g eentearchitect Wesselius. te lluizum. Aanw. 23 Juni, 
te 11 uren. 

' s - l l a g e , te 1 uur, door het ministerie van wateistaat enz.: lo. 
bet herstellen en verbeteren van Kijkstelegraallijnen iu dc afdeeling 
Amsterdam. Raming /' 9110; 2o. id idem van Hijkstelegraallijl in 
de afdeeling Utrecht, in 2 perceelen. Raming resp. / 2740 en ƒ8210; 
3o. idem idem van Itijkstelegraallijnen in de afdeeling Leeuwarden. 
Raming /' 720; 4o. idem idein van Rijkstelegraatlijncn iu de atdeeling 
Rotterdam. Raming ƒ 4100; 5o. idem van Kijkstelegraallijnen in du 
afdeeling Groningen. Raming f'H2n: 6o. het' leveren van verzinkt 
IJzerdraad, ten behoeve van de Rijkstelegraaf, dienst '84. 

L e e u w a r d e n , te 1 uur. door het prov. best.: bet uitdiepen van 
het vaarwater lie Paesens eu van de geul iu bet Tjeiikeineer. in 2 
perceelen. ltd. ' bij de betrokken opzichters. Aanw. resp. 23 en 
24 Juni. 

X a l r r d a g . 2 N J u n i . 
Z u l d h o r i i , te 12 uren. door burg. en weth : In t verrichten van 

eenige verfwerken aan de openbare lagere scholen en onderwijzerswoning 
te Zuiilhnrn en Noordhorn. 

I l i i r i l r c e l i l te 1 uur, door dijkgraaf cn hoogheemraden der Vier-
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Polders, in het koffiehuis Koophandel-en-Zcevaart: het verhoogen en 
verzwaren van den zeedijk TOOT den AlloysejMildei', over eene lengte van 
1168 M., niet bogrinting, in 2 perceelen en in massa. Inl. bij den 
fabrieklandiueter Tli. Prins Az., te Sliedreeht. 

L e e u w o r d e n , te 1 iiiii'. door burg. en weth.: de levering van 
70,000 HL. Kngelsehe gaskolen. 

U t r e c h t , te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatssponr-
wegen, aan het centraalbureau: Hestek no. 401. liet leveren en stellen 
van den ijzeren bovenbouw voor de bruggen van hel 2e spoor tusschen 
Utrecht en Waardenburg. en het verrichten van bijkomende weiken, 
ten boboeve van den spoorweg Utrecht— Bokstel. Inl. aan het cen
traalbureau. 

W o l «eg» , te 2 uren, door het best. van den Oude-Lindedijk, bij W. 
P. Weslerbol': het verhoogen en verzwaren vau den zoogenoeuidon 
Oude-Lindedijk. in 3 perceelen. Aanw. 23 Juni, te 10 uren. 

Z w o l l e , bij den secretaris der Overijselsche Kanalisatieniaatschappij 
Mr. Th. II. de Meester: lo. het uitnemen der oude- en het maken eu 
inhangen van 2 nieuwe sluisdeuren iu sluis no. 1, le sectie; 2a het 
leveren en stellen van ijzeren hauioistijlen, dekzerken. teerlingen enz. 
aan de ophaalbrug over de Snippelin'gsluis, in de .'le sectie; 3o. bet 
maken van een gemetselden sehuifduikor in de Soest wetering. 

U i t h o o r n , bij den opziehter .1. van der (troggen: de levering 3p 
de losplaatsen van 600 M 1 zuivere onilerlioudsgrint, ten dienste der wegen 
in den \oorder-Legnieei|>older. 

M a a n d a g . 3 0 J u n i . 
K o t I e r d a n i . te 10 uren. in het Motel Groote Romein: bet bouwen 

van eene villa op de buitenplaats «Buitculust". te llillegersherg. op de 
reeds in-aanbouw-zijude paalfuudeeriug, met hij behoorende werken en 
leverantiën. lui. hij den architect .1. 1. van Waning. te Rotterdam. 
Hilj. inzenden 29 Juni, bij \V. K. M. de Kat. te llillegersherg. 

tmerMfooi f te ll'.'j uren. door burg. en weth.: de I.»vering van 
ongeveer 973,000 WaaMraatklinkei-s. 161.500 Iten-Abinkeieu. alsmede 
bet uitbreken en opnieuw bestraten van wegen. Aanw. door den 
gemeentearebitect. 24 Juni, te IC uren. 

A m s t e r d a m , te 12 uren, door burg. en weth.: lo. liet vernieuwen 
in ijzer van de loopbrug over de Keizersgracht bij de Brouwersgracht; 
2o. de levering vau ruim 5 tons balkijzer voir die brug. 

H o i i d i i m . te 12 uren, door burg. en weth van llcmelumor-Oldc-

t)haert-en-Nooiilwolde: het gedeeltelijk begrinten van den Verkeerde weg, 
oopende van Warns naar Schar). Aanw, 21 Juni. te 11 uren, te 
beginnen te Warns. IJüj. inzenden 2S Juni. Ier secretarie. 

H i i i K d a g , 1 J u l i . 
I L i i s s e m te 11 uren. door burg. en weth.: bet bouwen van een 

gemeentehuis, post-en-telegraafkantoor met directeurswoning, onz., 
aldaar, lui. bij den architect J. F. Kverts, te Bussein. Aanw. 27 en 
28 Juni, te 11 'uren. 

O l d e m a r k t . te 12 uren. door burg. en weth.: lo. liet maken van 
123.5 M. nieuwe houten wal beschoeiing langs het Mallegat; 2o. bet 
bouwen van eene steenen ascbbergplaats. Aanw. te 10 uren. 

's-llage, te l uur, door het ministerie van justitie: het uitroeren 
van onderhouds- en andere werken aan de cellulaire gevangenis te 
Groningen, van 1 Juli '84-31 Dec. '86. Inl. bij den ingenieur-architect 
W C. Metzelaar. te 's-llage. 

P e r n i s , te 2 uren, bij Wed. Zwanenburg: het bouwen eener school 
voor Christelijk onderwijs, met onderwijzerswoning en 3 benedenwo
ningen, met bijlevering van materialen enz. lui. bij den architect W. 
C. Coepijn, te Ivralingon. 

W i n t e r s w i j k , bij den directeur der Geldorsch-Overijselscho Loeaal-
spoorwegrnaatschappij .1. II. Nivel: bet maken vau 271 keibestrating 
op eene verhoogde ladingplaats, ten beboeve van het locaulspoonveg-
station Hengeloo (O.). 

W o e n s d a g , 2 J u l i . 
' s - l l a g e , te 12 uren. door het ministerie van waterstaat enz., ten 

dienste der Staatsspoorwegen: het maken van werken tot uitbreiding 
van bet station Dordrecht (spoorweg Dordrecht—Kist). Inl. bij den 
eerstaanwezend-ingenieur, te Arnhem en den sectie ingenieur, te Dor
drecht. Aanw. 24 en 25 Juni, te 10 uren. Raming ƒ 124,000 

K a s t r i k u i n . te 12 uren, door burg. en weth.: het veranderen van 
de bestaande school en aanbouwen van 3 lokalen. Inl. bij den architect 
Du Croix, te Alkmaar. Aanw. 25 Juni. te II uren. Raming ƒ 14,917, 

M r i j e n . te 1 uur, bij M. de Nagtegaal: de levering van 20C0 HL. 
steenkolen, te leveren vöór 15 Aug. '84, in de bergplaatsen der stoom
gemalen in den polder Het Oudeland-van-Strijen. 

A m s t e r d a m , te 3 uren. in het Binnengasthuis: het bouwen van eene 
barak voor 35 kribben, benevens bet uitvoeren van eenige werken, aan 

de gebouwen van bet Binnengasthuis. Inl. bij den architect H. Leguyt, 
aldaar. Aanw. volgens het Bestek. 

H o n d e r d » g , 3 J u l i . 
A r n h e m , te 2 uren, ten kantore der gemeentegasfabriek: bet verven 

van de gebouwen en van de woningen op het terrein der fabriek, als
mede van de woning van den adjunct-directeur. Aanw. 28 Juni, te 
10 uren. 

D r i e w e g e n , te 2 uien, door burg. eliweth.: het af breken en opbou
wen eener onderwijzerswoning. Aanw. door den opzichter A. de Muijnck. 
te Driewegen, te 12 uren 

V r i j d a g , 4 J u l i . 
I J s e l m o i . d e , te 6 uren. door het poldcrhost. van Oost-IJsolmondc, 

in De Hollandsche Tuin: de levering van 1500 HL. Koer-niacbinekolen. 
Z a t e r d a g 5 J u l i . 

U t r e c h t , te 2 uren. door de maatschappij tot expl. van Staa'.ss|mor-
wegen, aan het centraalbureau: Bestek AÓ, bet leveren vanomwend-
bare puntstukken en kruisstukken van gegoten staal en contrarails met 
toebehooren, ten behoeve van het 2e sjioor tusschen Lunetten en 
Waardenburg, in 2 perceelen. 

W o e n s d a g , 1» J u l i . 
' s - l l a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: bet 

wegruimen van een in de Maas, onder de spoorwegbrug te Gennep, 
gezonken vaartuig. Aanw. 2 Juli. 

I l o n r i e r d a g , 1 0 J u l i . 
H a a r l e m . te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

bet gebouw van het prov. best.: het vergrooten en verbouwen van de 
Rijkskeet, te I'rk. behoorende tot de zeewerken in Noordbolland. Inl. 
bij den hoofdingenieur, te Haarlem en bij den ingenieur Hoogonboom, 
te Hoorn. Aanw. 3 Juli. Raining /'3450. 

Y r l l d n g , I t J u l i . 
M i d d e l b u r g , te 10 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van bet prov. best.: het bestorten van een gedeelte zee
wering te Vlissingen. behoorende tot de zeewerken in Zeeland, lui. bij 
den hoofdingenieur iu het lie district, te Middelburg eu bij den inge
nieur, te Vlissingen. Aanw. :* en 5 Juli. Raming ƒ 5000. 

B e r g e n o p - Z o o m . te 12 uren, door G. A. II. Blank en J. L. Veraart, iu 
bet koffiehuis lie Draak: bet bouwen van 0 woonhuizen op een peiveel naast 
het Algemeen Burgergastbuis, aan de St.-Joseph- en Van Hasseltstraat. 
lui. bij den architect R. II. C. van Someren, aldaar. Aanw. 7 Juli, te 
11 uren. 

H a a r l e m , te 2 uren. door burg. eu weth.: het bouwen eener school 
met conciërgewoning aan de Bakkerstraat, aldaar, lui. bij den architect 
over de werken en gehouwen tier gemeente. Aanw. 4 Juli, te 10 uren. 
Raming ƒ 41.950. 

Z a t e r d a g , 1 2 J u l i . 
W i n t e r s w l j k . te 2 l/2 uren. door de Geldorsch-Overijselscho Locaal-

spoorw'eginaatschappij. in de sociëteit De Kendracht: lo. Bestek no. :U, 
grond- en kunstwerken ten behoeve van het gedeelte li>caals|ioorweg 
Deuticbein— Zevenaar (lengte ongeveer 15.5 KM.); 2o. Bestek no. 34, 
gebouwen en inrichtingen op station-Weel; lo.Dotrtfikno PP gebouwen 
en inrichtingen op station-Didam; l o . Bestek no. 30, 4 wachterswonin
gen, iu 2 perceelen. Inl. aan bet bureau te Winterswijk. . 

M a a n d a g , 1 4 J u l i . 
M a a s t r i c h t , te 10 uren, door het ministerie vau waterst. enz., aan 

liet gebouw van bet prOT. best.: het bouwen van eene ijzeren draai
brug, ter vervanging vau de vaste bouten brug over de Nnordorvaart, 
in den kunstweg Rogge-Meiel, met bijbehoorende brugwachters woning, 
onder de gemeente Meiel. Inl. bij den hoofdingenieur in bet 7e district 
en den ingenieur Bekaer. beiden te Maastricht. Aanw. 7 Juli. Raming 
/' 12,150. 

V r i j d a g , ts J u l i 
M i d d e l b u r g , te 10 uren. door liet ministerie van watoi-st. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het leveren en storten van steen tot 
voortzetting van de oeververdedigiug voor Neuzen, met bijbehoorende 
Werken, lui. bij den hoofdingenieur van het 11e district, tc Middelburg 
en bij den ingenieur, te Neuzen. Aanw. 10 en 12 Juli. Raming 
ƒ 23,850. 

W o e n s d a g . 2 3 J u l i . 
' s - l l a g e , te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., ten 

dienste der Staatsspoorwogen: het maken van gebouwen en verdere 
inrichtingen, benevens het leggen van sporen en wissels, tot uitbreiding 
van het station Dordrecht, ten behoeve van den spoorweg Dordrecht— 
Eist. Inl. bij den eei-staanwezend-ingenieur, te Arnhem en den sectie
ingenieur, te Gorichem. Aanw. 15 en 16 Juli. te 10 uren. Raming 
ƒ 140,500. 

A F L O O P 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
. ItoM-li, 29 Mei: liet makrn der aardebaan 

en kunstwerken, waaronder het bouwen eener 
nieuwe brug over de rivier de Mark, ter ver
vanging van liet Zwartenbergsche voor; ingek. 
12 bilj., als: 
A. Hoogendoorn Cz.,te Giesendam, 

idem 
» Willemstad, 
D idem 
» Zevenbergen, 
> idem 
» Willemstad, 
» Zevenbergen, 
it Standdaarbuiten, B 22,000 
» Zevenbergen, n 20.880 
B Fijnaard, * 20,222 
» Zevenbergen, » 20,076 

ƒ 26,000 
B 24,175 
B 23,799 
B 23,750 
» 23,300 
» 23,000 
» 22,512 
> 22,100 

J . M. Gruijlers, 
A. Oosters, 
D. Sjerp, 
J . v. Tetering, 
W. J. Segboer, 
C. Lodder, 
A. D. Lucas, 
P. Bogaarts, 
A. Kortewcg, 
W. H. Segboer, 
A. v. Meer, 
gegund. 

Groningen, 7 Juni: bet bouwen van cen 
heerenhuis aan de Stationstraat tc Groningen, 

onder beheer van den architect W. van der 
Heide; ingekomen 8 bilj., als: 

II. Meuge. ƒ 11,300 
B. de Jong, - 10.988 
C. Mensinga. » 10,671 
E. Berkenbosch, » 10,200 
II. v. d. Nap, » 10,195 
II. Tappen, > 9,875 
W. Jacobs. B 9,860 
L. Oldcnburger, • 9,285 

wijk E no. 292, bock Korte-Boukei-straat en 
Naadzak, aldaar, onder beheer van den architect 
J. G. Meilink: 

Massa: 
11. J. Bcssem Ez., Zutfcn, / 935 

Metselen cn timmeren: 
/ 935 

G. J. Koordeman, Zutfcn. / 777 
Timmeren: 

/ 777 

If. v. d. Velde, tc Zutfen, f 398 
H. Langenberg, » idem '» 394 
G. .1. Grootcis, » idem B 384 
G. J. Koordeman, » idem » 349 
A. J. Pasman, i idem » 317 
L. Nijland, » idem » 309 

Metselen: 
II. Bood, 
W. Kerkmeijer, 

Verven: 
J. K. Meister, 
II. Har ink. 
11. E. K. Ezerman, 
M. R. E v e n , 
G. ten Cate, 
G. J. Ilouvves. 
D. J. Dieren, 
Verbeek en Visser, 
G. ter Hogt, 
H. v. Zeben, 
G. Kelhnlt, 

Behangen: 
II. Hulshof, 
II. Paalman, 
II. J. Wensink, 

Loodgieten: 
II. J. Ilaijtink, 
E. de Vries, 
D. A. v. Eldik & Zn., 
J. A. Tappei-s, 
B. ii. v. Hulst & Zn., 

tc Gorsel, 
B Zutfcn, 

te Zutfen, 
B idem 
B idem 
B idem 
" idem 
» idem 
» idem 
» idem 
» idem 
B idem 
» idem 

tc Zutfen, 
> idem 
» idem 

te Zutfen, 
B idem 
» idem 
» idem 
» idem 

f 480 
'» 46(1 

f 197 
'B 186 
» 171 
i 160 
» 156 
I 149 
I 144 
» 138 
» 129 
B 126 
» 118 

ƒ 2 8 
» 24 
B 22 

ƒ 32 
B 30 
» 29 
» 27 
/ 2 4 

1) E o I' M E II !< V. R. 

Stukadoren: 
A. Enzerink, te Zutfen, / 24.50 
II. J . Ililbcrs, • idem » 15.60 
J. W. ten Bolschcr, .. idem >. 14.99 

y.celst , 13 Juni: het verbouwen der ondcr-
wijzoi-swoning cn het vergrooten der school te 
Zeelst; ingekomen 3 bilj., als: 
J. v. Vugt, te Duizel, f 3394 
C. Jonkers, • Oerle, '» 3267 
Th. Tielemans, B idem i 2349 
gegund. 

a-Hage, 13 Juni: het buiiwen van cene 
verdieping op het postgebouw, aldaar, ten be
hoeve van dc Rijkstelegraaf, eu het onderhouden 
cn herstellen van het post-en-telcgraafgcbouw 
met directeurswoning; ingekomen 8 bilj., als: 

7 « n l l o f ll.yT 
ƒ 11.979 
» 11,585 
B 11.400 
B 11,347 
» 11,120 
,> 10,799 
» 10,700 
,. 10.690 

D. Bruins, tc Zwolle 
A. v. d. Held, » idem 
M. Houtman, B Vllage. 
G. Kamphuis, i Zwollorkei-spol, 
A. v. d. Berg, » Zwolle, 
B. Heibergen, I idem 
L. Meijer, B idem 
G. v. iaien, » idem 

Zwolle. 13 Juni: lo. het doen van eenige lier-
stellingen aan de brug over de Steenwetering 
cn het aanbrengen van eenige buitengewone 
voorzieningen, ten behoeve van de instandhou
ding van den Rijksweg vau Zwolle naar Meppol: 
ingek G bilj., waarvan één van onwaarde, als: 
Jan Otter, te Meppel, / 4840 
K. Abei-son, a Stecnwijk, .. 4823 
II. .1. Buitenhuis. i. Elspeet, 4820 
A. ill-. I, • I Zwolle, l 4820 
W. Arntz, . Milligen, • 4813 

2o. het herstellen van buitengewone schade, 
door storm aangericht aan de verdedigingswer
ken der wegen in de Wanneporveensche- en 
Giethoornscbe plassen nabij Meppol; ingek. 6 
bilj., als: 

te Gelielillliden. 
» Zwolle, 
» Genemiii.lcn. 
» Meppel, 
B Stecnwijk, 
eenige vernieuwingen en 

Memoriegoederon te Munt

straat, aldaar, onder beheer van den architect 
J. G. Meilink: 

Timmeren en metselen: 
II. J . Bcssem Ez., te Zutfen, 
J. Schut, 

Timmeren: 
G .1. Kerkmeijer, 
R. v. d. Velde. 
G. J. Koordeman, 
G. J. Grooten, 
G. J. Boczcwinkcl. 
L. Nijland, 
A. J. Basman. 

Metselen: 
W. Kerkmeijer, 
II. Rood. 

Stukadoren: 
F. Rielf. 
II. .1. Ililbcrs, 
J. W. ten Bolschcr, 

Lood eu zink 
II. .1. Ilaijtink, 
II. II. v. 'Hulst & Zn., 
I). A. v. Eldik & Zn., 
J. A. Tappers. 

Behangen: 
II. Kerkiueijer, 

Drummen, 

te Zutfen, 
» idem 
B idem 
B idem 
» Brummen, 
B Zutfcn, 
B idem 

te Zutfen. 
B Gorsel, 

tc Zutfcn, 
,. idem 
B idem 

te Zutfen, 
B idem 
» idem 
» idem 

ƒ 2890 
B 2639 

f 1078 
B 1068 
B 1058 
» 1040 
B 946 
. 910 
> 8G4 

ƒ 1881 
. 1709 

ƒ 88 
B 63 
B 58 

ƒ « 
B 45 
> 44 
B 41 

f 3410 
'» 3390 
» 3387 
» 3374 
.. 3333 

f 2099 
B 1823 
B 1770 
» 1710 
B 1698 
B 1594 

1594 

W. II. Visscher, 
A. Blocks, 
A. Bekendain, 
Jan Ottcn, 
F. Aberson, 

Dtrecht, 14 Juni 
herstellingen aau de . 
foort; ingekomen 7 bilj., als. 
II. dc Goederen, tc Linsehoton 
J . v. d. Pol, B Montfonrt, 
P. A. v. d. Pol, B idem 
J. IVast, B idem 

•j. Smit, B Utrecht, 
II. v. Vliet, » Moiitfoort, 
J. Vermeer, B llekendorp. 

Bij loting is ,1. Vermeer voorwaardelijk nU 
aannemer aangenomen. 

L e l d e n , 14 Juni: het maken van een gebouw 
achter- cn cen afsluitillgsiiiuur met overdekking 
enz. naast de Leidsche Broodfabriek; ingek. 14 
biljetten; 
de hoogste inschrijving bedroeg ƒ 7770 
ile laagste van C. v. Dicst, Koudekerk, » 5995 
gegund. 

Breda , 16 Juni: lo. bet rioleeren van de 
Schoisaiiolenstraat enz. en leggen van trottoir
banden; ingekomen 7 bilj., als: 

J. Schaafsma, ƒ 14,400 
G. W. Metsers, » 11,225 
G. v. d. Sandcn, B 10,547 
Th. Kessel, » 10,487 
II. Verlcgh, » 10,389 
J. C. v. Maaien, B 10.300 
M. Verboeven, B 9.985 
gegund. 

2o. liet rioleeren van den Nieuwc-Haagdijk; 
ingekomen 7 bilj., als: 

J. Schaafsma, ƒ 1850 
J. 0. v. Maaren, 
G. W. Metsers, 
G. v. d. Sandcn. 
Th. Kessel, 
II. Verlcgh, 
M. Verhoeven, 
gegund. 

8o. dc levering van steenkolen; ingekomen 4 
bilj als: n HL. 

J. F. Wouters, 
J. Stoop, 
L. J. Staal, 
M. v. d. Jagt, 
gegund. 

4o. idem van fourages: 
1000 KG. hooi, W. Oomis, 
1000 » stroo, dezelfde, 

100 B bonnen, dezelfde, 
100 » haver, dezelfde, 
100 > booncn. J. B. Vernaaien 
100 > haver, il.veli.le. 

Zutfen, 16 Juni: dc verbouwing van het 
koetshuis, wijk D 323, in woon- cn winkelhuis 
en eenige bijkomende werken, in de Spittaal-

II. Hulshof; 
II. Paalman, 
A. Febcrwec, 

Verven: 
.1. II. Meister, 
II. Burink, 
G. Kelhnlt, 
G. J. Douwen, 
G. ter Hogt, 
Verbeek cn Visscher, 

Smeden: 
.1. Volkers, 
II. Wulliuk, 

Massa: 
II. .1. Ilessein Ez., 
Chr. lluiirnink ft Zn 

B e r g e n - o n - Z o o n i 

• Zutfen, 
idem 
idem 
idem 

ƒ 5 8 
• 54 
» 39.50 
» 31 

te Zutfen, 
B idem 
B idem 
B idem 
l idem 
B idem 

te Zutfen, 
.< idem 

/' 425 
'B 398 
,, 387 
B 349 
B 331 
» 298 

f 174 
» 160 

ƒ 3598 

E. .1. Mar; 
A. Laiigejan. 
I\ Rouihoilts, 
J. 1>. F. Krans, 
X. Klaus, 
Wed. G. t'amesi 

& Co., 
W. G C. llilke 

47,170 n;.'Wolzak 

B 1195 
B 1190 
B 1046 
i 898 
. 836 

» 827 

p. HL. 
B4Ü? 62»» 
52» 
52 

te Zutfen, 
» idem '» 3219 I idem, dezelf.le 

• o . n . M , 16 Juni: liet bouwen 
eener Rijks-hoogere burgerschool met gyinnas-
tiekgeboiiw en conciërgewoning; ingekomen 
12 bilj.. als: 
hike Decker Jz., tc Vlissingen, / 61,200 
('. Mateis*, B idem 
I'. Ilogaarts. B Standdaarbuiten 
W. II. Segboer, » Fijnaard, 
M. L. v. Spanje, B 's-Hage, 
C. Meijers, . idem 
.1. D. Raaijmakcrs. » Wouw, 
J. Scboenineijer, i . Rotterdam. 
G J. v. lleek'o: Co., » Delft, 
11. J. Hoisten. B llergen-op-Zoom 
.). Horiistra, » idem 
C. Bastiaansen, B idem 
gegund. 

/ a l l h o m m e l . 16 Juni: het afbreken van bet 
huis aan de Gasthuisstraat, aldaar, en liet doen 
van velschillende werken aan- en bij het gasl-
huisgeboiiw, onder beboer van den architect A. 
M. A. Gulden; minste inscbr. was M. A. Kaas
jager, voor ƒ 1173: gegund. 

Leer.uni, 16 Juni: het verbouwen der open
bare lagere school en onderwijzerswoning, onder 
beheer van den bouwkundige Spruyt, te Amers
foort; ingek. 9 bilj., al * 
A. v d. Heuvel, 
S. Boks, 
J. v. Lanteren, 
J. Gerritsen, B Doorn, 
A. Sikkel, B Utrecht. 
R. v. d. Broek, » Ainerongen, 
C. Smits, » Reencn, 
H. II. de Ridder. » Leei-sum, 
J. Bos, B Amerongen, 

Diverse klinknagels, R. S. Stokvis & 
Zn., Rotterdam, ƒ 429.01 

Divers ko|ier, II. delleus & Zn.,idem, I 3417.83 
B B W. v. Houten & Zn., 

idem, a 3228.38 
B B W. Hoven & Zn., 

's-Hage. 8 3087.26 
• » W. v. Houten & Zn., 

Rotterdam, I 3741.84 
1900 bladen dubbel blik, V. d. Borg 

& Co.. Amsterdam, B 277.40 
12.000 KG. plat lood, A. D. Ham

burger, utrecht, B 1092 
Divers lood, dezelfde, B 1095.25 

B zink. dezelfde. I 3915.64 
300 KG. sol.leertiu en 25 KG. phns-

pb.irtiu, II. ,1. Klijn de Jongh, 
Amsterdam, > 260 

5011 hardst eenen zerken, II. J. Bosman, 
Rotterdam, •• 1095 

Gereedschap, R. S. Stokvis Sz Zn., 
idem B 1809.11 

Gereedschap en hang- en sluitwerk, 
Technisch Bureau Niei-strasz, 
Amsterdam, » 1846.80 

llang-en sluitwerk. II. J. Klijn de 
de Jongh. idem, 

, » D. S. M. Kalker. 
idem, I 

Verfwaren, Hoogeweg eu Van 
Zaniereii. Amsterdam, i 

565 blauwe plavuizen en 1250 KG. 
vuurvast cement, II. .1. Bosman, 
Rotter.lam, i 

Diverse glasruiten, L. Masion, linrdr.. 
idem. dezelfde, 
300 mousseline glasruiten, dezelfde. 
3250 M. blauw vlaggedoek. Van 

Hartrop A Zn.. Leiden. 
3500 ,M. rood vlagged.iok, I>. Clos & 

Leembruggen, idem, 
Divers vlaggedoek, Van Hartrop&Zn., 

1131.19 

1223 

150.30 
282.65 
162 
217.50 

871 

979.50 
431.87 
647.65 
238.20 idem. dezelfde, 

Ziiigbilizcn en liennepslang, R. S. 
Stokvis & Zn., R o t t e r * 
Dordrecht, 16 Juni: bet bouwen van eene 

II. K. hulpkerk, onder beheer van den architect 
ingekomen 15 blij., als: 

le Kralingen. 
B s-Hage, 

Dordrecht. 
I d e m 

850.45 

ƒ 17,650 
>> 17,666.60 
B 16,700 
n 14,800 

d. Sande, 
A. Leeliwcns, 
A. du Vijn. 
C. I*. W. I lessing, 
J. v. Groenendaal, 
C. A. Teneuti, 

te Utrecht, ƒ 11.930 
, Amersfoort, • 10.930 
,. Woudenberg, B 10.794 

10,596 
10.545 
9,754 
9,480 
9,356 
8,193 

A. Moon . 
J. G. v. d. Linden, 

;egund aan A. Hoont. 
K r o n i n g e n . 17 Juni: bet maken eenei be

schoten kap. 10 slaapkamertjes enz., in cn aan 
1 - beheer 

ingek. 

ƒ 4 0 
B 30 
> 12 
B 10 
B 11.50 

9.50 

Gegund aau II. II. de Ridder. 
AniHlrrdom, 16 Juni: voor de verschillend 

leveringen aan het departement van koloniën 
waren o. a. minste inselirijvers: 
130,000 KG. divers gietijzer, llotz cn Co., 

Rotterdam / 8742.50 
120 gegoten-ijzeren kolommen, L. J. 

Enthovcn X Co., 's-llage, » 3495.60 
Glas- en vlampijpen. Van den Berg 

& Co., Amsterdam, • 7929.00 
Divers ijzer, Dikcma en Chabot, 

Rotterdam, 
E. S. de Jonge, idem, 
Gebr. v. d. Vliet, 
Amsterdam 

Stalen platen. W. C. en K. dc Wit, 
idem, l 2906.80 

Draadnagels, II. J. de Klijn dc Jongh, 
idem, • 339.35 

Diverse ijzeren bouten, V. d. Berg & 
Co., idem, I 1087 

i> • » D. S. M. Kal
ker, idem, » 1134 

B 6797.70 
• 6521.75';, 

» 2835.66 

. Rotterdam. 
B idem 
.» Dordrecht, 
I. Rotterdam, 
» 's-llage. 
ii Dordrecht, 
B Gouda, 
B s-llage, 
u Dordrecht. 
, Berkel. 
>. Rotterdam. 

B 14.666 
B 14.619 
B 14,180 
B 14,017 
B 13.999 
B 13,982 
B 13,828 
> 13,795 
II 13.780 
ii 13,073 
o 13,444 

de Volksgaarkeuken te (ironing ondel 
van de architecten K. X 11. Hoekzeuia: 

tc Groningen, 
). idem 
B idem 
B idem 
B idem 
ii idem 
B idem 
B idem 
B idem 
B idem 
B idem 

/' 2580 
S 2236 
ii 2063 
B 2000 
B 1985 
B 1985 
B 1949 
B 1894 
ii 1789 
B 1782 
B 1615 

II bilj.. als: 
E. Herkelibosch, 
E. Peters. 
1). Dalmolen. 
D. Jansen, 
.1. de Vries. 
II. Schellens, 
J. Hidings, 
II. de Haan. .. 
II. Kiel, B 
II. Jansen, » 
J. I. Tnosnian, B 

'guild. 
K r o n i n g e n . 17 Juni: dc 

..'lier fabriek aan het Dauisterdiep voor Catz & 
Zn., onder beheer van den architect N'. W. Lit; 
ingekomen 10 bilj., als: 

D. Edzards, 
11. de liaan, 
F. Holthuis, 
E. W. Wietzema, 
Pb. Hendriks, 
D. Jansen, 
E. Potero, B 2567 
.1. lbelings, ii 2549 
H. v. d. Nap, B 2510 
W. Jacobs, B 1899 
gegund. 

Gorlrhem, l7Juni: Lo.het bentellen van de 
poort en het daaitindcr gelegen riool te Loeve
stein; ingek. 9 bilj., als: 

aan- cn verbouwing 

/ 2874 
8 2-37 
8 2765 
8 2695 
8 2617 
B 2599 
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IJ E O P M E R K E i i . 

H. Tankons, 
M. v. Gooi, Woudrichem, 
A. Michael Jr., Aalburg, 
B. A. Kontic. Woudrichem, 
.1. J. Duller Jz., iilem 
C. Muilwijk, idem 
D. Sizoo, Gorichern, 
Ch. Verzijl Hz., idem 
B. G. Struik, Woudrichem, 

beneden tarief. 
'/i • • 

4 » > 
4 » » 
5'/, » . 

»'S » » 
fi » » 
'J'/,o • » 

10 .. « 
11 ten 100 

2o. bet verrichten van verschillende herstel 
lingen aan liet ofliciorshuis cn de magazijn-
meesterswoning te Woudrichem; ingekomen 10 
bilj., als: 
A. v. Os, te Hardiiiksveld, /' 2600 
A. Michael Jr., » Aalburg, » 2485 
C. Muilwijk. » Goricl i, . 2400 
G. Struik. » Woudrichem, » 24:15 
A. O. de Pater, I Gorichoin, . 242:'. 
A. Kentie, » Woudrichem, • 238S 
M. v. Gooi, i> idem » 2:18:1 
D. Sizoo, » Gorich » 2:180 
J. A. Kentie, » Woudrichem, » 2375 
Ch. Verzijl Hz., • idem I 2.144.119 
Uaiiiiug • 2700 

Hein . 17 Juni: ile levering aan do artillerie
stapel- en constructieinagazijiien van: 

Ie perc., 450,000 KG. gietijzer merk Gai tshci ric 
no. 1; minste inschr. \V. Hoven ft Zn.. Botter
dam, ii f 3.75 per 100 KG. 

2e perc. 4000 KG. handijzer ii ƒ8.110 en 1000 
KG. plaatijzer ii ƒ 11.40 per 100 KG.; minste 
inschr. J. Deurvorst, Botterdam. 

3e perc, 42,000 KG. staafijzer a ƒ11 .34. 5000 
• KG. staal, geslagen, plat a ƒ 11.34 on 2000 KG. 

dito a ƒ 12.10 per 100 KG.: minste inschr. li. 
S. Stokvis & Zn., Botterdam. 

4e perc. 100.000 KG. lood iu staven: minste 
inschr. Balgueric &• Zn., te Botterdam, ii ƒ 12.91 
per 100 KG. 

5e perc, 1300 KG. zinkplaat iu platen a 
ƒ 2 1 . 5 7 en 12,000 KG. zink in blokken a ƒ 18.70 
per 100 KG.; minste inschr, Gebr. Abrahams, 
s-llage. 

Ce perc. 100,000 KG. grove KiigcNcho steen
kolen a ƒ 10.20 per 1000 KG.; 7e perc, 300.000 
KG. grove Boerscbe steenkolen a / 7.49 per 1000 
KG.; 8e perc. «00.000 KG. lijne Itoerschesteen
kolen (luachinekolen). binnen ii J4M en buiten 
a f 5.28 per 1000 KG.: 9e perc. fiOO.OOO dito, 
binnen ii /' 498 en buiten a ƒ 5.28 per 100'.: 
KG.; minste inschr. voor deze perc. A. Zellekens, 
Helft. 

10e perc- fiCO.000 KG. lijne Boerscbe steen
kolen (smeeknlcn); minste inschr. F. .1. Mijnliell' 
Wz.. Krimpen afd. Lek, ii /' 5.39 por 100 KG. 

11e |H'rc. 050 gioote blauwe dekens: minste 
inschr. Van Wijk X- Co., Leiden, ii ƒ 15.30 
per stuk. 

Ltrci hl , 17 Juni: Bestek no. 80. het leveren 
van stalen eindplateii cn ijzeren haakboutcn voor 
de Staatsspoorwegen, iu 2 perceelen: ingek. 13 
bilj.. als: 

le perc. 2e perc. 
K. S. Stokvis & Zn., 

Rotterdam, ƒ 800".— ƒ 72:17.75 
Fried. Krupp, Essen, 7918.85 
Bhcinischc Stahlwei ke, 

Buhrort, 7644 — 
Nicolas Nicaise, Marcinelle 

(België), 8237.— 
II. .1. Klijn do Jongh, 

Alnsterdam, 9654.70 
Union, Actiên-Gesellschaft 

für Hcrgliali. Kisen-u. 
Stahl-lndustrio. Dortmund. 7720.— 

Société Anoovme desiisines. bnuloti-
neries et londeries de La l.oiivióro, 
La Loiiviére (België'. 7237.— 

Société Anoiivuie des houlonneries 
de La Croyère, La Croyère (België), 7500.— 

Betaler en karchor, öeckingen ad. 
S a a i . 7702.80 

Sosiété Anonvnic des forges et ateliers 
de Senelle.' Senelle (België), 7260.— 

Gebr. Iloppler. Maastricht. 7263.95 
Société Anonymi' dos lamiiioires du 

Kuan, Monceau-siir-Saiultre, 7752.70 
>• <-•>••<-1 17 Juni: het lililken van ecu los-

steiger en het verhrceden van het Meppolerdiep, 
hij do Moppelersluis, voor eene bergplaats vau 
ankers cn kettingen; ingek. 3 hilj., als: 
F. Aberson, te Steenwijk, ƒ 1873 
I. Otten. » Meppol, » 1697 
II. Timmer, » idem » 1570 

llellrvui-lsluis. 18 Juni: liet verrichten van 
herstellingen aan gebouwen en inrichtingen van 
het maritieme etablissement; minste inschr. 
waren \V. v. Leeuwen en T. Eindhout, te Helle
voetsluis, voor f 25.290. 

kampen. 18 Juni: het herstellen van dc 

Kardoezen-, Zolder- en Vossenwaarden, in 2 
perceelen; minste inschr. waren: 
perc. 1, A. Bekeudam, Genemiiidcn, / 21.926 

» 2, L. v. d. Heuvel, Werkendam, » 6,778 
Alibi-kerk. 18 Juni: het houwen eener voor

bereidingsschool voor het Nut van 't Algemeen, 
onder beheer van den bouwkundige A. Kater 
Jz.. te Lambcrtschaag; ingek. 10 bilj., als: 
I'. de Boer, te Medciiihlik. f 7033 
J. Boheldijk, » Abbckerk. » 6625 
K. Timmerman. » idem » 5680 
P. Laan, » Oostwoud, » 6440 
G. Kooter. ii Spanbroek, » 6230 

I P. Nieuwoboer. •> Twisk, » 5932 
F. Biesehos, » Hedemblik, » 5498 
C. Lodder, ., Sijhckarspol, » 5440 
I'. Blaauw, » Midwoud, • 2500 
II. Koorn Hz., ,) Benninghroek, l 4700 
niet gegund. 

n-lluge 18 Juni: lo. bet verrichten van her-
stidlingcii en vernieuwingen aan de Bijksrivier-
werken op bet Palinerdensche kanaal, den 
Nedcrrijn en de Lek, mot het onderhoud van 1 
Juli '84—80 Juni '85, in 4 iierceelcn; perc. 1 
ingek. 4 hilj., als: 
.1. II. v. Hezewijk, tc Lobit, f 10,685 
.1. II. Iloijinck, » Pannerden, » 10,368 
II. A. Pauwen, » Westpannerden, » 9 980 
F. E. Terwindt, » Pannerden, » 9,900 

perc, 2 ingekomen 5 hilj., als: 
.1. II. v. Hezewijk, te Lobit. ƒ 5800 
B. v. d. Bergll, « Pannerden, » 5575 
F. E. Terwindt. » idem » 5566 
H. A. Pauwen, « Westpannerden, » 5497 
G. J. Mol, » Kuilenburg, » 5487 

perc. 3 ingek. 5 bilj.. als: 
II. A. Pauwen, te Westpannerden, ƒ 19.970 
F. E. Terwindt, » Pannerden, » 18.950 
.1. II. v. Hezewijk, . Lobit, « Is.sss 
R. A. v. d. Bergb, «Pannerden. » 18,: 95 
G. .1. Mol, » Kuilenburg, » 17,833 

perc. 4 in^ek. 6 bilj.. ais: 
W. Volker, te Sliedrecht, f 30.978 
A. de Horst Cz., » Papendieclit, » 30,476 
C. Ooms Jr.," » Ainiuerstol, » 27.677 
T. Swots Tz., i Ameide, • 26,500 
J . L. de Jongh, » id » 26.333 
G. .1. Mol, » Kuilenburg, » 25,932 

2o het onderhoud en herstel der werken aan 
do Nieuwe Maas, bet Scheur en do Hartcl, van 
1 Juli '84—30 Juni '85: ingek. 0 bilj.. als: 
Ph. Verbruggen, te Waddinksveen, ƒ 42.600 
L. A. v. Haalt » Sliedrecht, » 42,600 
L. Kalis Kz., i idem • 39.430 
C. Bos Az., •> Dordrecht, » 39200 
II. de Waard, >• Nieowenhoorn, » 38 000 
G. Goedhart, » Dordrecht. » 37.900 

's-llage. 18 Juni: lo. het maken van gehou
wen cn inrichtingen op de stations Westwoud, 
Iloogkarspel cn Bnvciikurs)icl. cn het houwen 
van 12 wachterswoningen, ten behoeve van den 
spoorweg Hoorn—Enkhuizcn; ingekomen 14 
lol;., als: 
P.' Duinker, Helder, f 249,000 
W. A. G. Jansen. l'treeht, » 248.960 
II. v. Hliijn, Naaiden, » 248.400 
J. C. do Groot en B. v. Wagtendonk, 

Enkhuilen, » 242,500 
,1. .1. Bakker, Lent en A. 1). v, Seters 

X Co.. Nijmegen, » 239.001, 
G. Keij. Botterdam, I 237.500 
G. W. v. Hezewijk, lleiiinen cn C. A. 

v, Lith, Grave, » 237.000 
D. S. Landstra. Sneek, » 236.000 
L. de Itoov, Tilburg, » 232.000 
D. v. d. Tas. Charloos. » 231,000 
M. L. v. Spanje en C. Mcijciv, 's-!luge. » 230,900 
A. v. d. Meer.' Harlingen, :. 228,890 
A. Vos Bz., Amsterdam, » 228.400 
P. Verbruggen. Waddinksveen. • 218,800 

2o. het houwen van 2 wachterswonmgen aan 
de Otterslnis onder Sliedrecht: ingekomen 5 
hilj.. als: 
F. Streellland, te Sliedrecht, ƒ 7 1 2 7 
.1. Blok. » 's-Gi-.ivendcel, o 7100 
A. v. d. Linden, » Dubbeldam, » 6895 
l'h. Verbruggen, » Waddinksveen, « 6839 
J. Dijkstra, » Werkendam, » 6673 

So. het wegruimen der wrakken van het in 
den heueuiiiond van hot Scheur gezonken stooin-
baggervaartuig no. 5 cn het stoomschip »llunt-
clill"; ingek. 1 biljet van B. C. Weltevrede & 
Co., te Maassluis, voor ƒ 10:1,000. 

Ilervi l lnrn. 18 Juni: het bouwen van een 
school van 6 lokalen, met levering van meubelen 
enz, onder behoor van dc ingenieurs-architecten 
W. van Lookeren Campagne & E. Conlëld von 
Felbcrt; ingek. 8 hilj.. als: 
M. v. Gooi. te Woudrichem, ƒ 25,993 
E. J Wijei-s, » Nijmegen, » 25,240 
N. v. Velten, » Herwenen, » 24,841 
J. v. Vliiiren, » Vuren, » 24.380 

P. Bijl, te Herwijnen, ƒ 23,830 
C. v. Es, > idem > 28,682 
II. v. Amooy, » Nieuwwal, » 21,980 
W. Looiji n, » Ilerwijnen, » 21,600 

Mennlaendam, is.hun: het maken van eene 
begraafplaats met gemetselde grafkeldci-s, lijken
huis, afrasteringen, gemetselde poortpijlors met 
ijzeren inrijhekken • enz., voor hot It. K. kerk
best. van don H. Nikolaas, onder beheer van 
den architect 11. P. van den Aardweg; ingek 
7 bilj, als: 
P. Nieuwstad, te Purmerend, ƒ 9500 
(.'. Hoen, » Nieuwcndam, ,) 9333 
Jb. de Vries, » Purmerend, » 8920 
Struijs. > Alnsterdam, » 8900 
C. Blankevoort. » Monnikendam, » 8S90 
J. Poot, » Amsterdam. » 8850 
J. A. Neijzen. » Monnikendam, » 8245 
nog niet gegund. 

i r i i b e n i . i9 Juni: lo. liet onder-proliel-
brengen en verharden van de Prinsessestraat en 
de Aguictcnstruat; ingekomen 4 hilj., als: 
W. M. Nijenes. tc Arnhem, ƒ 1598 
G. II. A. Eibers. ,, idom » 1097 
M 1'. Vale. » idem » 922 
G. II. v. il. Heijden, o idem i 881 
gegund. 

2o, het leveren van twee ijzeren hrugschopen 
met schragen en dwarsbalken, voor de schip-
hruggen te Arnhem cn te Westervoort; ingek. 
4 hilj. als: 
l>. Boele Pzn.. te Ridderkerk, f 7770 
Th. Boijakkers & Zonen, » Helmond, " 7580 
Wed. C. Ilocle & Zonen. » Slikkerveer, » 7280 
.1. Meijer, ,, Zalthommel, » 5765 

De gunning is in beraad gehouden. 
Hin i l i i j k - e n - P a l a m n . 19 Juni: het houwen 

van eene bouwhoeve aan den Noorderweg in 
den lloutrakpoldor, gemeente Ilaarleiimierliede-
en-Spaarnwoude, voor Mr. G. van Tienhoven te 
Alnsterdam; ingekomen 9 hilj., als: 
M. Nol-, te Assendelft, / 21.000 
L. Kok, » Umuiden, *> 19.800 
L. Lievaart, » Oroote-IJpolder, » 18.754 
C. Pijlliian. t Haarlemmermeer, I 17 300 
.1. Ligtenberg, • idem » 17-287 
F. L. v. Velzen, » Haarlem, » 10,989 
.1. v. Beijenilam,» lloiitrijk-cn-Polaiien, » 14,890 
T. v. Looij, » 'idem » 14,400 
1'. v. Mierlo, » Sloten, » 13.873 

H a a r l e m , 19 Juni: lo. bet aanleggen en 
herstellen van hoofden op bet noorderstnind van 
Vlieland: minste inschr. was M. Daalder, tm 
Terschelling, voor J 49,935. 

2o. het verrichten van metselwerken en het 
opbreken en leggen van een gedeelte spoorbaan 
op de beide havenhoofden to IJiuiiidcii; minste 
inschr. was C. .1. Kalis Jr., te IJuiuideu. voor 
ƒ 82,88». 

Z w e l l r , 19 Juni: het bouwen van een 
magazijn voor de liruia Ter Weele Buisman en 
Nellenstein. onder beheer van de architecten 
W. ft F. (.'. Koeh; ingekomen 11 bilj., als: 
.1. Bonthuis, te Zwolle, J 4900 
A. Houtman, i idem • 4892 
A. v. Straten, » idem » 4777 
G. v. Unen. • idem » 4690 
T. Dissolhol't, » idem » 4080 
II. Liibhors, » idem I 4650 
.1. C. Flik, » idem » 4531 
A. Grollcinaii. • idem » 4526 
II. K. op de Woerd, • idem » 4417 
A. v. d. Bold, i idem I 4346 
L. Meijer. » idem » 4183 
gegund. 

B I J V O E G S E L 

D E O P M E R K E K 
van Z A T E R D A G 28 JUNI 1884. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
M a a n d a g , S O J u n i . 

R o t t e r d a m , te 10 uren, in het Hotel Groote Romein: het houwen 
van eene villa op de buitenplaats »Ruitenlust". te llillogei'sberg, op de 
reeds in-aanbouw-zijude paulfunileoring. met hijbohnoronde werken en 
leverantien. Inl. bij den ai*chitect J. 1. van Waning. te Rotterdam. 
Bilj. inzenden 2M Juni, bij W. K. M. de Kat. te Hillegersberg. 

Breda, te 11 uren, door den architect J. M. Ma rijnen, namens II. 
van der Meer, iu Het Hof van Holland: het Imuwen van een heerenhuis 
op een terrein aan de Willemstraat, aldaar. 

Amerttleort, te ! 11 uren. door burg. en weth.: de levering van 
ongeveer U7H.000 Waalstraatklinkors. 1(11.500 Ben-Aliinkeieu, alsmede 
het uitbreken en opnieuw bestraten van wegen. 

AuiNtrrdam, te 12 uren, door burg. en weth.: lo. het vernieuwen 
in ijzer van de loopbrug over de Keizersgracht bij de Brouwersgracht; 
2o. de levering van ruim 5 tons balkijzer voor die brug. 

K a u d u m . te 12 uren, door burg. en weth. van Homolumer-Olde-
jdiaert-en-Noordwolde: het gedeeltelijk begrinten van den Verkeerdeweg, 
•nopende van WaTDS naai1 Scharl. 

B e d u i n , te 12 uren, door het gemeentebest.: lo. het maken van 7 
aanplakliorden, en het vernieuwen van dén vloer en de ondertiggeis 
enz. in de doodgravei-swoniiig, aldaar; 2o. de aanleg eener laad-en-
losplaats in elk der dorpen Bedurn en Onderdendam. Aanw. te 
9 aren. 

A m s t e r d a m , te 2 uren, door den timmerman eu makelaar B. do 
Jong, voor S. v. Embden: het verbouwen van het perceel Nieuwendijk, 
106, aldaar. 

A m s t e r d a m , door Spijer: het verbouwen van perceel no. 10, in de 
Kalverstraat, aldaar. Inl. bij den architect-werktuigkundige J. W. 
Meijer, aldaar. 

B l n s d a g , 1 J u l i . 
I,n**i m. te 11 uren, door burg. en weth.: het houwen van een 

gemeentehuis, post-en-telegraaf kantoor met directeurswoning, enz., 
aldaar. Inl. bij den architect .1. F. Kverts, te Bussen». 

/ i i t i r i i . te ' l l ' / ï uren, door het gemoentehest.: de. levering van 12 
schoolbanken. Model te bezichtigen op het bureau van den gemeente-
ajBnffcfJl iiwimp ti 

• l d e r n a r a . t , te 12 uren, door burg. en weth.: lo. het maken van 
123.5 M. nieuwe bonten walhesclioonng langs het Mallegat; 2o. het 
bouwen van eene steenen aschbergplaats. Aanw. te 10 uren. 

's-Hage. te 1 uur, door het ministerie van justitie: het uitvoeren 
van onderhouds- en andere werken aan de cellulaire gevangenis te 
Groningen, van 1 Juli '84—31 Dec. '86. Inl. bij den ingenieur-architect 
W C'. Metzelaar, te 's-Hage. 

Z a a n d a m . te 1 uur, door burg. en weth.: het doen van eenige 
herstellingen aan- en het driejarig onderhoud van de Rapenpadsluis, de 
Nfrordervaldeursluis en de Zuidervaldeursluis, Inl. bij den gemeente-
architect J. van der Koogh. 

U a e H k u r g , te 1 uur, door burg. en weth.: de levering van 185 M;i 

grove riviergrint. 
N i j m e g e n , te 2 uren, door den architect J . W. Michielsen: het 

bouwen van een huis. verdeeld iu 2 winkel- eu 2 bovenhuizen, op een 
o[M'ii terrein aan de Houtstraat, aldaar. 

PerniH, te 2 uren, bij Wed. Zwanenburg: het bouwen eener school 
voor Christelijk onderwijs, met onderwijzerswoning en 8 benedenwo
ningen, met bijlevering van materialen enz. Inl. bij den architect W. 
C. Coepijn, te kralingen 

W i n t e r s w i j k , bij den directeur tier Geldersch-( kerijsclsehe L<»caal-
spoorwegmaatschappij, .1. H. Nivel: hot maken van 271 al*keibestrating 
op eene verhoogde 'ladingplaats, ten behoeve van het locaaIspoorweg-
station Hengeloo (O.). 

W o e n s d a g , % J u l i . 
F e r w e r d , te 10 uien, door het gemeentebest. van Feiwerderadeel: 

het gedeeltelijk vernieuwen van de bestrating der Nieuweburen, te 
Ferwerd. 

Zalthommel, te 11 uren, bij il. van Amerongen: de levering van 
40 M 3 grove grint en 310 M 3 onderhoudsgrint, franco wal Zalthommel, 
ten behoeve van het polderbestuur. 

K o l l j n a p l a a t . te 11 uren, door het best, van den Oudnoordbeveland-
polder, iu het gemeentehuis: het maken van oever-en strandwerken aan 
den polder. Aanw. 30 Juni en 1 Juli, van 2—1 uren. 

's-Hage, te 12 uren. door het ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste der StauNsjioorwogen: het maken van werken tot uitbreiding 
van het station Dordrecht (spoorweg Dordrecht—Flst). Inl. hjj den 
eerstaanwezend-ingenieur, te Arnhem en den sectieingenieur, te Dor
drecht. Raming ƒ 124,000, 

H a s t r l k u n i . te 12 uren, door buig. en weth.: het veranderen van 
de bestaande school en aanbouwen van 3 lokalen. Inl. bij den architect 
Ou Croix, te Alkmaar. Raming ƒ 14,917. 

M r i j e n , te 1 uur, hij M. de Nagtegaal: de levering van 20C0 HL. 
steenkolen, te leveren voor 15 Aug. '84, in de bergplaatsen der stoom
gemalen in den polder Het Oudcland-van-Strijcn. 

I treelii, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: Bestek A tj, het leveren van stalen 
spooi-staven, stalen lasch- en eindplaten, ijzeren haak- en schroefbouten 
OS stalen veerringen. iu 3 perceelen. 

A m s t e r d a m , te S uren, in het Binnengasthuis: het bouwen van eene 
barak voor 85 kribben, benevens het uitvoeren van eenige werken, aan 

de gehouwen van het Binnengasthuis. Inl. bij den architect II. Leguyt, 
aldaar. Aanw. volgens het Bestek. 

D o n d e r d a g , 3 J u l i . 
Meen wijk . te 12 uren. door I'. J. van Herpe: het sloopen van het 

logement Het Posthuis, en het daarterplaatse wederopbouwen van een 
nieuw logement, overeenkomstig de gemaakte voorwaarden. Inl. bij den 
architect B. Ronwkema. aldaar. 

A r n h e m , te 1 uur. door het best. van het Centraalgeliouw: het 
metselen van een nieuwen voorgevel met verfwerk aan genoemd ge
bouw. Aanw. I Juli, van 6—8 uren. 

O o s t x a a n , te 1 uur. door het gemeentebest.: lo. bet bouwen eener 
school eu onderwijzerswoning in het Noordeinde (Raming ƒ 18.650); 2o. 
het bouwen eener school en onderwijzerswoning in het Zuidcindc 
(Raming /' 18.790); 3o. de aan- en verbouw tier school in de Kerkbuurt 
(Raming / 4890). met bijlevering van schooluieiibelen eu de nondige 
materialen, lui. bij den opzichter van den Rijkswaterstaat K. Clausing, 
te Willeinslui/.en. 

A r n h e m , te 2 uren. ten kantore der gemeentegasfabriek: het verven 
van de gebouwen en van de woningen op bet terrein der fabriek, als
mede van de woning van den adjunct-directeur. 

D r i e w e g e n . te 2 uien, dooi- burg. en weth.: het ai breken en opbou
wen eener oniterwij/.erswoning. Aanw. d«Kir den opzichter A. de Muijnck. 
te Driewegen, te 12 nren 

W l e r i n g e n , te 4 uren, door dijkgraaf en heemraden van bet hoog
heemraadschap Wieriiigon, in het logement Het Schippersbuis: het 
maken en het herstellen van steenglooiingen langs den zuidkant van 
Wieringon. Aanw. te 10' t men. te beginnen aan bet Westerland. 

V r i j d a g , 4 J u l i . 

W i l l e m s o o r d , te 11 uren, door de directie der marine: het ver
richten van eenige werkzaamheden aan de gebouwen enz. van het 
maritieme etablissement, aldaar. Aanw. 2 en 3 Juli, te 10 uren. 

R o t t e r d a m , te 1 uur iu het café-Zoinerlust: het af breken van oude 
woningen en het bouwen van een woonhuis aan den Oudendijk, te 
Kralingen. Inl. bij den bouwkundige J. D. I.abots, Holtaan. Rotterdam. 

I J s e l i n o n d e . te 6 uren. door het pol dei-best. van Oost-IJselinonde, 
in De Ifollandscho Tuin: de levering van 1500 HL Roer-mat hinekolen. 

K a p e l l e ad. I.lsel, dooi- den architect B. van Dam Johsz.: het timmer
en verfwerk voor het maken van eene groote schuur, aldaar. 

Z a t e r d a ? ft J u l i . 
T i l b u r g , te lM/j uren, door bet R. K. parochiaal kerkbest. St.-Josoph, 

bij Wed. A. ran Roesstd, op den Heuvel: het bouwen van schoollokalen 
en aanhooriglieden, met de levering der materialen. Inl. bij den architect 
André Blomjous. Aanw. te 9 uren. 

O l d e b o u r n , te 12 uren, bij J. G l'iersma: het verbeteren van eenige 
waterlossingen, in het waterschap De /.wette, in L'tingeradeel c. a. Inl. 
bij den opzichter F. Hoekstra, te Akkruui 

l ' t r e e h t , te 2 uien. door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: Bestek AU, het leveren vanomwend-
bare puntstukken en krnisstukkeu van gegoten staal en contrarails met 
toebehooren. ten behoeve van het 2e spoor tusschen Lunetten en 
Waardeuhmg. iu 2 perceelen. 

A m s t e r d a m , door den bouwmeester A. C. Bleijs: het bouwen van 
een woonhuis, in de Haarlemmer-Houttuinen, aldaar. Inl. bij genoemden 
bouwmeester. 

M a a n d a g , 7 J u l i . 
A m s t e r d a m , te T/j uren, door de Hollandsche IJzeren-spoorweg

maatschappij, in het café-Krasuapolsky: het leveren van p. in. 640 M 3 

eiken wissertiout. 
A m s t e r d a m , te 12 uren, door burg. en weth.: het leveren van 

hardsteen werk. Inl. op het bureau van deu genieenteingenieur, raad
huis, kamer no. 93, van 10—12 uren. 

Keek. O? 5 uren, door burg. en weth.. bij Goijarts: het bouwen van 
een raadhuis, aldaar. Inl. bij den architect C. A. van Lith. te Grave. 
Aanw. te 2 uren. 

B l n s d a g , «1 J u l i . 
R o d e n , te 10 uren, door burg en weth. van l'eize: het gereedmaken 

der aarde baan en het leggen van een klinker-straatweg, lang 7335 M.; 
het bouwen van 2 tolhuizen. 4 vaste bruggen en 3 gemetselde duikers 
enz. Inl. bij tien architect A. Schotanus, te Zuid horn. Aanw. 3 en 
4 Juli. 

R o d e n , te 11 uren, door burg. eu weth.: het on de r-prol i cd-brengen 
der aardebanen en het aanloggen van klinket-straatwegen, «. lang3125 
M.. het bouwen van een tolhuis. 2 gemetselde duikers enz.; b. lang 2730 
M, lui. bij deu architect A. Schotanus, te Zuidhoru. Aanw. 3 en 
4 Juli. 

Z w o l l e , te 3 uren. in het. Hotel-Voskamp: het bouwen eener villa 
met koetshuis en stal, voor A. P, J. Trip, aan het Terpolkwijkpark, 
aldaar, in 2 perceelen eu in massa. lui. bij den architect S. J. II. 
Trooster BHz., aldaar. Aanw. 1 Juli, te 3 uren. 

W o e n s d a g , 1» J u l i . 
' s - l l a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 

wegruimen van een in de Maas, onder de sjroorweghnig te Gennep, 
gezonken vaartuig. Aanw. 2 Juli. 

N c h r r p e n l s s e , te 11 uren, door het bestuur der waterkeering van 
het calamiteuse waterschap Scherpenisso, bij C. Klenbaas: het verhoogen 
der dijkskruinen tusschen de dijk palen 7—13 en 53—55 van genoemd 
waterschap. Aanw. 1 en 4 Juli. van 10—12 uren. 

l l t r e e h t . te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: lo. Bestek no. 402. het leggen der 
tweede spoorbaan tusschen de halte Lunetten en het station Waarden
burg, het wijzigen en uitbreiden der sporen en wissels op de tusschen
gelegen stations en op de stations Utrecht S.S. en Waardonburg, en 
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het verrichten van bijkomende werken, ten hehncve van den spoorweg 
Utrecht— Bokstel, lui. op het centraalbureau en hij den sectieingenieur 
F. Sassen, te Nijmegen. Aanw. 1 Juli, te 10 uien, aanvangende te 
Waardenburg; 2o. (Verniouwingslbnds) Bestek no. 87, het maken en 
leveren van stalen tongbewegingon mot toebehoord! en ijzeren excen
trieken, ten behoeve van de Staatsspoorwegen: :io. (Vernieuwingsfonds) 
Itestek no. 89, het leveren van eiken wisselhout cn eiken brugliggers, 
ten behoeve dor Staatsspoorwegen, in 8 pereeelen. 

M . - A i i n a p a r o r h i c , te 6 uren, in liet gemeentehuis van Het Hildt: 
het onder-proliel-brengen, het bevloeren en begrinten van den Zuider-
weg van St.-Aiinaparochie, strekkende van dat dorp lot llerlikuin, ter 
lengte van .1800 11., en van den Zuiilhiii'kster-.XIidiielwog, strekk le van 
den Zniilerweg tot aan den Langhuistcrwog, ter lengte van 1250 M. 
Aanw. 7 en 9 Juli, te 10 uren. samenkomst hij don kastelein Van 
Kammen, te St.-Allliaparochie. 

I lo i i i l i ' r i lag . l O J u l i . 
H a a r l e m . te 11 uren, door bet ministerie van waterst. enz... aan 

het gebouw van bet prov. bost.: hot vergrooten en verbouwen van de 
liijkskoet. te Urk. behoorende tot de zeewerken in Noordholland. Inl. 
bij den hoofdingoni '. te Haarlem en bij deu ingenieur Hoogenboom, 
te Hoorn. Aanw. :! Juli. liaming /' 3450. 

Y r i | d a g , ' I I J u l i . 
O i u l i l o i i g r to 10 uren, door burg. en weth.: het houwen van een 

post-i'u-toli'graal'kantoor, benevens een bewaarschool, aldaar. Aanw. 2 
Juli. te 10 uren. 

M i d d e l b u r g , te 10 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. host.; het bestorten van een gedeelte zee
wering te Vlissingen. behoorende tot de zeewerken in Zeeland. Inl. bij 
den hoofdingenieur in bet lie district, le Middelburg en bij den inge
nieur, te Vlissingen. Aanw. 3 en 5 Juli. Hauling /' 5000. 

V e n l o n . te 1(1 uren, op het bureau der genie: het uitbreiden en 
verbeteren der kazerneering en stalling to Venloo. Inl. hij den opzichter 
van fortilicatiën, te Venloo Raming / 00000. 

V e e n d a n i . te 11 uren, in het gemeentehuis: hot aiuoveeron van de 
oude- eu het bouwen van een nieuwe school en onderwijzerswoning in 
de Kerklaan. aldaar. Aanw. 9 Juli. ti* 4 uren. 

B e r g e n -op-Ie te 12 uren, door 6. A. H. Blank en .1. L. Veraart, in 
het kouleb nis lie Draak: het I wen van 9 woon buizen opeen perceel naast 
het Algemeen Burgergasthuis, aan de St.-Joseph- en Van Hasseltstraat. 
Inl. bij den architect R. II. C. van Someren, aldaar. Aanw. 7 Juli. te 
11 uren. 

W a l e r l i m d k e r b j e , te 12 uren, door het geineentebest.: het maken 
van een keiliestrating, loopende van het gehucht Turkije naar Water-
luiidkerkje. Aanw. 5 Juli. van 10—12 uren. 

H a a r l e m , te 2 uren, door burg. en weth.: het bouwen eener school 
met conciërgewoning aan de Bakkerstraat, aldaar. Inl. hij don architect 
over de werken en gebouwen der gemeente. Aanw. 4 Juli, te 10 uren. 
Raming ƒ 44.950. 

K a t e r d a g , 1 2 J u l i . 
H e n g e l e n (0.), te 11 uren, door burg. en weth.: het houwen eener 

school voor 384 leerlingen en eene onderwijzerswoning in de wijk Dorp, 
met hijlevering der materialen. 

R o t t e r d a m , te 12 uren. door dijkgraaf en heemraden van den polder 
Prins-Alexaiider, in het Algemeen Verkooplokaal: bet onderhoud, van 
den dag der gunning tot I Aug.'85, van do kunst-, aarde-en rijswerken 
van den polder. Inl. bij don hoofdopzichter, te Kapelle a/d. IJsel. 

.Sch iedam, te 12 men. door burg. en weth.: de ophooging van 
het terrein, bestemd voor de pomp- en liltcrwerken, en het maken van 
een haventje, volgens Hestek no. 5. Inl. bij den ingenieur-directeur der 
werken II. I'. N. ilalbertsina, te Rotterdam. Aanw. 9 Juli. te 2 uren. 

W i n t e r s w i j k , to 2'/a uren. door de (iolderseh-Overijselscho Locaal-
sooorwcgniuatschappij. in do sociëteit Do Eendracht: lo. Bestek no. 31, 
grond- en kunstwerken ten behoeve van het gedeelte locaalspoorweg 
Deutichem—Zevcnaar (lengte ongeveer 15.5 Kil.); 2o. Bestek no. 34, 
gebouwen en inrichtingen op station-Weel; 3o. Bestek no. 35. gebouwen 
en inrichtingen op statiou-Didaiii; 4o. Bestek no. 36. 4 wachterswonin
gen, in 2 pereeelen. Inl. aan het bureau te Winterswijk. 

M a a n d a g , 1 4 J u l i . 
M a a s t r i c h t , te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het houwen van eene ijzeren draai
brug, ter vervanging vau de vaste houten brug over de Noordervaart, 
in don kunstweg Rogge-Meiel, met bijliehnorende brugwachterswoning, 
onder de gemeente Meiel. Inl. hij den hoofdingenieur in het 7e district 
en den ingenieur Bekaer, heidon te Maastricht. Aanw. 7 Juli. Raming 
ƒ 12,160. 

B e e l s t e r z w a a g , te 11 uren, door burg. en weth. van Opsterland: 
lo. hot houwen eener school en onderwijzerswoning te Kortezwaag; 2o. 
het houwen eener school en onderwijzerswoning te Lippenhuizen; 3o. 
het bouwen eener school te Hemrik; 40. het bouwen eener school te 
Bakkaveen; 5o. het maken en leveren van 288 schoolbanken en 12 
boekenkasten, in 4 pereeelen; 6o. hot verven der schoolbanken en kasten, 
in 4 pereeelen. Inl. bij den gemeentearchitect. Aanw. 11 Juli, be
ginnende te 0'j, uren to Kortezwaag. 

I l l i m d a g , I S J u l i . 
t ' l r e c h t . te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor

wegen, aan het centraalbureau: lo. Bestek no. 400, liet maken van 
eene woning op het gemeenschappelijk station Zutfen. Inl. bij den 
sectieingeiiit'iir M. J. van Duyl, te Zutfen; 2o. Bestek nü. 4C3, het maken 
van een goederenbergplaats op het station Vucht. Inl. bij den sectie
ingenieur !I. E. Bcunko, te Breda. Aanw. van beide werken 8 Juli, te 
llt/j uren en tevens inlichtingen te verkrijgen aan het centraalbureau 
voornoemd. 

V r i j d a g , 1 8 J u l i . 
M i d d e l b u r g , te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het leveren en storten van steen tot 
voortzetting van dc oeververdediging voor Neuzen, met bijbehoorende 
werken. Inl. hij Jen hoofdingenieur van het 11e district, te Middelburg 
en hij don ingenieur, te Neuzen. Aanw. 10 en 12 Juli. Raming 
f 23,850. 

K a t e r d a g , 1 » J u l i . 
I t i i M - h k a p c l l r . te 1 uur. door burg. en weth.: het verbouwen en 

vergi-ooten van het schoolgebouw met de vernieuwing van het ameu

blement en aanverwante werkzaamheden; alsmede het amoveeren van 
het voormalig gemeentehuis en daartorplaatse bouw lener nieuwe 
onderwijzerswoning en schuurtje, mot bijlevering der materialen. Aanw. 
12 Juli, te 12 uren. 

D i n s d a g , 2 2 J u l i . 
A s s e n , te 2 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan het 

gebouw van het provinciaal best.: het leveren van steenkolen voor 
de werking dor 4 stoomwerktuigen van het Noordwillemskanaal in 
Drente. 

W o e n s d a g , 2 3 J u l i . 
' s - l l a g e , te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., ten 

dienste der Staatsspoorwegen : lo. het maken van gebouwen en verdere 
inrichtingen, benevens het leggen van sporen en wissels, tot uitbreiding 
van het station Dordrecht, ten behoeve van den spoorweg Dordrecht— 
Eist. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur, te Arnhem en den sectie
ingenieur, te Goriehem. Aanw. 15 en 16 Juli. te 10 uren. Raming 
ƒ 140,500; 2o. hot oiihoogen van het stationsterrein en het maken van 
eene spoorweghaven met bijbehoorende werken te Enkhuizen, ten 
behoeve van den spoorweg Zaanstreek—Enkhuilen. Inl. hij den eerst, 
aanwezend-ingonieur, te Hoorn. Aanw. 15 en 16 Juli, tc 11 uren. 
Ram in ƒ 537,800. 

A F L O O P 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
« i i d r n h i i s r l i . 18 Juni: lo. het leveren en 

stellen van een plaatijzeren gashouder; ingek. 
7 bili.. als: 

te Slikkeveer, ƒ 3245 M. v. d. Kuijl, 
Am. Asselhcrgs & 

Zonen. 
F. J. Hijluril, 
Firma II. Dallilliscn, 
A. Tiebackx, 
Macluiienfabriek 

Katendrecht, 
Dc Jongh ft Co., 

Bergen-op-Zoom, 
Hilversum, 
Kampen, 
Rosendaal. 

3225 
31190 
3024 
2839 

Rotterdam, » 2650 
üudewater, • 2575 

2o. bet maken van een gemetselde gashouder-
kuip met alsluitput; iugek. 10 bilj., als: 
W. Beckers, 
C. de Gl^t, 
J. v. Tetering. 
W II. Segboer, 
A. Korteweg, 
I'. Bogaarts, 
C. v. Boxel, 
C. Suijkerbuijk. 
C. v. Illerck, 
11. Reuvers, 

3o. 

te Oudenboseh. ƒ 4280 
B Dordrecht, I 40UÜ 

ft Zevenbergen, » 3983 
» Fijnaard. .) 3800 

Zevenbergen. » 3680 
| Standdaarhiijtoii » 3610 
B idem »:,m > Ruk ven, » 3100 
* Oudenhoseh, » 308(1.25 
B idem » 3048 
van ongeveer 600 M.gegoton-

/' 15,400 
ii 13,800 
II l:t,4U0 
,i 13.300 
» 12.250 
> 11.889 

ƒ 16,500 
» 13.975 
» 13.950 
» 12,999 

als: 
per 100 KG. 

/' 7.83 
ii 7.10 
» 7.— 
» 0.87 
» 6.80 

ijzeren socketbuizen: ingek. 5 bilj.. 

F. Roucker, te Amsterdam. 
V. d. Berg, » idem 
G. Wilson, » 's-Hage, 
A. Tiebackx, » Rosendaal. 
V. d. Honerten Punt,» Amsterdam, 

4o. het leggen dier buizen; 1 biljet ingek. van 
C. v. Hlerck, te Oudcnboseh., voor / 496.80. 

• H e m e n , 18 Juni: lo. hetschoeiingswerk aan 
den Zeeburger- en Dieiiiordijk: aannemer G. T. 
Clein, te Huiden, voor ƒ 776. 

2o. het maken van steenglooiing; aannemer 
W. Ainbagtsbeer, to Nieuweramstel, voor/2519. 
Gegund. 

O u d e n h o s c l i , 19 Juni: het bouwen eener 
school mot onilerwijzerswoiiing, aldaar; ingek. 
11 hilj., als: 

te Zevenbergen, ƒ 25,983 
ii Fijnaard, » 24.500 
II Oudcnboseh, » 23.740 

Setera 

J. v. Tetering. 
W. II. Segboer, 
C. v. Blerck, 
Wed. JSC Keij & 

Zonen, 
P. Bogaarts, 
T. Kessels. 
W. Maas, 
C. Suijkerbuijk, 
J. Rocker, 
II. Korsinit, 
II. Reuvers, 

Oorenburg, 19 

idem 23,600 
Standdaarbuiten.» 23.093 
Breda, » 23.000 

» Oudcnboseh, II 20.267 
,i Rukten, » 20.500 
» Vlissingen, » 18 200 
» Hoeven, . 17.280 
II Oudenbosch, » 17,200 
Juni: bet houwen van een 

transept, priesterkoor, kapellen, sacristie en 
tractoren bij de R. K. kerk, onder beheer van 
den architect A. Tepe; ingek. 8 bilj., als: 
A. A. v. Dommelen, Bruten. f 20,500 
Th. Nieuwbonr, Utrecht, » 19,990 
J. Post, Arnhem, » 18,980 
C. v. Schaik, Utrecht, » 17.983 
W. Okkes, Zevenaar, • 17,888 
C. v. Zeeland, Utrecht, » 17.3(10 
II. V. Schadewijk, Hilversum, » 16,859 
J. Rederijs, Nieuwerkerk a/d. IJsel, ii 15,940 

tannic,i 20 Juni: het bouwen eener pastorie 
voor de Christelijk Gereformeerde gemeente, 
onder beheer van den architect E. Kliphuis; 
ingek. 3 bilj., als: 
Th. Timmer, te Westerbnrk, f 4890 
II. Lamberts, » Noordbarge, » 4778 
II. üroenier, » Stadskanaal, » 4187 
gegund. 
Raining ƒ 4272 

W U n a l d u m , 20 Juni: de verbouwing dei-
oude pastorie van de Hervormde gemeente, het 
afbreken der kerkekamer en verdere vertimme-
i'ing; ingek. 5 bilj., als: 
K.Hagedoorn en Joh. Huisman, Harlingen, ƒ 1383 
J. Schaaf, Wijnalduin, (Begrooting) » 1280 
J. de Jong. Almenum, » 1266 

Y. Boschma, Witmarsum en W. J. 
Kroon, Midlum, » 1049 

gegund. 
Z w o l l e . 20 Juni: liet aanbrengen van voor

zieningen, ten behoeve der instandhouding van 
'Ie kanaalhnorden der Willemsvaart in de prov. 
Ovorijsel; ingekomen 2 bilj., als: 
H. II. Visser, te Lemmer, ƒ 3120.50 
0. Kamphuis, » Zwollerkerspel,» 2786 
naming » 2475 

Kt-Jansteen, 20 Juni: het houwen van een 
school met onderwijzerswoning op het dorp en 
een dito op den heikant, in twee pereeelen, 
onder beheer van den architect J. H. Hatmink; 

2e perc. ingek 6 hilj., als: 
.1. Verrijze. Aksel, 
P, lliiijvesteijn cn Wisse, Zaamslag, 
I'. Rui'js Slabbaert. St.-Gilles (België) 
li. Val'cko, St-Jansteen, 
I'. Illi'ijenburg. St.-.lansteen. 
,1. F. v. d. Wal. Hulst. 

le perc. ingek. 4 bilj.. als: 
.1. Verrijze, Aksel, 
I). Valcke, St-Jansteen, 
F. Ililijs Slabbaert. St.-Gillis (België), 
I'. Bleijenbcrg, St -.lansteen, 

Kreken* 20 Juni: het herstel, de vernieu
wing cn het onderhoud der waterkeering vau 
het waterschap Oiid-on-Jong-Breskens: minste 
inschr. was Abr. Luteijn l'z , te Xieuwvliet, voor 
/ 16,096. 

Amsterdam, 23 Juni: Bestek no. 339, Inl 
maken van de aardebaan met de spoorbaan, 
de kunst- en eenige andere werken, van de 
gaslabriek te 's-Hage tot aan Scheveningen; 
ingekomen 39 bilj.. als: 
I. Tromp, 's-llage, 
I). Volker. Dordrecht, 
J. Poo! en W. Struijs, Amsterdam. 
G. Harskamp. Arkel, 
J. de Vries, Pnrinerend eu L. 

Bouwman, Amsterdam. 
C. v. Boven. idem 
E. v. Briuiiuieli'ii. Nieuweramstel, 
W. Schram. Sliedrecht. 
II. A. .1. Taverne, 's-llage, 
.1. .1. Ilekker, Lent en A. D, 

Nijmegen, 
.1. Kooij, Amsterdam, 
A. Visser, Haarlem, 
,1. Visser Gz., Papendrecht, 
S. II. Fernini Ai Co,, Amsterdam. 
P. Kruaijveld, 's-llage, 
B. Vooriiemlag Az., Dordrecht, 
1'. I nilerts, Utrecht, 
.1. v. d. Berg. Amersfoort, 
,1. de Bruijn. 's-llage. 
P. II. de ilekker. Èuipel, 
L. Brand Dz.cn I 
K. Hollander, Gouda. 
A. Terwindt. Westpannerden, 
.1. Schaafsina. Breda, 
W. A. G. Jansen. Utrecht, 
G. Keij. Rotterdam. 
G. Goedhart. Dordrecht, 
J. C. Boiiterse, Velzen, 
C. Hoogendoorn Kz., Giesendarn, 
T. Hoogendoorn, 's-Hage, 
J. v. d. Plas, llardinksveld. 
L. v. Dijk, Empel en H. A. v. Erp. 

's-Bosch, 
B. A. Wiegerink. Groenloo en F. E. 

Terwindt, Pannerden, 
A. v. Kekom. Gouda, 
W. F. Weijers, Tilburg. 
H. .1. Nederhorst, Gouda, 
H. Wicnhnvon. Schiedam, 
Th. Verhoeven, Deventer. 
A. v. d. Meijden Az., llardinksveld, 

N i e u w e r a m s t e l . 23 Juni: onder beheer van 
den architect G. W. Vixsoboxse: lo. het bouwen 

i van de school met onderwijzerswoning aan dc 
' Wcesperzijde; ingekomen 16 bilj., als: 

P. Groenhof en A. G. 
Haak, 

O. Boon, 
H. C. Dorlas. 
A. H. Grijpink. 
II. L. Lcibhrandt, 
Cruijll' en Schouten, 
K. J. B. v. Damme, 
P. A. Matthieu. 
Oosterink en Schut. 
D. lleijink. 
W. Groeve, 
C. Alberts, 
Peters en Roelofsen, 
Holland en Boeljon, 
B. Krijiien, 
Gebr. Diepeiibroek, 

2o. de school met onderwijzerswoning aan de 
Willemsparkstraat; ingekomen 12 hilj., als: 
P. Groenhof en A. G. 

Haak. tc Amsterdam, 
F. Lonten, » idem 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

Buiksloot, 
Amsterdam, 

idem 
ii Nieuweramstel, 

/' 70,940 
'» 78.500 
,i 76,509 
ii 76,400 

II 75,750 
II 74,00(1 
ii 73,580 
ii 71,80(1 
. 71,500 

» 71.480 
II 71,450 
» 71338 
ii 71,245 
II 69,980 
II 69.980 
• 69̂ 800 
II 69.685 
,i 69.673 
» 69,1 13 
II 68.837 

P.'Seret, Sliedrecht, » 6S.520 
ii 68,200 
II 67,900 
,i 67,668 
» 67,380 
» 66,555 
II 66.300 
II 66 277 
» 66.150 
ii 65,396 
» 65,080 

» 64.440 

» 64.215 
ii 63 000 
» 68,500 
ii 62.500 
ii 61.300 
II 59.400 
» 54,496 

te Amsterdam, f 40,1 no idem » 38.961 
> idem » 36,73» 

idem 1 34 553 
B idem » 33.515 
* idem » 33,300 
B idem i) 32,743 
B idem » 32.294 
» idem » 31,500 
» idem ii 31,500 

ft Buiksloot, » 31,241 
B Nieuweramstel, » 29,900 

ft Amsterdam. » 29.000 
B Nieuweramstel, » 28,990 

» 28.975 Amsterdam, 
» 28,990 
» 28.975 

Nieuweramstel, » 28,665 

Voor beide werken gecombineerd ingekomen 
7 bilj.. als: 
U. Wondt, te Amsterdam. ƒ 65,556 
('nihil' eu Schouten, n idem » 63,300 
F, Peters, » idem i 63,000 
K. .1. l i . v. Damme. » idem » 62,635 
W. (.reeve, • liuiksloot, » 61.000 
Oosterink en Scbut, » Amsterdam, » 60,000 
Peters en Roelofeefl, » idem » 55,500 
Den laatste gegund. 

MnttN,richt, 23 Juni: 
watervrijen weg langs d 
bet verhoogen der veldbrug over be 
kanaal der Zuidwillemsvaart. bij 

kooien 6 bilj., als: 

bot maken* van een 
• noordzijde van- en 

;t vnedings-
Maastriclit; 

bilj.. t«-

P. I,. Polman, 
II. runnels, 
(ï. Straatman, 
J. II Meijers, 
,1. Milieu: 
.1. Schenk, 
Unning 

N-lluge. 23 Jtra. 
ten van den Oever 
zeedijk, behoorende 

Mand; iugek. 7 
Bout. 
de -long Az., 

M. Langeveki, 
L. W. Peters, 
lioskaiu Jr.. 
de Hoog. 
de Waerd, 
<•(.-.% nnnpnroclile 

school 
Nieiiwebiltilijk 
8 bilj.. als: ' 
,1. .lansma, 
E. L. Ilienistra, 
A. J. V. d. Mei), 
K. .1. Ralsma. 
\V. Prins. 
0, (1. Keuniug. 
.lansen en Altena, 
V, hulioux. 
nog niet gegund. 

JulfaiiH. 23 Juni 
selde brug voor d< 
aldaar, voor 
Wijk, onder 

•ene 

te St.-Pieter, ƒ 4069 
» Maastricht, » 3947 
» Liiine. » 3846 
» Maastricht, » 3745 
» Grave, i 3700 
n Maastricht, » 3650 

» 4150 
Pi-stek no. 142. het bestOT-

langs den Zwartewaalschen 
tot do zeewerken iu Zuid

als: 
Brielle. ƒ 4897 
Ammerstol. » 4758 
llardinksveld, » 4588 
Dordrecht, » 4516 
Slii'dreeht, » 4485 
Goricl » 4200 
Nieuwen hoorn, " 4167 
23 Juni: het bouwen van 

onderwijzerswoning aan den 
aider St.-Anna|iarochie; ingek. 

Halliiui, 
idem 

Herlikimi, 
idem 

Ou.lel.ilt/.ijl, 
St-Aiinapar., 
Leeuwarden, 
Uudebiltzijl, 

ƒ lfi.870 
» 15.765 
i 14.792 
i 14,377 
B 14 287 
» 14.0S2 
B 13.926 
B 13,148 

hot bonwen eener gemet-
Nedereindsi-he Wetering, 

de hofstede bewoond door B. van 
beheer van den architect K. G. 
ek. 8 bilj., 

.1. Schenkel. te Houten. f 925 J. de Groot, » IJselstein. o 925 
G. Boomer. II Utrecht, ii 889 
E. v. Bentum, » Jutfaas, I, 880 
A. de Keizer, ii idem • 862 
A. C. Willemse. ii Vreeswijk. 1, 830 
.1. v. d. Pol. II llontfoort. ii 791 
P. v. Bijloveld, » De Meent, II 660 

te Amsterdam. / 6250 
Venhuizen, .1 6170 

• idem » 6165 
s Andijk, ,i 5390 
1 Medemblik, II 5278 
» Veulitlizen, » 5188 

Westerblokker, II 5170 
Hidwoud, » 5160 
Westwoud, II 5139 

s Enkhuizen, » 5(109 
llaiiword, ., 50119 
Oosterblokker, II 49."i0 
Wervorshoof, » 4747 

1 Medemblik, ,i 4464 
t Westwoud. II 4132 

II. de Haan, 
W. L. Leibbrandt, 
A. Paans, 
A. II. Grijpink, 
Cruijll' en Schouten. 
XV. Groeve, 
K. .1. B. v. Damme, 
Oosterink en Schut, 
Gebr. Diepeiibroek, 
Peters en Roelofsen, » Amsterdam, 

ƒ 34.800 
,i 32.000 
ii 31,900 
» 30,972 
» 30 900 
ii 30,849 
II 30.600 
» 30,241 
ii 29,892 
» 28,500 
» 27,065 
» 26,996 

gegund. 
W e s t w o u d . 23 Juni: het bouwen van eene 

nieuwe school tc Binnenwijzenil. ouder beheer 
van den architect A . T . van Wijngaarden; ingek. 
15 hilj., als: 
J. .1. V'oiitijn, 
K. Poen, 
J. Windt, 
C. Bot, 
F. Riesehos, 
D. Nit'iiwoboer, 
II. Deen, 
('. Blaauw. 
II, Nooij. 
J. Kofman, 
P. Mantel, 
J. Bijman. 
T. de Haan, 
R. de Boer, 
W. Molenaar, 
gegund. 

A m s t e r d a m . 23 Juni: hot bouwen van 8 
heerenhuilen, in 2 blokken, aan de 3e Boerhaave-
straat onder boheor van den ing.-arcbitcct A. 
L. v. Getuit; ingekomen 32 bilj., als 
W. L. Leibbrandt. 
.1. F. Proiitzler. 
Peters en Roelolfsen, 
A. .1. v. Liemt, 
Gebr. v. Berkum, 
II. C. Dorlas, 
P. A. Warners, 
W. Greve, 
G. Woud, 
K. J. XV. v. Damme, 
C. .1. Maks Jz... 
Oosterink en Schut, 
li . J Meekei-s, 
.1, Koster, 
D. Zuiderhoek, 
II. Rietsrdjderft Zn., 
P. Vlasnian, 

te Amsterdam, / 139.787 

• idem B 136.000 

• idem B 134,950 
B idem » 134.900 

• idem V 134,700 
B idem B 134,436 

idem » 134,200 
B Ibiiksloot, 134,000 
1 Amsterdam, 133,990 

tt idem f 133,900 
B idem 131,920 
» idem B 130,000 
» idem S 129.980 
B idem S 129.880 
B idem * 129,777 
Jt idem S 127.>58 

• Bodegraven, » 127,744 
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Cruijfl'en Schout™, tc Amsterdam, / 127,650 
B. v. liiiuren, :I idem » 126.040 
A. Paans. o idrm » 125,900 
II. lleijink, » idem » 125,600 
H. de Haan, » idem • 124,100 
G Hoon, » idem » 128,500 
E. R. Kojnen, » Nieuweramstel,» 120,960 
Groonhnfl'en Haak, » Amsterdam, » 119,740 

idem 'i 115.200 J . H. F. v. Lokhnrn, » 
Kampman en v. 

Harderwijk. 
HoogerbejBta, 
H. v. d. (lever en J 

lleijink. 
J. P. Rieke, 
J. .1. Vontijn. 
G. L. Brouwer, 

Gegund aan Groenholl' en Haak. 
Kroningen, 24 .lutii: het doen van 

zicuing aan den onsttdiiken boord van het langs 
de A strekkend jaagpad enz.: laagste inschrijver 
II. Titmner. te lieerta, voor /' 2S47. 

•L Pot, te Groningen, ƒ 6678 
II. Danhotl'. » Obergum, a 6483 | 
II. de Haan, » Groningen, » 6390 I 
II. Zeef, a Eenruin, » 6160 i 
gegund. 
Raming ƒ 6000 , 

Kalterdam, 25 Juni: lo. het bouwen van j 
ene bewaarschool met bovenwoningen aan de 

idem » 114,900 
Xieuwei amstel.» 114.800 

Amsterdam, 
idem » 111.900 
idem » 111.000 
idem » 110.890 

en voor-

38.494 
38,453 

Amsterdam. 'M Juni: het bonwen van een : hilj., al 

K e r k b a n ; ingekomen 10 bilj, als: 
P. G. Winters, te Kralingen, 
Wed. G. ('auicsi &Cn., .> Rotterdrcm, 
J. Scboenmeijer en A 

Kos Koolhaalder, 
• 112.139 II. Stelwagen, 

A. G. Sondermeijer, 
A. Looijinuus. 
W. F. Sluureu, 
J. Trinthatuer, 
W. G. C. Ililkcs, 
II. .1. Hijmans, & yM 

2o het bouwen van ccn klaaghuis, ten dienste 
der Israidietisclie begraafplaats: ingekomen 20 

.1. Koonuian, te Breda, ƒ 19,040 
A. v. Dongen, » idem ',, 18.827 
A. I. v. Gils, » idem » 18,742 

J - Mol, D idem » 16,881 
II. Verlegd, . Gintieken, » 15,939 
I'b. Kesscl, .. Breda, » 15 881 

Deursen c. a., 26 Juni: het bouwen eener 
openbare school met onderwijzerswoning, onder 
beheer van den architect C. A. van Lith, te 
Grave: ingekomen 9 bilj.. als 

» idem » «7.777 
» idem » 37.700 
• iili'iu » .'17,400 
f itlfin .) 37.083 
» idem o 3fi,585 

ft Schiedam, » 30,17'J 

ft lïotterdam. » 35,21(1 
• idem » 34.74U 

winkelhuis met bovenwoningen, aan de Gedempt 
Martelaarsgracht, under beheer van den architect 
A. J. van der Stok Jr.; ingekouien 18 hilj., als: 
K. J. II. v. Ilainine, tc Amsterdam, ƒ 23.447 
J. F. Janssen. » idem » 23.043.46 
F. Ilulsbosch, » Bciinebrnek, II 23,013 
J. A. Haak. » Amsterdam, » 22.977 
P. Groenhof en A. 

G. Haan. » 
J . M. II Hotuulle 

F z . » 
W. II. Struijs, a 
A. Paans. » 
J. P. Rieken, .i 
II. de Haan, » 
E. II. Helle en O. 

Kosters, 
D. Hooger ts, 
P. Kampmat] en J. v. 

Harderwijk, 
Cs. v. d. Burg, 
II. .1. G. Ilaandrikiiian. 
G. I. Brouwer, 
J. J. Vontijn, 
II v. d. Oever cn Joh. 

lleijink. 

idem 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

idem 
N.-Allistel, 

» 22.9.-1(1 

» 21,990 
» 21.800 
» 21.Ü00 
» 20.1199 
» 20.C00 

» 20.500 
» 20,440 

> Amsterdam., 20.40') 
idem 
ideiil 
idem 

idem 

idem 

19.949 
1S.995 
18,1118 
18.420 

18.0CO 

J. A. v Onijen. 
\V. J. v. Dort, 
I. udders v. Hockhoven. 
G. Wolzak, 
W. G. Beker, 
Smit en Miiijsson, 
W. Hartman, 
A. II. Visser, 
W. v. d. Hoeven, 
W. F. Miniren. 
W. II. v. Kempen, 
A. Looijinaus, 
II. Stelwagen, 
('. Groeiieveld. 
('. D. Kuit 
A. I.aligejan, 
P. G. Winters, 
M. v. Liusehoten, 
Noman en Ketelaar. 
P. Blijeiiliurg. 

.-Huge, 25 Juni: li 

t<- Schiedam ƒ im 
* Kralingen, *• fi45'J 

• Schiedam, » fi-IOO 
l fWd recht. • HaïSO 
• Iïnttenlam. » fitioo 
a idem .> 6999 

n 5«)1'8 
ii idem I 51154 

idem • 5888 
» idem 1 5S2« 

idem 1 5600 
» idem » 5570 
M idem 0 6500 
ft idem 1 5417 
ft idem l 5411 
• Kralingen. 1 5400 

ft idem « 5*94 

ft idem 1 5L".IH,50 

ft Rotterdam, I 60611 
* idem » 5040 
het maken van :! krih-

M c g c n , 24 Juni: het houwen van een nieuw 
gymnasium, onder beheer van den architect E. 
.1.' Margry. te Rotterdam; ingek. 10 bilj.. als: 
H. v. .1. Wagt. 
W. Okkes, 
G. Biiskons, 
B. A. v. Schadewijk. 
A. Kuijten cn G. v. 

Dinl'her. 
A. Leeuw ens. 
.1. Mulders 
Wed. G. Cauiesi & Co.. 
L. Capnel 

te Nijmegen, 
» Zevenaar, 
» Nijmegen, 
• Hilversum, 

. Osch. 
» 's-llage. 
» Megen. 
»i Rotterdam, 
» Venloo, 
" Rotterdam, 

ƒ 23,145 
II 22,888 
» 22,337 
» 22.000 

» 21.888 
» 19,880 
11 18,920 
11 18.81-8 
» 18.4110 

II v.".( Sande, 
gegund, 

staphorst. 24 Juni: het nieuw ophouwen 
van de bestaande school voor 152 leerlingen; 
ingek. 13 hilj., als: 

te Zwolle, 
» iilem 
» De Wijk, 
» M"l I-
» Steenwijk 
" idem 
» idem 
. Meppel. 
» Avereest, 
» Meppol. 
» Steenwijk, 

M" I ' 

.1. Bonthuis, 
A. v. Straten. 
.1. Ilauln, 
J. Withaar. 
A. de Hoer Rz.. 
J. de Hoer ft Zonen, 
A. Groenink. 
K. Worst, 
J . Kleinmeijer. 
M. Otten,! 
F. Aberson, 
R Geskes. 
J. G. Holman, 

H a a r l e m , 24 Juni 

/' 6200 
» 6097 
• 5793 
1 5642 J |) 
I 5394 
,1 5360 
II 53(10 
» 5178 
» 5170 
» 5167 
.1 5153 

5050 
• Weststellingwerl,» 4798 

het maken van zandoji 

hen cn van glooiingen van 4 op 1 aan 4 kribben, 
het gedeeltelijk opruimen van het zinkstuk aan 
den rechteroever van den Geldersche-Llsel onder 
het vaste gedeelte van de spoorwegbrug te 
Westervisirt, en het leveren van bazaltstort-
steeu; ingek. 2 liilj., als: 
II. A. Pauwen. tc Westpai rden. /'4650 
W. P. de Vlies, » Kossem. » .-'465 

2o. het maken van 8 kribben en het verlengen 
van 3 bestaande kribben, tot verbetering vun 
den Geldersehe-Msel hij den grooten Hurk be
lleden Westervoort; ingèk. 5 bilj.. als: 
II. A. Pauwen. tc Westpannerden, ƒ 7700 
F. E. Terwindt, » Pannerden, » 7593 
R. A. v. d. Ilergh, » id » 7437 
.1. II. v. Hczewijk. » Lobit. .. 7:150 
W. P. de Vries, » Rossem, . 7100 

80. het maken en stellen van den metalen 
_ r draaibrug voor dubbel spoor 

het Zederikkanaal. ten behoeve van den 
spoorweg Dordrecht—Eist: ingek. 4 bilj., als: 
Meissner Eisciigiesscrei uud Maseliiiieiiliaii-

Anstalt. Meissen. ƒ 60.600 
Gllte-IIolliuingshiitte, Actien-Verein fiir 

llerghali mul Hüttenbetrieb, 
Oberhaiisen. » 48 690 

A. Scbretlen & Co, Leiden, 1 47,907 
L. Levèque & Co., Herstal, » 42.500 

Winningen, 26 Juni: het restaiireeien der R 
K. kerk. en de aan- en verbouw der sacristie, 
den corridor cn aanboorigliedcn, onder beheer 
van den architect .1. J . Notenboom; ingekomen 
II hilj.. als 

17,990 bovenboua 
over 

i i a a r i e i i i . .iiiiu: net uiaKen van zanitop-| ,. . . . , 
hoogingen enz. in het l'rnnl Liede-Spaariidaiu .*.***1 *"*''<• 
der Alnsterdamsche stelling (2e gedeelte); hoogste 
inschr. was D. Volker, te Dordrecht, ii 10°,0 lanen 
tarief: minste inschr. C. Bos. tc Dordrecht, a 
8°/,, boven tarief. 

Karitwcrri, 24 Juni: bet bouwen van ccne 
Herv. pastorie on schuurtje; ingekomen 17 
hilj.. als: 
.1. Hofman, te Lop|s>rsum, ƒ 7995 
.1. Hidings, i> Groningen. >i 7949 
D. Jiitisens. ii idem . 7777 
H. Nieland, . idem » 7750 
J. Dam. » Raskwenl, i 7190 
P. v. Dijk, • Hoorn, » 7020 
T. Hos, » Hediim. » 7000 
R. Wierenga, » (Tlriim, » 7000 
11. MiHilman. » Bedum, » 6900 
K. Daiihnf, » Ballon. » 6850 
II. .leltus. » Sehnuwerzijl. . 6800 
.1. Dieters, » Stedum, » 67IIH F. v. Hoek 
W. Rotscbiiller, » idem . C699 J. W. 11. Urandt 

Monjé. te Vlissingen, /' 10.680 
II. Heijblotn, » idem | 10.600 

M. v. Ditinar. 11 Mkldelhurg. » 10.375 
10 350 

hitna Jeras. t idem „ 10,295 
II. P. v. d. Ree, 0 idem .. 10.124 
J. Hoeker Jz.. » Vlissingen, » 9.200 
A. Loots, idem » 8,845 
C. Maters, 1 idem » 8.275 
A. F. Nelemans, » Hergen-op-Zoom. » 8,2*0 
C. Maters, ,, Vlissingen, » 8.226 
Raming / 8388.66 

Amsteritam, 26,luni: het vergrooten van het 
graanpakhuis der A. O. M. en liijliehooreude 
werken, onder directie vun dc architecten G. B 
Salm cn A. Salm G.Bz.: 
hoogste inschr. J. P. Rieken. ƒ 19,888 
minste » W. L, Leibbraudt, . 16.277 
gegund. 

Breda, 26 Juni: bet bouwen van een ojicn-
hare school voor nicer uitgebreid lager onderwijs 
le Breda in de Bindstraat; ingek. 8 bilj., als: 
'' • " 1 te Schiedam, ƒ 19,230 

11 Oosteshout, B 19.085 

H. A. Verlicij, 
Van Kerkhof, 
.1. Grandjoaii, 
J. Haes, 
L. Coppens, 
II. W. Kroonen, 
A. v. Giïonsven, 
II. v. Hezewijk, 
G. v. Dinther, 
gegund. 

I I r e c l i l 

tc Nijmegen, 
» idem 
» idem 
. Deursen, 
» Venloo, 
11 Husseling, 
•1 Osch, 
» Grave. 
» Osch, 

ƒ 12.99» 
II 11.929 
• 10.720 
» 10,659 
11 10.490 
11 9,995 
» 9,995 
11 9,968 
11 9,235 

, — Juni: het amoveeren van 2 
lunzen, en het houwen van 2 buizen aan de 
Westerkade te Utrecht, onder beheer van den 
arrhitect W. J. van Vogelpoel; ingekomen 9 
bilj.. als; 
A. Sikkel, 
A. J. Dunk, 
G. Ileemer, 
.1. M. dc Borst, 
Tb. Oostveen, 
H. Vermeer, 
.1. Krap. 
B. J. v. Ilaarcn, 
J. M. de Vos, 
gegund. 

A r n h e m . De levering der ijzeren brugscbe-
pon met schragen en dwarsbalken, voor de 
schipbruggen te Arnhem en te Westervoort, is 
opgedragen aan J. Meijer, te Zaltbommel, voor 
ƒ 5765. 

te Utrecht, ƒ 12.530 
11 idem 11 12.230 
II idem » 12,211 
11 idem 11 11.688 
1) idem » 11,500 
>i idem » 11.3118 
'i idem 11 11.270 
» idem > 10.645 
» idem » 10 640 

D l O P M E R K E R 
van ZATERDAG 5 JULI 1884. 

A A N K O N D I G I N G E N 
V A N 

AANBESTEDINGEN. 
Maandag, 7 J u l i . 

A m s t e r d a m , te 12 uren, door burg. en weth.: het leveren van 
bardsteenwerk. Inl. op het bureau van den gemeenteingenieur, raad
huis, kamer no. 93, van 10—12 uren. 

B e r d r r r h t . tc 12 uren, ter secretarie: het verrichten van eenige 
rcinigings- en stukadoorwerken in enkele schoolgebouwen der gemeente. 

A m s t e r d a m , te 1 uur, door h e t ministerie van koloniën, iu het 
gebouw Tut Nut van 't Algemeen: de levering van verschillende benoo-
digdheden, in 16 perceelen. 

A m s t e r d a m . te 1 u r e n , door de Hollandsche IJzeren-spoorweg
maatschappij, in het café-Krasnapolsky: het leveren van p. m. 640 H ' 
eiken wisselhout. 

Keek, te 5 uren, door burg. eu weth.. bij Goijarts: het bouwen van 
een raadhuis, aldaar. Inl. bij den architect C. A. van Lith. te Grave. 
Aanw. te 2 uren. 

I l l n . d a g , s J u l i . 
K a d e n , tc 10 uren, door burg cn weth. van Peize: het gereedmaken 

der aardebaan en het leggen van een klinkei-straatweg, lang 7335 M.; 
liet bouwen van 2 tolhuizen, 4 vaste bruggen en 3 gemetselde duikers 
enz. lnl. bij den architect A. Schotanus, tc Ziiidhnrn. 

R e d e n , te 11 uren, door burg. en weth.: het onder-piiiliel-hrengen 
der aardebanen cn bet aanleggen van klinket-straatwegen, a. lang 3125 
M., het bouwen van een tolhuis, 2 gemetselde duikers enx.; i. lang 2780 
kt Inl. bij den architect A. Schotanus, te Zuidhom. 

L e l d e n , te 2 uren, door dc commissie voor de stedelijke gaslabriek: 
het bouwen van eene gasincesterswnning aan de fabriek. 

Z w o l l e , tc 3 uren iu bet llótel-Voskainp: het houwen eener villa 
met koetshuis en stal, voor A. P. .1. Trip, aan bet Terpelkwijkpark, 
aldaar, in 2 perceelen en in massa. lnl. bij den architect S. J. H. 
Trooster lillz., aldaar. 

R o t t e r d a m , in het Timmerhuis: de levering van: lo. 500,000 ge
trokken Waalstraatklinkers; 2o. 2OÜ.0C0 vlakke Waalstraatklinkers; 3o. 
500.00J Uselstraatplavei. 

W o e n s d a g , • J u l i . 
' s - l l a g e . te II uren. door het ministerie van waterst. enz.: lo. het 

wegruimen van een in de Maas, onder de spoorwegbrug te Gennep, 
gezonken vaartuig; 2o. het opruimen van 2.615,000 M 3 grond uit den 
Nieuwen Maasmond aan den Hook-vuli-llolland, ter verdieping van bet 
grootschoopvaartwater, voor de verbetering van den waterweg langs 
Botterdam naar zee. Inl. hij den hoofdingenieur Van Diesen. te's-llage 
en bij den ingenieur Leemans, te Rotterdam. (Herhestediltg.) 

s c b e r i i e n i . s e te 11 uren, door het bestuur der waterkeering van 
het calamiteuso waterschap SclHMtwiiiHse, hij C. Kien haas: het verhoogen 
der dijkskruiiion tusschen do dijltpalen 7—13 en 53—55 van genoemd 
waterschap. 

U t r e c h t , te 12 uren, door don architect W. .1. van Vogel|ioel, inliet 
Haagsche Kofliehuis: het verbouwen en vergrooten van een huis op den 
Katorijnesingel. I. 29. aldaar. 

R e l . w a r d , tc 12 uren. door burg. en weth.: het van-buiten
verven van de huizen c. a. .Huilkenstein" en «Hoptille". aan den trek-
Weg van Bolsward naar Leeuwarden. 

lirnrmulden , te 12 uren, door het kerkbest. der Herv. gemeente, in 
cle ennsistoriekamer: bet verven van bet kerkaiiieiibleiiient. lnl. bij den 
opzichter der gemeentewerken, aldaar. 

I'll gerat , te 12 uren, iu het raadhuis: het verrichten van eenige 
veranderingen aan bet schoolgebouw cn dc onderwijzerswoning te 
Marken binnen Raming ƒ 875. 

I l a . r n , te 1'/, uren, door burg. en weth.: het houwen van ccne 
directeurswoning, tevens administratiegebouw, hij de genieentegasfahriek. 
aldaar, lnl. bij den gei Mitearchitect. 

I I r i c l i t . te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalhureaii: lo Bestek no. 402, het leggen der 
tweede spoorbaan tusschen de halte Lunetten en het station Waarden-
burg, het wijzigen en uitbreiden der s|Miren en wissels op de tusscben-
gelegen stations en op de stations Utrecht S.S. en Waardenburg, en 
bet verrichten van bijkomende werken, ten behoeve van den spoorweg 
l'treeht—Bokstel, lnl. op het centraalhurcau en hij den sectieingeincur 
I'. Sassen, te Nijmegen: 2o. (Vernieuwingsfonds) Hostel, n u . 87, het maken en 
leveren van stalen tiinghewegingen met toebchooren en ijzeren excen
trieken, ten behoeve van de Staatss|KKirwegen ; Do. (Vernieuwingsfonds) 
Hestek no. 89, het leveren van eiken wissolhout en eiken hl ugliggei-s, 
ten behoeve der Staatsspnorwogen, iu 8 perceelen. 

s i . . . A n n i i | i a r i n l i i e . te 6 uren, in het gemeentehuis van Het Buut: 
lo het onder-proliel-brengen, h e t bevloeren en begrinten van den Zuider-
weg van St.-Aiinaparnchie, strekkende van dat dorp tot lleilikiun. ter 
lengte van 3809 M., en van den Zuidhnekster-Middclwcg, strekkende van 
den Zuiderweg tot aan den Laiighuisterweg, tel' lengte van 1250 M. 
Aanw. 7 en 9 Juli. te 10 uren. saiiienkiinist bij den kastelein Van 
Kammen, tc St.-Annaparochie: 2o. bet bouwen van eene school en 
onderwijzorswoning aan den Nieuwebiltdijk under St.-Annaparochie 
(Hcrbestcdingi. Aanw. te 3 uren. 

V e l / i n . bij den aannemer J. C. Botiterse: de levering op keur van: 
450,000 miskleurig hardgrauw. 
110000 kleurig idem 
60,000 kleurige klinken, 

125 M* geploegde dennen damplanken, dik 0.10 M., lang 3.6— 
6 M., 

400 M:l puin, 
450 M< brikken voor betonstukken. 

D o n d e r d a g , 10 J u l i . 
' • - B o s c h , te 10 uren, door burg. en weth.: het doen van ver-

j nieiiwingen en herstellingen aan: lo. de brug in den toegangsweg naar 
' het spHirwegstation; 2n. de brug over de A bij de llinthainer-uitgang; 

3o. de brug over de Dommel hij de Viiehter-uitgang, benevens het 
maken van eene houten loods tot berging van schotbalken. Inl. bij den 
gemeentearchitect .1. M. Nabbe. Biljetten inzenden 9 Juli. vóór 3 uren, 
ten raadhuize. 

H a a r l e m , tc 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van liet prov. best.: het vergrooten en verhouwen van de 
Rijkskeet, te Urk, behoorende tot de toewerken in Noordliolland. Inl. 
bij den hoofdingenieur, te Haarlem en hij den ingenieur Hoogenbooin, 
te Hoorn. Raming /' 3450. 

I l i l i c i M i i n te 12 uren, disir burg. en weth.: het bouwen van eene 
gasfabriek met directeiirswiining. lui. hij den gemeentearchitect J. 
Rietbergen. Aanw. te 10 uren. 

L e m m e r , ter secretarie van het waterschap Zeveii-Grietenijen-en 
Stail-SliKiti-n: lo. de levering, in 2 perceelen. van 2(1 dijkszcilcu. lang 
6.15 M.. breed 16 kl len 1 loll, breedte of 0.77 M ; 2o. de levering, in 
I perceel, van 40 ijzeren dreggen. 

Vlaardliigen: bet afdammen en droogmaken van een gedeelte van 
het Muizengat aldaar, lnl. hij dc scheepsbouwmeesters Gebr. van der 

I Windt, aldaar. 
V r i j d a g , i t J u l i . 

Oudrtangr. te 10 uren. door burg. cn weth.: het bouwen van een 
post-en-telegraafkantoor, benevens een bewaarschool, aldaar. 

B a k e l . te 10 uren. door burg. en wetb. van llakel-en-Milheeze: lo. 
het houwen van eene school met bijgebouwen te Milheeze en het maken 
van eenige veranderingen aan de ondorwijzorswoning ; 2o. het verbouwen 
der school te liakel en het doen van eenige herstellingen aan de onder-
wijz''iswoning; 3o. het leveren van schoolbanken en borden ten dienste 
der heide scholen, lnl. bij den architect Bonms, te Eindhoven. Aanw. 
te 10 uren. 

M i d d e l b u r g , te KI uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het [irov. best.: het bestorten van een gedeelte zee
wering te Vlissingen. behoorende tot de zeewerken in Zeeland, lui. bij 
den hoofdingenieur in bet lie district, te Middelburg eu hij den inge
nieur, te Vlissingen. Raming /' 5000. 

V f - n l i i o . te 10 uren. op bet bureau der genie: liet uitbreiden en 
verbeteren der kazeriieeriug en stalling 0' Venloo. lnl. hij den opzie!iter 
van fnrtilicatiëii. te Venloo Raming J 60000. 

V e e n d a m . te 11 uren, iu het gemeentehuis: het auioveeren van de 
oude- en het bouwen van een nieuwe school eu onderwijzei'sw'oning in 
de Kerklaan. aldaar. Aanw. 9 Juli. te 4 uren. 

B e r g e n - o p - Z a a m . te 12 uren, door G. A. II. Itlank en .1. L. Veraart, in 
bet kotliebuis lie Draak: liet bouwen van 9 woonhuizen opeen perceel naast 
het Algemeen Burgergasthuis. aan de St.-Joseph- en Van Hasseltstraat. 
lui. hij den architect R. II. C. van Soineren, aldaar. Aanw. 7 Juli. te 
II uren. 

W a l e r l a n d k e r k j e , te 12 uren. door bet genieeiitehest.: het maken 
van ecu keihestratiug, loopende van het gehucht Turkije naar Water-
laudkerkje. 

H a a r l e m , te 2 uren, door burg. en weth.: het houwen eener school 
met conciërgewoning aan dc liakkerstraat. aldaar, lid. bij den architect 
over de werken cn gebouwen der gemeente. Raming ƒ 41.950. 

Z a t e r d a g , 12 J u l i . 
Ileiagrlaa (0.1, te 11 uren. door burg. eu weth.: het bouwen eener 

school voor 384 leerlingen en eene iiliilerwijzerswoning iu de wijk Dorp, 
niet bijlevering der materialen. 

A d a r p . te 11 uren. door burg. en weth.: bet bouwen van ei-n geheel 
nieuw schoolgebouw hij bet dorp Adorp. lnl, hij den architect H. 
Iloekzeiua. te Groningen. Aanw. 5 eu 7 Juli. van 12—2 uren. 

Weiimiels. te l i uren, door burg. en weth. van llennaarderadeel: 
lo. bet bouwen van eene school en nuderwijzerswnning tc Ilaijiiin; 2o. 
bet van buiten en van binnen verven der scholen en onderwijzers-
wotiiiigon te Vtens en te (bisterend 

R o t t e r d a m , te 12 uren. door dijkgraaf e n heemraden van den p o l d e r 
Prins-Alexauder. in het Algemeen Verkonplnküul: bet onderhoud, van 
den dag der gunning tot 1 Aug.'85, van dc kunst-, aarde-en rijswerken 
van den polder, lnl. hij den hoofdopzichter, te Kapelle a/d. IJsel. 

S c h i e d a m , te 12 uien. door burg. eu weth : de ophooging van 
bet terrein, bestemd voor de pooop- en lilterwerken, en bet maken van 
een haventje, volgens Bestek no. 5. lnl. bij den ingenieur-directeur der 
werken II. P. N. Ilalbertsiua, te Rotterdam. Aanw. 9 Juli, te 2 uren. 

L e e u w a r d e n , te I tuil', ten gemeentehuize: het opruimen van 
ondiepten iu een gedeelte der Stadsbuitengrachten lnl. hij den directeur 
der gemeentewerken. Biljetten inzenden 11 Juli, vóór 5 uren. 

W i n t e r s w i j k , te 2'/, uren. door de Gclderscb-Overijselsche Loeaal-
snoorweginaatscha|ipij. in dc sociëteit De Eendracht: lo. Bestek no. 31, 
grond- en kunstwerken ten hehncve van het gedeelte loraalspoorweg 
Deutichem— Zevenaar (lengte ongeveer 15.5 KM.); 2o. Ilestek no. 34, 
gehouwen en inrichtingen op station-Weel; 3o. Bestek no. 35. gebouwen 
en inrichtingen np statiou-Didain; 4o. Bestek no. 36, 4 wachterswonin-
gen, iu 2 perceelen. lid. aan bet bureau te Winterswijk. 

M a a n d a g , l a J u l i . 
Maast r icht te 10 uren, door bet ministerie van waterst. enz., aan 

I het gebouw van het prov. best.: het bouwen van eene ijzeren draai-
I brug." ter vervanging van de vaste bouten brug over de Noordervaart, 
I iu den kunstweg Rogge-Meiel, met hijbehoorende hrugwachterswoning, 
' onder de gemeente Meiel. Inl. bij den hoofdingenieur in het 7e district 
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en den ingenieur Bekaer, beiden te Maastricht. Aanw. 7 Juli. Raming 
ƒ 12,150. s 

» e e t « t t r i » « » | [ , te 11 uren, door burg. en weth. van Opsterland: 
lo. het bouwen eener school en onderwijzerswoning te Knrtezwaag; 2o. 
het houwen eener school en oinlciwijzei-swoning te Lippenhuizen; 80. 
het bouwen eener school te llemrik; 4o. het bouwen eener school te 
Uakkavecn: 5o. het maken en leveren van 2S8 schoolbanken en 12 
boekenkasten, in 4 perceelen; 60. het verven der schoolbanken en kasten, 
in 4 perceelen. Inl. hij den geiueeiitearchitect Aanw. 11 Juli, be
ginnende te II' - uien te Kortezwaag. 

's-Hagr, te l l i | , uren, door het prov. best.: lo. het verbeteren van 
het beslaande vaarwater door de Buitonwatorsloot en de lloornschevaart 
nabij Delft, tusschen de brug aan de llolk eu de brug in het gehucht 
Den Hoorn, in 2 perceelen; So. hot vellichten van eenig baggerwerk in 
de vaart van de brug in het gehucht Den Hoorn naar Vlaai-dingen, en 
het veranderen van eenige bruggen over die vaart, in •'< perceelen en in 
massa der perceelen 2 en 8; 80. het ver beteren der brug over de 
Hoornschevaart in het gehucht Den Hoorn. Inl. hij den hoofdingenieur 
van den provincialen waterstaat J. van der Vegt, 'te 's-Hage. Aanw. 9 
Juli. te 9'/, uren. aanvangende tc Delft. 

A m s t e r d a m , te 12 uren, door burg. en weth.: lo. het maken van 
den onderbouw >r dubbcle-basculebrug over de Kost verloren Vaart, 
tegenover de 2e llugo-de-lirootstraat, en bijbehoor le «erken: 2o. het 
maken en stellen van den metalen bovenbouw van die brug. Inl. bij 
den stadsarchitect, raadhuis, kamer 110. 97. 

A p p i n g r d a m . te 12 uren. door burg. en weth.: het aanleggen van 
een grintweg langs den Scharreweersterweg, lang 500, breed 4 M. 
Aanw. tc 10 uren. 

K r o n i n g e n - , te 12'/, uren. door burg. en weth.: het vcrhreeilen en 
onder-pi'oliel-brengen van de aardebaan, en het leggen eener klinker-
bestrating op den weg naar de Di tsche grenzen, genaamd de Drent-
schelaan, met bijlevering der materialen enz. Aanw. 11 Juli, te 10 
uren. beginnende aan den Eeldeistraatvveg. 

Brunimen, in bet hotel .Kromhout": de verbouwing vau het buiten 
iDe Quuzebosch" und koetshuis en stalgebouw. aan den straatweg onder 
Brummen. Inl. bij den bouwkundige I). Schut, te Amsterdam. 

N t . - J a r o b l p a r o i b i c . ten strandbiiize van het waterschap Het Nieuw-
Bildt: de levering van 3,000,000 harde kliiikorstoen. franco op den zeedijk 
van het waterschap, in verschillende partijen, lui. bij den gemeente-
architect Winters, te St.-Anuaparochie. 

• f i l m d a g , I S J u l i . 
l'lreeht. le 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor

wegen, aan het centraalbureau: lo. liesték 110. 400, het maken van 
eene woning op het gemeenschappelijk station Zutfen. Inl. hij den 
sectieingenieur Jl. .1. van Duvl. te Zutfen; 2o. Bestek in. 4(3, het maken 
van een gocdeivnbergpl aats op hot station Vucht. Inl. bij den sectie-
ingenieur H. E. Beiinke, te Breda. Aanw. van beide werken 8 Juli, te 
IP/, uren cn tevens inlichtingen te vorkrijgen aan het centraalbureau 
voornoemd. 

M o r k c l u » door het gemeentebest.: eenige belangrijke hei-stellingen 
aan de L'iinkhriig, de Aaftinkbi uggerbrug aan de Geesterschepoort en 
het Elhrinkvonder. 

D o n d e r d a g , 17 J u l i . 
H a a r l e m , te 11 uren. door het ministerie van waterst enz., aan 

het gebouw van het prov. best: bet hostellen en vooi-zien van den 
afsluitdijk te Schellinkwoude. behoorende tot de werken van bet Noord-
zeekanaal. Inl. bij den hoofdingenieur, tc Haarlem en hij den ingenieur 
Blom, tc Amsterdam. Aanw. 10 Juli. Raming / 10.770 

B r e d a , te 12 uren. door huig. cn weth.: het houwen van eene 
nieuwe stokerij met ijzeren kap. en het maken van fundeeringen voor 
de ovens in dc stokerij, op het terrein der gemeentegasfabriek. Aanw. 
12 Juli. te 11 uren. 

Z e e l a n d (Noordbr.l, te 2 uren. door burg. cn weth.: lo. bet ver
grooten der onderwijzei-swoning in de kom; 2o. het verbouwen cn ver
grooten der onderwijzerswouing te Oventje, inl. bij den arebiteet J. 
Frankofort, tc Uden. Aanw. te 11 uren. 

V r i j d a g . I N J u l i . 
Middelburg, tc 10 uren, door het ministerie van waterst enz., aan 

het gebouw van het prov. best: het leveren cn storten van steen tot 
voortzetting van dc ocververdediging voor Neuzen, met bijbehoorende 
werken. Inl. bij den hoofdingenieur van het lie district, te Middelburg 
en bij den ingenieur, te Neuzen. Aanw. 10 en 12 Juli. Ramins 
ƒ 23,860. laming 

V e e n d a m . te 11 uren, in bet gemeentehuis: het amoveeren van de 
bestaande- cn het bouwen van een nieuwe school aan den Middel weg 
aldaar. Aanw. 16 Juli, te 4 uren. 0 1 

Z a t e r d a g , 1 * J u l i . 
B M c h k a p e l l r . te 1 uur. door burg. cn weth.: het verbouwen en 

vergrooten van bet schoolgebouw met dc vernieuwing van het ameu
blement en aanverwante werkzaamheden; alsmede bet amoveeren van 
het voormalig gemeentehuis en daarterplaatse bouwen eener nieuwe 
onderwijzerswoning en schuurtje, met bijlevering der materialen Aanw 
12 Juli, te 12 uren. 

M a a n d a g , I I J u l i . 
A m s t e r d a m , tc 12 uren, door burg. en weth.: lo. het maken van 

een gebouw voor algemeonen dienst, op den kop van de Handelskade-
2o. het graven van cen kanaal door den Stads- en Godshuispolder. Inl! 
voor no. 1, bij den stadsarchitect, raadhuis, kamer no. 101, voor no 2 
bij den stadsingenieur, raadhuis, kamer no. 93. 

D i n s d a g , Ti J u l i . 

A s s e n , te 2 uren, door bet ministerie van waterstaat enz., aan het 

febouw van het provinciaal best: het leveren van steenkolen voor 
e werking der 4 stoomwerktuigen van het Noordwillemskanaal in 

Drente. 
W o e n s d a g , 2 3 J u l i . 

' s - H a g e , te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz, ten 
dienste der Staatsspoorwegen: lo. het maken van gebouwen en verdere 
inrichtingen, benevens het leggen van sporen en wissels, tot uitbreiding 
van het station Dordrecht, ten behoeve van den spoorweg Dordrecht— 
Eist Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur, te Arnhem en den sectie
ingenieur, te Gorichem. Aanw. 15 en 16 Juli, te 10 uren. Raming 

/ 140,500 ; 2o. het ophoogen van het stationstorroin en het maken van 
cene spoorweghaven met bijbehoorende werken tc Enkhuizen, ten 
behoeve van den spoorweg Zaanstreek—Enkhuizen, inl. bij den eerst
aanwezend-ingenieur, te Hoorn. Aanw. 15 en 16 Juli, te 11 uren 
Raming / 537,800. 

O v e r s l a g , te 2 uren, door burg. en weth.: het verrichten van eenige 
verbeteringen aan de gemeenteschool. Aanw. 12 Juli, te 5 uren. 

R o t t e r d a m , te 12 uren, door de civicl-ingenieursSijmons&liuijgen, 
voor de (Irma M. P. Pollen & Zn., in lietZuidhollandsch Koffiehuis: het 
houwen van een entrepot, cen paardenstal en 11 bovenwoningen, aldaar. 
Aanw. volgens het Bestek. 

11 1 •, 
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A A N B E S T E D I N G E N . 
B l e i » » i j k . 28 Juni: het bouwen eener villa 

te Bleiswijk, onder beheer van den architect J. 
I. van Waning; ingek. 5 bilj., als: 
J. v. d. Broek, te Zevenhuizen, f 25,780 
II. Bontenbal, • Bleiswijk, » 24,460 
P. J. Stichter, » Delft » 21,643 
P. Vermeer, » Gouda, • 19 468 
C. W. P. Dcssing, » idem » 18,218 
gegund. 

U o l n g a , 24 Juni: voor het waterschap Het 
Potschar: lc perc., het maken van een dijk en 
verdere werken; 2c perc, het vervoeren en 
wederopbouwen van twee watermolens: 

perc. 1 perc. 2 massa 
M . Bleeksma. Deerzuin, / 1825 
G. Lanting. Weidum, ƒ 1058 1422 ƒ 2480 
A. Boomsuia, Oosterlittens, 1018 
G. Visser, Ylst, 1014 1584 2550 
J. Kortekamp, Wijkei, 968 gegund. 
W. Propsma, llallum, (niet 
volgens voorw. ingsschr.) 948 1448 

R. Timmermans, Hansweerd, 1650 
K. v. d Schaaf, Terhorne, 1641 
S. de Vries, Parrega, 1579 
G. de Hoer, Oppenhuizen. 1552 
B. Bon ma, Akkrum, 1468 gegund. 
Raming 1052 1662 

L e e u w a r d e n , 27 Juni: het uitdiepen van het 
vaarwater Dc Pacsens cn van dc geul iu het 
Tjeukcmecr, in 2 perceelen; lc perceel, De 
Paesens, ingek. 14 bilj., ais: 
G. T. I'raainstra, te Veen Wonden, / 16,444 
S. Jongedijk » llolwerd, » 14.960 
M. G. Fcenstra, » Warga, » 14,700 
H. F. dc Jong, • Oudehaske, » 14,265 
C. Bakker, » Kollum, » 13,683 
K. J. Keiining. » Tornaard, » 13,290 
J. Bakker, » Kollum, » 12.996 
J. v. d. Werfl', » Dokkum, » 12,900 
R. J. Dijkstra, • Kollum, > 12,885 
F. A. l/wn, » Westenneer, » 12,000 
J. li. de Jong, » Driesum, » 11,800 
H. II. Huisman, . Ylst » 11,490 
W. Krikke, > Oudehaske, » 11,124 
H. H. Smits, » Haringen, » 10,900 
Raming » 1L60O 

2c perecel, het Tjeukemcer, ingekomen 7 
bilj., als: 
H. F. de Jong, te Oudehaske, ƒ 759 
W. Krikke, » idem » 740 
W. A. Koopman, » Oldelamer. » 670 
J. J . Boltje, » Nijehaske, » 666 
R. C. dc Hey, » Oudehaske, » 627 
Y. Dikkcrboom, • idem » 688 
F. G. Berger, » idem 1 579 
Raming » 695 

' s - H a g e , 27 Juni: lo. het herstellen cn ver
beteren van Rijkstelegraaf kantoren in de afdee
ling Leeuwarden; minste inschr. wasM.Fcrwerda, 
te Leeuwarden, voor ƒ 616. 

2o. het herstellen en verbeteren van Rijks-
telegraafkantoren in de afdeeling Groningen; 
minste inschr. was B. Bon, te Smilde, voor 
ƒ 1910. 

l e r s e k e , 27 Juni: het maken van metsel
werken c. a. in den oesterput van E. van den 
Bosch & M. de Jonge; ingek. 4 bilj., als: 
C. de Wilde, te Kattendijke, ƒ 9300 
P. Dronkers, i> Kapelle, » 9175 
L. Laban, » lerseke, » 9125 
J. Bruggeman, » Ilansweerd, » 8890 
gegund. 

Z o n n e n i i i i r r , 27 Juni: dc gewone onder-
houdswerkeii van het waterschap Nieuwbomme. 
nede; minste inschr. was J. de Rijke Jz., te 
Sirjausland, voor ƒ 6900. 

U t r e c h t , 28 Juni: Bestek 110.401, het leveren 
en stellen van den ijzeren bovenbouw voor de 
bruggen van het tweede spoor tusschen Utrecht 
en Waardenburg en het verrichten van bijko
mende werken, ten behoeve van den spoorweg 
van Utrecht naar Bokstel; ingek. 5 bilj., als: 
D. A. Schretlen & Co., Leiden, ƒ 41,865 
H. Dalhuisen, Kampen, s 41,150 
Act.-Gcs. Inr Eiscnindustrie und Briic-

kenbau vorm. J. G. Harkort, Duisburg, > 39,400 
L. J. Enthoven & Co., 's-Hage, » 39,159 
J- Hillen, Grave. » 38,000 

M e n s e n , 28 Juni: het verrichten van werken 
tot dijksverbetering enz. aan de waterkeering 
van den De-Loozepolder; minste inschr. was I). 
Tholens, te Hoek, voor ƒ 8680. 

A m e r s f o o r t , 30 Juni: de vernieuwing van 
straten en wegen, met inbegrip van 161.500 
Ben-Ahin keien, 4680 anderhalve of verband-
keien eu 978,000 Waal-straatklinkers; ingek. 20 
bilj., als: 

J. F. Baardveld, tc Amsterdam, ƒ 67,900 
A. 0. Vink, » Utrecht, » 56,940 
Gebr. v. Ilerkum, .. Amsterdam, » 68,980 
A. J. v. Liemt, 11 idem » 53.60C 
C. J. Maks en Van 

Boekboltz, » idem » 52,887 
G. Beemer, » Utrecht, » 50,000 
P. Leemten*, » idem » 49,975 
II. v. Rhijn, » Naarden, » 49 480 
J. Fruitier. » Utrecht. » 47.269 
J. II. Rouenhorst, » Harderwijk, 1 45.980 
II. .1. Buitenhuis, » Elspeet » 43.380 
H. Mouw Tz., 11 Apeldoorn, » 43,270 
C. Hos, » llaarleii)mermeer.|» 43.200 
F. v. Wijlick, » Luik. • 41.682 
A. Maters, » Amei-sfoort, » 41.500 
J. G. v. d. Geest, » idem » 41.20(1 
J. v. d. Itergh, » idem » 41,060 
W. li. dc Haan, » Eist, » 40.920 
G H. v. d. Heijden, » Arnhem, » 39,660 
F. W. Bonte, » Amersfoort, • 38.750 
gegund. 

A m s t e r d a m , 30 Juni: het vernieuwen in 
ijzer van de loopbrug over de Keizersgracht bij 
de Brouwersgracht cn bijbehooreende werken; 
ingek. 7 bilj., als: 

A. Ozinga, / 6780 
G. D v. Doorn, » 5000 
A. v. Wensvecn, » 4885 
A. Helsen, I 4455 
J. P. Coruelissoii, » 4444 
E. v. Hriunmelen, » 4210 
S. Wit Jr.. te Oterleek, » 3492 

A n m t e r d a m , 30 Juni: het verbouwen van 
het perecel Nieuwendijk, 106, voorS. v. Enihdeu. 
onder beheer vau den bouwkundige li. de Jong: 
ingekomen 10 bilj., als: 

M. Nnuiaii. ƒ 7777.77 
J. Bode, • 7575 
J. de Lange, 1 7540 
H. B. Poelman, » 7125 
M. Stam, » 6880 
.1. Happe Hz., » 6879 
W. Jansen, » 6200 
J. A. Haak, » 6148 
Job. Lockborn, » 5650 
A. Diissinann, » 4710 

Rotterdam, 30 Juni: bet bouwen eener villa 
tc Hilligersherg voor W. K. M. de Kat, onder 
beheer van den architect J. I. van Waning; 
ingekomen 5 hilj., als: 
A. C Hijdelaar, tc Rotterdam, ƒ 48,500 
B. Hooijkaas & Zn., » idem » 44,973 
II. Brcur, » idem » 43.987 
W. G. C. Ililkes, t idem » 41,423 
W. L. Helmcr, » idem » 40,776 

Hunnen,, 1 Juli: het bouwen van een post-
entclegraafkantoor met directeurswoning, enz., 
aldaar, ouder beheer van den architect J. F. 
Everts; ingekomen 15 bilj., als: 
ü. Tennissen, Hilversum, ƒ 32,100 
C. Krook en Aug.Oostmeijer, Amsterdam,» 29,600 
Remind v. Hoeijou, Watergraafsmeer, » 28,940 
W. Gijzel, 's-Graveiiland, • 27.315 
W. Meijer, Hilversum, » 27.2(H) 
E. J. .lurriëns, Naarden, » 27,000 
G. Gijzel, Hilversum, » 26,900 
P. Andriessen, idem » 26,784 
A. Keers, idem » 26.734 
Gebr. Die|icnbroek, Nieuweramstel, » 20,094 
G. Majoor, Bussem, » 25.784 
W. Westcrhof. Weesp, » 24,888 
L. Bouwman Jr.. Amsterdam, » 24.800 
J. Schocnmeijer en A. Kos-Koolhaalder, 

Rotterdam, » 23,743 
E. v. Klaarwater, Bussem, » 22,998 
gegund. 

N i j m e g e n , 1 Juli: het bouwen van een huis, 
verdeeld in 2 winkel- en 2 bovenhuizen, op 
een open terrein aan de Houtstraat, onder be
heer van den architect J. W. Michielsen; ingek. 
9 bilj., als: 
G. Reijntjes, te Nymegen, ƒ 14,999 
J. Knoops, '•> idem » 14,955 
J. Haspels J.Jz., » idem » 13,995 
A. H. Verhei) en H. 

Steuntjes, » idem » 13,855 
A. Th. Opsomer en C. 

T. Eikelen, » idem » 13,470 
W. Kropman, » idem » 13,248 
H. v. d. Waarden, » idem » 12,559 
J. B. Smits, » idem i> 12,494 
J. S. Grandjean, > idem » 11,573 
gegund. 

Anmterdam, 1 Juli: het verbouwen van 
perceel 10 in de Kalverstraat voor Spijer & Zn., 
onder beheer van den architect J. W. Meijer; 
ingekomen 20 bilj., als: 

A. l'aans, / 22,900 
J. P. Cornelissen, » 22,700 
G Woud, » 22,222.22 
W. Greve » 21,867 

G. Hoon, ƒ 20,704 
J. Koster, » 20,633 
L. Bouwman Jr, » 18.730 
H. Rietsnijder & Zn., » 18 695 
C. Rietsnijder. t 18.460 
J. K. F. Lockborn, • 18,360 
O. L. Brouwer. » 18.084 
W. Haaksina. l 17.987 
Firma Oosterink cn Schut, » 17.900 
A. H. Grijpink. » 17,824 
J. .1. Vontijn, > 17.500 
I). Heijink', n 17.490 
.1. F. .lansen. » 17.300 
I). HoBgetbeets, » 17.200 
P. Kampman en J. v. Harderwijk, * 16.969 
Darnink eu Stokmans, n 15,375 

A m s t e r d a m . 1 Juli: het inaken van eene 
machinekamer en oven bij dc broodfabriek De 
Haan, onder beheer van den architect J. W. 
Meijer: ingekomen 5 bilj., als: 

G. Schone, ƒ 5850 
C. Rietsnijder, « 5425 
W. Haaksma, » 5228 
I). Heijink, » 5130 
O. BOOD, » 49-0 

'o-Hagr. 1 Juli: bet uitvoeren van onderhouds-
en anJere werken aan dc cellulaire gevangenis 
te Groningen, vau 1 Juli 1884 tot cn met 31 
December 1886: ingek. 5 bilj., als: 
E, Berkenbosch, te Groningen, f 7980 
G. 1' v. Erp, » idem '» 78̂ 0 
J. Werkman, r. idem » 7658 
K. Fekkes, » idem » 7420 
T Y. Yelsuia. » idem • 6966 

'M-llage. 2 Juli: het maken van werken tot 
uitbreiding van het station Dordrecht, ten be
hoeve vau den spoorweg Dordrecht— Eist; ingek. 
13 bilj., als: 
A. v d. Meer, te Harlingen, ƒ 135,000 
.1. Dubbelman, » Dordrecht, » 127,900 
W. L. Schram, » Sliedrecht, » 123.750 
.1. Schaafsma, » Breda, » 122,000 
II. Voor.lenilag Az., » Dordrecht, » 121.983 
G. Wolzak & Co., » idem » 121,700 
I). Volker, • idem > 118,000 
P. II. de Bckker, » Einpel, » 117.539 
.1. Hillen, » Grave, » 114.900 
G. Goedhart, » Dordrecht. » 113,500 
J. J. v. Sluisilam, » idem » 112,800 
L. v Dijk, » Empel. » 111,490 
A. Terwindt, » Westpannei-den.» 101,200 

Pt reent, 2 Juli: Bestek A. Q, bet leveren 
van stalen spoorstaven, stalen lasch- en eind-
platen, ijzeren haak- eu schroef houten en stalen 
veerringen voor de Staatsspoorwegen, in drie 
liereeelen: 

perc. 1 perc. 2 perc. 3 
Société Anonyme des 

Aciéries d'Angleur 
Ronory, Angleur hij 
Luik." ƒ 145,732 

Société John Coc-
kerill, Seraing, 150,000 

Hocrder Itcrgwerks-
und Iliitten-Verein, 
Hoerde, 154,664 

llochüiner Verein für 
llergbau und Guss-
stalilfabrikation, 
Boclnnn, 150.876 

Itolckow Vaiighan & 
Co. Limited. Midd-
lesbro' on Tecs, 150.360 

Rbeinische Stahl-
werke. Riihrort. 156,912 

Gebr. Doppler, Maastricht, /' 6761.775 

Fried. Beijeisinann. Hagen. 6060.— 
Société Anonvme de Gosselies-

Gosselies, 7450.— 
Société Anonyme des usines, 

boulonneries et fonderiesde 
La Louvière, La Loliviére, 6728.— 

Société Anonyme des boulon
neries de La Crovcre, La 
Croyère, 6712.— 

Nicolas Nicaise. Marcinelle. 7412.43 
Hetzlerft Karclier. Boekingen 

a/d. Saar. 7333.40 
R S. Stokvis & Zn.. Rotterd., 0805,90 
Otto Asbock. Hagen, /' 390.— 
Smit & Hink, Amsterdam. 1517.10 

A m s t e r d a m , 2 Juli: het bouwen van eene 
barak voor 35 kribben en het uitvoeren van 
eenige werken, aan de gebouwen van het 
Binnengasthuis, onder beheer van den architect 
II. Lcguyt; ingekomen 20 bib., als: 

O Boon, ƒ 18,878 
li. C. Dorlas, » 17797 
J. P. Cornelissen, » 14,790 
A. li. Grijpink, » 14,689 

, F. 11. Helle en C. Kosters, » 14,500 
W. L. Leibbrandt, . 14,344 
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W. II. Stiuijs, ƒ 14,000 
M. .1. Knipper en J. Vree, » i:(,U88 
J. Poot, • 13,762 
.1. II. M. Homulle, • 13 640 
R. Repko, > 13.448 
ü . I.. Brouwer, > 13,331 
I'. Kampman en J . v. Harderwijk, a 13 210 
J. Morison, ,, 13; 122.80 
W. (lieve, » 18,100 
ll. Hooger boots, > 12.900 
A. v. Wensveen, > 12,836 
.1. .1. Viintijn, 1 12,470 
(i. Woud, > 12,421 
II. W. A. Paans, , 10,992 

Pernla. 2 Juli: de liouw van eeneseliool met 
woningen, onder beheer van den arehiteet W. 
C Coepijn: ingek. 17 bilj., als: 
A. I.aiigejan, Kralingen, 
A. H. Visser, Botterdam, 
A. Kruithof. Charloos, 
C. Snijders de Vogel. Schiedam, 
J. Visser, Ziiidhcicrland, 
P. Kievit. Goudswaard, 
A. Eooimans. Botterdam, 
Wed. de Winter, Peruis, 
T. v. Leo, Westmaas, 
C. Simons. Zuidbeierland, 
J. de Winter, Pernis, 
G. II. Lodders, Hendrik-ldn-umhacht 
J. de Boo, Schiedam, 
J. Tritithamer, idem 
Kiidders en Bochoven, idem 
W. Louter, Spijkernis, 
J . Meiboom, Hoogvliet, 
gegund. 

. V ' i i z r i ! . 2 Juli: de 

ƒ 14,400 
» 14,179 
> 13,998 
» 13.595 
I 13.425 
• 13.400 
» 13.300 
• 13,211 
» 13.200 
» 13.198 
» 12.999 
» 12,890 
» 12.819 
» 12.500 
> 12.440 
• 12,222 
» 11.999 

gewone herstellings- en 
vernieiiwingswerken. met het onderhoud, ai 
den Nïouwe-Netizonpolder: ingek. 9 bilj., all 
H. Klaassen. 
J. Verkuijl (Juakkclaar 
I. v. Male Dz., 
II. Rage, 
J. Janssen, 
P. A. v. d. Velde, 
A. de Jong, 
A. v. d. Beek, 
A. Vermorcken, 

te Zaamslag. "ƒ 38.700 
Vlissingen, » 38.700 
Breskens, » 38,600 
Middelburg, » 37,300 
Neuzen, • 36,460 
idem » 36,030 
idem » 35.999 

Zaamslag. » 34.928 
Hniitcnisse. » 34,832 
het sloopen van het 
ui het daarterplaat.se 

MeeawUk, 3 Juli: 
logement Het Posthuis, 
wederopbouwen van een nieuw logement'onder 
beheer van den architect B. Rouwkeina: irffek 
9 hilj., als: 
E. Grocnink, te Steenwijk, 
J. Botman, » Blesee, 
A. de Boer, ,, Steenwijk. 
B. A. v. il. Veen, » Terwispel, 
B. .1. Ovorwijk » Heerenveen, 

ƒ 5989 
» 5785 
» 56'. 0 
» 5620 
. 5543 
n 5345 

5288 
5247 
4966 

J. de Boer en Zonen, » Steenwijk. 
W. Voerman. » idem 
G. .1. Aberson. „ idem 
J. L. de Vries, » Oldeholtpade. 

l ir irurijen. 3 Juli: het afbreken enopbon 
wen eener onderwijzerswouiiig. aldaar; ingek 
4 hilj., ah: 
J. Rijnberg, te EUewoodadijk, /' 5275 
E. Schijf, ,, Ovczaud. '» 4780 
A. .1. A. Hoogvliet, » Maarland, n 4575 
f). v. d. Poel, , Ovezand. » 4277 

Behoudens nadere goedkeuring aan den minsten 
inschrijver gegund. 

O o t z a a n 3 Juli: lo. het bouwen van eene 
school en onderuijzei^wouiiig iu het noordeiiide 
van Oostlaan; ingekomen II hilj., als 
I'. Tamiiiinga, 
J. Nieiiwstad. 
J. P. Brugman, 
J. Plas 
P. Duinker, 
G. L. Brouwer. 
II W stiuijs. 
.1. .1. Vontijn, 
.1. Poot, 
W. Greve, 
L. Bonman, 
Raming 

2o. het houwen eener school en onderwïjzéisi-
woning in het zuideinde van Oostzaan; innêk 
10 hilj ' 

te Xieiiwc-Xicdorp, ƒ 22,222 

fee Amsterdam, / 20.800 
» Heets, » 20.600 
1 Zaandam, * 20,100 
» Purmerend, l 19 634 
• Helder, » 10,579 
» Amsterdam, » 19,000 
* idem » 18,400 
» idem >> 18.350 
* idem » 18,091 
ll Buiksloot, » 18.050 
» Amsterdam, »> 17,510 

1 18,060 

1 
O Blom, 
J. Nieiiwstad, 
D. Taminiiiga, 
P. Duinker, 
G. I.. Brouwer 
J. .1. Vontijn, 
W. II. Stiuijs, 
J. Poot, 
W. Greve, 
I.. Bonman, 
Raming 

Beits, 
» Alnsterdam, 
» Helder, 
» Amsterdam, 
I idem 
. idem 
» idem 
• Buiksloot, 
» Amsterdam, 

20,750 
» 2O.70C 
» 19.719 
> 18.718 
» 18,500 
» 18,500 
• 18,227 
» 18.100 
» 17.706 

18,790 

,1. Nieuwstad, 
W. H. Struijs, 
J. Plas, 
J. J. Vontijn, 
G. L. Brouwer, 
L. Bouman, 
J. Poot, 
W. Greve, 
Raming 

te Beets, 
» Amsterdam, 
. Purmerend, 
» Amsterdam, 
» idem 
» idem 
» idem 
» Buiksloot, 

ƒ 6100 
» 5000 
» 4979 
» 4945 
11 4900 
a 4830 
> 4790 
» 4746 
• 4890 

A r n h e m . 8 Juli: het metselen van een nieu
wen voorgevel, met verfwerken, aan liet Cen-
traalgebouw; ingek. 4 bilj., als: 
Ï ^ J . v. d. Staay, f 1985 

J. v. Toll, » 1645 
L. Liefting, a 1639 
H. Kleinhout, » 1360 
gegund. 

Arnhem, 8 Juli: het verrichten van eenige 
verfwerken aan de gebouwen der gemeente-
gasfabriek; gegund aan J. Cohen Gz.. te Arnhem, 
voor ƒ 623. 

80. de aan- en verbouw van de school in de 
Kerkbuurt te Oostzaan; ingek. 8 bilj., als: 
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AANBESTEDINGEN. 
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M a a s t r i c h t , to 10 uren, door liet ministerie van waterst. enz., aan i 
het gehouw van het prov. best.: het bouwen van eene ijzeren draai- ; 
brug, ter vervanging van de vaste houten brug over de Nixmlervaart, I 
in den kunstweg Rogge-Meiol, met bijbehoorende brug wachters won ing, | 
onder de gemeente Meiel. Inl. bij den hoofdingenieur in het 7e district | 
en den ingenieur Bckaer, beiden te Maastricht. Raming J' 12,150. | 

Heet * i e r / w a a g , te 11 uren, door burg. en weth. van Opsterland: 
lo. het bouwen eener school en onderwijzerswoning te Kortezwaag; 2o. 
bet bouwen eener school en ondervvijzorswoning te Lippenhulxenj 3o. | 
het bouwen eener school te Monnik; 4o. het bouwen eener school te , 
Bakkaveen; 5o. het maken en leveren van 288 schoolbanken en 12 
boekenkasten, in 4 perceelen: ÖO. het verven der schoolbanken en kasten, 
in 4 perceelen. Inl. bij deu gemeentearchitect. 

S c h i e d a m , te 11 uren, ten kantore tier lirina Van Deventer & Co.: 
het bouwen eener glasblazerij met alle daarbij behoorende weiken. Inl. 
bij de bouwkundigen Wouterloot! en Berkolaar, aldaar. 

' s - l l a g e , te il'Jj uren, door het prov. best.: lo. het verbeteren van j 
het bestaande vaarwater door de Bui ten watersloot en de lloornschevaart | 
nabij Delft, tusschen de brug aan de Bolk eu de brug in bet gehucht I 
Den Hoorn, in 2 perceelen; 2o. het verrichten van eenig haggerwerk in [ 
de vaart van de brug in het gehucht Den Hoorn naar Vlaardingen, en j 
het veranderen van eenige bruggen over die vaart, in 3 perceelen en in 
massa der perceelen 2 en 3; 80. liet verbeteren der brug over de i 
Hoornsche vaart iu het gehucht Den Hoorn. lui. bij tien hoofdingenieur j 
van den provincialen waterstaat J. van der Vegt, te 's-Hage. 

A m s t e r d a m , te 12 uren, door burg. eu weth.: lo. het maken van j 
den onderbouw eener duhbclo-hasculebrug over de Kostvorlnron Vaart, 
tegenover de 2e Hugo-de-Grootstraat, en bijbehoorende werken: 2o. het I 
maken en stellen van den metalen bovenbouw van die brug. Inl. bij 
tien stadsarchitect, raadhuis, kamer no. 97. 

A p p l n g e d a m , te 12 uren, door burg. en weth.: het aanleggen van 
een grintweg langs den Scharroweersterweg, lang 500, breed 4 M. 
Aanw. te 10 uren. 

G r o n i n g e n . te 123/j uren, door burg. en weth.: het verbroeden en 1 

I onder-proliel-brengen van de aarde baan, en het leggen eener klinker
bestrating op deu weg naar de Drontsche grenzen, genaamd de Drent-
schelaan, met bijlevering tier materialen enz. 

Ü r o n l n g e n , 'savonds 6 uren. door F. A. van Dam (te Bcdumj, in ; 
het logement van H. Pienter: het bouwen van een winkelhuis en 2 
burgerhuizen, aan den Noorder Stat ions W" eg, te Groningen, met de 
levering van al het benoodigde. Inl. bij de architecten K. en II. j 
ïloekzema, aldaar. 

B r u m m e n , in het hotel »Rroinhout": de verbouwing van het buiten < 
•De Quazebosch" met koetshuis en stalgohouw, aan don straatweg onder j 
brummen. Inl. bij tien bouwkundige D. Schut, te Amsterdam. 

N t . - J a c o b l p a r o r h l c , ten strandhuize van het waterschap Het Nieuw- ! 
Bildt: de levering van 3,000,000 harde klinkersteen. franco op tien zeedijk j 
van het watei-schap. in verschillende partijen. Inl. bij den gemeente
architect Winters, te St.-Annaparochio. 

I l i n s d a g . I A J u l i . 
A n n a - P a u l o w n a . te 12 uren. in het logement Voorburg: het bou- J 

wen van een boerenphiatsje, voor .1. van Gij ten beek (te Wageningen), | 
op de verbrande hofstede Pieterhoef, aan de Van-Kwijckvaart, aldaar. ' 

U t r e c h t , te 2 uren, dooi- de maatschappij tot expl. van Staatsspoor- j 
wegen, aan het centraalbureau: lo. Bestek no. 400, het maken van 
eene woning op het gemeenschappelijk station Zutfen. Inl. bij den , 
sectioingenieur M. .1. van Duyl, te Zulten; 2o. Bestek na.4C3, het maken , 
van een goede ren bergplaats op het station Vucht. Inl. bij den sectie- I 
ingenieur H. E. Beunke, te Breda. 

B o r k e l o o , door het gemeentebest.: eenige belangrijke herstellingen | 
aan de Uunkbrug, de Auftinkbruggerbrug aan de Geesterschepoort en j 
het KI brink vonder. 

W o e n s d a g , I » J u l i . 
H o f - v a i i - B e i r t , te 12 uren, dooi- J. C. van Marken Jr., te Deltt. in | 

de Tent in het Agnetapark: het bouwen van een blok van 3 arbeiders-
woningen in het Agnetapark. Inl. bij den civiel- en bouwkundig- ! 

ingenieur F. M. L. Kerkbod', te Delft. Aanw. te 11 uren. 
A m s t e r d a m , te 12 uren, door burg. en weth.: het verrichten van 

eenige werken aan de openbare lagere scholen 3e klasse, genaamd: 
Rozenschool, Coondiertschooi, Van-der-Palmschooi, Nieuwenhuijsenschool, 
Prinsonschool, Parelschool, Costorschool, Burghtschool, Anna-Visserschool, 
Sarphatisehool, Commoniusschool en PesUilozzi school, lui. ten kantore 
van den stadsarchitect, raadhuis, kamer no. 101, van 10—12 uren. 

B o l s w a r d , te 12 uren, door burg. eu weth.: het doen van 
eenige hei-stellingen aan straten in de stad. 

A m s t e r d a m , te 1 uur, namens Gebr. Scheuer, in het koffiehuis De 
Rondo Leeuw: het bouwen van eene loods en [Hutiei-swoning op de 
Handelskade. Inl. bij de ingenieui-s-architecten W. van Lookereu 
Campagne & E. Confeïd von Folbort. Amsteldijk, 18, bij Amsterdam. 

Amsterdam, door het best. der Vereeniging van hooger onderwijs 
np Gereformeerden grondslag, in het te verbouwen perceel: het ver
bouwen van perceel 162 aan de Keizoisgracht, aldaar. Inl. bij den 
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zeekanaal. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem en bij den ingenieur 
Blom, te Amsterdam. Raming ƒ 10.770. 

Del l ' t . te 11 uren. door dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland, 
iu het gemeenlandsbuis: lo, het verzwaren en op minstens 20 
kruinsbreedte brengen 2 vakken der duinreep of zeewering van 

nercee 
architect J. W. Meijer. 

H a a r l e m , te 11 uren, door het ministerie van waterst enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het herstellen en voorzien van den 
afsluitdijk te Schellinkwoude, behoorende tot de werken van het Noord-

Doltland, namelijk: a. het vak zeewering, strekkende van den dam 
gemerkt G tot den dam gemerkt B. ter lengte van 1270 M., en b. het 
vak zeewering, strekkende van 30 M. ten zuidwesten van den dam no. 
3 tot aan het Monstcrscheslag, tusschen de dammen no. 8a en 9, ter 
lengte van 21M) M.; 2o. het verzwaren en op minstens 20 M. kruins
breedte brengen van 2 gedeelten der duinreep of zeewering van Dellland, 
namelijk: a. een gedeelte zeewei ing tusschen de dammen no. 9 en 10, 
ter lengte van 150 M., en b. een gedeelte zeewering voor het dorp 
Terheide, ter lengte van 260 M. Inl. bij den fabrioklandmeter J. P. 
van tien Berg Jz.. te Delft en bij den opzichter van Deltland's strand
werken D. Vreugdenhil Pz., te 's-Giavenzande. 

I l r e d a , te 12 uren, door burg. en weth.: het bouwen van eene 
nieuwe stokerij met ijzeren kap. en bet maken van fundeeringou voor 
de ovens in de stokerij, op bet terrein dei- geineeutegasfabriek. 

H a a r l e m , te 1 uur. door dijkgraaf eu heemraden van deu Haar-
lemmermeerpolder. ter secretarie des polders: liet onderhoud van ge
bouwen, bruggen en beschoeiingen o\or '84 en de drie eerste maanden 
van V>. in 7 perceelen. lui. bij den hoofdopzichter, te Haarlem en bij 
de opzichters, in den polder, 

Z e e l a n d (Noordhr.i, te 2 uren. door burg. en weth.: lo. het ver
grooten der onderwijzerswoning in de kom; 2o, het verbouwen en ver
grooten tier onderwijzerswoning te Oventje. Inl. bij den architect J. 
Frankefoit, te Uden. Aanw. te 11 uren. 

Kol lum. bij G. P. Postma: het maken eener wal beschoeiing aan de 
Dokkumer Ke te Birdaard, ter lengte van 3t,0 M , met bijlevering van 
26(Ï(J stuks dennen palen cn ruim 2U0 stère grove puin. Aanw. 1-1 Juli, 
te 5 uren. 

V r i j d a g . I S J u l i . 
M i d d e l b u r g , te 10 uren. door liet ministerie van wateist. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het leveren en storten van steen tot 
voortzetting van de oovervordedigiug voor Neuzen, met hijhehooronde 
werken. Inl. hij den hoofdingenieur van het 11e district, te'Middelburg 
en bij den ingenieur, te Neuzen. Raming /' 23.850. 

Veendam. te 11 uren. in het gemeentehuis: het amoveeren van de 
bestaande- en het bouwen van een nieuwe school aan den Middelweg, 
aldaar. Aanw. 16 Juli. te 4 uren. 

L e e u w a r d e n . ten huize van Wed. Hu ma, Nieuwestad53: de herbouw 
van de afgebrande boerenhuizing op de zathe, in gebruik b y Iv. J . 
beenstra. onder Wieuwerd. Teekeningen liggen ter inzage bij den 
architect W. C. de Groot, te Leeuwarden. 

Z a t e r d a g , I B J u l i . 
Z u t f e n . te 12 nren, door tie vennootschap Zutfeusche Broodfabriek, 

in het Hotel du Soleil: het maken der gebouwen, ineesterknechtswoning 
en verdere werken, op het terrein aan de Noordorhaven. aldaar, ten 
dienste der brooilfabriek. Inl. bij de architecten J. ten Zijtboll', te 
Deventer en J. Lïiterwijk Wz.. te Zutfen. 

B o s c h k a p e l l e . te 1 uur. door burg. en weth.: het verbouwen en 
vergrooten vau het schoolgebouw met de vernieuwing van het ameu
blement en aanverwante werkzaamheden; alsmede het amoveeren van 
het voormalig gemeentehuis en daarterplaatse bouwen eener nieuwe 
onderwijzorswoning en schuurtje, met bijlevering der materialen. 

U t r e c h t , te 1 uur, door burg. en weth : het leveren en aan
voeren van 110,000 stuks Utrechtsehe straatklinkers en 129,000 stuks 
Waalstraatklinkei-s. 

I l e e r e i i v e e n , ten gemeentchuize van Schoterland: de levering van 
25,000 le soort Waalklinkers. 

M a a n d a g * JwU. 
A r n h e m , te 10 uren, door don architect D. Geysbeek Molenaar, in 

De Harmonie: het verhouwen van perceel no. 6. in de Hofstraat aldaar. 
Aanw. 17 Juli, te 10 uren. 

A m s t e r d a m , te 12 uren. door burg. en weth.: lo. het maken van 
een gebouw voor algemeoiicii dienst, op den kop van de Handelskade; 
2o. het graven van een kanaal door den Stads- en Gndshuispolder. Inl. 
voor no. 1, bij den stadsarchitect, raadhuis, kamer no. 101, voor no. 2, 
bij den stadsingenieur, raadhuis, kamer no. 93. 

' s - H a g e , te 1 uur, door burg. en weth.: het aanleggen van een 
riool in tie Paleis- en de Atnahastraat, aldaar. Aanw. 18 Juli, te 
10 uren. 

A m s t e r d a m » te 1' . uren, door de llollaudsehe IJzeren-spoorweg
maatschappij, in het café-Kr.isnapolsky i het maken van een water-
reservoirgebouw, den onderbouw van 2 waterkranen met opstellen van 
den bovenbouw, en eene waterleiding mot bijbehoorende werken, op 
het stationscmplacemcnt Barueveld. Inl. bij den ingenieur van den 
weg, O.-Z. Achterburgwal 171, te Amsterdam. Raming ƒ 5400. 

H a r t e n s h o e k , te 6 uren, namens II. Riepina, iu het logement van 
II. J. Poppens: hot amoveeren zijner afgebrande behuizing en het weder
opbouwen van een nieuw whikelhuis met toebehooren. Inl. bij den 
architect G. Nijhuis, te Groningen. Aanw. 18 Juli, te 10 uren. 

K e e k , door het gemeentebest.. bij Wed. Van Munster: het bouwen 
van een raadhuis. Inl. hij tien architect C A. van Lith. te (have. 

B l n s d a g , 22 J u l i . 
Krliagcn. te lO'/j uren, door burg. en weth.: het verbouwen en 

vergrooten der gemeenteschool, aldaar. Inl. bij Jb. Munter, Nieuwstraat, 
te Nieuwediep. Aanw. 19 Juli, te tO'/i nren. 

D e l l i te 12 uren, door deu directeur der artillerie-stapel- eu con-
structiemagazijnen: de levering van 12 brandspuiten met toebehooren en 1,000,000 scherpe patronen no. 10 tot kamei-schietcilmders. 
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D E O P M E R K E R . D E O P M E R K E R. 

A s s e n , tc 2 uron, door hot ministerie van waterstaat enz., aan het 
gebouw van het provinciaal best.: het leveren van steenkolen voor 
dc werking der 4 stoomwerktuigen van liet Nonrdwillemskanaal in 
Drente. 

W o e n s d a g , 2 3 J u l i . 
' s - l l a g e , te 12 uren, door liet ministerie van waterstaat enz., ten 

dienste der Staatsspoorwegen : lo. het maken van gehouwen en verdere 
inrichtingen, benevens het leggen van sporen en wissels, tot uitbreiding 
van het station Dordrecht, ten behoeve van den spoorweg Dordrecht— 
Eist. Inl. hij den eerstaanwezend-ingenieur, te Arnhem en den sectie
ingenieur, te Goriehem. Aanw. 15 en Ifi Juli. te 10 uren. Raming 
/ 140,500; 2o. het ophoogen van bet statinnstorrein en het maken van 
eene s|Kiorweghaven met bijbehoorende werken te Enkhuizen, ten 
behoeve van den spoorweg Zaanstreek—Enkliiiizcn. Inl. hij den eerst
aanwezend-ingenieur, te Hoorn. Aanw. 15 en 16 Juli, te 11 uren 
Raming ƒ 537.600. 

Overslag, te 2 uren, door burg. en weth.: het verrichten van eenige 
verbeteringen aan de gemeenteschool. 

R o t t e r d a m , te 12 uren, door do civiel-ingenieiu-sSjjmons.t Huijgen, 
voor de firma M. P. Pollen &. Zn„ in het Ziiidliollandsch Koffiehuis: het 
bouwen van een entrepot, een paardenstal en 11 bovenwoningen, aldaar. 
Aanw. volgens het Itestek. 

D o n d e r d a g , 2 4 J u l i . 
Hulk te 12 uren, door burg. en weth. van Kuik-en-St.-Agatha: het 

verbouwen van het lokaal der openbare school te Knik. met de levering 
der materialen. Inl. hij den architect II. A. Achterhergh, tc lloksmeer. 
Aanw. van 0—11 uren. 

Zaterdag 2 » J u l i . 
Nijmegen, to 2 uren. in het Gcërfdeiihuis van het polderdistrict 

Circul-van-de-Ooi: het maken en inhangen van eene ijzeren schuif, ter 
vervanging van de bestaande houten, in de Ooisluis nabij Nijmegen. 
Aanw. te 11 uren. 

Hanndag . ï s J u l i . 
Maast r l r h t . te 10 uren. door hot ministerie van binnenl. zaken, aan 

het gebouw van het prov. best.: het maken eu leveren van meubelen, 
benoodigd voor het Rijksarchiefgehouw te .Maastricht. Inl. bij den 
Rijksbouwkundige voor de onderwijsgebouwen en hij den opzichter van 
het archiefgebouw J. T. Strik, te Maastricht. Aanw. 21 Juli, te 10 uren. 
Raming ƒ 1700. 

W o e n s d a g , 3 0 J u l i . 
IIel Ie. net*lui. te 11'/, uren. door de directie der marine: het 

maken van eene ijzeren schipdcur, bestemd voer de droge dokken, 
aldaar. 

D o n d e r d a g , 3 1 J u l i . 
H a a r l e m , te 11 uren, door het ministerie van waters! enz., aan 

het gebouw van bot prov. best: het bouwen eener brugknechtswoning 
aanbot Noordhollandsch kanaal, te Alkmaar Inl. bij den hoofdingenieur, 
te Haarlem en bij den ingenieur Wekker, te Alkmaar, Aanw. 24 Juli. 
Raming ƒ 3260. 

V r i j d a g , 1 A u g . 
' s - B o s r h , te 10',', uren, door hot ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. host.: lo. het hei-stellen van buitengewone 
storm- en wintel-schade, bestaande in het opruimen van ondiepten in 
de buiteiikanaloii der Dieze en in de schipbriighaven van het Hedel-
scheveer (Noordbrabant). Raming ƒ 5000; 2o. het hei-stellen van buiten-

fewone storm- en wintei-schade' aan de werken behoorende tot het 
anaal dc Dieze. Raming ƒ 4100; 3o. het herstellen van buitengewone 

storm- en wintci-schade aan de Rijkswerken behoorende tot de Zuid
willemsvaart (Noordbrabant). Raming ƒ 2800. Inl. bij den hoofdinge
nieur in het 6e district, hij den ingenieur Keurcnaer, beiden te 's-IJosch 
en hij de betrokken opzichters. 

M a a n d a g , 4 A u g . 
A n t w e r p e n , te 12 uren, door burgemeester en schepenen: het 

bouwen van een nieuw museum voor Schoone Kunsten, met aanhoorig-
heden, op de Place du Peuple. Raming francs 1,980,212.71. Biljetten 
inzenden 3 Aug. up het stadhuis. 

A m s t e r d a m , te 1 uur, door het ministerie van koloniën, in het 
gebouw Tot Nut van 't Algemeen: de levering van verschillende benoo-
digdheden, in 23 pereeelen. 

D o n d e r d a g , ï A u g . 
A s s e n , te 2 uren, aan het gebouw' van het prov. best.: de levering 

van turf tot het drijven van 4 stoompompwerktuigen langs het Noord
willemskanaal in Drente. 

V r i j d a g , «I A u g . 
Z w o l l e , te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het wegruimen van een in de Zui
derzee, bij Schokland, gezonken vaartuig, «Maria Berendina". Aanw. 
1 Aug. 

V r l | d a g , I S A u g . 
Z u t f e n , door burg. en weth.: het maken, leveren en stellen van 

een gegoten-ijzeren gashouderkuip met gashouder en paalfundeering 
met toebehooren, op een terrein nabij de gasfabriek, aldaar. 

O p l a t e r t e b e p a l e n d a t u m . 
W o r k u m , door Th. J. Mirande: lo. het glas- en verfwerk voor 4 

stations, 24 wachterswoningen en verdere werken op de lijn Sneek— 
Staveren; 2o. het stukadoorwerk voor 4 stations en 24 wachterswoningen, 
op dezelfde lijn. 

">< he, ruing,', ,: liet maken van een Kurhaus met hotel, winkelgale
rijen en diverse werkzaamheden, voor de Maatschappij «Zeebad Scheve-
ningen." Inl. bij de architecten Hcnkenhoff & Ebcrt, te Amsterdam en 
aan het terrein van den bouw. 

A F L O O P 
V A N 

A A N B E S T E D I N G E N . 
L e e u w a r d e n , 27 Juni: lo. het uitruimen van 

de bestaande- cn het maken van nieuwe wal-
beschoeüngen langs de vaart in de Buurt, te 
Huizum, benevens het uitvoeren van diverse 
werken aan dn draaibrug, aldaar; ingekomen 4 
biljetten; minste inschr, was A. T. Boomsma, te 
Oo'stcrlittens, voor ƒ 1969 
Raming » 2170 

2o, liet verbreeden, slatten cn baggeren van 
gemelde vaart, ter lengte van p. M. 260 M.; 
ingekomen 4 biljetten; minste inschr. was G. 
W. Calsbeek te Hallum, voor ƒ 464 
Raming » 500 

B r e d a , 30 Juni: het bouwen van een hoeren
huis, voor rekening van II. van der Meer Jr., 
onder beheer van den architect J. M. Marijncii; 
ingekomen 6 bilj., als: 

C. v. Dongen, ƒ 14.168 
A. v. d. Akker, » 13,680 
A. Verhagen & Zn., » 18,651 
1. Voogt, ii 13,500 
,1. J. Koopmans, » 13.424 
A. C. Hom, » 13,000 
gegund. 

Ilernen, 1 Juli: het bouwen van een woon
huis aan de boerderij De Wijnakker, te Ilernen, 
voor Douairière Jouklir. Mr. Den Tcx, te Am
sterdam, onder beheer van den architect C. A. 
van Lith; ingek. 3 hilj., als: 
H. v. Dioden, tc Ilernen, / 1497 
J. v. d. Weerden, > Altforst, i 1325 
II. de Groot, » Maasbommel, • 1309 
gegund. 

hort « e n e . 3 Juli: het opruimen en dempen 
van den hestaanden- en het bouwen van een 
nieuwen uitwatciingsduiker, aan de westzijde 
van den Frederikspolder; aangenomen door I.. 
D. v. d. Linde, voor ƒ 1540. 

K r a l i n g e n , 4 Juli: het afbreken van oude 
woningen cn het liouwen van een woonhuis aan 
den Oudendijk, onder beheer van den architect 
J. I). Labots; ingekomen 17 hilj., als: 
Jan Geluk, te Rotterdam, / 7862 
W. Vollemans, » idem » 7646 
M. Bokhorst, » idem » 7340 
J. Spruijt, ii Kralingen, a 6875 
M. v. Linschoten, » idem » 6260 
J. G. Blesgraaf, a Rotterdam, i> 6150 
J. Mirande, » idem » 5998 
C. A. v. Reede, > idem .i 5989 
J A. Schuurman, » idem » 5974 
VV. J. v. Dort. » Kralingen, ii 5950 
B. II. v. Kempen, » Rotterdam, » 5888 
G. Groenevela, » idem » 5808 
J. F. Sinjorgo, • idem » 5780 
H. v. d. I.mi, i Kralingen, » 5699 
A. Kudders, i Schiedam, » 5690 
W. Monnée, > Rotterdam, » 6580 
A. Looijmans, » idem > 5447 

Tilburg. 5 Juli: het bouwen van schoolloka
len en aanhoorigheden, met de levering der 
materialen, voor dc parochie van St.-Joseph, 
onder beheer van den architect André Blomjous; 
ingek. 30 bilj., als: 

L. Minne Bossaars, ƒ 18,975 
J. Brouwers, > 18,808 
Jac. v. Gorp, > 17,235 
li. Driclissen, > 16,694 
N. v. Gictsbergen, » 1(1,1:15 
F. Blomjous, » 16,997 
C. Stads, > 15,872 
F. Ververt, i> 16,862 
P. v. Hees, » 16,860 
C. Donders, » 16,745 
J. Brouwers, St.-Josephstraat, » 15,716 
P. Hendriks & Co., > 15,568 
P. v. Riel, > 16,564 
P. Clercx, » 15,500 
L. v. Hcrk, » 15,399 
A. v. Herk, » 15,891 
P. Zegers, » 15,380 
J. C. v. Pelt, » 15,350 
F. v. d. Schoot, > 16,387 
Heestermans en V . d. Aa, » 15,307 
Corn. v. Eijk, » 15,300 
Th. Gustenhoven, » 15,299 
II. Dusee, > 15,198 
M. Homier, ï 15,198 
Jansen Waijers, » 14.998 
W. v. Gorp, i 14,995 
W. Simmers, > 14,985 
J. Bex, > 14,913 
Van Herk en Oppermans, >• 14,706 
W. de Bresser, > 14,610 
gegund. 

l'trerht, 5 Juli: Bestek A O, het leveren van 
omwendbare puntstukken en kruisstukken van 

gegoten staal cn contrarails met toebehooren, 
ten behoeve van het 2e spoor tusschen Lunetten 
en Waardenburg: 

perc. 1 perc. 2 
Bochümor Verein für Hergbau 

u. s. w., Bochutn, A ƒ 108.50 
II 102,— 
C 127.50 
D 128.50 

Fr. Astlui, Anncn, A / 126.— 
B lt6.— 
C 159.— 
D 158.— 

Annenor Gussstahlwerk 
Actien-Gesellschaft, 
Aiinen, A j 121.70 

B 118.25 
C 159.60 
D 159.60 

Fr. Krupp, Essen. A / 100.— 
B 98.— 
C 128.— 
D 130— 

Mascliinonfabrik Deutschland, 
Dortmund, E j 114.— 

F 103-
G 440.— 
H 397.-

Ullion Actien-Gesellschaft für Bergbau 
Eisen-u. Stahl-lndustrie, Dortmund, E ƒ 107.60 

F 96.50 
G 420.70 
H 383.65 

F. Krupp, Essen, E 85 
F 77 
G 337 
H 309 

A m s t e r d a m , 5 Juli: het bouwen van een 
woonhuis aan de Haarlemmer-Houttuinen, aldaar, 
onder beheer van den bouwmeester A. C. Bicijs; 
ingekomen 12 bilj., als: 

R. Timman, f 22,739 
P. J. v. Workum, » 22.000 
Bastiaan Krijncn. » 21,690 
W. Voskuijl, > 19696 
A. II. Grijpink, » 18.700 
Mulder en Sariemijn, » 18,000 
II. R. Hendriks, » 17,850 
J. J . Vontijn, « 17,750 
E. J. J. Grimmen, » 17,636 
W. Broere en J. G. Bruseker. » 17,174 
J. M. II. Homullc Fz., » 16,600 
A. B. Zuure, » 15,992 

gegund. 
O l d e b o o r n , 5 Juli: liet aanleggen ran een 

kunstweg met bijbehoorende werken van Ter-
honie naar Terkaple, ingek. 10 bilj., als: 
E. de Boer, te Lemmer, ƒ 20,314 
W. J. Boltje, » Nijehaske, » 18,800 
C. de Jong, • llardinksveld, » 18 300 
W. Krikke, » Oudehaske, » 17,300 
J. v. d. Schaaf, » Terhorne, » 16,800 
K. P. Boorsma, » St.-Nikolaasga, » 16,334 
W. A. Tjalsma, » Oosterzee, » 16.300 
T. H. Locn, » Westermeer, » 15,600 
J. A. Deelstra, » Rinsumageest, » 15,142 
I. T. v. d. Veer, » Marsum, » 14.863 

R e e k , 7 Juli: het bouwen van een raadhuis, 
onder beheer van den architect C. A. van Lith; 
ingekomen 2 bilj., als: 
J. v. Heikel, te Schaik, ƒ 3980 
H. v. llezewijk, » Grave, » 3645 

Wegens te hooge inschrijving niet gegund. 
Maandag den 21 Juli Herbesteding. 

• Idrboorn. 7 Juli: het verrichten van bag
ger- en slatwerk in het waterschap De Zwette: 

perc. 1 ingekomen 9 hilj., als: 
H. F. de Jong, te Oudehaske, ƒ 1599 
W. J. Dragstra, » Terwispel, » 1446 
T. H. Loan, » Westermeer, » 1360 
H. II. Huisman, » IJlst, » 1310 
W. Krikke, > Oudehaske, » 1193 
F. O. Kalsbeek, » Langezwaag, » 1149 
W. J. Boltje, ii Nijehaske, •> 883 
U. G. Fcenstra, • Warga, • 720 
J. H. de Groot, » Oldeboorn, i> 495 

perc. 2 ingek. 6 bilj., als 
W. J. Dragstra, 
W. Krikke, 
H. F. dc Jong, 
T. H. Loen, 
W. J. Boltje, 
U. G. Keenstra, 

te Terwispel, f 7900 
» Oudehaske, • 6893 
> idem » 6789 
» Westenneer, » 6500 
» Nijehaske, » 4900 
» Warga, » 8400 

perc. 3 ingek. 6 bilj., als: 
J. J. Bouma, te Langezwaag, / 4200 
H. F. de Jong, > Oudehaske, > 4185 
W. J. Dragstra, » Terwispel, » 4175 
T. H. Eocn, » Westermeer, » 3700 
W. J. Boltje, » Nijehaske, » S893 
W. Krikke, r. Oudehaske, » 3033 
H. H. Huisman, » Wat, » 2948 

perc. 4 ingekomen 5 hilj.. als: 
.1. .1. Bouma, te Langezwaag, ƒ 2387 
W. Krikke, » Oudehaske, • 2065 
W. .1. Boltje, » Nijehaske, » 1900 
W. .1. Dragstra, i Terwispel, » 1520 
II. R. de Roos, » Oldeboorn, » 1442 

Voor de massa ingek. 6 bilj., als: 
W. .1. Dragstra, te Terwispel, ƒ 14.400 
C. Schiere, » Boornbergum, ii 14.245 
W. Krikke, » Oudehaske, » 13,156 
II. II. Huisman, » IJlst, » 12,700 
W. J. Boltje, » Nijehaske, » 11.000 
I. T. v. d. Veer, » Marsum, » 9.953 

A m s t e r d a m , 7 Juli: Bestek no. 27. het leve
ren van hardsteen werk aan de gemeente. 

Ml stuks 
trottoirband roostersteen 

G. D. v. Doorn, Am
sterdam, ƒ 2.55 ƒ 3.60 

E Bullion en Voituron, 
Luik, 2.22 2.50 

G. D. v. Doorn, Amsterdam, 
(.'1000 M.) 2.48 

Soeiété Anonvme des 
carrière*. Luik, 2.30 2.52 

L. Batta & Co., idem 2.11 2.35 
J. S. Collar, Roermond, 2.12 2.40 
L. Goffin &- Co. Luik. 2.15» 2.88 
A. Singels Az., Dordrecht, 2.29 3.50 
Granitwerke Kiihniz, Ober-

Streit, 3.80 6.45 
I. ainbiitti' eu Diunoulin, 

Luik, -'.36*» 3.33 
L. Lhoist. idem 2.05 2.65 
A. Ruiingaart. Amsterdam,'2.28 3.17 
F. A. Michels, Andornacli, 2.90 3.35 
L. .1. Sention, Amsterdam, 2.44' 2.94 
Kloos en Van Liinburgh, 

Rotterdam. 2.27 2.50 
C. P. Petit, Breda, 2.13' 
J Rinse Jz... Amsterdam. 3.10 3.50 
II. J . Bosman. Rotterdam, 1.935 2.49 

Amalrrdani, 7 Juli: de levering van ongeveer 
640 M' eiken wisselhout aan do 11. IJ. S. M., 
volgens Bestek no. 342; ingek. 8 bilj., als: 

per W 
J. A. v. Hoogerwou, te Bokstel, ƒ 46.20 
H. Janssen, » Didam » 43.80 
Ferd Clercx, i> Bokstel. » 43.25 
J. B. Groothuis, » Donekamp, » 39.40 
.1. Nahuis, » Groenloo, » 37.90 
B. II. Clercx, » Bokstel, » 37.— 
J. J. v. d. Eerden Pz., » idem » 35.80 
J. N. de Haas & Söhne, te Wezel, voor de ge

heele massa f 25,450. 
R o t t e r d a m , 8 Juli: de levering van: lo. 

500.000 stuks getrokken Waalklinker»; 2o. 200.0CO 
stuks vlakke idem; So. 500,000stuksUsolstraat-
plavei: 

perc. 1 perc. 2 perc. 3 
Fr. v. d. Loo, West-

pannerden ƒ 14.— ƒ 13.74 
N. Terwindt. Dorenburg, 13.46 1346 
E. v. Holst, Arnhem, 15.— 15.— 
Wed. D. v. Lange & Zn.. 

Rotterdam, 13.75 13.75 
dezelfden, 13.50 13.50 

H. Terwindt, Arnhem, 13.59 13.59 
N . v. Heukelum, Num. , 14.— 14.— 
Gebr. v. d. Loo. Lobit, 13.90 13.60 
Wed. P Post. Goriehem, 12.72 
C. Kamp, Linschoten, 16.75 
G. J. Mijnlicll', Ronkum, 12.74 
J. 0. v. Vliet, Gouderak, J 018 
F. Mijnlielf Tzn., Ouderkerk a/d. IJsel, « 6.33 
J. v. llolst, idem » 5 70 
Wed. P. v. Lange, Gouderak, » 0.38 
Schaly en Rekker, Schoonhoven, » 5.74 

L e l d e n , 8 Juli: het bouwen van een gas-
moosterswoning voor de stedelijke gasfabriek, 
aldaar; ingekomen 11 bilj., als: 
C. Carlier, te Leiden, f 3777 
J. Blansjaar, » idem » 3724 
,1 Sirag, ii idem » 8674 
A. v. 'tRiet. » idem » 3594 
A. P. Plainer,! i> idem » 3400 
P. J. Christiaanse en N . A. 

Zekveld, » idem » 3386 
N. Bink, » idem » 3350 
C. J. de Nie, » idem » 3300 
F. G. Zirkzee, » idem » 8159 
Joh. Verhoog, » idem » 3140 
j . Vcllekoop, te Zoeterwoude, » 2560 
gegund. 

Kaden, 8 Juli: het onder-proliel-brongen van 
den weg, van den handwijzer bij den Haarveen-
schen dijk op den weg van Roden naar Peize, 
loopende tot in Roderwolde, liet aanbrengen van 
een klinkorbostrating op dien weg, en het uit
voeren van eenige bijkomende werken; ingek. 
9 bilj., als: 



D E O I» N E R K E l i . 

Tj. Bos, 
.1. bakker, 
li. J. Dijkstra, 
VV. arms, 
C. Hakker, 
.1. Veldkamp, 
P. H. Dopheide, 
D. Kramer, 
Theod. Croon, 

ƒ 27,11118 
» 26,300 
• 25,000 
• 25,000 
» 23,850 
» 21,600 
I 20,300 
» 19,600 

17,833 
van 

te Kollum, ƒ 37,700 
ï Bedum, » 31.300 
» Kollum, » 30,500 
i Milligcn. » 30.000 
n Kollum, • 29.20(1 
» Bedum, » 28,500 
» Groningen, » 26,780 
i) iilem » 25,574 
») klem » 24,580 

te Bedum, 
• Kollum, 
» idem 
» Milligen, 
I Kollum, 
» Bedum, w 
» Groningen, . 
» idem » 
a idem » 

2o. het leggen van een klitikerstraatwi 
Roden tnt aan de grens der gemeenten Roden 
en Poize, met duikers en een tolhuis; ingek. 9 
bilj., als: 
R. .1. Dijkstra, 
A. J. Beiininga, 
,1. Hakker, 
\V. Arntz, 
C. Bakker, 
.1. Veldkamp. 
P. II. Dopheide 
Theod. Croon, 
D. Kramer, 

Kuiten, 8 Juli: het maken van een straatweg 
van Reilen langs Poize, over de Peizerinade tot 
de grens van Groningen, met gebouwen en 
kunstwerken voor genoemden weg; ingekomen 
12 bilj., als: 
\V. Arntz, 
J. Oldenburg, 
Tj. Hos. 
J. Bakker, 
C. Bakker, 
R. .1. Dijkstra, 
J. Veldkamp, 
P. H. Dopheide, 
.1. X. Kruizinga. 
E. Rrons, 
D. v. d. Plas, 
K. Sijdses. 

Zwolle, 8 Juli: het bouwen van eene villa 
met stalgehonw aan bet 'i'erpelkwijkpark, te 
Zwolle, onder beheer van den architect S. J. 11. 
Trooster Bib.: 

massa stalgcbouw 
ƒ 43,981 

42234 
41,980 
39,940 
39.875 
38.867 
35.600 
33,333.33 

ƒ 8 4 1 5 
8383 

to Milligen, f i o n ™ 
» liorgen, 
1 lleduni, 

> 102,fi00 » liorgen, 
1 lleduni, > 102.000 
i Kollum, 9 99.800 
» idem 9 99 700 
• idem » 98,900 
i Bednm. 9 98.200 
» Groningen, 9 97,300 
* idem 9 W,860 
» Termunten, 9 9fi.73fi 
» Hardinksveld, 9 95,785 
I Farmsmu, • 94,600 

J . Pijkstra. Bergiiin, 
J. K. Kalt, Ureterp, 
D. S. Landstra, Sneek, 
A. Cirollernan, Zwolle, 
VV. (ierrits, idem 
G. Kamphuis, idem 
L. Oosterwijk. Wije, 
H. lireve. Zwolle, 
J. Bonthuis, idem 
A. v. Straten, idem 

V'our de Villa alleen peen hilj. ingekomen 
Kaniprn. 9 Juli: het houwen van een pak

huis, en een benedenhuis met bovenwoning, 
voor A. C Noordhnek Hegt, onder beheer van 
den architect II. de Graaf; ingek. 11 bilj.. aN 

ingekomen 10 bilj., als: 
te Utrecht, ƒ 29,600 

» idem > 28,460 
" idem » 27,999 
II idem » 27,900 
» idem » 27,675 
a idem B 27,400 
A idem » 27,200 
II idem » 26,876 
a idem » 25,965 
II idem » 20,980 

: het bouwen van eene 

I. 29, aldaar, onder beheer van den architect 
W. J. van Voge 
Van Baaren, 
Janssen, 
Van Straaten, 
Dc Borst. 
J. Krab, 
Vermeer, 
De Vos, 
Vink, 
Fukking, 
Sikkel, 

Deventer, 9 Juli: 
school met 12 lokalen voor do parochie van den 
II. Lehuinus; gegund aan J. Pol Jz., aldaar, voor 

ƒ 35,750. 
H a a r l e m , 10 Juli: bet vergrooten en ver

houwen van dc Rijkskeet op Urk; minste inschr. 
was H. J. Buis. oji Urk, voor /' 3435. 

s t . t n n a p a r s c h l e , 9 Juli: lo. het aanleggen 
van een grintweg van St.-Annaparocliie naar 
llerlikuin en een zijtak naar den Lunghuister-
weg. zamen lang 5059 M.: ingek. 7 bilj., als: 
A. J. v. d. Meij, te llerlikuin, ' /' 22.380 
J. R. .lansma, » llallum, » 21,680 
K. Kenning. » Ternaard, » 21,580 
Th. Kingma, . Oudehiltzijl, » 21,458 
\V. Krikke, .. Oudehaske, » 21,383 
J. A. Deelstra, „ Rinsemageest,o 21,118 
.1. Bakker, » Kolluui, » 19,430 
gegund. 

2o. Herbesteding der school en woning aan 
den Xieiiwcbiltdijk; ingek. 7 bilj., als: 
E. Rolsma, te llerlikuin. 
R. A. v. d. Veen, i> Terwispel, 
I). G. Keuning, » St.-Aiinaparochie, 
Janssen X- Altena.» Leeuwarden, 
M. A. llolworda, » Hijuin. 
D. Wetterauw, » St.-Jacnhiparochie, 
F. Duhoux, » Oudehiltzijl, 

Nog niet gegund. 
' s - K o a r h , 10 Juli: het doen van vernieuwin

gen en herstellingen aan: de brug in den toe
gangsweg naar bot spoorwegstation (le perc); 
de brug over de rivier de A bij de Hinthamer-
nitgang (2e perc.); de brug over de rivier de 
Dommel bij de Vuchteruitgang, benevens het 
maken van een houten loods tot berging van dc 
scbothalken (3c perc.): 

perc. 1 perc. 2 perc. 3 

ƒ 14,067 
» 13,914 
» 13.810 
:i 13.786 
» 13,594 
» 13,541 
» 13,448 

1). Rek veld, 
J. Gerrits, 
P. .1. Lebr, 
J. Tiel. 
B. Snel, 
H. v. Dijk. 
\V. Fransen, 
A. v. d. Wetering, 
C. Visscher 

v. Olst, 
J. v. Werven, 
gegund. 
Raining 

's-llage, 9 Juli: 

te Kampen, 
idem 
idem 
idem 
iilem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

ƒ 9010 
. 8888 
» 8420 ! 
» 8400 ! 
. 8300 
» SI 10 
II 8050 
» 7965 
» 7760 
» 7578 
» 7573 

A. .1. D. Ilermsen, 
's-Bosch, 

II, Gloiideinaiis, 
Berlikiuii, 

J. C. Scbcllekcns, 
's-Bosch, 

H. v. Stokkom, Vlijmen, 
M. v. d. Bouwhuijsen 

's-Bosch, 
A. B. Deckers, idem 
L. Frankefort, idem 
J. v. Tour & Zonen, 

idem 

r 603.— ƒ 283 

625.— 275 

524.14 

500.-
475.-
432.-

290.76 
238.— 

229.— 
255.— 
230 — 

435— 226.-

597.— 

671.10 

636.— 
685.— 
568.— 

510.— 

ƒ 788s. 
lo. bet opruimen van gronden 

uit den Nieuwen Maasmond aan den lloek-van-
Ilolland, ter verdieping van bet grootschecp-
vaart water, voor de verbetering van den waterweg 
langs Rotterdam naar zee; 1 biljet ingekouien 
van A. Volker Lz., Sliedrecht én P. A. Bos, 
Goriclieui. ;i ƒ 0:41' per M \ 

2o. het opriiiinen van een in de Maas, onder 
de simorwegbrug te Gennep, gezonken vaartuig; 
ingek. 5 hilj., als: 
L. v. Gasselt, te Venloo, ƒ 8400 
A. v. d. Tak, » G lereede, » 2890 
A. J. Smit, . » Rotterdam, » 1970 
A. Fisscber, II 's-Bosch, , 1325 
J. Gossens, i Gennep, » 1200 

Haam. 9 Juli: bet houwen van eene direc
teurswoning, tevens administratiegebouw, bijdc 
gcliieentegasfabriek; ingek. 8 bilj., als: 
G. J. v. Heckcren, Delft, /' 14.521 
Jli. Bierenbrisids|Hit, Hoorn, i 14,142 
F. Zuidcrhaan en 11. Swart, Beemstcr, » 13,393 
N. Brugman, Amsterdam, » 13,300 
M. Kistenmaker, » 13,267 
lik. Vollewens, Hoorn, • 12,858 
J. V. d. Ilerg, idem • 12,698 
P. .1. Blauw, idem » 10,464 
gegund. 

Utrecht, 9 Juli: het verhouwen en vergrooten 
van het buis van II. G. liiugham, Kuterijnesingel 

B I J V O E G S E L 

D E O P M E R K E R 
van Z A T E R D A G 19 J U L I 1884. 

A A N K O N D I G I N G E N | 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
M a a n d a g , 1 1 J u l i . 

A r n h e m , te 10 uren, door den architect D. Geysbeek Molenaar, in 
De Harmonie: het verbouwen van perceel no. 6, in de Hofstraat, aldaar. 

A m s t e r d a m , te 12 uren, door burg. en weth.: lo. het maken van 
een gebouw voor algemeenen dienst, op den kop van de Handelskade; 
2o. het graven van een kanaal door den Stads- en Godshuispolder, lnl. 
voor no. 1, bij den stadsarchitect, raadhuis, kamer no. 101, voor no. 2, 
bij den stadsingenieur, raadhuis, kamer no. 93. 

V e c h e l , te 12 uren, door de directie van den tramweg Vechel— 
Osch, in bet Bótst Vaat der Leeden: het maken van 2 steenen land-
hoofden met bijbehoorende werken, voor de trambrug over de rivier de 
A, langs de daar bestaande brug. ltd. bij den ingenieur van den tram
weg Sillert, te Vechel. 

' s - H a g e , te 1 uur, door burg. en wetb.: het aanleggen van een 
riool in de Paleis- en de Amaliastraat. aldaar. 

A m s t e r d a m , te I'/, uren, door dc llollandsche IJzeren-spoorweg
maatschappij, in het café-Krasnapnlsky: het maken van een water-
reservoirgeh'ouw, den onderbouw van 2 waterkranen niet opstellen van 
den bovenbouw, en eene waterleiding met bijhehoorende werken, op 
het stationseiiiplacement Barneveld. lnl. bij den ingenieur van 'den 
weg, O.-Z. Achterburgwal 171, te Amsterdam. Raming ƒ 5400. 

Murieiishurk , te 6 uren, namens II. Riepma, iu het logement van 
H. J. Poppens: het amoveeren zijner afgebrande behuizing en het weder-
opboiiweu van een nieuw winkelhuis met toebehooren. Inl. bij den 
architect G. Nijhiiis, te Groningen. 

L e l d e n , 'savonds 8 uren. iu het café Suisse: het veranderen van bet 
woonhuis Nieuwerijn 32. Inl. hij den bouwkundige J. Roi Kaiser-
straat 45. (Hei-besteding.) 

R e e k , door het gemeentebest.. bij Wed. Van Munster: het bouwen 
van een raadhuis, lnl. hij den architect C. A. van Lith, te Grave. 

I l l n s d a g , 2 2 J u l i . 
S r h a g e n , te 10'/, uren, door burg. en weth.: het verhouwen en 

vergrooten der gemeenteschool, aldaar, lnl. bij Jb. Munter. Nieuwstraat, 
te Nieuwediep. 

A r n h e m , te 11 uren. in het gemeentelokaal der Nederl.-lsraöliotische 
Gemeente: het doen van eenige herstellingen aan het kelkgebouw in 
de Pastoorstraat, aldaar, lnl. bij de architecten G. J. van Gendt & C. 
M . G. Nieraad, aldaar. Aanw. 21 Juli, te 9 uren. 

D e l f t , te 12 uren, door den directeur der artillerie-stapel- cn con-
structiemagazijnen: de levering van 12 brandspuiten met toebehooren 
en 1,000,000 scherpe patronen no. Ill tot kaïnoi-schietcilinders. 

L e e u w a r d e n , te 1 uur, door het prov. best: het opruimen van 
ondiepten uit eenige kanalen en vaarwaters, in onderhoud en beheer 
bij de provincie Friesland, in 5 perceelen. lnl. bij den ingenieur van 
den prov. waterstaat te Leeuwarden en bij de betrokken opzichters. 

Zui len , te 2 uren, ten gemeentehuize: de levering van 100 Ameri-
kauiisch-grenenhouten nrivaattonnen. 

A s s e n , te 2 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan het 
gebouw van het provinciaal best: het leveren van steenkolen voor 
de werking der 4 stoomwerktuigen van bet Noordwillemskatiaal in 
Drente. 

U t r e c h t , te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor- , 
wegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 404, liet maken van een ( 

reservoirgebouw en het verhoogen van den bak in het bestaande reser
voirgebouw op het station Eindhoven, lnl. aan bet centraalbureau en | 
bij den sectieingenicur II. van der Kun, te Venloo. 

W o e n s d a g , 2 3 J u l i . 
' s - H a g e , te 12 uren, door bet ministerie van waterstaat enz., ten 

dienste der Staatsspoorwegen: lo. het maken van gebouwen en verdere 
inrichtingen, benevens het leggen van sporen en wissels, tot uitbreiding 
van het station Dordrecht, ten behoeve van den spoorweg Dordrecht— 
Eist lnl. bij den eerstaanwezend-ingenieur, te Arnhem en den sectie
ingenieur, te üoricbem. Raming ƒ 140,500; 2o. bet ophoogen van het 
stationsterreill en het maken van eene spoorweghaven met bijbehno-
rende werken te Enkhuizen, ten behoeve van den spoorweg Zaanstreek— 
Enkbuizen. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur, te Hoorn. Raming 
ƒ 537,800. 

H e t t e r d a m , te 12 uren, door de civiel-ingenieurs Sijmons & lluijgen, 
voor de linna M. P. Pollen & Zn., in het Ziiidhollandscli Koffiehuis: het 
bouwen van een entrepot, een paardenstal en 11 bovenwoningen, aldaar. 
Aanw. volgens het Bestek. 

Z w e l l e , te 1 uur, door burg. en wetb.: het leveren en plaatsen van 
gordijnen ten behoeve van de school in de Celcstraat. 

• v e r s l a g , te 2 uren, door burg. en weth.: het verrichten van eenige 
verbeteringen aan de gemeenteschool. 

U t r e c h t , te 3 uren, in bet lokaal onder bet Leesmuseum: het af
breken en opbouwen van een fabrieksgebouw in de Strooisteeg, aldaar, 
lnl. bij den architect D. Kruijf, Kapelstraat 101. 

C r e n i n g e n , 'savonds 8 uren, dour E. Noack, in de Oude-Boteringe-
straat: het bouwen van eene worstenfabriek, aan het verbindingskaiiaal, 
nabij het station, met bijlevering van alle bonoodigdheden. Inl. bij den 
architect N. W. Lit. Aanw. 21 Juli, te 11 uren. Biljetten inzenden 
vóór 7 uren, in het koffiehuis Dc Unie. 

• l o u d e n i n g 2 4 J u l i . 
Knik te 12 uren, door burg. en weth. van Kuik-cn-St.-Agatlia: het 

verbouwen van het lokaal der openbare school te Kuik, met de levering 
der materialen, lnl. bij den architect II. A. Achterbcrgb, te Boksmeer. 
Aanw. van 9—11 uren. 

V r i j d a g , 2 5 J u l i . 
R o t t e r d a m , tc 1 uur. door den aannemer J. II. Vos Sr.: het lood-, 

zink- en koperwerk voor den in-aanhouw-zijnden nieuwen schouwburg 
aldaar. Teekeningen ten zijnen kantore, Acrt-van-Nesstraat. 

B e v e r w i j k , te 2 uren, door burg. en wetb.: het vernieuwen en 
herstellen van verschillende bestratingswerketi en het maken van rio-
leeringen. Aanw. 21 Juli, te 11'/, uren, aanvangende bij het raadhuis. 

W o r k u m , door het dijkshest. van het Workumer Nieuwland: lo.de 
levering van dijkpalen. gording enz.; 2o. het maken van nieuwe werken 
en herstelling aan de zeewering. 

Z a t e r d a g 211 J u l i . 
s n e e k . te 11 uren. door den burgemeester van Wijmbritseradeel: 

bet herstellen nf verbeteren van het bestraat voetpad van Folsgarenaar 
Oosthein, met de levering der bouwstnll'en. Aanw. 24 Juli, te 9 uren, 
te beginnen bij liet dorp Folsgare. 

T e r s c h e l l i n g , te 12 uren. door burg. en weth.: het verbouwen en 
vergrooten van de school en onderwijzerswoning te Wcsttcrscbelling. 
Inl. bij den burgemeester en hij den architect Du Croix, te Alkmaar. 

L e e u w a r d e n , to I uur, ten gemeentehuize: het verrichten van 
verfwerken aan velschillende gemeente-eigendommen, in 9 perceelen. 
lui. bij den directeur der gemeentewerken. , \ 

H a a r l e m , te 1 uur. door het locaal-comité alluarlcm" der tTnie 
• Een school met den Bijbel", hij Van der Have, Barteljiirisstraat: het 
bouwen van eene seiiool voor 264 kindeieii met onderwijzerswoning, 
alleen onder Protestantsrhe aannemers, lnl. hij den architect A. van 
der Steur Jr., aldaar. Aanw. 25 Juli, te 9 uren. 

ü i l j m e g e n , te 2 uren. in het Gei-rfdenhuis van het polderdistrict 
('ircul-van-de-Ooi: het maken en inhatigen vat; eene ijzeren schuif, ter 
vervanging van dc bestaande bouten, in de Ooisluis nabij Xijinegen. 
Aanw. te II uren. 

M a a n d a g . 2M J u l i . 
Haam r i c h t . te 10 uren. door het ministerie van binnen!, zaken, aan 

het gebouw van bet prov. best.: het iiiaken en leveren van meubelen, 
benoodigd voor het Rijksarehiofgelmuw te Maastricht ltd. bij den 
Rijkshiiuwkimdige voor de onderwijsgebouwen en hij den opzichter van 
liet archiefgehonw J. T. Strik, te Maastricht. Aanw. 21 Juli, te 10 uren. 
Raming ƒ 1700. 

N i j m e g e n , tc 10 uren. door den architect D. Geysbeek Molenaar, in 
het Hotel-De Bruin: bet bouwen van eene bewaarschool voor minver
mogenden, voor rekening van het departement Xijinegen der Maat
schappij Tot Nut van 't Algemeen, 'leekeningen liggen in genoemd 
hotel. 

I l l n s d a g . 2 B J u l i . 
H e l d e r , te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur. in Tivoli: 

het voltooien van het lint op de Harsens. lui. ep het bureau dergenie, 
aldaar. Raming ƒ 14,000. 

L e e u w a r d e n , te 11 uren. bij Mr. 11. Hopperus Buina: het verrichten 
van metsel-, timmer- en pleisterwerk aan de boereuhuizitig Tjallinga-
state, te Westernijkerk. Aanw. 26 Juli, te 11 uren. 

K a a r d e n , te 11 uren. door den eeisitaanwezeiiil-ingenieur, inde 
kazerne Oud-Molen: liet bouwen van eene wachterswoiiing in het fort 
Uitertueer. lnl. op het bureau der genie, aldaar. Raming f 4000. 

W o e n s d a g . 3 0 J u l i . 
H e l l e v o e t s l u i s , te l l ' l , uren. door dc directie der marine: het 

maken van eene ijzeren schipdeur, bestemd voor de droge dokken, 
aldaar. 

U t r e c h t , te 1 uur, door regenten van het Elooiengasthuis: het af
breken van oude gebouwen, het houwen van 12 woningen en eene 
kolfbaan, de verbouwing der zaal enz., aan- en bij de Alendorpsteeg, 
aldaar. Inl. bij den architect Alb. Xijland. aldaar. Aanw. 24 Juli, te 
2 uren. 

D o n d e r d a g , 3 1 J u l i . 
H a a r l e m , te 11 uren, door bet ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van bet prov. best: het houwen eener brugknechtswonilig 
aan bet Xoordliollandsch kanaal, te Alkmaar, lnl. bij den hoofdingenieur, 
te Haarlem en bij den ingenieur Welckcr, te Alkmaar. Aanw. 24 Juli. 
Raming ƒ 3260. 

C r a n l n g e n . 'savonds 8 uren. namens C. A. Crebas, bij H. Piel: het 
gedeeltelijk verbouwen zijner behuizing in de Steentilstraat, R 67. Inl. 
hij den architect G. Nijhuis. Aanw. 28 Juli, te 3 uren. 

V r i j d a g , 1 A u g . 
' a - B o s c h , tc ÏO1/, uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: lo. bet herstellen van buitengewone 
storm- en winterscbade. bestaande iu het opruilileli van ondiepten in 
de htiitenkanaleu der Dicze en in de schiphrughavcn van het Hedel-
scheveer (Noordbrabant). Raining ƒ 5000 ; 2o. het herstallen van buiten
gewone storm- cn winterscbade* aan de werken behoorende tot het 
kanaal de Dicze. Raining ƒ 4100: So. liet herstellen van buitengewone 
stnrni- en winterscbade aan dc Rijkswerken behoorende tnt de Zuid-
willetnsvaart (Noordbrabant). Raining ƒ 2800. Inl. hij den hoofdinge
nieur in het 6e district, hij den ingenieur Keurenner, beiden te's-Bosch 
cn bij de betrokken opzicbtei-s. 

's-llage, te 1 uur. door het ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste der Rijkstelegraaf: lo. het verrichten van eenige hei-stellingen 
aan- cn bij de loods tnt berging van telcgraafmatcrircl, te Haarlem, 
lnl. bij den Rijksbouwmeester in bet 2e district, te 's-Hage en bij den 
hoofdopzichter voor de Landsgebouwen G. D. Wijudels de Jongh. te 
Amsterdam. Aanw. 25 Juli. te 10'/, uren. Raming ƒ 1425; 2o. liet 
hei-stellen en verbeteren van de Kijkstclcgraalliju Venloo—Heien. Raming 
ƒ 1180; So. bet herstellen en verbeteren van Rijkstclegraallijneti in de 
afdeeling Arnhem. Raming ƒ 1660 ; 4o. het hei-stellen en verbeteren 
van Rijkstclegraatlijncn in de afdeeling Leeuwarden. Raming ƒ 1 5 2 0 
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5o. hot bentellen en verbeteren van Rijkstclegraallijnen in de afdeeling 
Amsterdam. Raming ƒ 1140. 

Z a t e r d a g , 1 A u g . 
U t r e c h t , tc 12 uren, door dijkgraaf en hoogheemraden van den 

Lekdijk-Bovendams, in het geliouw voor Kunsten en Wetenschappen: 
het verhoogen van den Lckdijk-Hovcndanis onder dc gemeenten Tul-
en-tWaal cn Vreeswijk, tusschen hektometerpalen 267 en 806, over 
eene lengte van 3900 M., in 2 perceelen. Inl. bij den kameraar van 
den Lokilijk-lSnvetidains E. ü. Wentink, te Schalkwijk. Aanw. 31 Juli. 
te 10 uren. 

M a a n d a g . 4 A u g . 
A n t w e r p e n , te 12 uren, door burgemeester en schepenen: het 

bouwen van een nieuw museum voor Sehoone Kunsten, met aanhoorig-
heden, op de Place du Pcuple. Raming francs 1,980,212.71. Biljetten 
inzenden 3 Aug. op het stadhuis. 

Amsterdam, te 1 uur, door het ministerie van koloniën, iu het 

febouw Tot Nut van 't Algemeen: de levering van verschillende bonoo-
igdheden, in 23 iierceelen. 

W o e n s d a g , • A u g . 
B e r g e n (N.-ll). te 1 uur, door buig. en weth.: het veranderen van 

de bestaande school en het aanbouwen van 3 lokalen. Inl. bij den 
burgemeester en bij den architect Du Croix, te Alkmaar. Aanw. 30 
Juli, tc 1 uur. 

D o n d e r d a g , 7 A u g . 
H a a r l e m , te 11 uren, door bet ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het planten van helm iu de Rijks-
duinen onder Schoor! lui. hij den hoofdingenieur, te Haarlem en' bij 
den ingenieur Wekker, te Alkmaar. Aanw. 31 Juli. Raming f 3000. 

A s a e n , te 2 uren, aan het gebouw van het prov. best.: de levering 
van turf tot het drijven van 4 •toompompwerktuigen langs het Noord
willemskanaal iu Drente, 

V r i j d a g , s A u g . 
A r n h e m , te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het bouwen eener borgloods bij- en 
het verrichten van eenige vernieuwingen aan de gebouwen, behoorende 
tot het Rijksveer te Zaltbommel. Inl. bij den hoofdingenieur en den 
ingenieur \an den Santheuvel. beiden te Arnhem, en bij den opzichter 
De Vries, te Nijmegen. Aanw. 31 Juli en 2 Aug. Raming /' 2610. 

Z w o l l e , te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz... aan 
het gebouw van het prov. best.: het wegruimen van een in de Zui
derzee, bij Schokland, gezonken vaartuig, «Maria Iterendina". Aanw. 
I Aug. 

Dlemrn, te 12 uren. door dijkgraaf eu hoogheemraden van Zeeburg 
en rjiamerdijk, in het Geiriccnlaiidshuis: het verhoogen en verzwaren 
van dén zeedijk. Aanw. 1 Aug.. te 9 uren. Ililj. inzenden 7 Aug., bij 
den secretaris Mr. K. van Heusekotn. te Loonen a/d. Vecht. 

Z a t e r d a g , V A u g . 
* r h r v e i l i n g e n : het maken van een Kiirbaus met hotel, winkelgale

rijen en diverse werkzaamheden, voor de Maatschappij «Zeebad Scbeve
ningen." Inl. bij de architecten Henkenhalf & Ebert, te Amsterdam e n 
a a n het terrein van den bouw. Aanw. 2 Aug., te 11 uren. 

M o a n d a g , ft A u g . 
Kampen, te 3 uren. door de Vereeniging voor de vinding enz. der 

middelen tot droogmaking van de Koekoek, in de Buitensociëteit: het 
maken van het 9e perceel van de bedijking langs de Koekoek. Aanw. 
6 Aug., te 1 uur, uitgaande van den l'apekop aan de Koekoeksteeg. 

W o e n s d a g , 13 A u g . 
' s - H a g e , te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., ten 

dienste der Staatsspoorwegen: lo. het leggen van spoorbanen en wis
sels en het maken van bijkomende werken op het Centraul-porsonen-
statiou tc Amsterdam, ten behoeve van den spoorweg Nieuwediep— 
Amsterdam. Raming ƒ 49,200 ; 2o. het leveren van beslagen eiken 
wissclhout, op het Centraal-personenstation te Amsterdam, ten behoeve 
van den spoorweg Nieuwediep—Amsteidain. Raming ƒ 8325; 3o. het 
maken, leveren en opstellen van eene draaischijf van 13.50 M. middellijn 
op het Centraal-persouenstation te Amsterdam, ten behoeve van den 
spoorweg Nieuwediep—Amsterdam. Raming / 9000; 4o. het maken en 
leveren van wissels en tongbewegingen op het Centraal-personenstation 
te Amsterdam, ten behoeve van den spoorweg Nieuwediep—Amsterdam. 
Raming ƒ 45,200. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur bij de Staats
spoorwegen te Amsterdam. Aanw. van alle werken 6 en 7 Aug., tc 
II uren. 

V r l | d a g , I S A u g . 
Zul len , door burg. cn weth.: het maken, leveren en stellen van 

een gegoten-ijzeren gashouderkuip met gashouder en paalfundeering 
met toebehooren, op een terrein nabij de gasfabriek, aldaar. 

A F L O O P 
V A N 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Hilversum, 10 Juli: het bouwen van eene 

gasfabriek met directeurswoning; ingekomen 31 
bilj., als: 
J. J. Vontijn, te Amsterdam, ƒ 35.300 
Gebr. v. Berkum, » idem » 32,000 
DeCi'iiijll'.t Schouten, » idem » 31,900 
J, C. T. Zwccsaardt, » Hilversum, » 31,300 
J. P. Cornelissen, » Amsterdam, » 30,535 
P. Leenders, i Utrecht, » 29,999 
II. v. Rhijn, » Naarden, » 29,820 
K. v. d. Sluis, > Uselmonde, » 29,707 
M. L. van Spanje, a 's-Hage, » 28.950 
C. Meijer, i idem » 28,890 
Bekker Jr., » Vlissingen, a 28,580 
J. v. d. Burg, a Oosterbeek, a 28,521 
J. P. Riekc, » Amsterdam, » 28.499 
G. H. v. d. Heiden, i> Arnhem, » 28,409 
C. Wijbrands & Co., » 's-Iiagc. » 27,350 
S. v. Soest, » Mijdrecht, » 27.230 
O. Seppon, a Hilversum. • 26,500 
G. C. v. Heek, a Delft, » 26,220 
H. C. Klokke, » Hilversum, » 24.200 
J. Schoenmeijer, a Rotterdam, » 23,897 
I). Knijper, a Hilversum, a 23.850 
J. Bijlard, » idem • 23.794 
N. v. V e e r e e n , » idem » 23,490 
E. Salthers, » idem » 23,440 
VV. Swaan, » idem > 23.320 
W. Gijzel, a 's-Graveland, a 22.600 
W. Meijer, t Hilversum, » 22,525 
G. Gijzel, « idem • 22,494 
B. A. v. Schadewijk, • idem » 22,100 
Gebr. Diepenbroek, » Nieuweramstel,» 21,888 
J. v. Fuhren, » Hilversum, » 20,100 

H a a r l e m , 11 Juli: het bouwen eener school 
voor lager onderwijs mot conciërgewoning aau 
de Bakkerstraat; ingek. 25 bilj., als: 
H. London, Haarlem, ƒ 47,777 
C. Ellfers & Zn., idem » 47,500 
J. P. A. Nelissen, idem • 47.312 
B. J. v. Liemt, idem » 46,890 
Gebr. Schornagel, idem a 46.870 
Adriaans Oosters, Willemstad, » 46.777 
Com. Lodder, idem a 46,750 
G. Hulsebosch, Haarlem, » 45,899 
J. S. v. Veldhuijsen, idem a 45,620 
Giebels en Jac. v. Servellen, idem » 45.530 
D. A. Braakenburg, idem » 45.196 
J. B. Lasschuit, idem » 44,800 
B. Hagen, idem • 44.147 
J. P. Rieken, Amsterdam, » 43,799 
C. Romeijn, Haarlem, » 43,700 
C. Meijers, 's-Hage, » 43,675 
W. v. Scheijndcl, Haarlem, » 43.365 
G. J. v. Heek & Co., Delft, » 43,150 
F. L. v. Velzen. Haarlem, » 42,945 
Alb. Vos, Amsterdam, » 42,800 
J. J. Vontijn, idem « 41,995 
Jac. Schoenmeijer en A. Kos Koolhaalder, 

Rotterdam, « 41,993 
Jenke Becker, Vlissingen, » 41,664 
Van der Velden, Schooten, » 41,500 
G. P. J. Beccari, Haarlem, • 87,990 
gegund. 

B e r g e n - o p - Z o o m , 11 Juli: het bouwen van 
negen woonhuizen voor Blank en Veraart, onder 
beheer van den architect R. H. C. v. Someren; 
ingek. 4 bilj., als: 
J. v. Rijt en Firma 

v. d. Struijk, te Oosterwijk, / 42.900 
C. Bastiaanse, « Bergen-op-Zoom, » 35,880 
J. J. Hornstra, » idem » 85,780 
M. A. v. Loon, » idem » 31,693 
gegund. 

O u d e t o n g e , 11 Juli: de verandering van de 
buiten-gebruik-gestelde openbare school tot een 
vereonigd post-en-telegraaf kantoor en eene be
waarschool; ingekomen 5 bilj., als: 
A. de Neef, te Brielle, ƒ 18,238 
A. Pulleman, • Oudetonge, > 12,745 
E. W. v. d. Houwen, » Rozenburg, » 11,450 
•I. Hobbel, » Oudetonge, I 9,200 
C. Maliepaard, » Vlissingen, * 9,160 
gegund. 

W i n t e r s w i j k , 12 Juli: lo. Bestek no. 31, 
bet maken van de grond- en kunstwerken ten 
behoeve van het gedeelte locaalspoorweg van 
den grintweg van Deutichem af naar Emmerik, 
nabij Deutichem tot cn met het station Zeve
naar; ingek. 4 bilj., als: 
'• C. Bouterse, te Velzen, f 47,090 
A. Terwindt, » Westpannerden,» 45,150 
f- A. VViegei ink. » Groenloo. » 40,990 
% F . Weners, i Tilburg, » 39,900 
Raming ? 46,000 

*>. Bestek no. 34, het maken van gebouwen 

en inrichtingen op de halte Weel; ingekomen 5 
hilj., als: 
W. Okkes, te Zevenaar, / 7400 
C. ter Haar, a Winterswijk, • 5580 
H. J. Masselink, » Deutichem, > 6579 
A. Sikkcns, a idem I 5260 
B. A. Hilbers, » Groenloo, » 4987 
Raming I 5800 

3o. Bestek no. 85, het maken van gebouwen 
en inrichtingen op de halte Diedam; ingek. 8 
bilj., als: 
W. Okkes, te Zevenaar, ƒ 6900 
H. J. te Siepe. » Winterswijk, » 597» 
II. J. Masselink, » Deutichem, » 5729 
A. Sikkcns, » idem » 5580 
II. Jansen, » Diedam. a 5300 
B. A. Ililbcrs, » Groenloo, » 5200 
J. tc Velthuis, a Borkcloo. » 4870 
M. Raben. > Diedam, > 3966 
Raming a 5800 

4o. Bestek no. 36, het maken van wachtci-s-
woningen. in twee perceelen: 

perc. 1, eene wacbtei-swoning; ingekomen 4 
bilj., als: 
W. Okkes, te Zevenaar, f 3000 
H. te Siepe, I Wintei-swijk, » 1387 
A. Ibhink, » Bredevoort, » 1290 
F. II. v. Eerden, » Aalten, » 1239 
Raming » 1400 

perc. 2, drie wachterswoningen; ingekomen 6 
bilj., als: 
W. Okkes, te Zevenaar. ƒ 7390 
A. Sikkcns, a Deutichem, »> 6456 
II. .1. Masselink, « idem » 5119 
II. .1. Otten, • Aard, » 4899 
B. A. Hilbeis, » Groenloo, » 4659 
M. Raben, » Diedam, » 3498 
Raming i> 4200 

Voor de massa 1 biljet ingek. van C. ter Haar. 
tc Wintci-swijk, voor ƒ 5800 
Raming « 5600 

Htn ime l i , 12 Juli: lo. het bouwen eener 
school en ondcrwijzei-swoning te Baijuin; ingek. 
8 hilj., als: 
F. H. Feenstra, te Bolsward. / 6870 
R. Zaagsina, a Seksbierum, • 6248 
R. S Westra, » Achlum. a 5888 
H. B. v. d. Valk, » Kubaard, • 5695 
V. J. Timmenga, a Vtens, » 5599 
F. J . Rolsma, |» Berlikum, » 6432 
P. R. Jongsma, • Oosterend, » 5185 
A. T. Venetra. a Dronrijp, » 4964 

2o. liet verven van buiten cn binnen der 
school cn onderwijzerswoning te .Oosterend; 
ingek. 7 bilj., als: 
.1. Bruinsma, te Oosterend, ƒ 475 
G. II. Koster, » idem a 474 
S. G. v Dijk, a Hardegarijp, a 469 
F. A. Nieuwenhuis, a Bolsward, » 413 
D. Zwart. » Wommels, » 394 
S. Laijcnaar, » llcrbaijum, » 859 
D. R. I.amincrtsma,'» Oosterend. » 352.50 

3o. het verven van buiten cn binnen der 
school en onderwijzerswoning tc Utens; ingek. 
7 bilj.. als: 
K. J . Sjoukema, te Wartena, ƒ 575 
J. Bruinsma, a Oosterend, » 496 
S. G. v. Dijk, » Hardegarijp, a 449 
F. A. Nieuwenhuis, » Bolsward, a 425 
D. Zwart, » Wommels, a 410 
D. R. Lammertsma, a Oosterend, a 384 
R. L. Riemersma, » Utens. a 346 

Aan de laagste inschr. gegund. 
A d o r p . 12 Juli: het bouwen van ccn nieuw 

schoolgebouw bij het dorp, onder beheer van 
den architect H. Hoekzema; ingek. 15 bilj., als: 
W. D. Rotschafer, te Stedum, / 10,600 
E. W. Wietzema, a Groningen, a 10,438 
D. Dooijes, a idem a 10,300 
H. Nieland, a Warfum, a 9,870 
J. de Vries, a Groningen, a 9,686 
W. W. Woldendorp, a Stedum, a 9,623 
J. H. Pot, a idem a 9,050 
II. Moorman, » Beduin, » 8,790 
L. Mulder, a 8,666 
Jan Ibeling, a Groningen, > 8,590 
M. Huizenga, a Noordhorn, a 8,524 
D. Jansen, » Groningen, » 8,614 
R. Zeef, a Eenrum, » 8,495 
H. de Haan, a Groningen, » 8,489 
A. de Vries & L. Mulder, a idem » 8,449 

Gegund aan H. dc Haan te Groningen. 
S c h i e d a m , 12 Juli: Bestek no. 5, de ophoo-

fring van het terrein, bestemd voor de pomp- en 
ilterwerken der waterleiding cn het maken van 

een haventje; ingekomen 4 bilj., als: 
L. J. v. d. Steenhoven, Dordrecht, ƒ 74,460 
P. Zanen Hz. en J. de Jongh Az., 

Ammerstol, » 72,745 
F. de Leeuw, Uselmonde, • 64,900 
B. Voordendag Az., Dordrecht, > 64,300 

Gunning aangehouden. 

H e n g e l o o (Geld), 12 Juli: het bouwen van 
eene school en onderwijzerswoning; ingekomen 
15 bilj.. als: 
S. ten Bokkel, Aalten, ƒ 32,232 
J. Ilessclingcn. Meppel. a 31,985 
J. C. Cariniggelt. Drummen, » 31,942 
C. Pasman, Vorden, » 31.638 
A. Klanderman. Drummen, • 31,545 
J. v. Hurk, Oosterbeek en W. Wissing. 

Westervoort. a 30.865 
II. J. Kaufman. I.aagkcppel, a 30,840 
J. Oltholf. Lochem, » 30,659 
G. J. Wonnink II.Jz. Vorden, a 30.112 
G. Boerstoel, Brommen, » 29,839 
C. ter Haar. Wintei-swijk, a 28.760 
K. Worst, Meppel, a 28,567 
G. J. Ernst. Gaanderen (A.-Deutichem), a 27,660 
II. Zilvold, Hengeloo (Gold.), a 27,448 
G. A. Hooding, Utrecht, » 24.917 

A m s t e r d a m , 14 Juli: lo. het maken van den 
ondarbouw eener dubbele-hasculebrug over dc 
Kost verloren Vaart, tegenover de 2e Hugo-de-
Grootstraat: ingek. 10 bilj., als: 

C. .1. liartog, ƒ 35.S50 
C. II. Fornim, » 34,900 
J. Kooij, » 33,250 
N. Dciitekom. » 33.247 
.1. P. Cornelissen, » 31.377 
I). Zuiderhoek, » 29.777 
S. v. Soest. a 29,192 
A. v. Drummen, » 28,882 
C. J. Maks en Bockholtz, a 28.680 
H. things, a 27,180 

2o. liet maken en stellen van den metalen 
bovenbouw van een iliibbelc-basculebrug over 
de Kost verloren Vaart, tegenover de 2e liugo-
de-Grootstraat; ingek. 4 bilj., als: 

.1. I.ovèquo. f 18,000 
II. Dalluiiscn, a 13 944 
D. A. Schrctlen & Co. a 13,500 
Perm en Dauduin. » 12.730 

Maastricht, 14 Juli: bet houwen vaneen 
ijzeren draaibrug, ter vervanging van de vaste 
houten brug over de Noordervaart, in den 
kunstweg Rogge-Meiel. met bijbehoorende brug-
waclitei-swoning onder dc gemeente Meid; ingek. 
5 bilj.. als: 
P. .1. Ubachs. te Nieuwstad, J 12,873 
G. Smeots,' » Maaseik, a 12,000 
F. v. Wijlick, » Luik. a 11.997 
11. C. Janssen, » Maashracht. a 11,575 
J. M. v. d. Hergh, a Weert, a 10.649 

Beelnterzwaag. 14 Juli: lo. het bouwen 
eener school en onderwijzerswoning tc Korte-
zwaag; minste iiisohr. J. L. Eppinga. te Lippen
huizen, voor ƒ 10.725. 

2o. het bouwen eener school en onderwijzers
woning tc Lippenhuizen; minste inschr. II. 
Jansen, te Leeuwarden, voor ƒ 12,980. 

3o. het bouwen eener school te Hemrik; 
minste inschrijver C Schiere. te Boombergen, 
voor ƒ 5285. 

4o. het bouwen eener school te Bakkaveen; 
minste inschr. I). J. Keimiug. te Ureterp, voor 
ƒ 7 2 8 0 . 

5o. het maken en leveren van 288 school
banken en 12 boekenkasten, in 4 perceelen; 
minste inschr. waren: Ie perc, B. de Vries, te 
llritsuin, voor /' 266 : 2e en 4e nerf-, L. J. de 
Ree, te St.-Nikolaasga, voor ƒ 951; 3e perc, D. 
J. Oosterbaan. te Gorredijk. voor ƒ 400. 

So. bet verven der schoolbanken en kasten, in 
4 perceelen: minste inscbr. voor de massa: II. 
A. Kirkenier, te Beetsterzwaag. voor f 124. 

Alles gegund. 
K r o n i n g e n , 14 Juli: het verbroeden en 

onder-proliel-brongen van de aardebaan, en het 
leggen van een klinkcrbestrating op den weg 
naar de Drentsche grenzen, genaamd de ürent-
schelaan. onder bijlevering van alle noodige 
bouwstoffen enz.; ingek. 12 bilj., als: 

A. J. Benninga, f 36,584 
J. I. Toesman, a 85,987 
R. S. Dijkstra, a 34,760 
C. Bakker, a 34,400 
J. N. Kruizenga, » 32,338 
B. de Jong, » 29,680 
B. Veldkamp, » 29,650 
A. Schreuder, » 28,930 
J. Oldenburg, » 28.848 
B. Harkema, » 28,130 
P. H. Dopheide, a 26,400 
Th. A. J. Croon, » 25,056 

Schiedam, 14 Juli: het bouwen van een 
glasblazerij met alle daarbij behoorende werken, 
onder beheer van de bouwkundigen Wouterlood 
en Berkelaar; ingekomen 5 bilj., als: 
Wed.G. Camesi&Co., te Rotterdam, ] 25,765 
H. Stelwagen, • idem a 24,877 
G. J. v. Heek, » Delft, a 24,768 
C. Kramers, > Schiedam, > 24,600 
J. Trinthamer, » idem » 22,730 



D E O P M E R K E R . 

' • • H u g e , 14 Juli: lo. het verrichten van 
haggerwerk en het veranderen van bruggen 
tusschen Den Hoorn cn Vlaardingen: 

perc 1 perc. 2 perc. 3 massa 2 en 3 
P. Sterk, Heu-
kelum, ƒ 7974 

L. Krand Dz., 
Giesendam, 

A. de Borst, 
Papendrecht, 

7916 

7848 

6280 

5048 

Papendrecht, 
J. Visser, idem 
C. Zancn, Am-
merstol, 

H. W. Stiuijs, 
Amsterdam. 

J. dc Bidder, 
Schipluiden, 

Th. Klein. 
Sliedrecht, 

J. Poot, Amster
dam. 55O0 

G. .1. v. Heek, 
Delft. 

C. y. 't Wout, 
Vrijenban, 

Th. Hoogendoorn, 
's-Hage. 4000 

W. II Swets. 
Hardiiiksveld. 4685 

J. de Bruijn. 
•s-llage. 3062 

ƒ 8500 

/ 4610 / 5772 

3779 4481 

8500 

6810 

3349 4465 7589 

9100 
2o. het verbeteren van het vaarwater tusschen 

de brug aan den Bolk en het gehucht Den 
Hoorn: 

perc. 1 perc. 2 
ƒ 44,600 W. P. Teeuwissen, 's-IIage, 

L. Brand Dz. en P. P. Serct, 
Giesendam, 37.318 f 9426 

C. v. d. Boon, Delft, 36,139 
J. de Bruijn, 's-Hage, 35.825 
W. II. Swets. Hardiiiksveld, 34.892 
.1. Visser Gz., Pa|iendreclit, 34.700 
J. Poot, Amsterdam, 32,963 
Th. Hoogendoorn, 's-llage, 32,369 
Th. Klein. Sliedrecht, 
G. J. v. Heek. Delft, 30,286 
C. Roozenburg, Naaldwijk, 29,386 
P. J. Stigter, Delft, 27,769 

3o. het verbeteren van de brug aan Den 
Hoorn; ingek. 8 bilj., als: 
W. P. Teeuwissen, tc 's-Hage 
D. Bontebal 

3132 

6300 
6689 
5030 

4000 

J. Visser Gz., 
Th. Hoogendoorn, 
J. de Bruijn. 
G. J. v. Heek. 
W. II. Stiuijs, 
C. v. 't Wont, 

Utrecht, 15 Juli: 

/' 4580 
Hof-van-Delft.» 3884 
Papendrecht, » 3745 
's-Hage, 
idem 

Delft. 
Amsterdam, 
Vrijenban, 

» 3639 
» 3224.70 
>. 3197 
» 3000 
» 2986 

Bestek no. 400, het 

t.' Zut ten. ƒ l5fifi 
ApeMoorn, • 2545 

0 Zutfen. • 24G0 
» idem » 8316 
» idem » 22f57 

idem » 22:12 
» Brammen*, . 2185 
» idem » 2U.2 

idem 0 214U 

maken van eene woning oi, bet gemeenschap
pelijk station Zutfen; Ingekomen 9 bilj.. als: 
G. Schil. ink. 
J. v. d. Braak, 
I.. Kzerman, 
H. W. Poiiwcs, 
A. ,1. Uiterwijk, 
Gehr. I.andewcert 
J. Schut, 
A. Klanderman. 
G. B o e r s t o e l , 

2o. Bestek na. 403, het maken van een goederen-
bergplaats op het station Vueht; ingekomen 10 
bilj., als: 
li. F. Dusee, te 's-Bosch, /' 1985 
3. W. v. d. Putten, » Helmond, ',. 1980 
A. Jansen en F. .Mol, » Bedel. » 19C0 
A. Micbaêl, » Aalburg, ,. 1870 
J. Pij'ionhurg, » Vueht. a 1858 
A. Schellekens, » 's-Bosch. » 1820 
J. v. Viiurcn, n Vuren. » 1820 
P. .1. Denisse. » Vueht, » 1800 
P. H. Versteijne en J. 

C. Schonck, » Oosterwijk, » 1?87 
Ph. v. d. Heijden, » Bokstel, » 1773 

. N t . - J a r e b i p a r o e h l e , 15 Juli: de levering aan 
Het Xieuw Bildt van 3,000,000 klinkerstccnen 
voor den zeedijk: 

Waalsteen: Gegund de volgende partijen: 
Terwindt en Arntz, Milligen, 

1 partij 1.000,000 / 16.40 
1 » 200,000 16.44 
1 » 500,000 16.00 

Van dor Meij en Ver
meulen, Leeuwarden, 1 11 260.000 16.30 

1 » 100,000 17.25 
Friesche steen: Gegund de volgende partijen: 

Van der .Meij en 
Vermeulen, L partij 200,000 / 14.98 

1 » 125,000 13.50 
1 » 80.000 12.60 

G. P. v. d. Berg, Ried, 1 » 15,000 14.65 

J. Helder Pz., Dokkum, 1 partij 150,000 / 18.60 
70,000 

120,000 
25,000 
10,000 
50,000 
50 000 
50.000 
40,000 
60,000 
40.000 
50,000 

18.00 
16.00 
10.60 
13.84 
14.60 
14.25 
13.60 
14.80 
14.30 
14.25 
13.60 

S. Lonneman, Franeker, 1 
K. G. Telenga, Leeuw., 1 
Fabcr & Zn., Harlingen, 1 

1 
J. v. Hulst, idem 1 

1 
1 
1 

A m s t e r d a m , 16 Juli: onder beheer van den 
architect J. W. Meijer: lo. het verbouwen van 
perceel 162 aan de Keizersgracht te Amsterdam 
voor de Vereeniging van Hooger Onderwijs op 
Gereformeerden grondslag; ingek. 15 bilj., als: 

II. Rietsnijder & Zn , ƒ 29,300 
G. D. Brouwer, .. 29,090 
D. Hoogei heets, » 28.000 
D. Heijink, » 27,977 
W. Greve, ,, 26.980 
G. Bonn, „ 26,900 
C. Rietsnijder, . 26,890 
E. R. Kuipers, » 26,750 
G. Wout. „ 26,662 
J. J. Vontijn, » 26,280 
P. Kampman en J. v. Harderwijk, » 25.672 
W. Haaksma, ,, 25.400 
W. Boom, » 26.000 
W H. Stiuijs, » 22.300 
B. Straatman. » 20.593 

80. het verbouwen van perceel 173 aan de 
Prins-Hendrikkade, aldaar: ingek. 4 hilj., als: 

D. Heijink, / :jr,99 
C. Rietsnijder, „ 3570 
(I. hoon, » 3510 
W. Haaksma, „ 3484 

tuis te ril 11111 16 Juli: het maken van een 
loods en pakhuismoosterswoning voor de Gebr. 
Scheiier, :uin de Handelskade, te Amsterdam, 
onder beheer van de ingenieurs-architecten W. 
van Lookeren Campagne ,<fc E. Confeld von 
Felbert; minste inschr. was E. R. Kuipers, te 
Nieuweramstel, voor J 14.675. 

H a a r l e m . 17 Juli: het herstellen en voorzien 
van den afsluitdijk te Schellinkwoude; minste 
inschr. was F. dc Groot, te Giesendam, voor 
/' 8545. 

Breda, 17 Juli: het uitbreiden der gasfabriek; 
ingekomen 6 hilj., als: 
" W. H. Brandt, te Oosterhout, ƒ 14,420 

» Prinsenhage, a 14.004 
» Breda, » 13,99» 
» Ginneken, » 13,345 
» Breda. » 13,100 
» Rotterdam, » 12,830 

M. Verhoeven, 
G. v. d. Sanden, 
B. Verlegh, 
C. v. Dongen, 
A. J. Stal, 

B I J V O E G S E L 

D E O P M E K K E E 
van Z A T E R D A G 26 JULI 1884. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Maandag, 38 J u l i . 

Maastricht, tc 10 uren. door het ministerie van binncnl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. best: het maken en leveren van meubelen, 
benoodigd voor het Rijksaichiefgebouw te Maastricht. Inl. bij den 
Rijksbouwkundige voor de onderwijsgebouwen en bij den opzichter van 
het archiefgebouw J. T. Strik, te Maastricht. Raming ƒ 1700. 

N i j m e g e n , te 10 uren, door den architect D. Geysbeek Molenaar, in 
het Hotel-De Bruin: het bouwen van eene bewaarschool voor minver
mogenden, voor rekening van het departement Nijmegen der Maat
schappij Tot Nut van 't Algemeen. 

A r n h e m , te 11 uren, door Th. A. van Ditshuizen, bij J. A. Holleman, 
Beekstraat 113: het verhouwen van perceel Rappardstraat 18. hoek 4e 
Nijverheid. 

A m s t e r d a m , te 12 uren, door burg. en weth.: het leveren en 
stellen van de vereischte ijzerwerken met toebehooren voor de privaat
inrichtingen, volgens het Liernurstelsel, in de openbare lagere school 
3e klasse voor meisjes in de Van-Oldenbarneveldstraat bij de le Hugo-
de-Grootstraat. Inl. bij den stadsarchitect, raadhuis, kamer no. 101. 

D o r d r e c h t , te 12 uren, ter secretarie: het maken cn stellen van 
13 stuks schooltafels met banken, in de lokalen der hoogere burger
school voor meisjes, aan de Steegoversloot, aldaar, met bijlevering der 
materialen. 

Verlui , te 12 uren, door de directie van den tramweg Vechel— 
Osch, in het Hotel-Van der Locden: het leggen van de ijzeren baan, 
met al het bijbehoorend werk, behalve de bruggen, voor den tramweg 
Vechel—Osch. Inl. bij den ingenieur Siflert, te Vechel. 

K r o n i n g e n , in 't Blauwe Paard: het maken eener bakkerij achter 
de behuizing no. 26, in dc Nieuwe-Ebbingestraat, aldaar. Inl. bij den 
architect J. B. Jager. 

D i n s d a g , 2 » J u l i . 
V e n i c e , te 10 uren, op het bureau der genie: het uitbreiden en 

verbeteren der kazerneering en stalling te Venloo. Inl. bij den opzichter 
van fortificatiën, te Venloo. itaming ƒ 60,000. 

WIJe, te 11 uren, door het gemeentebest.: het uitvoeren van ver
anderingen en herstellingen, alsmede het geheel opverven van de onder
wijzerswoning, aldaar, lid. bij den geineentebouwineester H. Wissink, 
te Olst 

H e l d e r , te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur, in Tivoli: 
het voltooien van het fort op de Hai-sens. Inl. ep het bureau der genie, 
aldaar. Baming / 12,350. 

L e e u w a r d e n , te 11 uren, bij Mr. li. Hopperus Huma: het verrichten 
van metsel-, timmer- en pleisterwerk aan de boereiihuizing Tjallinga-
state, te Westeruijkerk. 

Haarden. te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur, in de 
kazerne Oud-Molen: het bouwen van eene wachterswoning in het fort 
Üï termeer. Inl. op het bureau der genie, aldaar. Raming f 4000. 

U t r e c h t , te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen: Bestek AK: het leveren van eikenhout voor wissels en krui
singen ten behoeve van het tweede spoor tusschen Lunetten en Waar
denburg, in 5 perceelen. Inl. aan het centraalbureau en bij den 
sectieingenieur V. Sassen, te Nijmegen. 

W c e n s d a g , S O J u l i . 
'•-Itage, te 11 uren, door bestuiirderen der R. K. begraafplaats, in 

het hotel Café-Central: het bouwen eener arcade, bevattende 70 graf
kelders. Inl. bij den architect W. B. van Liefland, Z.-O.-Binncnsingel 
89, aldaar. 

B u r e n , te 11 uren, door burg. en weth.: het verrichten van eenige 
belangrijke reparaties aan het gemeentehuis en aan eenige armen-
woningen, te Buren. Aanw. door den gemeeiiteai'chitect, 29 Juli, van 
9—12 uren. 

H e l l e v o e t s l u i s , te II1

 L uren, door de directie der marine: het 
maken van eene ijzeren Schipdeur, bestemd voor de droge dokken, 
aldaar. 

S p a n k e r e n , te 12 uren, aan de Luchte: het verbouwen van het 
koetshuis met toebehooren en het verrichten van eenige andere werken 
aan den huize De Boekhorst, aldaar. Biljetten inzenden 29 Juli, bij den 
architect M. K. Smit, te Dieren. 

U t r e c h t , tc l uur, door regenten van bet Elooiengasthuis: het af
breken van oude gebouwen, liet bouwen van 12 woningen en eene 
kolfbaan, de verbouwing der zaal enz., aan- en bij de Alendorpsteeg, 
aldaar. Inl. bij den architect Alia. Nijland. aldaar. 

L e l d e n , te 1 uur: het lood- en zinkwerk voor 4 in-aanbouw-zijnde 
kuilen aan bet Plantsoen, aldaar. Inl. op het werk. 

L o b i t , te 4 uren, bij Wed. H. Stokman: bet bouwen van eene villa 
aan den Hoterdijk, aldaar, voor rekening van 11. H. Peters, inl. bij den 
architect G. H. Publiekhiiijsen, te Lobit. Aanw. te 10 uren. 

( • r e n i n g e n , 'savonds 6 uren, door F. A. van Dam, hij II Pienter: 
liet bouwen van een winkelhuis en 2 burgerhuizen aan den Noorder-
Stationsweg, aldaar. Inl. bij de architecten K. & 11. Iloekzema. Aanw. 
8̂ Juli, te 11 uien. 

D o n d e r d a g . S I J u l i . 
' • - B o s c h , te 10 uren, door burg. cn weth.: het doen van ver

nieuwings-, herstellings- en verfwerken aan dc schoolgebouwen voor 
'ager onderwijs in de Keizerstraat, in 2 perceelen: iierc. 1, vernieuwings-
e " herstellingswerken, perc. 2, verfwerken. Inl. bij den gemeente-
aichitect I. M. Nabbe. Aanw. 28 Juli, te 11 uren. Bilj. inzenden 30 
Juli, vóór 3 uren, ten i-aadhuize. , 

H a a r l e m , tc 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov, best.: het bouwen eener brugkiicchtswoning 
aan liet Noordhollandsch kanaal, te Alkmaar. Inl. hij den hoofdingenieur, 
te Haarlem en bij den ingenieur Wekker, te Alkmaar. Raming ƒ3260. 

K r o n i n g e n , 'savonds 8 uren, namens C. A. Crebas, bij II. Piel: het gedeeltelijk verhouwen zijner behuizing in dc Steentilstraat, R 67. Inl. 
ij den architect G. Nijhuis. Aanw. 28 Juli, te 3 uren. 

E i n d h o v e n , te 7 uren. ten kantore van Ign. de Hues: het bouwen 
van een woonhuis, met alle leveranties en arbeidsloonen. Inl. bij den 
bouwkundige .1. de Beer, te Tilburg. 

A r n h e m , voor Klinkspnor & Van der Pot, in het Centraalgebouw: 
het bouwen van 2 huizen aan den Sonsbeeksingel. 

V r i j d a g , I A u g . 
' s - B o s r h , te 10l/2 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best: lo. het herstellen van buitengewone 
storm- en wilitersehade, bestaande in het opruimen van ondiepten in 
de buitenkanaWm der Dioze en in de schiphrughaven van het Hedel-
schevecr (Noordbrabant). Hauling ƒ 5000 ; 2o. het herstellen van buiten
gewone storm- en winterschade aan de werken behoorende tot het 
Kanaal de Dieze. Raming ƒ 4100; 3o. het herstellen van buitengewone 
storm- en wintersehado aan de Rijkswerken behoorende tot de Zuid-
willemsvaart (Noordbrabant). Raming ƒ 2800. Inl. bij den hoofdinge
nieur in het 6e district, bij den ingenieur Keurenner, beiden te's-Bosch 
en bij de betrokken opzichters. 

D e l f t , tc 11 uren, in het Gcmeenlandsluiis van Delland : het kroozen 
en reinigen der boezemwateren van het hoogheemraadschap, in 30 
perceelen. 

Ilocnktiop. te 11 uren. door het best. van het waterschap Hoenkoop, 
in het raadhuis: het maken eener waterleiding, van het iii-aanhouw-
zijnd stoomgemaal voor het Waterschap tot aan den benedenmolen. Inl. 
bij den civiel-ingcnicur II. Paul, te Zevenhuizen. Aanw. 28 Juli. 

' • - H a g e , te 1 uur, door bet ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste der Rijkstelegraaf: lo. het verrichten van eenige herstellingen 
aan- en bij de loods tot berging van telegraafmaterieel, te Haarlem. 
Inl. bij den Rijksbouwmeester in het 2e district, te 's-llage en hij den 
hoofdopzichter voor dc Landsgebouwen G. D. Wijndels de Jongh, te 
Amsterdam. Raming ƒ 1425; 2o. het herstellen en verbeteren van de 
Itijkstelegraallijn Venloo—Heien. Raming ƒ 1180; go. bet herstellen en 
verbeteren van Rijkstelegraallijnen in de afdeeling Arnhem. Raming 
ƒ 1660; 4o. het herstellen en verbeteren van Rijkstelegraallijnen in de 
afdeeling Leeuwarden. Raming ƒ1520; 5o. het herstellen en verbeteren 
van Rijkstelegraallijnen in dealdeeling Amsterdam. Raming ƒ 1140. 

Z u l d h c r n , te 2 uren, door gecommitterden uit het hoofdbestuur van 
het watci-schap Westerkwartier: het verrichten van eenige kleine 
werkjes tc Kommerzijl en te Niezijl. Aanw. 29 Juli. aanvangende te 10 
uren, te Kommerzijl. 

A r n h e m , door den dijkstoel van het Ariihcmsche-en-Velpsche-Broek: 
de levering van 200 M' grove gewassehen grint aan den Arnlicmsclie-
hrookdijk. 

K a t e r d a g , X A u g . 
U t r e c h t , te 12 uren, door dijkgraaf en hoogheemraden van den 

Lekdijk-Bovendams, in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen: 
het verhoogen van den Lekdijk-Bovendams onder de gemeenten Tul-
en-tWaal en Vreeswijk, tusschen hektometerpalen 267 en 306, over 
eene lengte van 3900 M., in 2 perceelen. Inl. bij den kameraar van 
den Lekdijk-Bovendams H. G. Wentink, te Schalkwijk. Aanw. 31 Juli, 
te 10 uren. 

R a n d w i j k , te;12 uien, door burg. en weth. van Beteren, bij G. van 
Gelder: het bouwen van eene onderwijzerswoning, aldaar. Inl. op het 
gemeentehuis, te Heteren. 

D e l f t , te 12 uren, door regenten van het gasthuis: de levering van 
300 HL. Ruhrkolen. 

K a p e l l e (Zeel.), te 2 uren, door burg. en weth.: lo. bet bouwen van 
eene nieuwe onderwijzerswoning, aldaar, met bulevering van alle 
materialen. Aanw. 28 Juli, van 11—12 uren. Inl. bij den architect 
J. H. Hannink, te Goes; 2o. eenige onderhoudswerken aan de school
gebouwen te Kapelle en te Biezelinge, en eenige onderhoudswerken aan 
andere gemeente-eigendommen. 

W a n H w e r d , bij den administrecrend-kerkvoogd Th. IT. Ilettinga: het 
voeg-, metsel- en portlatidwerk en gedeeltelijk vernieuwen der kap van 
deu toren te Wanswerd. Aanw. 29 Juli, te 12 uren. 

M a a n d a g , 4 A u g . 
M t . - F l l l p s l a n d . te 11 uren, door het best van de Anna-Jacoba- en 

Willempnlders: lo. het maken van 350 M» stcenglooiing van basalt-
Steen, van zuilen lang 25—36 gem. 30 cM., dik 17—25 gein. 21 cM., 
inet de levering der houwstoll'en; 2o. het maken of aaiibrengen van 
150 str. ,M. hooge berm aan de noordoostzijde van den havendam; 3o. 
het verbroeden en verdiepen van 1000 str. M. bormsloot, volgens aan te 
wijzen plaatsen. Aanw. 4 dagen voor den bestedingsdag. 

A n t w e r p e n , te 12 uren, door burgemeester en schepenen: het 
bouwen van een nieuw museum voor Schoone Kunsten, met aanhoorig
lieden, op do Place du Peiiple. Raming francs 1,980.212.71. Biljetten 
inzenden 3 Aug. op het stadhuis. 

A i n s l er i lani , te 1 uur. door het ministerie vau koloniën, in het 
gcliouw Tot Nut van 't Algemeen: de levering van verschillende hciioo-
digdheden, in 23 perceelen. 

N l e u w e p e k e l a , door den burgemeester K. E. Dik: de levering vau 
50 ii 100 mille eerste soort Waalsteen-straatklinker, franco op den wal 
tc Nieuwepekela. 

I l i n s d a g . S A u g . 
O o s t e r w i j k , te 11 uren, door burg. en weth.: hot vergrooten der 

openbare school, met bijlcvering van materialen en eenig schoolameu-
blement. Inl. hij II. WÜIems, aldaar. Aanw. 4 Aug., te 2 uren. 



U K O P M E R K j E R. 

Breaker!*: to 2 uren, dooi- het best, der waterkeering van hetcala-
miteuse waterschap Oiid-en-Jong-Brcskens, in de Directiekcct: het her
stel, dc vernieuwing cn het onderhoud tot en en met 30 April '85, van 
dc aarde-, kram-, rijs-, steenglooiing- en paalwerken aan de water
keering van het waterschap. Aanw. 29 Juli cn 1 Aug., van 10—11 
Uren, (Herbosteding.) 

R o t t e r d a m , in het. Timmerhuisi de levering van: lo. 10 ijzeren 
scheepshoeien, elk wegende ongeveer 1150 KG.; 2o. 10 ijzeren schrocf-
ankers niet kettingen voor idem; 3o. 2000 heipalen, lang' 17—19M,;4o. 
314 M 3 finideeringhout. 

W o e n s d a g , l i A u g . 
B e r g e n (N.-IL). te 1 uur. door burg. en wetb.: het veranderen van 

de bestaande school en het aanbouwen van 3 lokalen, lnl. bij den 
burgemeester en bij den architect Uit Croix, te Alkmaar. Aanw. 30 
Juli. te I uur. 

B e n d e r d n g , 7 A u g . 
H a a r l e m , te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 

bet gebouw van bet prov. best.: het planten van helm in dc Rijks-
duinen onder Schoorl. lnl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem en hij 
den ingenieur Wekker, te Alkmaar. Aanw. 31 Juli. Raming ƒ 3000. 

A r n h e m , te II uren, door burg. en weth.: het bestraten van de 
Hofstraat. Aanw. 31 Juli, te 10 uren. 

A s s e n , te 2 uren. aan het gebouw van bet prov. best.: de levering 
van turf tot het drijven van 4 stoompompwerktuigen langs het Noord -
willemskauaal in Drente. 

H a a r l e m , te uren, in het gebouw van het prov. host.: het 
bouwen van eene desinfeotioloods bij de ziekenbarakken te IJiiiuidcnen 
Hock-van-llolland. Raming voor elk ƒ 2700. lnl. bij den Rijkshouw- j 
kundige voor de gebouwen van ouderwijs enz., te 's-Hage en bij den 
hoofdopzichter K. de Hoer llz.. te Leiden. Aanw. voor IJiiiuidcu 31 
Juli, voor lloek-van-llollaud 2H Juli, telkens tc 11 uren. 

V r i j d a g , s A u g . 
' a - B o s r h , tc 10'/, uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van hetprov. best.: het verlengen en van eene waterkeering 
voorzien van den grondduiker onder de Zuidwillemsvaart. gelegen nabij 
dijkpaal 110 M./19 R. onder de gemeente Uen Dungeii. lnl. bij den 
hoofdingenieur in het tie district, den arrondissemeiitsingenieur Keurennet
en den opzichter Weelniizen. allen te 's-Bosch. Aanw. 1 Aug. Raming 
/ 10,000. 

B r e d a , te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur, in Het Hof 
van Holland: het maken van regenbakken en het wijzigen van keukens, 
met daarmee iii-verliaiid-staande werkzaamheden bij- en in kazerne-
gebouwen te Breda. Raming f 10,500. 

A r n h e m , te 12 uren, door liet ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: bet houwen eener bergloods bij- en 
het verrichten van eenige vernieuwingen aan de gebouwen, behoorende 
tot bet Rijksveer tc Zulthoiruncl. lnl. hij den hoofd ingenieur en den 
ingenieur Van den Santheiivel. heiden te Arnhem, cn bij den opzichter 
De Vries, te Nijmegen. Aanw. 31 Juli en 2 Aug. Raming ƒ 2610. 

Z w o l l e , te 12 uren, door bet ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van bet prov. best.: bet wegruimen van een in de Zui
derzee, hij Schokland, gezonken vaartuig, «Maria Bercndina". Aanw. 
1 Aug. 

B l e m e n , tc 12 uren, door dijkgraaf en hoogheemraden van Zeeburg 
cn Dicnierdijk, in het Gemccnrandsluiis: het verhoogen en verzwaren 
van den zeedijk. Aanw. 1 Aug.. te 9 uren. Bilj. inzenden 7 Aug., bij 
den secretaris Mr. E. van Beusekotn. te Locnen a/d. Vecht. 

s t o p p e l d i j k . te 1 uur, door burg. en weth,: lo. het verbouwen cn 
vergrooten van bet bestaande schoolgebouw aan de Voorstraat met de 
vernieuwing van bet ameublement cn met andere aanverwante werk-
'zaamheden, cn het Iwiuwen van eene nieuwe onderwijzerswoning, met 
bijlevering der materialen; 2n. het verrichten van eenige verbeteringen 
aan- cn vernieuwing van bet ameublement in de school te Paulus-polner. Aanw. 2 Aug.. te 12 uren. 

Z u t f e n , te 2 uren, ten raadhuize: het verleggen van de uitmonding 
der Binnengracht naar de Viscbponrtliaven, met de daarhijhehoorende 
werken, tot uitbreiding der gasfabriek. Inl. hij den gemeentearchitect. 
Aanw. 6 Aug., tc 2 uren. 

Z a t e r d a g , 9 A u g . 
\eii/.cii, te 3 uren, door het best. der waterkeering van den cala-

miteusen jmlder Nieuwe-Neuzen, in het Nederlandsch Logement: het 
maken van werken tot verdediging van genoemden polder. Aanw. 2 
Aug., van 3—5 uren. 

N c h e v e n l n g e n : bet maken van een Kiirhaus met hotel, winkelgale
rijen en diverse werkzaamheden, vonr de Maatschappij «Zeebad Scheve-
nuigen." lnl. bij de architecten llenkenhatl' & Ebert, te Amsterdam en 
aan het terrein van den bouw. Aanw. 2 Aug.. tc 11 uren. 

M a a n d a g , l i A u g . 
K a m p e n , te 3 uren. door de Vereeniging voor de vinding enz. der 

middelen tot droogmaking van de Koekoek, in de Buitensociëteit: het 
maken van liet 9e perceel van de bedijking langs de Koekoek. Aanw. 
6 Aug., te 1 uur, uitgaande van den Papckop aan de Kockoeksteeg. 

W o e n s d a g , 1 3 A u g . 
' s - H a g e , te 11 uren, door het ministerie van watei-st. enz.: lo. het 

inrichten van ccne aan het Rijk behoorende woning nabij de iti-aau-
houw-zijnile draaibrug over den Vaartsche-Rijn te Jutfaas tot woning 
voor een brugwachter en -knecht. Raming ƒ 2035: 2o. het bouwen van 
ccne pontwacliterewnning bij Vreeswijk. Raining ƒ 4360. lui. bij den 
hoofdingenieur Wellan en den ingenieur Kemper, beiden te Utrecht. 
Aanw. 6 Aug. 

' s - H a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat o n s : d e Uit
vin-ring van eenige werken tot nortnaliseering van de Waal, onder 
Valburg, Ewijk en Ueuiiingen, tusschen de kitiitiicterraaieu 33 en 38. 
lnl. hij den hoofdingenieur Van der Toorn, tc 's-llage en bij den inge
nieur Stieneker. te Nijmegen. Aanw. 6 Aug. Raining ƒ 94.300. 

' s - H a g e , te 12 uren. door bet ministerie van waterst. enz., ten 
dienste der Staatsspoorwegen: lo. het leggen van spoorbanen en wis
sels en het maken van bijkomende werken op het Ccntraal-personen-
station tc Amsterdam, ten behoeve van den s|ioorweg Nieuwediep— 
Amsterdam. Raming ƒ 49,200 ; Bo. bet leveren van beslagen eiken 
wisselbout, op bet Centraal-porsonenstatiiin te Amsterdam, ten behoeve 
van den spoorweg Nieuweiiiep—Amsteidain. Raming ƒ 8325 ; 3o. het 

maken, ieveren en opstellen van ccne draaischijf van 13.50 M. middellijn 
op het Ccntraal-perso'iensUition te Amsterdam, ten behoeve van den 
spoorweg Nieuwediep—Amsterdam. Raming / 9000 ; 4o. het maken en 
leveren van wissels en tangbewegingen op net Ccntraal-personenstation 
te Amsterdam, ten behoeve van den spoorweg Nieuwediep—Amsterdam. 
Raming ƒ 45,200. lnl. bij den eerstaanwezend-ingenieur bij de Staats
spoorwegen te Amsterdam. Aanw. van alle werken 6 en 7 Aug., te 
11 uren. 

V r l l d a g , I S A u g . 
Uiendeern, te 12 uren. door burg. en weth.: het bouwen van eene 

openbare school toet 2 lokalen voor 100 kinderen, met den aanbouw 
van ccne nnderwijzerswoiiing. lnl. bij den architect C. van Weerden, 
te Tiel. Aanw. te 10'/» uren. 

' s - H a g e . te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz., ten 
behoeve der Rijkstelegraaf: het herstellen cn verbeteren van Rijkstele-
gi-aallijtien in de afdeeling Groningen. Raming ƒ 1175. 

/u i t en , door burg. en weth.: het maken, leveren en stellen van 
ccn gegoten-ijzeren gashouderkuip met gashouder en paalfundeering 
met toebehooren, op een terrein nabij de gasfabriek, aldaar. 

V r i j d a g . 22 A u g . 
Z w o l l e , te 12 uren, door bet ministerie van waterstaat enz., aan het 

gebouw van bet prov. Iiest: het uitvoeren van vernieuwingen ten be
hoeve van de instandhouding van de kei- en klinkerbestratingen op 
verschillende Rijkswegen in de provincie Overijsel. Inl. bij den ingenieur 
Loke, tc Zwolle. Aanw. 14 en 16 Aug. Raming / 21.340. 

Z w o l l e , te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het verhoogen van den Rijkssti-aatweg van 
Deventer naar Zwolle, nabij Nieuw-Rande, in Overijsel. Inl. bit den 
ingenieur Loke, te Zwolle. Aanw. 14 en 15 Aug. Raming ƒ 3800. 

O p l a t e r l e b e p a l e n d a t u m . 
B o l s w a r d , door dc commissie van beheer over den kunstweg 

llolsward—llarlingen: het gedeeltelijk vernieuwen van de brug over de 
Bolswarder—Harlingervaart tusschen Kimswerd en llarlingen, net dem
pen van een sloot in het dorp Kimswerd en het maken van een stek 
met dam, enz. Bestekken verkrijgbaar bij den opzichter J. vanReenen, 
te Arum. 

D E O P M E R K E R . 

A F L O O P 
V A N 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Botterdam. 12 Juli: lo. bet onderhoud van 

dc kunstwerken van den Prins-Alexanderpoldcr; 
ingek. 4 bilj., als: 
P. v. Linscboten, Kralingen, f 2988 
C. Buijs, Kapelle a/d. Usel, » 2649 
Gebr. J. en D. Lockhorst, Kralingen, » 2446.16 
W. J. v. Dordt, idem » 2440 

2o. het onderhoud der aarde- en rijswerken; 
ingekomen 4 bilj., als: 
A. G. Buijs, tc Kralingen, / 2159 
W. 'tlloon, » Alblasscrdam, « 1 8 0 3 
F. Verzeijden, a Kralingen, » 1750 
W. Lohe, II idem » 1655 

Z e e l a n d , 17 Juli: lo. het verbouwen der 
onderwijzerswoning tc Oventje, onder beheer 
van don architect J. Frankofort; ingekomen 2 
bilj., als: 
J. v. Hcrkel, tc Schaik, ƒ 2658.90 
G. v. Heikel, » Uden, « 2473 

2o. idem der onderwijzerswoning te Zeeland; 
ingekomen 3 bilj., als: 
G. v. Berkel, te Uden, f 949.74 
J. v. Berkel, » Schaik, a 829.60 
J. hamers, » Zeeland, » 783 

V e e n d a m , 18 Juli: bet afbreken van de 
bestaande- cn het houwen van eene nieuwe 
school aan den Middelweg; ingek. 5 bilj., als: 

! Noordbrook, / 5759 
n Stadskanaal » 5669 
» Hoogezand, » 5592 
« Stadskanaal. » 5555 
i> Oostwold, » 5390 

H. Waslander, 
J. Pranger, 
J. E . Wolrich. 
P. Lnitjens, 
G. Hcikens, 
gegund. 

L e e u w a r d e n , 18 Juli: bet bouwen van een 
boeronliuiziiig op de zathc in gebruik bij K. J. 
Lienstra te Wiewerd, onder beheer van den 
architect W. C. de Groot; ingek. 20 bilj., als: 
D. Oosterbaan, Teerns, ƒ 13,270 
E. L. llieinstra. Halluin, » 12,775 
D. Walda, Kollum, » 12,600 
P. M. Boonstra, Menaldum, » 11,900 
T. .1. Rolsma, Berlikum, » 11,770 
G. Lanting, Deersum, a 11,695 
K. J. v. d. Schaaf, Terliorae, » 11,660 
H. T. Bicsma, Bozum, » 11,485 
Y. Timmenga, Ytens, » 11,420 
B. II. Kainpstra, Beers, a 11,300 
P. R. Jongema, Oosterend, » 11,199 
J. R. Jaustna, Hallam. » 11,165 
W. T. Nauta, Hijlaard, a 11,160 
T. D. Gaastra, Britswerd, » 10,844 
M. v. d. Molen, Buitenpost, » 10,673 
M. J. Schotanus, Ikiksuin, ii 10,540 
R. Jonkers, Oostcrlittens, » 10.314 
J. S. v. d. Steeg, Hardegarijp, i> 10.279 
A. T. Boomsma, Oostcrlittens. » 10,089 
J. II. Bos, Twijzel, a 9,721 
gegund. 

M l d d e l h u r g , 18 Juli: liet leveren en storten 
van steen tot voortzetting van dc oeververdedi
ging vobr Neuzen, en het verrichten van eenige 
werken ten behoeve van het Nederlandsch ge
deelte van het kanaal voor Neuzen; ingekomen 
6 hilj.. als: 
I. v. Male Dz., te Breskens, ƒ 22,748 
II. Hage, II Middelburg, » 22,700 
L. F. Willems, » Sclzacte, a 21,000 
J. Tollenaar, » Neuzen, » 20,990 
A. dc Jong, » idem » 20,325 
C. v. d. Hooft, a idem » 20,300 

1»urinerend, 18 Juli: het verrichten van 
eenige dempings-, bestratings- en rioleerings-
werken, in 3 perceelen: 

perc. 1, het demjien van de gracht langs het 
Nieiiwland; aangenomen door G. Honijk, tc 
Piirinerend, voor 16,179; 

perc. 2, het leggen van afwateritigslntizen in 
de Westersteeg; aangenomen door A. Kros, te 
Haarlem, voor ƒ 794; 

perc. 3, bet verbroeden van bet pad naar 
Jisp; aangenomen door Jb. Nieuwstad, te Beets, 
voor ƒ 999. 

Dein, 18 Juli: lo. het verzwaren en op 
minstens 20 M. kruinsbreedte brengen van 2 
vakken duinroep of zeewering van Delland; 
minste inschr. waren A. Volker Lz., te Sliedrecht 
en P. A. Hos, te Gorichem, voor ƒ 45,920. 

2o. idem idem van 2 andere gedeelten duin-
reep; minste inschr. was Th. Kleijn, te Sliedrecht, 
voor ƒ 1993. 

Zul ren, 19 Juli: het maken der gebouwen, 
benevens mecsterknechtsweniug en verdere wer
ken ten dienste der broodfabriek, onder beheer 
van de architecten .1. ten Zijtbolf, te Deventer 
on J. Uiterwijk Wz., tc Zutfen; ingekomen 13 
bilj., als: 

H. Mouw, te Apeldoorn, f 18,379 
H. v. d. Wocrt, » Deventer, » 18.100 
J. Wittcvecn, » idem » 17,970 
G. J. Boezewinkel, » Brommen, » 17,860 
H. W. Douwcs, » Zutfen, » 17,250 
G. Boerstoel, a Brummen, i> 17,160 
Gebr. Landeweert, » Zutfen, » 17,031 
J. A. Garvelink, » idem » 16,800 
J. Zandvoort, » Deventer, » 16,625 
Wed. J . C. Carmiggelt, II Brummen, » 16,420 
A. J . Uiterwijk, a Zutfen, » 16,367 
(.'. Revelman, a idem » 16,189 
Firma G. J. Carmig

gelt & Zn., » Brummen, » 16,039 
gegund. 

« P l i r r d o e a . 19 Juli: lo. liet verrichten van 
vernieuwingen enz. in de gemeenteschool; ingek. 
7 bilj., als: 
R. de Boer, te Medemhlik, f 2150 
G. Dammes, a Twisk, » 2059 
,1. Abcln, II Medemhlik, » 1998 
II. Kenter, » idem » 1930 
F. Ricsebos, » idem ii 1798 
A. v. Asselt, ii Opperdoes, » 1797 
P. Wit, » Twisk, » 1686 

2o. liet veranderen, verbouwen en bijleveren 
van 48 schoolbanken; ingok. 5 hilj., als: 
D. Stam, te Opperdoes, ƒ 375 
G. Dammes, » Twisk, » 340 
A. v. Asselt, ii Opperdoes, » 263.24 
II. Kenter, » Medemhlik, » 250 
F . Ricsebos, » idem » 229 
beide gegund. 

K a m p e n , 19 Juli: het vernieuwen cn her-
stollen van de Revelsluis in de bedijking van 
Drenten; ingek. 8 bilj., als: 
J. S. v. Engbrink, te Kampen, ƒ 3267 
C. .1. v. Dijk, » Gencmuiden, » 2692 
II. Kroeze, » Oosterwolde, n 2316 
II. v. Werven, » Brunnepe. i 1869 
C. Visscher, » Kampen, a 1788 
D. Zwanepol, a idem » 1770 
11. v. Winsum, ii Brunnepe, » 1660 
L . v. Werven, a idem » 1575 
gegund. 

M a a s t r i c h t , 21 Juli: het bouwen van een 
riool onder den nieuwen toegangsweg naar het 
station, ter lengte van 260 M.; minste inschr. 
was Stevens, te Maastricht, voor f 3981. 

B e e k , 21 Juli: hot bouwen van een raadhuis, 
onder beheer van den architect C. A. van Lith; 
ingekomen 8 bilj., als: 
G. v. Dinther, te Osch, ƒ 3375 
J. Kloppert, a Grave, a 3290 
P. Duzé, » Tilburg, » 3280 
H. v. Kuppenveld. » Reek, » 3247 
J. v. Borkel, a Schaik, a 3226 
J. Peeters, a Grave, » 3049 
H. v. Mil, a Uden, a 2998 
H. R. Hendriks, » Osch, a 2940 

A m s t e r d a m , 21 Juli: lo. het maken vaneen 
gebouw voor algemeenen dienst, op den kop 
van de Handelskade; ingekomen 12 oilj., als: 

.1. P. Rieken en Becker, f 293,000 
H. C. Dorlas, » 272,989 
P. S. Reinierse, a 273,000 
D. Ziiiderhock, » 269,390 
Cruijll' cn Schouten, » 259,896 
B. v Buuren, » 252,800 
II. R. Hendriks, Osch, » 248,830 
L . Vlasman, » 246,250 
M. A. S. Taverne, 's-Hage, » 233,300 
W. Voskuijl. » 232.000 
T. K. Ozinga. » 219,380 
A. Vos Rz., » 212.200 

2o. bet graven van een kanaal door den Stads
en Godsliuispolder; minste inschr. was C. Ooms 
Jz., tc AmmerstDl. voor f 20,741. 

' a - l l a g r . 21 Juli: de rioleering van de Paleis-
en de Amaliastraat; ingek. 9 bilj., als: 
P. Kraaijenveld, te 's-llage, / 7160 
G. Keij, » Rotterdam, » 6500 
A. de Kant, a Papendrecht, » 6358 
L. Tromp, » 's-llage, » 6180 
C. Wijhrandts ft Co.. » idem a 6050 
Th lloogendoorii, » idem a 5657 
.1. de llruijti, a idem » 51164 
II. Jongenburgei, » Waddinksveen.» 5640 
II. Rombotits. » 's-Hage, a 5447 

A m s t e r d a m , 21 Juli: bet maken van een 
waterreservoirgelHiuw, den onderbouw van 2 
.waterkranen met opstellen van den bovenbouw, 
en eene waterleiding met bijliehooronde wer
ken, op het stationsemplacement Barneveld: 
ingek. 5 bilj., als: 
J. v. d. Berg, te Amersfoort, ƒ 5790 
J. G. v. d. Geest, a idem » 5750 
II. Mouw, h Apeldoorn. a 5694 
J. v. d. Braak, » idem a 6554 
,1, Fubren, » Hilversum, a 3890 

L e e u w a r d e n , 22 Juli: bet opruimen van 
ondiepten uit eenige kanalen en vaarwaters. 

in onderhoud cn beheer bij de provincie Fries
land, in 5 perceelen; minste inschr. waren: 

perc. 1. Zuiderstadsgracht te Leeuwarden, 
over 300 M', H. II. Smits, te Harlingen, voor 
ƒ 1289; 

perc. 2, Westcrstadsgractit, over 530 M', al
daar, dezelfde, voor J 1249; 

perc. 3, Bolswarder-Workumer trekvaart, over 
1050 Ml, dezelfde, voor ƒ 1789; 

| K T C . 4. vaarwater van Heeg naar Staveren, 
over 750 M', F. B. Strak, te Oudemirdum, voor 
/ 1848; 

perc. 5, poldervaart van bet 6c en 7c Veen
district, over 190 M', H. II. Huisman, te Ylst, 
voor ƒ 188. 

U t r e c h t , 22 Juli: Bestek no. 404, het maken 
van een reservoirgelwiuw en het verhoogen van 
den bak in bet bestaande reservoirgebouw op 
het station Eindhoven; ingekomen 7 bilj., als: 
J. Latidy, 
L. de Rooy, 
M. Hezcmans, 
A. Willaert, 
P. Rijnders, 
W. II. Hoorns, 
.1. Billen, 

A r n h e m , 22 Juli 

te Sittard, ƒ 7900 
a Tilburg. » 7886 
» Eindhoven, a 7724 
a Bokstel, a 7700 
a Valkensweerd, » 7680 
» Eindhoven, » 7640 
a Grave, » 7100 
: het verbouwen van een 

rcoel op de markt te Arnhem, voor Gebr. 
lïesselink & Co., onder beheer van den architect 
D. Geüsbeek Molenaar: ingek. 3 hilj., als: 

J. Rikken, ƒ 998!) 
A. v. Raaien. » 8918 
Joh. v. Toll, > 8743 

in beraad gehouden. 
' s - l l a g e . 23 Juli: lo. het maken van gebou

wen cn verdere inrichtingen, benevens het 
leggen van sporen en wissels, tot uitbreiding 
van bet station Dordrecht (spoorweg Dordrecht— 
Eist); ingekomen28 bilj., als: 
E. M. Rood. Groningen, / 154.000 
A. Terwindt, Westpanncrden. » 143,425 
P. II. Yerstovnen. Oosterwijk, » 141.520 
J. W, Slechtïiem, Breda, a 139,400 
.1. Laudv, Sittard, » 138,000 
G. W. v. Hczewijk, Heumen en C. A. 

v. Lith. Grave, a 137.900 
J. v. Groenendael, 's-llage, a 137.590 
L. de Rooy-, Tilburg, a 136,600 
M. L. v. Spanje en C. Mcijers, 's-Hage, a 136.348 
A. Vos Ileijei-sz.. Amsterdam, a 135.000 
J. N. Gruyters en J. de Leeuw. 

's-Bosch, » 134.993 
J. J. v. Sluisdam, Dordrecht. » 132.700 
.1. Ilillen, Grave, « 132,000 
.1. Sehaafsma, Breda, a 132,000 
j . Schoenmeijer en A. Kos-Koolhaalder. 

Rotterdam. » 131,283 
P. Duinker. Helder, » 180,311 
C. de Jtmgh. Made, » 130.000 
A. v. d. Meer. llarlingen. » 129.500 
J. v. Buik, Oosterbeek en W. Wissing, 

VVestcrvoort, » 129.455 
C. D. Klevn, Raamsdonk. a 128,500 
A. du Vijii, Dordrecht, » 127,776 
D. v. d. Tas, Cbarloos, » 127,300 
J. v. d. Vlugt Jr., Dordrecht, » 126.975 
.1. Koov, Amsterdam. » 126.200 
A. Voordendag Az... Dordrecht, » 126,000 
.1. Visser Gz., Papendrecht, » 125,850 
H. Degens Jr., Dordrecht, » 121.443 
J. Smit VIL Slikkerveer, » 119.600 

2o. hot ophoogen van bet stationsterrein en 
het maken van cone s|»«irwegbaven met hijbe-
lioorendc werken te Enklliiizen (spoorweg Zaan
streek—Enkhilizcn: ingek. 10 bilj., als: 
E. M. Rood. Groningen. f 682.000 
J. Hilloii. Grave, a 529,900 
J. Monster Jr., Puttershoek, a 527,000 
W. J. Vermaas, Rotterdam, » 509000 
C. v. d. Plas en J. v. d. Plas, 

Hardinksveld, » 497.616 
L. Brand Dz.. Giesendam en P. P. 

Seret. Sliedrecht, » 488.278 
I). A. Wiegerink. Groenloo cn F. E. 

Terwindt, Pannerden. » 485.3-10 
H. T. Wiegerink, Giwnloo cn X. v. 

Haaien, Geertruideiiherg. a 459,300 
G. A. v. Hatteni. Sliedrecht en G. 

Goedhart. Dordrecht, » 457,000 
D. Volker. Dordrecht a 466,000 

Irrarke. 22 Juli: bet verdoelen van school I 
in drie lokalen inplaats van twee; ingekomen 
3 bilj., als: 
W. Goeman. te Ierseke, ƒ 595 
Van der Willigen, » idem » 485 
Van der Jagt. » idem » 463 
gegund 

B o t t e r d a m , 23 Juli: het houwen van een 
entrepot, een paardenstal en elf bovenwoningen, 
voor de firma M. P. Pollen & Zn., te Rotterdam, 
onder beheer van de civiel-ingenieurs Syinons ,fc 
lluijgen: ingek. 6 bilj., als: 



D E O P M E R K E R . 

/ 2 4 , 4 » 0 
» 24,300 
. 23,200 
i> 22,500 

22,325 
20,975 

C. J . v.Tusscnbroek, te Rotterdam 
P. Bleyenburg, > idem 
A. G . Sondermeijer, > idem 
A. v. d. Spiegel, » idem 
G. J. v. Heek & Co., t Delft, 
B. Hooijkaas, » Rotterdam, 

M. A n n , . p a r o c h i e . 23 Juli: het bevloeren 
van een gedeelte zeedijk groot 16,000 M», voor 
het waterschap Het Nieuw Bildt; ingekomen 4 
bib., als: 
L. v. d. Meulen, te Minnertsga, ƒ 6680 
A. J . v. d. Mcij, > Berlikum, » 6100 
F. Schaafsma, » Harlingen, » 6270 
Th. Kingma, » Oudebiltzijl, » 5180 
gegund. 

Een lager briefje, niet voldoende ingericht, 
volgens ü 435 der A. V., kon om die reden niet 
in aanmerking komen. 

Zwolle, 23 Juli: het leveren van gordijnen 
voor de school in de Celestraat; ingekomen 6 
bilj., als: 
A. Woelderink, te Zwolle, ƒ 275 
H. Kolkman, n idem » 199.90 
L. Dorgelo, • idem • 196.50 
G. J. Flik, » idem » 180 
J . Albrecht, ,, idem » 150 
de gunning is aangehouden. 

Groningen, 23 Juli: het bouwen van eene 
worstenfahriek, voor E. Noack, onder leiding van 
den architect N. W. Lit; ingek. 18 bilj., als: 

D. Dooijes, 
D. Edzards, 

bih., 
ƒ 9987 
>i 9840 
» 9836 
» 9740 
i 9485 
» 9360 
9 9354 
> 9310 
• 9185 
» 8951 
•i 8941 
» 8786 

B. de Jong, 
A. Steendam, 
E. Berkenbosch, 
H. Scheltcns, 
T. ï . Jelsma, 
D. Jansen, 
H. de Haan, 
A. Sehreuder, 
J. Hidings, 
J. Ilaupt, 
E. W. Wietsema, » 8693 
Ph. Hendriks, » 8666 
J. Pijkstra, Bergum, » 8666 
D. S. Diddens, » S650 
H. Janssen, » 8530 
E. Peters, » 8447 

_ gegund. 
's-Hage, 23 Juli: het bouwen en leveren van 

2 loodsschoeners aan het departement van Marine; 
minste inschr. was P. Smit Jr., te Slikkerveer, 
voor ƒ 61,600. 

U t r e c h t , 23 Juli: het bouwen van een 
fabrieksgebouw, onder beheer van den bouw
kundige D. Kruijf; ingek. 18 bilj., als: 
G. K u n n e . te Utrecht, 
I. de Kruiff, » idem 
A. J. Gronert, » idem 
P. v. d. Linden, » idem 
D. M. de Leur, » idem 
J . J. Reijnders, » idem 
J. II. de Boi-st, » idem 
J . Krap, > idem 
B. J. v. Baaren, » idem 
A. J. Donk, idem 
C. v. Zeeland, » idem 
W , C. VVeidner, » idem 
K. J. Ruyscb v. Dugteren, » idem 
G. Beemer, » idem 
II. M. de Koir, » idem 
J . II. de Vos, * idem 
J. M. Wolft", » idem 
F. W. v. d. Heuvel, » idem 

Gegund aan J. M. Wollf. 
H u l k . 24 Juli: het verhouwen van het lokaal 

der openbare school, aldaar, onder beheer van 
den architect H. A. Achterbergh; ingekomen 6 
bilj., als: 
M. Verstralen, tc Bergen, 
I. V e r l i n k , » Kessel, 
J. Laarakkers, » Linden, 
G. Rcijntjes. ii Nijmegen, 
G. v. ,1. Berg. » Knik, 
II. Dekkers, » idem 

Het werk is gegund aan G. v. d. 
Knik, voor { 1125. 

Arnhem, 24 Juli: de levering der in den 
aanstaanden winter benoodigde brandstollen aan 
de gemeente; ingek. 9 bilj., waarvan éiin van 
onwaarde uls: 

perc. 1 perc. 2 perc. 3 perc. 4 
G. Bongers, / 0.62 /' 0.70 f 0.60 
J . P. Bax, 0.68 
P. Riemer & Zn., 0.69 0.63 ƒ 0.96 0.66 

Alles gegund. 
Rotterdam, 25 Juli: het lood-, zink- en 

koperwerk voor den in-aanbouw-zijnden nieuwen 
schouwburg; ingek. 8 bilj., als: 
Henri Cuijbts, tc Rotterdam, / 17,820 
A. K. Weesie, » Schiedam, » 16,648 
C. Muis, » idem 9 16,592 

ƒ 10,383 
> 7,643 
> 7.085 
» 6,993 
» 6,953 
ii 6,935 
ii 6,807 
» 6,666 
'i 6,640 
» 6,597 
» 6,676 
•I 6.561 
» 6,527 
> 6,527 
» 6,478 
II 6,400 

6,239 
» 5,900 

/ 1612 
• 1362 
» 1342 
ii 1285 
» 1125 
» 945 

Berg, te 

II. Koning, 
C. L . Poortenaar, 
F. W. Braat, 
E. H. Versteeg, 
A. Lestrade, 

te Haarlem, 
» Amsterdam, 
> Delft, 
» Rotterdam, 
» Arnhem, 

ƒ 14,800 
> 14,500 
» 12,698 
» 11,698 
i> 10,890 

B I J V O E G S E L 

D E O P M E E K E E 
van Z A T E R D A G 2 AUGUSTUS 1884. 

A A N K O N D I G I N G E N 
V A N 

A A N B E S T E D I N G E N . 
M a a n d a g , 4 A u g . 

B e r g e n - e p - Z o e m , te l i uren, door J. C. dc Groot, in Dc Vier 
Winden: het bouwen vnn een pakhuis eu machinale koffiebranderij, 
met bijlevering der materialen. In), bij den architect C, 1*. van Genk, 
aldaar. 

N t . - r ' l l i p a l a n d , te 1L uren, door het best. van de Anna-Jacoha- cn 
Willompolders: lo. het maken van 350 M* steenglooiing van bazalt-
steen, van zuilen lang 25—35 gem. 30 cM.. dik 17—25 Rem, 21 cM., 
met de levering der bouwstoffen; 2o. bet maken of aanbrengen van 
150 str. M. hooge berm aan de noordoostzijde van den havendam; 3o. 
het verbroeden en verdiepen van 1000 str. M. bermsloot, volgens aan te 
wijzen plaatsen. 

A r n h e m , te l l ! / i uren. door de architeten Van Gendt & Nieraad, 
in het Centraalgehonw: bet wedempbouwon van 2 onder- cn 2 boven
woningen, onlangs gedeeltelijk uitgebrand, aan de Vischsteeg nabij de 
Wielakkersteeg, aldaar. 

Aii .Mterd . im, te 12 uren, door burg. en weth.: de levering van 
turf, vereischt voor de gemeenteadministratie en de kantoren van de 
publieke werken der gemeente. 

A n t w e r p e n , te 12 uren, door burgemeester en schepenen: het 
bouwen van een nieuw museum TOOT Schoone Kunsten, met aanhoorig-
heden, op do Place du People. Raming francs 1,980,212.71. Biljetten 
inzenden 3 Aug. up het stadhuis. 

A m s t e r d a m , te 1 uur, door het ministerie van koloniën, in het 
gebouw Tot Nut van 't Algemeen: de levering van verschillende benoo-
digdheden, in 23 pereeelen. 

N l e u w e p e k e l a , door den burgemeester K. E. Dik: de levering van 
50 a 100 mille eerste soort Waalsteen-straatkhnkcr, franco op den wal 
te Nieuwepckela. 

I I l i i M . i i £ , .% A u g . 
O * * t e r w i j k , te 11 uren, door burg. en weth.: het vergrooten der 

oponbare school, met hijlevering van materialen en eenig schoolameu-
blement. Inl. bij II. Willems, aldaar. Aanw. 4 Aug., tc 2 uren. 

M i j k - E w l j k , te 12 uren, door kerkvoogden der ïlorv. gemeente, bij 
W. Breunisscn: het doen van eenige vernieuwingen en heistellingen 
aan de kerk, den toren en liet ameublement te Slijk-Ewijk, met bij-
levering der materialen. Inl. bij deu bouwkundige G. J. van Hurk, te 
Eist. Aanw. van 9—12 uren. 

B r e s k e n * : te 2 uren, door het best. der waterkeering van het cala
miteuse waterschap Oud-en-Jong-Breskens, in de Directiekeet: het her
stel, de vernieuwing en hot onderhoud tot en en rnet 30 April '85, van 
de aarde-, kram-, rijs-, steenglooiing- en paalwerken aan de water
keering van het waterschap (Herbesteding.) 

P e l x e , te 4 uren, door tien aannemer van den weg iï. Zijdses, bij 
den kastelein J. Faber: het bouwen van 2 tolhuizen, benevens het 
arbeidsloon van 4 bruggen en 3 duikers, ten behoeve van den straatweg 
Groningen—Peize. Aanw. op het werk. 

L e m m e r , bij den voorzitter van het best. van den Veenpolder van 
Echten: dc levering van 150,000 KG. gezeefde Engelsche steenkolen. 
Bilj. in/enden uiterlijk 4 Aug. 

R o t t e r d a m , in het Timmerhuis: de levering van: lo. 10 ijzeren 
schee|)sboeieii, elk wegende ongeveer 1150 KG.; 2o. 10 ijzeren schroef-
ankers met kettingen voor idem; 3o. 2000 heipalen, lang 17—19M.;4o. 
314 M 3 fundeeringliout. 

W e e n s d a g , tt A u g . 
Vei h e l . te 12 uren, door de directie van den tramweg Vechel— 

Osch, in het Hotel-Van der Leeden: lo. het vergrooten der bestaande 
remise; 2o. het bouwen van een nieuw wachthuis. Inl. bij den ingenieur 
SilVert, te Veehei, café-Tivoli. 

B e r g e n (N.-H.). te 1 uur. door burg. en weth.: het veranderen van 
de bestaande school en het aanbouwen van 3 lokalen. Inl. bij den 
burgemeester en bij den architect Du Croix, te Alkmaar. 

L o c h e m . te 1 uur, in het logement van Bak: lo. het bouwen van 
eene boerenwoning op do Armhoede, bij Lochem; 2o. het buitenverl-
werk en het schoonmaakwerk van de Hemonstrantsche kerk, te Lochem. 
Inl. bij deu architect Bosch. 

Z u l l e n , te 4 uren, door I'. L. W. Petersen: het maken van eene 
winkelpui, winkelkasten en verdere werken in het perceel aan de 
Groen markt, vroeger bewoond door Cs. Stolp. Inl. bij den architect J . 
Uitorwijk Wz., aldaar. 

b a u w . bij den voorzitter van het best. van het watci-sehap De 
Groenedijk, 11. A. Jellesnia: het slatten van een gedeelte (p. m. 500 M.) 
en het schoonmaken van het andere deel der Oflinga wie rstor vaart, 
alsmede der Oudvaart, in 4 pereeelen. Bestek ligt bij T. Ligthart, te 
Oflingawier. Inl. bij den bouwkundige L. Reitsma, te Sijbrandaburen. 
Aanw. 4 Aug., te 10 uren, te beginnen bij Ligthart voornoemd. 

D a n d e r d a g , 7 A u g . 

H a a r l e m , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het planten van helm in do Rijks
duinen onder Schoorl. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem en bij 
den ingenieur Welckor, te Alkmaar. Raming ƒ 3000. 

A r n h e m , te 11 uren, diwir burg. en weth.: het bestraten van de 
Hofstraat. 

Z a a n d a m , te 1 uur. door burg. en weth.: het maken van een 
steeneu brug over de Dijksloot in het Dampad. Inl. bij den geineente-
architect J . van der Koogh. 

i, te 2 uren, aan het gebouw van het prov. best.: de levering 

van turf tot het drijven van 4 stoompomp werk tuigen langs het Noord-
willemskanaal in Drente. 

H a a r l e m , te '2'12 uren, in het gebouw van het prov. best.: het 
bouwen van eene desinfectieloods bij de ziekenbarakken te IJtnuidenen 
Hoek-van-Holland. Raming voor elk ƒ 2700. Inl. bij den Rijksbouw
kundige voor de gebouwen van ouderwijs enz., te 's-Hage en bij den 
hoofdopzichter K. de Roer Hz., te Leiden. 

V r i j d a g , H A u g . 
s - B o s r h , te 10'/. uren. door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: hot verlengen en van eene waterkeering 
voorzien van deu groiidduiker onder de Zuidwillemsvaart, gelegen nabij 
dijkpaal 116 M. l'.i R. onder de gemeente Den Dungeii. Inl. bij den 
hoofdingenieur in het 6o district, den arrondisscmontsiugeiiicur Keurenaer 
en den opzichter Wei-huizen, allen te 's-Bosch. Raming ƒ 10,000. 

L e l d e n , te 11 uren, iu het café-Eigenzorg: het bouwen van een 
hoerenhuis aan den Stationsweg, aldaar. Inl. bij den architect W. C. 
Mulder, aldaar. Aanw. 6 Aug., te 11 uren. 

\ e e n d a t n , te 11 uren, iu het gemeentehuis: het verbouwen en ver
grooten van de school te Zuidwending, en van de privaten van de school 
te Borgercoiupagnie. Aanw. 4 Aug., te 11 uren, tc beginnen bij de 
school te Zuidwending. 

B r e d a , te 11 uren, dooi- den eerstaanwezend-ingenieur, in Het Hof 
van Holland: het maken van regenbakken eu het wijzigen vau keukens, 
met daarmee in-verband—taande werkzaamheden bij- en iu kazerne-
gebouwen te Breda. Raming /' 10,500. 

A r n h e m , te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het geboow van het prov. best: het bouwen eener borgloods bij- en 
het verrichten van eenige vernieuwingen aan de gebouwen, beboerende 
tot bet Rijksveer te Zaltbommel. lui. bij deu hoofdingenieur en den 
ingenieur Van den Santheuvel, beiden te Arnhem, en bij deu opzichter 
De Vries, te Nijmegen. Raming / 2610. 

Z w o l l e , te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het wegruimen van een in de Zui
derzee, bij Schokland, gezonken vaartuig, nMarie Beiendina". 

D l e m e n , te 12 uren. door dijkgraaf en hoogheemraden van Zeeburg 
en Diemerdijk, in het Gemeenlandshuis: het verhoogen en verzwaren 
van den zeedijk. Aanw. 1 Aug., te 9 uren. Bilj. inzenden 7 Aug., bij 
den secretaris Mr. E. van Beusekora, te Loenen a,d. Vecht. Raming 
ƒ 114,830. 

N t a p p e M I J k , te 1 uur, door burg. en weth.: lo. het verbouwen en 
vergrooten van het bestaande schoolgebouw aan de Voorstraat niet de 
vernieuwing van het ameublement en met andere aanverwante werk
zaamheden, en het bouwen van eene nieuwe onderwijzerswoning, met 
hijlevering der materialen; 2o. het verrichten van eenige verbeteringen 
aan- en vernieuwing van het ameublement in de school te Paulus-
polder. Aanw. 2 Aug.. te 12 uren. 

Z u t f e n , te 2 uren, ten raadhuize: het verleggen van de uitmonding 
der Binnengracht naar do Visehpoorthaven, met de daarbijbehoorende 
werken, tot uitbreiding der gasfabriek. Inl. bij den geuieentearchitect. 
Aanw. 6 Aug., te 2 uren. 

A s t e n , te I uren, door burg. en weth.: het bouwen eener nieuwe 
school met onderwijzerswoning, met hijlevering der materialen, benevens 
het leveren en plaatsen van schoolbanken, borden enz. Inl. bij den 
bouwkundige .1. SV. van der Putten, te Helmond. Aanw. op het bouw
terrein te Ommel, op den dag der besteding, te 10 uren. 

O u d w o u d e , te 4 uren, bij II. Klaver: het bouwen eener Christelijke 
school eu onderwijzerswoning op de Trieinen, ouder Westergeest. Aanw 
4 Aug., te 10 uren. 

U r e t e r p , to 6 uren, bij E. Allershof: het aanbrengen van een nieuw 
dak op de kerk der Hervormde gemeente, aldaar. Bestek en teekening 
ter inzage bij J Keuning. Aanw. 6 Aug., te 10 uren. 

V i a n e n , ten kantore van den aannemer W. P. de Vries: delevering 
van 500,000 miskleurige klinkers Waal vorm en 1,000,000 miskleurig 
hardgrauw Waalvorm. 

Z a t e r d a g , 9 A u g . • 
Balsward, te 9'/» uren, door liet gei neen tebest. van Wonseradeel: 

het bouwen van een schoolgebouw voor 144 leerlingen te Ki nis werd. 
Aanw. 6 Aug., to S'/j uren. 

Delft, te 10 uren, iu het café De Fontein, voor rekening van A. B. 
C. van der Knaap: het bouwen van eene bouwmanswoning. veestalling 
en aanhooren. Inl. bij den bouwmeester G. van der Kaaden Gz., te 
Delft. Aanw. 5 Aug., te 10 uren. 

H * r - v a n - U e i r t , te 12 uren, in de Tent van het Agnetapark. door J . 
C. van Marken Jr.: het bouwen van 6 blokken, elk van 4 arbeiders
woningen, iu genoemd jiark. Inl. bij den civiel-en bouwkundig-ingenieur 
F. M. L. KerkholV, te Delft. 

V ' u / e i i , te 3 uren, door het best. der waterkeering van den cala-
miteusen polder Nieuwo-Netizen, in het Nederlandsch Logement: het 
maken van werken tot verdediging van genoemden polder. Aanw. 2 
Aug., van 3—5 uren. 

M c h e v e n l n g e n : het maken van een Kurhaus met hotel, winkelgale
rijen en diverse werkzaamheden, voor de Maatschappij «Zeebad Seheve-
ningen." Inl. bij de architecten Henkenhall' ft Ebert, te Amsterdam en 
aan het terrein van deu bouw. Aanw. 2 Aug., te 11 uren. 

H a a n d a g , t l A u g . 
G r o n i n g e n , te 123/*. uren, door burg. en weth.: het leggen van 

een riool met zinkputten iu de Pluimorsgang. 
R o t t e r d a m , te 2 uren, door den architect A. \V. van Dam: het 

bouwen eener brouwerij met stoomketel lom, Bestekken te verkrijgen 
bij den opzichter, achter de loodsen aan de Nassaukade, Fijenoord. Inl. 
bij genoemden architect, ('oolsingel, 53, te Rotterdam. 

H a m p e n , te 3 uren, door de Vereeniging voor de vinding enz. der 
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middelen tot droogmaking van de Koekoek, in de Imitonsoeioteit: het 
maken van liet 9e perceel van de bedijking langs de Koekoek. Aanw. 
fl Aug.. te 1 uur, uitgaande van den l'apokop aan de Koekoeksteeg. 

I l i n s d a g . 1 2 A u g . 
Z a e l r r t v o u d e , door liet kerkbest. der Nederl. Hervormde gemeente: 

liet verrichten van eenige werkzaamheden aan de kerk en pastorie, 
aldaar. Bestekken te verkrijgen hij A. Lokkerkerker. Aanw. 7 Aug., 
te 10 uren. 

W o e n s d a g , 1 3 A u g . 
' s - H a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: lo. het 

inrichten van eene aan het Kijk behoorende woning na hij de in-aan-
houw-zijnde draaibrug over den Vuartsche-Rijn te Jutlaas tot woning 
voor een brugwachter en -knecht. Raming /' 2035: 80. het houwen van 
eene pont wachters woning hij Vreeswijk, .taming ƒ 4860, Inl. hij den 
hoofdingenieur Wellan eu den ingenieur Kemper, heiden te Utrecht. 
Aanw. (i Aug. 

' s - l l a g e . te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz: de uit
voering van eenige werken tot nnrmalisooring van de Waal. onder 
Valburg, Ewijk en Beuiiiiigen, tusschen de kilometerraaien 33 en 38. 
Inl. hij den hoofdingenieur Van der Toorn, te 's-llage en hij den inge
nieur Stienoker. te Nijmegen. Aanw. fi Aug. Raming ƒ 94,300. 

' « - I I » g e , te 12 uren. door het ministerie van waterst. enz., ten 
dienste der Staatsspoorwegen: lo. het leggen van spoorbanen en wis
sels en het maken van bijkomende weiken op het Centraal-porsnnen-
station te Amsterdam, ten behoeve van den spoorweg Xiouwertion— 
Amsterdam. Itaming ƒ 49.200: 2o. het leveren van beslagen eiken 
•wisselhout, op het Centraal-personenstatinn te Amsterdam, ten behoeve 
van den spoorweg Nieuwediep—Anisteidam. Raming ƒ 8325; 3o. het 
maken, leveren en opstellen van eene di-aaisehijf van 13.50 M middellijn 
op het (.'entraal-perso'ienstation te Alnsterdam. ten behoeve van den 
spoorweg Nieuwediep—Alnsterdam. Itaming /' 9000: 4o het maken en 
leveren van wissels en tongbewegingeii op het (Yntraal-poi-sononstation 
te Alnsterdam, ten behoeve van den sjioorweg Nieuwediep—Amsterdam. 
Raming ƒ 45.200. hij «Ie erstaanwezend-ingenieiir bij de Staats 

van alle werken fi en 7 Aug., te spoorwegen te Amsterdam. Aanw. 
11 uren. 

nelftNliaven, te l uur, door burg. en weth.: het maken van een 
schoolgebouw voor uitgebreid lager ouderwijs voor jongens en meisjes, 
met onderwijzerswoning, op een terrein aan de Nieuwstraat. aldaar. Inl. 
bij den gemeetitearehiteet. Aanw. 9 Aug.. te 2 uren. ,„-J 

D o n d e r d a g . 1 4 A u g . 
A r n h e m , te 11 uren. door burg. en weth.: het bonwen van eene 

school voor openbaar lager onderwijs aan de Agnietenstraal. Aanw. 7 
Aug.. te 10 uren. •'•"•n 

H a r l i n g e n . te 1 uur, door burg. en weth.: het doen van belangrijke 
herstellingen aan de llavenbriig. Aanw. 11 Aug., te 11 uren. 

OnMvfloriie, te 2 uren, door- burg. en weth.: het bouwen eener 
school voor 240 kinderen. Inl. hij den architect L. van den Hoonaard, 
te Abbenhroek. Aanw. te 10 uren. 

Amsterdam, door deu architect W. Langhout Gz.: het houwen van 
12 woonhuizen enz., op een terrein aan de Grensstraat te Nieuwer-
amstel, hij de Woesperzijde. Aanw. 8 Aug., te 10 uren. 

Y r l | d a g , I " . A u g . 
K a p e l l e (Zeel.), te 11 uren, door het best. der waterkeering van den 

calamiteusen Willem-Annapolder, in het gemeentehuis: het herstel, de 
vernieuwing en het onderhond, tot 30 April '85, van de aarde-, kram-, 
rijs- en steenglooiingwerken aan de waterkeering van dien polder. Aanw. 
8 en i l Aug., te 10 uren. samenkomst aan de woning van den water
bouwkundig-ambtenaar te Itiezelinge. 

IJzrndoorn. te 12 uren. door burg. en weth.: het houwen van eene 
openbare school met 2 lokalen voor 100 kinderen, met den aanbouw 
van eene onderwijzorswoning. Inl. hij den architect C. van Weerden, 
te Tiel. Aanw. te lO'/j uren. 

' s - H a g e , te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz., ten 
behoeve der Rijkstelegraaf: het hei stellen en verbeteren van Rijkstele-
graaflijnen iu de afdeeling Groningen. Itaming ƒ 1175. 

M i d d e l b u r g , te l'/i nren, door burg. en weth.: het bekrammon van 
een gedeelte der weder/ijilseiie dijken van het afgesneden gedeelte der 
voormalige Middelburgsche haven. 

Zulten, door burg. en weth.: het maken, leveren en stellen van 
een gegoten-ijzeren gashouderkuip met gashouder en paalfundeering 
met toebehooren, op een terrein nabij de gasfabriek, aldaar. 

V r i j d a g , 2 2 A u g . 
Z w o l l e , te 12 nren, door het ministerie van waterstaat enz., aan het 

gebouw van het prov. best.: het uitvoeren van vernieuwingen ten be
hoeve ean de instandhouding van de kei- en klinkerbestratingen op 
verachillende Rijkswegen in de provincie Overijsel. Inl. hij den ingenieur 
Loke, te Zwolle. Aanw. 14 en 15 Aug. Raming ƒ 21.340. 

Z w o l l e , te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het verhoogen van den Rijksstraatweg van 
Deventer naar Zwolle, nabij Nieuw-Rande, in Overijsel. Inl. hij den 
ingenieur Loke, te Zwolle. Aanw. 14 en 15 Aug. Raming ƒ 3800. 

Arnhem, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van hot prov. best.: lo. het maken van eene beschoeiing langs 
de zuidzijde van den linker-voerdam en het uitdiepen van het veer-
havontje te Zalthommel. behoorende tot de werken aan het Rijksveer 
over de Waal te Zalthommel. Inl bij den hoofdingenieur en den inge
nieur Van den Santheuvel, heiden te Arnhem en bij den opzichter De 
Vries, te Nijmegen. Aanw. 15 Aug., van 10—1 uur. Raming ƒ 2400; 
2o. het verrichten van vernieuwingen aan de doorlaatbrug nabij Elden, 
in 's Rijks-grooten weg Arnhem—Nijmegen. Aanw. 9 Aug., van 10— 
12 uren'. Raming ƒ 10,740. 

' s - l l a g e , te 1 uur, door het ministerie van watei-staat enz.: het 
onderhouden en herstellen van het post-en-telograafgobouw te Amster
dam, van den dag der goedkeuring van de aanbesteding tot 31 Dec. 
'86. Inl. bij den Rijksbouwmeester in het 2e district, te 's-Hage en bij 
den opzichter C. D. Wijndels de Jongh, te Amsterdam. Aanw. 15 Aug., 
te 10 uren. Raming ƒ 8000. 

W o e n s d a g ) 1 0 N e p t . 
' s - l l a g e . te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., ten 

dienste der Staatsspoorwegen: het maken en stellen van de overkapping 
der sporen en perrons op liet middelgedeelte van het centraal personen-

I station te Amsterdam. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur bij de 
Staatsspoorwegen, te Amsterdam. Aanw. 2 en 3 Sept., te 11 uren. 
Raming 725,000. 

O p l a t e r t e b e p a l e n d a t u m . 
H o l * w a r d , door de commissie van beheer over den kunstweg 

lïolsward—Harlingen: het gedeeltelijk vernieuwen van de brug over de 
Bols warder—Har linger vaart tusschen Kimswerd en Harlingen, net dem
pen van een sloot in het dorp Kimswerd cn het maken van een stek 
met dam, enz. Bestekken vork rijg b;iar hij den opzichter J. van Reenen, 
te Arum. 

fiaastmeer: het bouwen van een nieuwen achtkanten windwater
molen, groot 15 M. vlucht, op een nieuw terrein aan de Brattesloot 
onder Gaastmcer. Inl. bij den mr. timmerman L. T. de Vries, 
te Heeg. 

A F L 0 0 T 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
U t r e c h t , 19 .lull: lo. hot levoron van 

Utrechtsehe on Waalstraatklinkere; ingekomen 
4 hilj., als: 

per mille 
G. v. d. Broeke, Utrecht, Utrechtsehe /' 15.49* 
L. II. Meijster, Zuilen, idem » 15.493 

J. Plomp,' idem idem » 13.90 
11. G. Bekkcr, Arnhem. Waalklinkors, » 14.78 

Ho. het maken van een kaaimuur en herstellen 
van twee vaste hruggen; ingek. 6 hilj., als: 
N, M. Liefland, tc Utrecht, J 5700 
P. Leenden, » idem » 5000 
G. Ileemer » idem » 4909 
E. Scheepbouwer, » idem » 4700 
C. Versteeg, „ Oosterhout, . 4727 
J. Krachten, » Utrecht, » 4075 

3o. onderhoudswerken aan stedelijke gebou
wen; ingok. 3 bilj., als: 
H. Vermeer, te Utrecht, /' 4240 
AV. v. Willigenburg, » idem » 4130 
P. v. Zutphen, » idem » 4100 
niet gegund. 

U t r e c h t , 26 Juli: herbesteding van de onder
houdswerken aan stedelijke gebouwen; ingek. 
7 bilj., als: 
J. Kran, te Utrecht, J 3840 
P. v. Zutphen, > idem » 3740 
G. Ueemor, . idem » 3697 
W. v. Willigenburg, » idem » 3628 
.1. v. Hossum, » idem » 3579 
II. do Ru, » idem » 2550 
J. \V. Kroon, B idem » 3448 
gegund. 

H a a r l e m . 26 Juli: het bouwen van eene 
school met den Bijbel voor 264 kinderen, met 
onderwijzorswoning, onder beheer van don 
architect A. van der Steur Jr.; ingekomen 19 
bilj., als: 
L. ' Kok, Umuiden, ƒ 24.500 
F. Rijke & Co., Amsterdam, » 22,800 
W. F. Minnen, Rotterdam. » 22,521.77 
J. P. Rieken en .1. Decker, Amsterdam,» 21.950 
J. Sjerp, Rotterdam, » 21,949 
J. C. v. Gijn en J. Kree, Weesp, » 20.900 
J. B. I.assebuit, Haarlem, » 20.650 
F. L. v. Velzen Jr., idem » 19,949 
T. Los, Leiden, » 19,184 
II. de Haan, Amsterdam, » 18,900 
J. S. v. Velthuijsen, Haarlem, » 18,795 
E. H. Hell en C. Kiisters, 

Amsterdam., » 18,500 
G. J. v. Hoek & Co., Delft, » 18,370 
J. A. Raasveldt Jr., Haarlem, » 17.800 
C. Elfers & Zn., idem » 17.500 
D. A. Brakenburg, idem » 17,262 
J. Pijkstra, Hergum, » 17.333 
B. Hagen, Haarlem, » 17,000 
J. Verkoren, Voorschoten, » 16,441 
gegund. 

L e e u w a r d e n , 26 Juli: hot verrichten van 
eenige verfwerken aan 6 gemeentcgebouwen, 13 
beweegbare bruggen, 17 vaste bruggen en 12 
Waterplaatsen, in 8 perceelen; gegund aan: 

K. Ozinga, te Leeuwarden: perc. 1 (hoofd
wacht), perc. 3 (huis no. 13 en 15 hoek Prins-
Hendrikstraat), rasp, voor f 162 en ƒ 118; 

H. Koolstra, tc Leeuwarden: perc. 2 (huisno. 
35 St-Jakohstraat), perc. 7 (17 vaste bruggen), 
resp. voor / 47 en ƒ 1 8 4 ; 

J. Westerhof, te Leeuwarden: perc. 4 (huis 
Doelestraat no. 1 en le gymnastieksohool), voor 
ƒ 52; 

H. Olttnans, te Leeuwarden: perc. 6 (18 be
weegbare bruggen), voor /' 409; 

H. Pinner, tc Leeuwarden: perc. 8 (42 water
plaatsen), voor J' 128. 

Perc. 8 (huis van den hoofdonderwijzer van 
gemeenteschool no. 9, in de Kalvergtóppe) is 
aangehouden. 

H o e k , 26 Juli: de gewone jaarlijksche onder-
houds- en vernieuwingswerken aan de zoe-
Werings- en oeververdedigingswerken van den 
Loveii-en-Willemskerkepoldor; ingekomen 4 bil-
lctten, als: 
B. Tholens, te Hoek, ƒ 2980 
Jac. Meertens, » idem » 2367 
J- de Bree Fz., » idem » 2367 
L. Koole, » Neuzen, » 2194 

T e r s c h e l l i n g , 26 Juli: het bouwen eener 
school te Westterschelling; gegund aan P. 
hieuwen, te Terschelling, voor / 13,877. 

N i j m e g e n , 28 Juli: de stichting van eene 
bewaarschool voor minvermogenden door het Dep. 
Nijmegen der Maatschappij Tot Nut van 't Alge-
Jneen, onder beheer van Jen architect D. Geys-
oeek Molenaar; ingek. 10 bilj., als: 

Gebr. v. Daalen, 
J. A. de Groot, 
G. J . de Groot, 
A. H. Verheij, 
W. Kropman, 
\V. Burgers, 
J . C. Grandjean, 
W. v. d. Roest, 
L. Lefering, 
J. U. Smits, 

te Arnhem, ƒ 14,743 
» St-Anna, » 12.661 
» idem • 12,660 
> Nijmegen, » 9,999 
» idem s 9,876 
» Uhhcrgcn, » 9.945 
. Nijmegen, » 9,400 
I idem » 8,798 
» idem » 8,779 

idem » 8.77' 
M a a s t r i c h t , 28 Juli: hot maken en leveren 

van meubelen, benoodigd voor het Rijksarchicl-
gobouw. aldaar; ingekomen 8 bilj., als: 
Mutsers, te 's-Hage, ƒ 2 1 0 0 
Stoltienberg, » Roermond, » 2090 
Luppen, » Limuiel, » 1881 
I larks, » 's-llagc, » 1800 
Rademaken, b (ieleen, » 1744 
Dikhout, » Maastricht, » 1698 
Cupid, » Margrate, i> 1618 
Vallas, » Maastricht, » 1610 

A m s t e r d a m , 28 Juli: hot leveren cn stellen 
van ilo vereisen te ijzerwerken met toebehooren 
voor do privaat-inrichtingen, volgens het Lier-
nurstelsol, in dc in-aanhouw-zijnde openbare 
lagere school 3e klasse voor meisjes in de Van-

Oldenbarnoveldstraat bij de le Hugo-de-Groot-
straat: ingekomen 5 bilj., als: 

A. Paans, ƒ 750 
P. Klep, » 721.19 
L. Kronnon, » 692.12 
Krom A Co., » 685 
F, Uincker, » 644 

ASM'II, 28 Juli: het houwen van con huis, 
waarin 2 woningen, voor II. Scheller, onder be
heer van don architect J . v. Houten; ingek. 8 
bilj., als: 

E. Lumbers, ƒ 1899 
A. Rakkert, » 1897 
II. Bennink, » 1783 
G. v. d. Grampel » 1764 
D. Neisingh, » 1640 
II. H. Wieling, » 1588 
G. II. Broekema, » 1524 
.i. 1'. Broekema, » 1335 
gegund 

O u d h e i e r l a n d , 2S Juli: de levering van 
steenkolen ten behoeve van het stoomgemaal In 
iloo polder dor gemeente; gegund aan A. 
Zellekens, te Delft, voor ƒ 0.47» nor III... en 
voor hot stoomgemaal in den polder NieÜW-
beierland, aan denzelfde, voor ƒ 0.42'' per HL. 

Utrecht, 29 Juli: Bi 
voor wissels en kruising' 
burg, in 5 perceelen: 

stok A K, hot levoron van eikenhouten dwarsliggers en van eikenhout 
n, ten behoeve van hot tweede spier tusschen Lunetten en Waarden-

perc. 1 perc 2 perc.3 perc. 4 perc. 5 

J. II. v. Hoogerwou, Bokstel, 
J. A. v. d. Eerden Wz., idom 
ll. 11. Clercx, idem 
J. 11. Groothuis, Denekamp, 
J. J. v. d. Eerden 1'/.., Bokstel, 
F. Clercx. idem 
W. Ilootlger, Wezel, 
A. Scho en Volkerij, Ochtrup, 
J. Nahuis, Groenloo, 

f 2.59 
' 21.375 

2.84 
21.600 
20.170 
20.580 
2.545 

ƒ 2.59 
20.700 
2.84 

21.525 
20.170 
21.275 
2.59 

21.483 

f 2.59 
21.300 
2.84 

21.800 
20.170 
21.275 
2.62 

ƒ 2.58 
17.687 
2.84 

16.810 
17.120 
2.64 

17.437 

ƒ 39.— 
44.70 

45.S0 
43.— 
38.45 

41.60 

H e l d e r , 29 Juli: het voltooien van hot fort 
op de Harscns; geene insehrijvere. 

K a a r d e n . 29 Juli: het 'bouwen van eene 
wachtorswoning in het fort Uitermeer; aange
nomen door J. C. van Gijn, tc Weesp, voor 
ƒ 3390. Raming ƒ 4000. 

W l j c , 29 Juli: het uitvoeren van verande
ringen en herstellingen, alsmede het geheel 
opverven van de onderwijzerswoning, aldaar; 
ingekomen 5 hilj., als: 
B. J. Baron, te Dalfsen, ƒ 1692.79 
G. J. Averdijk, » Wije, » 1600 
Jb. v. Enk, » idem » 1586 
G. Schuurman, » idem » 1584 
Bonthuis, » Zwolle, » 1322 
gegund. 

V c n l o o , 29 Juli: het uitbreiden en verbete
ren der kazerneering en stalling tc Vcnloo, onder 
hot beheer der Genie te Nijmegen. (Herbestc-
ding); ingek. 18 bilj., als: 
H. A. M. v. Boom, tc Venloo, f 58,500 
.1. L. Gilden, » Kessol, » 56,500 
L. v. Gaal, » Geldrop, » 56.479 
G. Straatman, » I.inne, i> 55,920 
J. Limpens, » Maastricht, » 55.850 
P. II. Creerners, » Maasbracht, » 65,758 
11. Peters, » Roermond, » 55,539 
P. Rijuders, » Valkensweerd, » 55.400 
,1. Tennissen, » Venloo, i> 54.172 
Q Laumans, * Tegelen, » 53,900 
G. Beckers, » Sittard, » 53,555 
J. M. v. Gasselt, » Venloo, » 52,987 
J. v Groenendael, » 's-Hage, » 52,980 
Raming •> 60.000 

U t r e c h t , 30 Juli: het afbreken van oude 
gebouwen, het bouwen van 12 woningen en eene 
kolfbaan, de verbouwing dor zaal, benevens de 
keuken (voor het Elooiongasthuis); 
hoogste inschr. W. A. G. Jansen, te Utrecht, 

voor 't geheel /' 28,800 
zonder de keuken » 26,800 

minste » F. v. Velzen, te Haarlem, 
voor 't geheel ƒ 17,249 
zonder de keuken » 16,449 

G r o n i n g e n , 30 Juli: het houwen van 8 be
huizingen buiten de voormalige Ebbingepoort tc 
Groningen voor F. A. van Dam, te lledum, onder 
beheer van de architecten K. & H. Iloekzcma; 
ingek. 7 bilj., als: 
D. Dalmolen, te Groningen, ƒ 5888 
A. Steendam, » idem » 5864 
D. Janssen. » idem » 5846 
II. J. Meuge, » idem » 5710 
J. I beling, » idem » 6649 
E. W. Wietzerna, » idem » 6572 
J . de Vries, » idem » 6464 
gegund. 

H e i l . 30 Juli: do uitbreiding cn verbouwing 
van de openbare school; minste inschr. waren 
Gebr. Schroot, te Doil, voor /' 3840. 

I . o b i l . 30 Juli: het houwen van een villa 
voor II. II. Peters, aldaar, onder bolleer van den 
architect (i. II. Puhliekhuijsen; ingekomen 7 
bilj.. als: 
W. Jansen, Zovenaar, / 16,600 
W. ükkes, idem » 16,444 
J. G. Grandjean en Theunissen, Nijm., » 15,821 
G. Buskons, idem i 15,055 
J. Muskens. Herwen, » 14,999 
H. Verborg cn (i. Hoijere. Lobit, » 1:1.979 
B. L. Nicnian. idem ' » 13,540 

Gegund aan II. Verborg on G. Rcijers. 
M . - A n n a | i a r o r h i r , 30 Juli: lo. hot verfwerk 

aan het armhuis tc St.-Annaparochie; ingek. 7 
hilj.. als: 
A. Dijkstra. te Oiidobiltzijl. ƒ 348 
II. Koopinans, » St.-AlinU|>aroehie. » 313.70 
H. Sannes, u idem » 295 
P. Ilallema, » idem » 275 
G. Hoitsma, » St.-.laeohiparochie,» 249 
L. Duhoux, » L.-Vroiiwonpar., » 227 
C. Forwerda, » üudedijk, . 222 
gegund. 

2o. het verfwerk aan het weeshuis te L . -
Vrouwonparochie; ingek. 4 hilj., als: 
T. Tukstra, tc 'L.-Vrouwcnparochio, ƒ 170 
P. Ilallema, a St.-Annaparochie, » 160 
A. D. Dijkstra, » Oudehiltzijl, » 158 
I. . Duhoux, » L.-Vrouwenparocbic, n 117 
gegund. 

I l e l l r v o e t . l i i i s . 30 Juli: het maken vaneen 
ijzeren schipbrug voor de droge dokken, aldaar; 
minste inschr. was de Nedorlaliilscho Stoom
bootmaatschappij, tc Rotterdam, voor ƒ 24,000. 

' s - l l a g e , 30 Juli: het houwen eener arcade 
met koepol, bevattende 70 grafkelders, op de 
R. K. begraafplaats, onder beheer van den 
architect W. II. van Lieflandj ingekomen 29 
hilj.. als: 

Joh. Corn. Dircks. ƒ 40,492 
M. & R. Wijnekers, » 39,099 
B. Rombnut, » 39,232 
J . Roozenhurg, > 89,150 
Gebr. Schippers, » 39,000 
J . L. Wentel Jr., » 38,475 
W. T. v. d. Grijp, i 38,050 
A. Mussert, » 88,000 
Laurent Filips ,t Co., » 37,995 
W. P. Teeuwissen, > 37,890 
C. G. Pauptit » 37.860 
C. Wijhrandts, » 37,400 
W. Lamkamp, » 87.232 
M. L. Meijssen, » 37,200 
P. J . v. d. Lubben & Zn„ » 36,873 
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Gebr, Houtman, ƒ 36,249 
M. O. Haaksman, > 36,200 
T. Verhoer, . 36,900 
Gebr. AndreoU, » 35,716 
Th. ,1. Mirande, » 34,300 
Gebr. de Vos, i 83,830 
A. O. Paardokooper, » 33,715 
1. C. Pietenen, » 33,600 
J. du Bruin, » 32,n40 
hl L v. Spanje, i 32,410 
A. Nathcr en li. de Baan, ji 32,100 
H. de Baan, » 31,860 
J. v. Groenendael, i 31,795 
O. Meijers, » 31,689 

Mpankeren, 30 Juli: liet verhouwen van het 
koetshuis en het verrichten van eenige andere 
werken aan den huize He Boekhorst, aldaar, 
onder beheer van den architect M. K. Smit, te 
Dieren; ingekomen 8 bilj., als, 
G. Boerstoel, 
J . Steinvonrt, 
J. C. Cariniggelt, 
J. Maandag, 
A. i i . Schoonman, 
H. Steltenberg, 
L. Enklaar, 
J. de Witt, 
gegund. 

Buren, 30 Juli: het verrichten van eenige 
belangrijke reparaties aan het gemeentehuis 
en aan eenige arrncnwoniiigen, aldaar; ingek. 
3 bilj., als: 
Van Mmirik, te Huren, ƒ 1032 
Boeschoten, ii Wijk-bij-Duurstede, » 930 
Van Stuifen-

berg, . Buren, » 693.80 
gegund. 

/ u i l e n . 30 Juli: het houwen van 4 woningen 
voor J. t'. Nagel, onder beheer vnn den architect 
J. I'iterwijk Wz.; ingek. 14 bilj., als 
G. Boerstoel, te Brammen, 
J. Schut, ,i idem 
II, J. Pasman, » Zutfen, 
G. J. Boezcwinkei, » Brutuincn, 

Ie Hniinmcn, ƒ 1905 
» Dieren, I 1710 

Bi iu urnen, »» 1660 
» Dieren, » 1659 
* iilem n 1569 

idem o 1548 
• idem i 1537 

idem i 1486 

idem 
i Vie rakker, 
» Zutfen, 
» Vierukker, 
ii Zutfen. 
a idem 
» iduui 
,i Apeldoorn, 
II Zutfen, 
ii Drummen, 

ƒ 4003 
,i 3823 
» 3770 
I 3736 
I 8732 
I 3685 
II 3643 
., 3639 
II 3635 
» 3543 
i 3454 
» 3300 
II 3370 
ii 3343 

J. Altena, 
A. Mulderije. 
G. J. Grootcrs, 
H . Wessrlink, 
H. W. Douwes, 
R. v. d. Velden, 
II. I.angenherg, 
Blom en Eijbei"s, 
Abhink, 
F. B. J. Wigman, 
gegund. 

H- HUM-II , 31 Juli: het doen van vernieuwings-, 
herstelliiigs- en verfwerken aan de schoolge
bouwen voor lager onderwijs in dc Keizerstraat, 
in twee jierceelen: 

perc. 1, vernieuwings- en hei-stellingswerkcn; 
ingekomen 7 bilj., als: 
L. Frankeliirt. te 's-Bosch, ƒ 1346 
C. Janssen & Zn., » idem • 1264 
J. C. Schellekcns, » idem » 1137 
W. M. v. Hock urn, > idem «1117 
M. v. d. Boiiwhuijseii, » idem » 1100 
A. Beks & Zonen, . idem » 1080 
F. Hoenselaars, » idem » 1000 

perc. 2, verfwerken; ingekomen 8 hilj., als: 
J. Wiegman 
P. J . Chapel, 
P. J . Willemse, 
II. Verhees, 
J. C. de l.aat, 
J. C. 11. Dickmans, 
F. C. Dicker. 
F. H. v. Uilen, 

D i i K l h n v c n , 31 

tc 's-Bosch, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idein 
idem 

ƒ 678 
629 
616 
499 
498.70 
481 
449.96 
448 

Juli: het bouwen van een 
woonhuis voor ign. de Hues, onder beheer van 
den bouwkundige J. de Beer, tt: Tilburg; ingek. 
3 bilj. als: 
Abr. Bmigaerts, te Woensel, / 12,897 
M. v. Kemenade, > Gestel, . 12,885 
P. F. Duzée, » Tilburg, > 12,185 
gegund. 

• 
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A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
M a a n d a g , I f A u g . 

Veen woud en. te 10 uren, bij G. Tigler Wijbrandi: het afbreken 
v;iu eene voorbehuizing en het bouwen van eene huizing, schuur en 
lijtshuis tc lliaure. 

T i e l , te 10 uren, door den dijkstool van het polderdistrict Neder- 1 

betuwe, in De Nieuwe Hak, het onder Zandwijk op_den dijk leveren I 
van 200 M' grintzand. 

Leiden. te 12 uren. door burg. en weth.: het maken van eene 
schoeiing in de Heerensingelgraeht achter de Kleedenklopperij, tusschen | 
de R.-K. begraafplaats en de o p e n b a r e zwemplaats. 

G r a n i n g e n , tc uren, door burg. en weth.: het leggen van 
een riool met zinkputten iu de Pluimersgang. 

' • - H a g e , te 1 OUT, door burg. en weth.: lo. het bouwen van eene 
burgerschool le soort, met gymnastiokgebouw en onderwijzerswoning, 
aan de Falckstraat; 2o. het afbreken van 660 gebouw, noodig voor den 
aanleg eener straat van den Prinsessewal naar het Kerkplein. 

R o t t e r d a m , te 2 uren, door den architect A. \V. van Dam: bet 
bouwen eener brouwerij met stoomketelhuis. Bestekken te verkrijgen 
bij den opzichter, achter de loodsen aan do Nassaukade, Fijenoord. Inl. 
bij genoemden architect, Goolsingel, 53, te Rotterdam. 

A m s t e r d a m , te 3 uren, door de commissie van beheer en toezicht 
over de Gasthuizen, in liet Binnengasthuis: het bouwen van eene houten 
barak voor 40 kribben op een terrein bij het Buitengasthuis. Inl. bij 
den architect over het onderhoud der gasthuisgebouwen II. Leguyt, 
aldaar. 

R a m p e n , te 3 uren, door de Vereeniging voor de vinding enz. der 
middelen tot droogmaking van de Koekoek, in de Buitensociëteit: het 
maken van het 9e perceel van de bedijking langs de Koekoek. Aanw. 
6 Aug., te 1 uur, uitgaande van den rwafcop aan de Koekoeksteeg. 

G r o n i n g e n , 'savonds 8 uren, bij Vv. Rijkhnlt: het bouwen eener 
bovenverdieping op het perceel Y 1083 in de Lodewijk straat. Inl. bij 
den architect J. B. Jager. 

W a g e n i n g e n , door burg. en weth.: lo. te 1 uur: het maken van 
eene pomp met pulpspijp in de Mennonietenbuurt, aldaar, met bijleve-
ring der materialen; 2o. to l 1 /* uren: het verf- en reparatiewerk aan 
het tolhuis en de tolboomen nabij Bennekum. Inl. bij den gemeente
opzichter S. Bitters. 

W o r k u m , bij W. Walta: de herhouw eener boerenbehuizing onder 
Workum, voor T. S. Ybema. Inl. bij den opzichter S. S. Hobma. aldaar. 

I » l n n d a g ' , 1 2 . A u g . 
A r n h e m , te 11 uren, ten kantore van de aanncmei-s Brand enSeret i 

(cell, gevangenis): het maken van een asphaltvloer groot 1900 IP , dik j 
2 cM.. in do nieuwe cellulaire gevangenis, aldaar. 

T u i l , te II uren, door den dijkstoel van het polderdistrict Tieler- 1 

waard, in het distrietshuis: het leveren en op de vanouds bekende | 
losplaatsen lossen van grint, voor den rechter Waaldijk tusschen Tiel 
en Goriehem, en voor den linker Lingedijk tusschen Geldermalsen cn | 
Geïlikmn, in p e r e e e l e n . 

E e d e , te 12 uren, in het logement De Posthoorn: het bouwen eener 
villa op den Paaschberg, aldaar. Inl. bij den architect F. J . Nieuwen- I 
huis. te Utrecht. Aanw. te 10 uren. 

R e r g e n - o p - Z o e m , door liet R. K. parochiaal kerkbest.: het leveren | 
en maken van eene zinken dakbedekking niet bijbehoorende werken op i 
de R.-K. parochiekerk, aldaar. Inl. bij den architect G. A. Horsten, I 
aldaar. Aanw. 11 Aug., te 11 uren. 

Z e e t e r w e u d e , door liet kerkbest. der Nederl. Hervormde gemeente: ] 
het verrichten van eenige werkzaamheden aan de kerk en pastorie, | 
aldaar. Bestekken te verkrijgen bij A. Lekkerkorker. 

Waeniidag , 1 3 Aug. 
' • - H a g e , te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz.: lo. het | 

inrichten van eene aan het Rijk behoorende woning nabij de in-aan- i 
bouw-zijude draaibrug over den Vaartsclie-Rïjn te Jutfaas tot woning ' 
voor een brugwachter en -knecht. Raming ƒ 2035; 2o. het bouwen van [ 
eene pontwachterswoning bij Vreeswijk. Raming ƒ 4360. Inl. bij den 
hoofdingenieur Wellau eu den ingenieur Kemper, beiden te Utrecht. 

'•-Hage, te 11 uren, door het. ministerie van waterstaat enz: do uit
voering van eenige werken tot norm al isee ring vau de Waal. onder 
Valburg, Ewïjk en Beuiiingeu, tusschen de kiloiiiotorrauien 33 en 38. 
Inl. bij den hoofdingenieur Van der Toorn, te 's-Hage en bij den inge
nieur Stieneker. te Nijmegen. Raming ƒ 94,300. 

W e t t t b r e c k , te 11 uren. door burg. en weth.: het verbouwen en 
vergrooten van het schoollokaal te Westbroek, met bijkomende wer
ken. Inl. bij den bouwkundige A. Pothoven, te Leusden. Aanw. 11 
Aug., te 12 uren. 

D o r d r e c h t , te 11 uren, door den architect II. W. Veth, in Koop-
handel-en-Zeevaart: het vergrooten der margarine bot er fabriek van de 
Wed. W. J. Alben, aan de Spieringhaven, aldaar. 

M a v e r e n . te 11 uren, door liet gemeentehest, in het lokaal voor 
den publieken dienst: lo. het maken van een beschoten dak op de 
woning van het hoofd der school, aldaar, met eenig bijwerk: 2o. het 
Verbeteren der afwatering van de Smidstraat, bevloeren met keien van 
de bermen dier straat, eu het maken van een klinkerpaadje langs het 
Helliugpad. Inl. bij den architect Jongsma. Aanw. 48 uren TOOT de 
besteding. 

' « - H a g e , te 12 uren. door het ministerie van waterst. enz., ten 
dienste der Staatsspoorwegen: lo. het leggen van spoorbanen eu wis
sels en het maken van bijkomende werken op het Centraal-porsonen-
station te Amsterdam, ten behoeve van den s|ioorweg Nieuwertiep— 

Amsterdam. Raming ƒ 49,200; 2o. het leveren van beslagen eiken 
wisselhout, op het Contraal-personenstation te Amsterdam, ten behoeve 
van den spoorweg Nieuwodiep—Amsterdam. Raming J' 8325; 3o. het 
maken, toveren en opstellen van eene draaischijf van 13.50 M. middellijn 
op het Centraal-porsonenstatiori te Amsterdam, ten behoeve van den 
spoorweg Nieuwodtep—Amsterdam. Raming ƒ 9000; 4o. het maken en 
leveren van wissels en tongbewegiiigen op het ("entnial-peisonenstation 
te Amsterdam, ten behoeve van den spoorweg Nieuwediep—Amsterdam. 
Raming ƒ 45,200. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur bij de Staats
spoorwegen te Amsterdam. 

DelrtHhaven, te l uur, door burg. cn weth.: het maken van een 
schoolgebouw voor uitgebreid lager onderwijs voor jongens en meisjes, 
met onderwijzerswoning. op een terrein aan de Nieuwstiaat, aldaar. Inl. 
bij den geuioeiitearchitect. 

K r o n i n g e n , 'savonds 8 uren, door 1. R. van Dijk. in Het Blauwe 
Paard: het afbreken en wedornphouwen van eene behuizing in de 
Nieiiwe-Kbbiiigestraat. \' no. 31, aldaar, met bijlevering der materialen. 
Inl. bij de architecten K. ft II. Hoekzema. aldaar. 

L e l d e n , ten kantore van den architect W. A. van Lith: het verbou
wen van het woonhuis aan de Hooigracht no. 4. Aanw. II Aug., te 11 
uren. 

D a n d e r d a g , 1 4 A u g . 

Arnhem, te 11 uren, door burg. en weth.: het bonwen van eene 
school voor openbaar lager onderwijs aan de Agnietenstraat. 

B r e d a , te 11 uren, door den architect J. II. Marijnen, in het koflie
huis De Boni's van Breda: het bouwen van een heerenhuis op een 
terrein, gedegen aan den straatweg van Breda naar Ginneken. 

W i l l l g e - L u n g e r a k . te 11 uren, door burg. en weth.: lo.de levering 
van 300 stère grintzand, ten behoeve van den Tiendweg; 20. de K-vering 
en het vervoer van 125 stère grintzand, ten behoeve van den Kabauw-
sche-, Zuid- en Noordzeveiiderscheweg. Bilj. inzenden 13 Aug., bij don 
burgemeester, te Lopik. 

G r o n i n g e n , te 123^ uren. door burg. en weth.: het loggen van een 
riool met zinkputten van het Winsclmterdiep naar het hamsterdiep. 
Bilj. inzenden 13 Aug. 

ï l o e g c v e e n , te 1 uur, door J. Flothuis, in het Hötel-Luinge i het 
bouwen van een geheel nieuw hotel te Hoogeveen, lang 33.60 M, en 
breed 10.83 M. Inl. bij den architect II. E. Iloegsma, aldaar. 

H a r l i n g e n , te 1 uur, door burg. eu weth : hot doen van belangrijke 
herstellingen aan de Havenhrug. Aanw. 11 Aug., te 11 uren. 

O o M v e o r n e , te 2 uren, door burg. en weth.; het bouwen eener 
school voor 240 kinderen. Inl. hij den architect L. van den Hoonaard, 
te Abhenbrook. Aanw. te 10 uren. 

'M-HOHCII, 's avonds 8 uren, door het best. der liedertafel Oefening 
en Uitspanning: het bouwen van eene concertzaal rnet sociëteit en 
aan hoor igheden op de voormalige Esplanade, met bijleveriug der mate
rialen. Inl. hij den bouwkundige J. G. T. Aerden, aldaar. Aanw. 12 
Aug.. te 10 uren. 

AniHierdam. door den architect W. Langhout Gz.: het bouwen van 
12 woonhuizen enz., op een terrein aan de Grensstraat te Nieuwer
amstel, bij de Weesperzijde. 

M u r m e r w e u d c , door den burgemeester van Danturnadccl: lo. het 
stichten van een bmndspuithuisje te Rinsumageost; 2o. eenige herstel
lingen aan de onderwijzerswoning te Akkerwottde; 3o. het verven en 
behangen in het gemeentehuis. 

V r i | d a g , 1 5 A u g . 

R a p e l l e (Zeel.), te 11 uren, door het best. der waterkeering van den 
calamiteuseii Willem-Aunapolder, in het gemeentehuis: het heistel, de 
vernieuwing en het onderhoud, tot 30 April '85, van de aarde-, kram-, 
rijs- en steenglooiingwerken aan de waterkeering van dien polder. Aanw. 
11 Aug., te 10 uren, samenkomst aan de woning van den waterbouw
kundig-ambtenaar te Biezelinge. 

I J z e n d o e r n . te 12 uren. door burg. en weth.: het bouwen van eene 
openbare school met 2 lokalen voor 100 kinderen, met den aanbouw 
van eene onderwijzerswoning. Inl. bij den architect L'. van Weerden, 
te Tiel. Aanw. te lO'/j uren. 

A r n h e m , te 12 uren, door bet ministerie van waterst. enz., aanbot 
gebouw van het prov. best.: het verrichten vau vernieuwingen aan de 
doorlaatbrug nabij Elden, in 's Rijks-grooten weg Arnhem—Nijmegen. 
Inl. bij deu hoofdingenieur en den ingenieur Van den Santheuvel, 
beiden te Arnhem en bij den opzichter De Vries, te Nijmegen. Raming 
ƒ 10,740. 

G r o n i n g e n , te 12 uren. door het prov. best.: het herleggenvan oen 
vak steenglooiing, het gedeeltelijk vervangen door bazalt met bekapping 
en het verzwaren van het bovcn-aardproliel nabij Terimintcrzijl, aan 
de zeewering ten zuidoosten Delfzijl. Inl. bij den prov. luHifdingenieur 
eu den ingenieur, beiden te Groningen en bij den opzichter B. Harms, 
te Delfzijl. 

' • - H a g e , te l uur, door het ministerie van waterstaat enz., ten 
behoeve der Rijkstelegraaf: het herstellen en verbeteren van Rijkstele
graallijnen in de afdeeling Groningen. Raming /' 1175. 

M i d d e l b u r g , te 1'/, uren, door burg. eu weth.: het bok rammen van 
een gedeelte der wederzijdse lie dijken van het afgesneden gedeelte der 
voormalige Middelburgselio haven. 

G r o n i n g e n , 'savonds 8 uren, namens C. A. Crebas. in het koffiehuis 
van H, Piel: het gedeeltelijk verbouwen zijner behuizing, in de Steen-
tilstraat, R no. G7. Inl. hij den architect G. Nijhuis. Aanw. 13 Aug., 
te 3 uren. 

Zul ren, door burg. en weth.: het maken, leveren en stellen van 
een gegoten-ijzeren gashouderkuip met gashouder en paal fundeering 
met toebehooren. op een terrein nabij de gasfabriek, aldaar. 



D E O P M E R K E R . D E O P M E R K E R . 

Z a t e r d a g , I M A u g . 
S l a v e r e n , te 11 uren, ten watcrsehapshuizo van Hemelumor-Olde-

phacrt-on-Aanlioorigo-Zoedijkcn: lo. het maken van eene steenglooüiig, 
ter lengte van p. in. 33 M., het verhoogen van den nevensliggenden 
dijk, het beletten met kopzuilen van het Voorland, het afzagen van bet 
tegen bet Voorland staand paalwerk en het maken van eene steenen 
voetmg tegen den af te zagen hoofdbeogel, in l perceel: 2o. het leveren 
van 400,000 KG. brik. in 4 perceele Ik van 100,000 KG.; 3o. het leveren 
van 1,400.000 KG. zuilenbazalt, in 1 perceel, (700,000 KG. van 40—55 
cM. lengte cn 71X1,000 KG. van 25—30 c.M. lengte). Aai 
11 uren. 

14 Aug., te 

/ .» i . | ml recti i te 12 uren, door dijkgraaf en hoogheemraden van de 
Zwijiidrechtscliewaaril, in de herberg van ,1. Pieterman: lo. het her
stellen van de rijswcrken aan Nederhoven en aan de Dcvelsluische-, 
Heerjansdamsche- en Oostendamscbe haven: 2o. het leveren van 700 
M> grint, op de verschillende losplaatsen van de Zwijndrcchtsehewaard; 
3o. de levering van 1100 ii 1400 III., steenkolen in de bergplaats 
het stoomgemaal op den boezem De Waal te I It 
levering van 2000 a 2800 Hl,, steenkolen op h 
gemaal op den boezem De Devel, 

van 
rjausdam; 40. dc 

ip het terrein bij het stooin-
. te lleerjansdam: 5o. bet maken van 

een rasterwerk langs het terrein bij laatstgemeld stoomgemaal. Aanw 
11 Aug., te 8'/, uren. Hilj. inzenden uiterlijk 15 Aug., vóór 7 uren, ter 
secretarie van bet hoogheemraadschap, te Zwijndrecht. Inl. bij den 
hoofdopzichter A. Visser Kz., te Zwijndrecht. 

F r a n e k e r . te 12 uren, ten raadhuize: dc levering van 200 store 
grove, gehorde riviergrint. 

Utrecht, te 2 uren, door het ministerie van bi il. zaken, aan 
het gebouw van bet prov. best.- de verbouwing van het pathologisch 
instituut bij het ziekenhuis te Utrecht, lui. bij den Hijksliniiwkiuiilige 
voor de onderwijsgebouwen, aan bet departement eu bij den hoofdop
zichter der universiteitsgebouwen W. II. Schoonhein, te Utrecht. Raming 

M a a n d a g , 1* A u g . 
W o e n s e l , te 11'/, uren, Moor het gemeentebest. van Woer.sel-en-

Eckarti het maken van 4 keiwegen met bijbehoorende werken binnen 
de gemeente, ter gezamenlijke lengte van 5000 M. Inl bij Men opzichter 
van Men provincialen waterstaat II. Koenen, te Eindhoven. Aanw. 13 
Aug.. to 10 uren, te beginnen aau den Rijksweg op Men Fellenoord. 

' " • • a g e , tc 12 uren. door het ministerie van koloniën: de levering 
van: perc. I. gegalvaniseerd-ijzeren platen enz.; perc. 2, draadnagels, 
spijkers en houtschroeven; perc. 3. ijzer; perc 4, Waalklinkcrs; perc. 
5, straatkhnkei-s; perc. I), hardsteenen neuten cn trottoirbanden. 

A m s t e r d a m , te 12 uren, door burg. cn weth.: het maken van 
een gebouw ten dienste van het stoomwerktuig voor de waterontlasting 
cn watervervei-sching van het pari t in den Bimieiidijksche-Duitcnvelder-
schen polder. Inl. hij den stadsingenieur, raadhuis, kamer «3. 

A p e l d o o r n , tc 12 uren, door burg. en weth.: de levering van 900 
stère berg- of riviergrint op de verschillende losplaatsen, en het vervoer 
van die grint binnen de gemeente. 

M e d e m b i l k . te 3 uren, door het ministerie van binnenl. zaken, in 
het lokaal van het Rijkskrankzinnigengesticht: de levering van meubi
lair, huisraad, klecdingstukkeii. linnen en andere goederen. (Herbeste
ding.) Inl. bij den geneesheer-directeur van genoemd gesticht. 

V u r e n , door burg. en weth.! lo. het bouwen eener school en onder
wijzerswoning, aldaar. Raming f 25.037.13; 2o. bet bouwen van eene 
school en herstellen der onderwijzerswoning, te Dalem. Raming 
ƒ 14,888.15, in perceelen en in massa. Inl. liij den bouwkundige C. 
Kentie, te Woudrichem. Aanw. 18 Aug., te 10 ui-en te Dalem en te 
12 uren te Vuren, en evenzoo op den dag der besteding. 

W e a t k a p e l t e , bij den burgemeester: de levering van schoolmeubelen 
voor do nieuwe school, aldaar. 

D i n s d a g . I » A u g . 
N e u z e n , te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur te Breda, 

in het Hótel-Rotterdam: het eenjarig onderhoud van de zeeweringen 
te Neuzen. Bilj. inzenden 18 Aug., vóór 3 uren, op het bureau van den 
opzichter van fortificatiën, te Neuzen. 

A l k m a a r , te 12 uren, door het kerkbest. van de R.-K. gemeente 
der Oudbrsschnppelijke Klerezie te Egmond-aan-Zee, in het café-Harp: 
het Douwen van eene kerk met toren cn pastorie. Aanw. 16 Aug., van 
11—3 uren. 

Woensdag, to Aug. 
Ka pc lie (Noordbr.), te 11 uren, door het gemeentebest.: het ver

nieuwen der steenen brug in de korn, met levering van ijzeren hekwerk 
cn benoodigde materialen. Inl. bij den architect C. J. Huysers, tc 
Oosterhout. Aanw. 16 Aug., van 9—12 uren. Bilj. inzenden een uur 
voor de besteding. 

N l e u w e r s l u l s , bij H. C. van Caspel: lo. tc 12 uren, door hot water
schap Holland, Sticht en Voorburg: het verhoogen cn verzwaren van 
een gedeelte van den waterkeerenden ring van het waterschap Holland, 
Sticht cn Voorburg. Raming ƒ 1864 ; 2o. t e 1 uur, door het waterschap 
Oukoop: bet verhoogen cn verzwaren van een gedeelte van de water
keering van het waterschap Oukoop langs de Geuzcnsloot. Raming 
ƒ 2082. Inl. bij den opzichter H. G. de Kort te Ouderkerk ad. Amstel. 

Vrijdag, 22 Aug. 
Z w o l l e , te 12 oren, door het ministerie van waterstaat enz., aan het 

eeliouw van het prov. best.: het uitvoeren van vernieuwingen ten be
hoeve van do instandhouding van dc kei- en klinkerbestratingen op 
verschillende Rijkswegen in de provincie Overijsel. Inl. bij den ingenieur 
Loke, te Zwolle. Aanw. 14 en 15 Aug. Raming ƒ 21,340. 

Z w o l l e , te 12 uren, door het ministerie v a n Waterst enz., aan het 

S!bouw van het prov. best.: het verhoogen van den Rijksstraatweg van 
eventer naar Zwolle, nabij Nieuw-Rande, in Overijsel. Inl. bij den 

ingenieur Loke, te Zwolle. Aanw. 14 en 15 Aug. Raming / 8800. 
A r n h e m , te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 

gebouw van bet prov. best.: lo. het maken van eene beschoeiing langs 
de zuidzijde van den linkcr-voerdam en het uitdiepen van het vecr-
haventje te Zaltbomrncl. behoorende tot de werken van het Rijksveer 
over dc Waal tc Zaltbommel. lui bij den hoofdingenieur en den inge
nieur Van den Santheuvcl. beiden te Arnhem en l)ij den opzichter De 
Vries, tc Nijmegen. Aanw. 16 Aug., van 10—1 uur. Raming ƒ 2400. 

's-Hage, te 1 uur, door het ministerie van watei-staat enz.: het 
onderhouden en herstellen van het post-cn-tclegraafgcbouw te Amster

dam, van den dag dor goedkeuring van de San besteding tot 31 Dec. 
86. Inl. bij den Rijksbouwmeester in bet 2e district, te 's-llage cn bij 

Men opzichter C. D. Wijr.Mels Me Jongh, te AmstcrMam. Aanw. 15 Aug.. 
te 10 uren. Raming ƒ 8000. " ' 

M a a n d a g , 2.1 A u g . 
' s - l l a g e , te 12 uren, Moor het ministerie van koloniën: lo. Bestek no. 

58, 7 paar gekoppelde waterbakken met toebehooren; 2o. Bestek no. 
59, waterkranen, smndpompen en gegoten-ijzeren pompen; 3o. Bestek 
no. 60, 12 afstandsignalen met toebehooren, doch zonder lantarens; 4o. 
Bestek no. 61, 8 draaischijven; 5o. Bestek no. 62, do metalen bovenbouw 
van 218 bruggen, alles ten dienste der Staatsspoorwegen op Java. 

L e m m e r , bij den secretaris van den Veenpolder van Echten: lo. 
herstelling van Bei-, schoei- en andere werken, het maken van steen-
glooiing, het leveren van ballaststeen en wrak. en vervoer van kleigrond, 
in 4 perceelen; 2o. het herstellen van den onderbouw der brug over de 
Westelijke Vaart; 80. het graven van gedeelten ondergi-ondskanaal, in 
2 perceelen. Inl. bij Men secretaris cn bg den opzichter J . A. Visser, 
te Echten. Aanw. 22 Aug. 

D o n d e r d a g , Z B A u g . 
H a a r l e m , te 11 uren, door het ministerie van waterst, enz., aan 

het gebouw van het prov. best: hot maken cn inhangen van 4 stel 
houten ebdeuren voor dc Noordzeeslnizon, te Umuiden. Inl. bij den 
hoofdingenieur, te Haarlem cn bij den ingenieur Blom, tc Amsterdam. 
Aanw. 21 Aug. Raming ƒ 28,300. 

W o e n s d a g , 1 0 M e p t . 
' o - H a g e , tc 12 uren, door bet ministerie van waterstaat enz., ten 

dienste der Staatsspoorwegen: het maken cn stellen van de overkapping 
der sporen cn perrons op het middelgedeelte van het centraal pei-sonen-
station te Amsterdam. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur bij de 
Staatsspoorwegen, tc Amsterdam. Aanw. 2 cn 8 Sept., tc 11 uren. 
Raming ƒ 725,000. 

O p l a t e r t e b e p a l e n d a t u m . 
O u d e w . i i e r . door de civiel-ingenicurs De Jongh & Co.: de bouw 

van eene stoomwasscherij met toebehooren, aldaar. 

• 

A A N B E S T E D I N G E N . 
G r o n i n g e n , 1 Aug.: hetafbreken, vervoeren 

cn wedcropbouwen van de sluiswachtorswoning 
bij de Oosterhavensluis, te Groningen; ingek. 
12 bilj., als: 
E. W. Wietzema, te Groningen, f 2288 
J. Vcrsteegh, » idem » 2145 
J. Hidings, » idem » 2135 
D. D. Jansen, .i idem • 2100 
J. I. Toesman, » idem • 2100 
J. Poelman, » idem » 2076 
B. de Jong, » idem » 2035 
K. Fekkes, » idem » 1994 
A. Siekman. » Hoogkerk, » 1895 
II. J. Morak Jr., » Groningen, » 1892 
J. Werkman, » idem » 1874 
Ph. Hendriks, » idem » 1869 
Raming » 1975.48 

' s - H a g e , 1 Aug.: lo. het verrichten van eenige 
herstellingen aan- cn bij dc loods tot berging 
van tclegraafinaterieel te Haarlem; minste 
inschr. was A. H. Visser, te Rotterdam, voor 
f 1040. 

2o. het herstellen en verbeteren van Rijks
tclegraallijnen in de afdeeling Leeuwarden; 
minste inschr. was P. Bos. tc Smilde, voor 
ƒ 1200. 

So. het herstellen en verbeteren van Rijks-
telegraallijnen in de dc afdeeling Amsterdam; 
minste inschr. was VV. van Dijk, te Jutfaas, 
voor ƒ 877. 

4o. het herstellen cn verbeteren van Rijks-
telei 
inscl 
voor ƒ 1260. 

5o. het herstellen en verbeteren van de Rijks-
telegraallijn Venloo—Heien; minste inscbr. 
was R. van der Graaf, te Boksmeer, voor ƒ 735. 

Heenkeep, 1 Aug.: het maken eener water
leiding, van het in-aanbouw-zijnd stoomgemaal 
voor bet waterschap lloenkoop tot aan den 
bcnedcnmolcn, onder beheer van den architect 
H. Paul, te Zevenhuizen; gegund aan den 
minsten inschr. P. van Hoon, te Keeuwijk, voor 
ƒ 1700. 

K a m p e n , 2 Aug.: lo. het doorgraven en 
overbruggen van den Noordwendingerdijk; hoog
ste inschr. was ü. Haasnoot, te Elburg, voor 
ƒ 7750; minsta inschr. D. Zwanepol, te Kampen, 
voor f 5690. 

2o. het doen van eenige herstellingen aan don 
molen; hoogste inschr. waren J. S. van der 
Werf cn E. Heerdink, beiden voor ƒ 620; minste 
inschr. H. van Werven, te Kampen, voor ƒ423 . 
Beide werken niet gegund. 

K a p e l l e (Zeel.), 2 Aug.: lo. het bouwen van 
eene onderwijzerswoning te Biezelinge; 2o. 
eenige onderhoudswerken aan gemeente-eigen
dommen, onder beheer van den architect J. H. 
Hannink, te Goes. 

Voor perc. 1, onderwijzerswoning, ingekomen 
7 bilj., als: 

te Knrtgene, ƒ 6400 
s Wemeldinge, > 6160 
• Krabbendijke, » 6720 
i Baarland, » 5600 
n Kapelle, » 5475 
i> Kruiningen, n 5450 
» Noordgouwe, » 5444 

egraallijnon in de afdeeling Arnhem; minste 
iciir. was T. Troost, te Arsen, bij Venloo, 

L. v. d. Linde, 
Joh. I.indenbergh, 
L. Molhoek, 
A. J . A. Hoogvliet. 
P. Dronkers, 
L. v. Verre, 
B. v. Verre, 
gegund. 
Raming ƒ 5776.60 

perc. 2, de onderhoudswerken aan gemeente-
gebouwen; aangenomen: 

le gedeelte door J. Steenblok, te Biezelinge, 
voor f 264. 

2e gedeelte door W. Bierens, |te Biezelinge, 
voor f 93. 
gegund. 

Assen, 2 Aug.: het bouwen van een huis 
met 2 woningen, voor L. Koster, onder beheer 
van den arebiteet G. Stel; ingek. 6 bilj., als: 

G. B. Brcekema, ƒ 1697 
H: Bennink, » 1620 
A. Hakkelt, » 1610 
J. P. Brockema, » 1599 
D. B. Wiering, » 1557 
G. v. d. Grampel, » 1468 

Zaandam, 2 Aug.: het bouwen eener biblio
theek enz. voor de Maatschappij Tot Nut van 
'Algemeen; ingekomen 10 bilj., als: 

Rille cn Oosters, 
l Giebels en 1. v. 

Servellen, 
f>- Verlaan & Zn., 
y. L. Brouwer, 
J; v. Santé, 
™- Stam, 

de Vries Gz., 

tc Amsterdam, 

» Haarlem. 
» Zaandam, 
> Amsterdam, 
» Zaandam, 
• idem 
» idem 

ƒ 6500 

» 5430 
» 4692 
• 4384 
> 4167 
.. 4100 
I 3910 

A. Molenaar, 
K. Brugman, 
gegund. 
Raming ƒ 3900 

A m s t e r d a m , 4 Aug.: dc levering van turf, 
vercischt voor dc gemeenteadministratie en de 
kantoren van de publieke werken; minste inscbr. 
waren: A. B. Wilmink, voor ƒ 0.52, P. Kers
bergen, voor ƒ 0 . 5 8 en J. Rolir&Zn., voo^0.69 
per dubbele III.. 

H i l v e r s u m , 4 Aug.: het aanleggen van grond
werken cn leggen van het spoor van eene sliplijn 
ter verbinding van het terrein voor de te bouwen 
gemooiitcgasfabriek, aldaar, met den Ooster
spoorweg; gegund aan L. van Putten, te Hil
versum, voor ƒ 444.44. 

A r n h e m , 4 Aug.: het wedcropbouwen van 
twee onder- en twee bovenwoningen, nabij de 
Wielakkersteeg, te Arnhem, voor rekening van 
de lirina M. S. de Jong. aldaar, onder beheer 
van de aivhiteeten G. .1. van Gendt & C. M. G. 
Nieraad; ingekomen 5 bilj., als: 
G. J. Lucassen, te Arnhem, f 7295 
G. Liefting. » idem » 6822 
Lamb, liassclbacb, » idem » 6487 
J. v. Toll. » idem » 6448 
Gebr. v. Daalcn, » idem » 6360 
gegund 

K r o n i n g e n , 4 Aug.: bet bouwen van ccn 
heerenhiiis in de Stationsstraat, onder beheer 
van den architect J. Wolbers; ingekomen 9 
bilj.. ais: 
II. .1. Meuge, tc Groningen, ƒ 8690 
E. Berkenbosch, » idem » 7740 
L. W. Oldenburger, » idem » 7285 
D. Edzards. » idem » 7220 
H. J . L. Walker, » idem a 7168 
T. Y. Jelsma, » idem » 6952 
C. Mensinga, » idem » 6925 
G. Meulink, » idem » 6815 
B. de Jong, » idem » 6476 
gegund. 

H r r g e n - o p - Z o o m , 4 Aug.: het bouwen van 
een pakhuis cn machinale koffiebranderij, onder 
beheer van den architect P. J. v. Genk; ingek. 
3 hilj., als: 
J. J. Hornstra, te Bergen-op-Zoom, ƒ 4739 
C. Bastiaanscn, » idem » 4718 
A. Gorren, •> idem • 4698 
gegund. 

A m s t e r d a m , 4 Aug.: de levering aan het 
departement van Koloniën van verschillende 
benoodigdheden; minste inschr. waren: 
1. 10,000 lange cn 20,000 korte koffiezakken, 

II. P. Gelderman & Zn., Oldenzaal, ƒ 108.90. 
2. 11,700 id. en 23.000 id. id., A. J. Leestemaker, 

Enter, ƒ 12.379.90. 
3. 20,000 id. en 40.000 id. id., Ter Horst & Co., 

Rijsen, ƒ 21,840. 
4. 20,000 id en 40.000 id. id., H. P. Geldcrman 

& Zn„ Oldenzaal, ƒ 21,780. 
6. 16.600 id. en 33,400 id. id., Ter Horst & Co., 

Rijsen, ƒ 18,196.80. 
6. 16',700 id. en 33.300id.id., A.J.Leestemaker, 

Enter, ƒ 18,126.50. 
7. 38,200 id. en 66.800 id. id., Ter Horst & Co., 

Rijsen, ƒ 36,393.60. 
8. 33,400 id. en 66,600 id. id., dezelfden, 

ƒ 36,403.20. 
9. 19.200 id. cn 38,800 id. id., dezelfden, 

ƒ 20,931.60. 
10. 19,200 id. cn 38,300 id. id., A. J. Leestcmakcr, 

Enter, f 20,845.25. 
11. 200 kamerdeursloten, C. Willemsz, Amster

dam, ƒ 213. 
12. 10,000 verlakt-ijzeren banden, H. J. Klijn de 

Jongh, id., / 800. 
13. 10.000 id. als voren, dezelfde, ƒ 800. 
14. 200 KG. dubbele ijzeren knoopen, R. S. 

Stokvis & Zn , Rotterdam, ƒ 770. 
15. koperdraad en ijzeren boekbanden, H. J. 

Klijn de Jongh, Amsterdam, ƒ 1162. 
16. draadnagels, spijkers cn div. verpakkingsbe-

noodigdheden, dezelfden, J 412.68. 
17. touwwerk, Goudsche Mach. Garenspinnerij, 

Gouda, ƒ 274. 
18. 1000 KG. papier-goudronné cn 25 rm. 8 

ponds grauw papier, Van Gelder Zonen, 
Amsterdam, ƒ 281.25. 

19. 15,000 M. paklinnen, H. P. Gelderman & Zn., 
Oldenzaal, f 2287.50. 

20. 10,000 M. id . dezelfden, ƒ 1525. 
21. 4000 M. id. no. 1, Vissers & Eijcken, Geldrop, 

f 1060. 
22. divers paklinnen, Ter Horst & Co., Rijsen, 

ƒ 670. 
28. kamfer, teer cn pik, Rópcke & Reuter, Am

sterdam, ƒ 662.25. 
H s e k - v a n - H e l l a n d . 4 Aug.: het maken van 

eene dosinfoctieloods; ingek. ii) bilj., als: 
Lankester, 's-Gravenzande, /' 8080 
L . v. d. Endt, Maassluis, » 3035 

J. Bout, Brie 
J, Slot, Maassluis, 
A. Deurloo, 's-llage, 
F. Streelland, Sliedrecht, 
T. Los, Leiden, 
J. de Bruin, 's-Hage, 
J. v. d. Lugt, Dordrecht, 
W. J. v. Dort, Kralingen, 
II. Stieltjes, 's-llage. 
J. M. Meising, 's-Hage, 
J. Sjerp, Rotterdam. 
.1. P. A. Nelissen, Haarlem, 
M. Veltenaar, Maassluis, 
J. Varekamp, 's-Gravenzaudc, 
.1. C. M. Rozenburg. Naaldwijk, 
P. v. Rossuin, 's-llage, 
W. H. Kabbedijk, 's-Gravenzande, 

f 2884 
'» 2730 
» 2.190 
» 2673 
• 2644 
» 2615 
» 2590 
» 2578 
» 2576 
> 2574 
• 2540 
I 2540 
» 2490 
» 2489 
» 2430 
» 2398 
» 2374.76 

Rotterdam. 5 Aug.: do levering van: lc 
scheepboeien en ankers: 

prijs in massa voor dc 
boeien ankers 

Act.-Gesells. Hohenzollcrn, 
lliisseldorp, ƒ5300 

Jos. le Jeune Chodij, Chcnée 
(België.) 5184 

MaatS. De Maas, Delftshaven, 4320 
P. Bolle Pz., Slikkerveer, 4100 
Penn en Daiiduin, Dordrecht 3500 
Rogier Nerin Richter, Bergen-

op-Zoom 3753 
Maats. De Atlas Amsterdam, 3350 
II. Dalhiiisen, bunpen, 2975 
Ned. Stoomb. Maats., 

Rotterdam, 3500 ƒ 3170 
Kon. fabriek van stoom- on 

andere werktuigen, Am
sterdam, 5000 4S00 

Van Rietschoten en llouwens, 
Rotterdam, 3811.50 

R. S. Stokvis ,t Zonen, idem 3754 
Gebr. Pelissier, idem 3800 
Burgerhout & Zn.. 3814 

2e heipalen en funilecringhout: 
prijs voor fundeeringhout 

palen per M' 
17 M. 18 M. 19 M. 

C. & J. de Breij, 
Rotterdam, ƒ 8.50 ƒ 8.— f 9.50 ƒ 25.45 

Gebr. Tlnjsen, 
idem 7 . - 7.70 7.75 25.24 

C. J. C Hoogen-
dijk. Gouda. 24.70 

G. Alberts Lz., & 
Co., Middelburg, 28.— 

A. Stolk & Zonen, 
Rotterdam, 26.80 

A. B. Groenen, 
Haarlem, 25.70 

K. C. Staab, 
Rotterdam, 25.45 

L. v. d. Weijden, 
Krimpen afd. 
Lek, 7.97 7.97 7.97 

M. 1.. v. Laar, 
Rotterdam, 8.16 8.64 9.12 

dezelfde, 8.41 8.91 9.70* 
J. W. Kraeiner, idem 26.95 

B r ë s k r n s , 5 Aug.: het herstel, de vernieu
wing en het onderhoud tot en met 30 April '85, 
van de sarde-, kram-, rijs-, steenglooihig- en 
paalwerken aan de waterkeering van het water
schap Oud-cn-Jong-Breskens. (Herbesteding); 
ingek. 4 bilj., als: 
B. E. v. d. Brink, tc Krabbendijke, ƒ 16,280 
J. Tollenaar, » Neuzen, » 16.275 
A. Luteyn, » Nicuwvliet, » 16,260 
1. v. Male Dz., » Breskens, » 15.498 

O o s t e r w I J k , 5 Aug.: het veranderen cn ver
lengen der school; ingekomen 5 bilj., als: 
P. II. Versteijnc, tc Oostcrwijk, ƒ 4763 
J. Schonk, • idem » 4600 
H. Vriens, » idem » 4490 
Gebr. v. d. Strnijk, » idem » 4469 
J. C. Schonk, t idem « 4279 
gegund. 

N I I J k - K w i J k , 6 Aug.: het verrichten van 
eenige vernieuwingen en herstellingen aan de 
kerk, den toren en bet ameublement der Herv. 

inge komen 8 
kerk te Slijk-Ewijk, onder beheer van den 
bouwkundige ü . J. van Buik; ' 
bilj., als: 
Th. Alwiche, 
H. J. v. Ewijk, 
J. II. v. Holten, 
St. Geurt, 
F. T. Brans, 
B. .1. v. Eldik, 
J. B. Smits, 
II. v. d. Vooren Gz. 

tc Lont, ƒ 3660 
II Nijmegen, » 3499 
>. Eist, » 3150 
» Indoomik, >' 3139 
» Eist. » 2795 
» Ochten, » 2680 
» Nijmegen, » 2555 
> Hemmen, » 2380 

(O. het verfwerk der pastorie, te Slijk-Ewijk; 
ingek. 3 bilj., als: 
E . W. Rust, tc Elden, ƒ 186 
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J . J. Hofman, te Eist, ƒ 119 
W. de Leeuw, » Slijk-Ewijk, » 116.90 

I J n i u l d e n , 6 Aug.: het maken van eene 
desinfectieloods; ingekomen 13 bilj., als: 
M. Poppen, Wieringen, f 2770 
C. IJz. Veenis, Assendelft, » 2613 
G. T. Gein, Muiden, » 2486 
B. Vermolen, Weesp, „ 2450 
T. Los, Leiden, , 2424 
J. P. A. Nelissen, Haarlem, » 2420 
A. Sigmond, Monster, >, 2388 
L. Kok, IJmuiden, „ 2374 
J. v. d. Plas, IJmuiden, „ 2365.37 
H. Numan, Amsterdam, „ 2345.60 
H. Wouterduin, Beverwijk, » 2240 
C. Kroon, Haarlem, > 2185 
P. J. Sehaafsma, idem » 2133 

A r n h e m . 7 Aug.: het bestraten van de Hof
straat; ingekomen 8 bilj., als: 

J. de Haan. f igig 
W. II. de Haan, „ 11:110 
M. P. Vale , \Z 
J. II. v. d. Ven, , 1549 
Job. v. Toll, , i4Si> 
G. II. A. Eibers, „ 1449 
W. J. T. Werrelman, , 1435 
G. H. v. d. Heijden, » 1375 

De gunning is iu beraad gehouden. 
A r n h e m , 8 Aug.: het bouwen eener berg 

loods bij- en liet verrichten van eenige ver
nieuwingen aan de gebouwen, behoorende tot 
het Iiijksvcer te Zaltbommel; ingekomen 4 
bilj.. als: 
P. W. v. Hattuin, te Tuil, ƒ 2439 
H. J. v. Boort. II Zaltbommcl, » 2432 
H. v. Anrooi Jz., » Nieuwaal, » 2298 
L. ,1. Metz, » Zaltbommel, » 2298 

B r e d a , 8 Aug.: het maken van regenbakken 
en bet wijzigen van keukens met daarmede in-
verband-staande werkzaamheden bij- en in 
kazeriiegcbouwcn te Breda; ingek. 5 bilj., als: 

B I J V O E G S E L 

P. J. v."Glabbcek, 
J. Mol, 
A. v. d. Heide, 
Th. Kessels, 
J. A. Mol, 
Raming 

te Breda, 
idem 
idem 
idem 
idem 

/ 10,489 
11 10,440 
» 10,380 
11 10.312 
» 10,211 
» 10,500 

i • 

D E O P M E E K E E 
van Z A T E R D A G 16 AUGUSTUS 1884. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
M a a n d a g , 1 M A u g . 

L e l d e n , te 11 uren, door den architect W. C. Mulder, in'het café-
Eigenznrg: het afbreken en wederopbouwen van het |>ereeel Hooge-
woerd 65. 

W o e n s e l , te ll ' /j uren. door het gemeentebest. van Woonsel-en-
Eckart: het maken van 4 keiwegen met hijhehnorende weiken binnen 
de gemeente, ter gezamenlijke lengte van 5000 M. lnl by den opzichter 
van den provincialen waterstaat II. Koenen, te Eindhoven. 

Village, te 12 uren. door het ministerie van koloniën: de levering 
van: perc. I, gegalvaniseerd-ijzeren platen enz ; perc. 2, draadnagels, 
spijkers en houtsehroeven; perc. 3. ijzer; perc 4. Waalklinkers; perc. 
5. 'straatklinkers; perc. 6, hardsteenen neuten en trottoirbanden. 

A m s t e r d a m , te 12 uren, door burg. en weth.: het maken van 
een gebouw ten dienste van het stoomwerktuig voor de waterontlasting 
en watervervei-sching van het park in den Binnenilijksche-liuitenvelder-
schen polder, lnl. bij den stadsingenieur, raadhuis, kamer 93. 

A p e l d o o r n , te 12 uren, door burg. en weth.: de levering van 900 
stère berg- of riviergrint op de verschillende losplaatsen, en het vervoer 
van die grint binnen de gemeente. 

'.Hage. te l uur, door burg. en weth.: het leveren en stellen van 
eenige meubelen ten dienste der scholen voor lager onderwijs: a. aan 
het Zieken te 's-Hage, h. aan de Duinstraat, nabij de Citadel, te Sehe-
veningen. 

M e d e m b l l k . te 3 uren, door het ministerie van binnenl. zaken, in 
het lokaal van het Rijkskrankzinnigengesticht: de levering van meubi
lair, huisraad, kleedingstukkcn. linnen en andere goederen. (Herbeste
ding.) lnl. bij den geneesheer-directeur van genoemd gesticht. 

Vries, te 5 uren, bij G. Homan: het bouwen van een burgerwoon-
huis aan het Noordwillemskanaal. bh do Punt, met bijlevering der 
materialen. Inl. bij den opzichtar H. uringe, te Vries. 

V u r e n , door burg. en weth.: lo. het bouwen eener school en onder-
wijzeiMvoning, aldaar. Raming /' 25.037.13; 2o. het houwen van eene 
school en herstellen der ondorwijzei'swoning. te Dalem. Raming 

{ 14,888.15, in perceelen en in massa. lnl. bij den bouwkundige C. 
entie, te Woudrichem. Aanw. op den dag der besteding, resp. te 12 

en te 10 uren. 
V t e s t k a p e l l e , bij den burgemeester: de levering van schoolmeubeien 

voor do nieuwe school, aldaar. 
I I I n H d a g , I » A u g . 

I V e u i e n . te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur te Breda, 
in het Hótel-Rotterdam: het éénjarig onderhoud van de zeeweringen 
te Neuzen. Bilj. inzenden 18 Aug., vóór 3 «ren, op het bureau van den 
opzichter van fortilieatiën. te Neuzen. 

A l k m a a r , te 12 uren, door het kerkbest. van de R.-K. gemeente 
der Oud bisschoppelijke Klerezie te Egmond-aan-Zoe, in het café-Harp: 
het bouwen van eene kerk met toren en pastorie. 

Z w o l l e , te l uur, in de regentenkamer van het Binnengasthuis: het 
uitvoeren van eenig grondwerk in Katwolde, en in Langennolte. Aanw. 
door G. Belt, 18 Aug., te 9 uren te Langenholte, tc 2 uren te 
Katwolde. 

Kotterdnm, te 2 uren, door den architect A. W. Meiineken, in De 
Unie: het bouwen van een woonhuis aan de Diergaardelaan, aldaar, 
met bijlevering van materialen en werkloonen. Inl. bij den architect 
Leuvehaven 39, aldaar. Aanw. 18 Aug., te 10 uren. 

Workum, ter plaatse in het bestek vermeld: het slatten van p. m. 
1000 M. lengte vaart, bij de zathe Ursela, in het Workumerveld, onder 
Workum. 

F r a n e k e r , ter secretarie van het watei-schap Vijf-Deelen-Zeedijken-
Binuendijks: de levering van 24 zeilkleeden. 

Hortte. door het gemeentebest.: het maken eener nieuwe sluis, ter 
vervanging van de zoogenaamde »Ziel", in de Oudeheek. 

M e p p e l i verfwerk aan de nieuwe sociëteit Tivoli. lnl. aan dc 
sociëteit. 

W o n i N i a U g , 20 A u g . 
K a p e l l e (Noordbr.), te 11 uren, door het gemeentebest.: het ver

nieuwen der steenen brug in de korn, met levering van ijzeren hekwerk 
en henoodigde materialen. Inl. bij den architect C. J. Huysers, te 
Oosterhout. Bilj. inzenden een uur vóór de besteding. 

N l e u w e r s l u l s . bij H. C. van Caspel: lo. te 12 uren, door het water
schap Holland, Sticht en Voorburg: het verhoogen en verzwaren van 
een gedeelte van den waterkeerenden ring van het waterschap Holland. 
Sticht en Voorburg. Raming ƒ 13fi4; 2o. te l uur, door liet waterschap 
Ou kot ip: het verhoogen en verzwaren van een gedeelte van de water
keering van het waterschap Oukoop langs de Oeuzensloot. Raming 
ƒ 2082. lnl. bij den opzichter II. O. de Kort, te Ouderkerk a/d. Amstel. 

Dordreeht. te 1 uur, door de besturen van de Vier-Polders en van 
den poldei- Wieldivcht, in Koophandel-en-Zoevaart: de levering van 
Roer-niachinekolen, benoodigd voor de stoomgemalen Mr. Loudon en 
Jhr. Jantzon van Erflrenten, gedurende 1 jaar, van I Sept. '84—uit. 
Aug. '85. 

H e r w i j n e n , te 1 uur, door kerkvoogden der Herv. gemeente, bij A. 
de Wit: het afbreken der oude- en liet tcrzelfde plaatse opbouwen 
eener nieuwe pastorie, lnl. hij den president-kerkvoogd, te Herwijnen 
en bij den architect ('. Kentie, te Woudrichem. Aanw. 19 Aug., te 1 
uur en 20 Aug., te 10 uren. , 

H a r f s e n : het bouwen van eene nieuwe woning voor Jan Spiegel. 
D o n d e r d a g , 21 A u g . 

E n g e l e n , te 11 uren, door het best. van de diakenie der Herv. 

gemeente, bij N. Murray, in. het amovocren van een bestaand- en 
het houwen van een nieuw gebouw, ingericht voor 6 arbeiderswoningen, 
met bijbehoorende werkzaamheden, op de perceelen gemeente Engelen, 
sectie A, nos. 289 en 290; 00. het amoveeren van een bestaand- en 
het houwen van een nieuw gebouw, met bijbehoorende werkzaamheden, 
op het perceel gemeente Engelen, sectie A, no. 726. Aanw. 18 Aug., 
van 10—2 uren. 

I l r n g c l o o ( O A te 12 uren. door het gemeentebest.: het bouwen van 
een bleek-, waschbuis en droogloods op het terrein der dorpshleeken. 
Aanw. 18 Aug.. te 10 uren. 

V r i j d a g . 22 A u g . 
Zit olie. te 11 uren, door het dijkshest. van het 6e district van 

Overijsel, hij den secretaris-ontvanger M. .1. Zebinden Baggerman: het 
verhoogen van eet) gedeelte van «en linker Veehtdhk en het verzwaren 
van huiten- of bimienbeloop boven den sintorweg Zwolle—Meppel: het 
verzwaren en invullen van het buitenbeloop van een gedeelte dijk bij 
de Maatgraven, boven de sluis in de Binnenvecht bij het verlaat te 
Berkum, en het uitvoeren van eenige werkzaamheden even boven de 
Hoevebrug. aan de rechter Weteringkade. aldaar, in 5 perceelen. Aanw. 
door den hoofdopzichter W. van Wijngaarden, te Herksen, 21 Aug., te 
11 uren. 

Z w o l l e , te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het uitvoeren van vernieuwingen ten be
hoeve van de instandhouding van de kei- en klinkerbestratingen op 
verschillende Rijkswegen in de provincie Overijsel. Inl. hij den ingenieur 
Loke, te Zwolle. Raming ƒ 21,340. 

Z w o l l e , te 12 uien, door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het verhoogen van den Rijksstraatweg van 

eventer naar Zwolle, nabij Nieuw-Iïande. in Overijsel. lnl. bij den 
ingenieur Loke, te Zwolle. Raming ƒ 3800. 

A r n h e m , te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het maken van eene beschoeiing langs 
de zuidzijde van den linker-veerdam en het uitdiepen van het veer-
haventje te Zaltbommel. behoorende tot de werken van het Rijksveer 
over de Waal te Zaltbommel. lnl bij den hoofdingenieur en den inge
nieur Van den Santheuvol, beiden te Arnhem en bij den opzichter De 
Vries, te Nijmegen. Riming f 2400. 

I.roiiingtn te 12 uron,*door het prov. best.: het herstellen van 
stormschade enz. van de binnenhaven te Zoutkamp, lid. bij den hoofd
ingenieur en den ingenieur van den provincialen watei-staat, beiden te 
Groningen. 

'«-Hage. te 1 uur. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhouden en herstellen van het post-en-telegraafgebouw te Amster
dam, van den dag der goedkeuring van de aanbesteding tot 31 Dec. 
'86. Inl. bij den Rijksbouwmeester in het 2e district, te 's-Hage en bij 
den opzichter C. D. Wijr.dels de Jongh, te Amsterdam. Raming ƒ8000. 

B a a r d w i j k , te 5 uren, door het best. van het waterschap De Binnen-
en Buitenpolder van Baardwijk, ten raadhuize: het egaliseeren en met 
Waalklinkers bestraten van een gedeelte weg in de Akkersteeg, ter 
lengte van ongeveer 200 M. Aanw. te 3 uren. 

N i j m e g e n , door den burgemeester: het bouwen van eene hoofdwacht, 
aan de Houtmarkt, aldaar. 

Z a t e r d a g , 2S A u g . 
K r i m p e n a/d. Usel, te 10 uren, door burg. en weth.. hij Wed. H. 

Kusters: het bekleeden met ba/alt van de beloopen van het Poldersche-
dijkje op den Veerdam naar en over de brug van de Sliksloot en van 
de taluds der algemeene begraafplaats, met in-verband-staande werken, 
in 2 perceelen en in massa. Aanw. 18 Aug,, van 10—11 uren. 

A m s t e r d a m , te 11 uren, door het ministerie van marine, aan's Rijks 
werf: de levering van lo. 146,000 KG. Noórdsche hennep, 2o. 15,000 
KG. Italiaansche hennep. 

A r n h e m , te 11 uren. door den eerstaanwezend ingenieur, in de 
Harmonie: het bouwen van eene steenen loods voor patroon-caissons en 
berging van patronen in het artilleriepark hij Arnhem. Bilj. inzenden 
22 Aug.. voor 3 aren, op het bureau van genoemden ingenieur. 

U t r e c h t . te I uur, door buig. en weth.: het vernieuwen en 
herstellen van eenige schoeiingen en kaaimuren, het herstellen van 
werftrappen, aanbrengen van keerpalen hij bruggen, enz. 

Z w a r t s l u i s , te 1 uur, door burg en weth..- lo. het bouwen eener 
nieuwe school voor 184 leerlingen aan de Pelikaansteeg; 2o. het bouwen 
eener nieuwe school voor 144 leerlingen in het Kleine-Lageland. Aanw. 
19 en 23 Aug.. te 9 uren, beginnende aan de Pelikaansteeg. 

M a a n d a g , 2 » A u g . 
' s - l l a g e , te 12 uren. door het ministerie van koloniën: lo. Bestek no. 

58, 7 paar gekoppelde waterbakken met toebehooren; 2o. Bestek no. 
59, waterkranen, standpompen en gegoten-ijzeren pompen; 3o. Hestek 
no. 60, 12 afstandsignalen met toebehooren, doch zonder lantarens; 4o. 
Bestek no. 61, 8 draaischijven; So. Bestek no. 62, de metalen bovenbouw 
van 218 bruggen, alles ten dienste der Staatsspoorwegen op .lava. 

L e m m e r , bij den secretaris van den Veenpolder van Echten: lo. 
herstelling van hei-, schoei- en andere werken, het maken van steen
glooiing, liet levtren vun ballaststeen en wrak. en vervoer van kleigrond, 
in 4 perceelen; 2o. het heistellen van den onderbouw der brug over «Ie 
Westelijke Vaart: 3o. het graven van gedeelten ondergrondskannal, in 
2 perceelen. lnl. hij den secretaris en bij den opzichter J . A. Visser, 
te Echten. Aanw. 22 Aug. 

I l l n s d a g , 2A A u g . 
L o r h e m , te 12 uren. iu Het Wapen van Leiden: het bouwen van3 

villa's aldaar, voor W. O. Kerkhoven. Inl. bij den architect-ingenieur 
Jacob F. Klinkhamer, aldaar. 

A p e l d o o r n , door den architect S. J.deRoov, in het Hotel-Apeldoorn: 
het bouwen van eene villa in het Oranjepark. aldaar. Aanw. te 10 uren. 
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W o e n s d a g . 27 A u g . 
A m s t e r d a m , te 11 uren, door den commandant der marine: lo. 

liet verrichten vau eenige onderhoudswerken aan de marinierskazernc 
te Amsterdam; 2o. het naar aanwijzing uitbaggeren van het marinedok, 
aldaar. Hilj. inzenden ter griffie van de directie der marine. Aanw. 
21 Aug., 

O n d r r d e n d a n i . te ,1 uren, in het watorscha|ishuis van Kiinsingoo: 
het doen vau lid-stellingen aan sluizen, bruggen en objecten van het 
waterschap Hunsingun, in :t iioivceleu en in massa. Inl. bij den des
kundige van het waterschap 11. Wind, te Onderdendam, 

I l e n d e r d a g , 21* A u g . 

H a a r l e m , te 11 uren, door het ministerie van watei-st. enz., aan 
het gebouw van bet prov. best.: hot maken en inhangen van 4 stel 
houten ebdearen voor de Noord-zeesluizen, te IJiiiuiilen. Inl. hij den 
hoofdingenieur, tc Haarlem cn bij den ingenieur Blom. te Amsterdam. 
Aanw. 21 Aug. Raining / 28.3110.' 

V r l l d a g , 21» A u g . 
B u r g . te 11 uren. door het besl. der waterkeering van den calami

teusen llurg-en-Westlandpoldor. iu het gemeentehuis: het maken van 
werken tot oever- en strandverdcdighig aan genoemden pilder. Aanw. 
22 en 25 Aug.. van 10—12 uren. 

' s - l l a g e , te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz., ten 
behoeve der Rijkstelegraaf: lo. het herstellen cn verbeteren van Rijks
telegraallijnen in de afdeeling L'treeht. Raming /' 1320: 2o. het her
stellen en verbeteren van Rijkstelegraallijnen in de afdeeling Hoorn. 
Raming ƒ 990. 

M a a n d a g , 1 N e p t . 
B a l k , door burg. en weth. van Gaasterlaud: lo. de levering van 

144.000 vlakke straatklinker Waalmop, le kwaliteit, te Balk; 2o. het 
opbreken cn weden-loeren met door de gemeente to verstrekken nieuwe 
Waahnnp van ongeveer 1S00 M 2 straatweg het opbreken cn weder-
vlooreii met aanwezige oude straatklinker van ongeveer 2000 M'2 straat
weg nabij llalk: 3o. het opbreken en wedorvloeren van ongeveer 2500 
M'J keibestrating te llalk. 

W o e n s d a g , : l N e p t . 
' f i - H a g c , te 11 uren, door bet ministerie van waterst. enz.: het 

Wegruimen van een in de Waal, onder Drouiuel. aan deu linkeroever, 
tusschen de kilumctcrraaien 02 en 03. gezonken vaartuig. Aanw. 
27 Aug. 

V r i j d a g , r» S e p t . 
L e e u w a r d e n , tc 21/, uren. door het ministerie van waterst. enz... aan 

het gebouw van het provinciaal best.: het herstellen van rijsschut-
tingen, het doen van Itroobepotingen en het maken van afrasteringen 
in de duinen op Ameland, behoorende tot de toewerken in Friesland. 
I'd. bij den hoofdingenieur, te Groningen, den ingenieur, te Leeuwarden 
en den opzichter Ten Hocsschate, te Leeuwarden. Aanw. 29 Aug. 
Raming ƒ 8180. 

X a t e r d a g , « . V p t . 
U t r e c h t , te 2 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov, best: bet leveren van grint en kleigrond, 
het maken van duikers met zinkputten, het vernieuwen en herstraten 
van eenige vakken keibestrating en het onder prolicl bewerken van 
hermen op de Kijks-grootewegen le klasse nos. 3, 5 en 6, in de prov. 
Utrecht, lid. bij den hoofdingenieur in het 8e en 9e district, te Haar
lem, don ingenieur Blockmann, te l'treeht en de opzichters Van der 
Harst to Vreeswijk en Spoon Az.. te l'treeht Aanw. 30 Aug. Raming 
/ 5010. 

W o e n s d a g , fo N e p t . 

' s - l l a g e , te 11 uren, door hot ministerie van waterstaat enz: bet 
maken van oevcrvoorziening, hot leveren on plaatsen van stoppalen enz. 
aan bot verruimde gedeelte van den Vaartschc-liijn, tusschen het Huis 
»De Liesboseh" cn hot Huis »De Wiei-s", onder de gemeenten Jutfaas 
en Vreeswijk, behoor le tot dc werken voor den aanleg van een kanaal 
Amsterdam—Morwede. Inl. bij don hoofdingenieur Wellanenden inge
nieur Kemper, heiden te l'treeht Aanw. 3 Sept. Raming ƒ 11,980. 

' s - H a g e . te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste der Staatsspoorwegen: hot maken an stellen van de overkapping 
dor sporen cn perrons op het middelgedeelte van het centraalpersoncn-
station tc Amsterdam, lui. hij den eoi-staanwezend-ingeniour bij de 
Staatss|poorwogen. te Amsterdam. Aanw. 2 en 3 Sept., tc 11 uren. 
Raming ƒ 725.000. 

W o e n s d a g , 17 S e p t . 
' s - l l a g e , te 12 uren. door het ministerie van waterst. enz., ten 

dienste dor Stiatsspsirwogen: het maken van grondwerken, gebouwen, 
bestratingen, overgangs- en afsluitingswerken en eenige verdere werken, 
benevens het leggen van sporen cn wissels, tot uitbreiding van bet 
station Leeuwarden, lui. hij don hoofdingenieur hij de Staatsspoor
wegen, tc Zwolle. Aanw. 0 cn 10 Sept. Raming J 184,000. 

O p l a t e r l e b e p a l e n d a t u m . 

O u d e w a t e r , door de civiel-ingenieiirs De Jongh & Co.: de houw 
van eene stoomwasseherij met toebehooren, aldaar. 

A F L O O T 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
/ u i l e n 0 Aug.: het maken van een winkel

huis, winkelkasten en verdere werken, in een 
perceel aan do Groenmarkt, voor P. L. W. 
Petersen, onder behoor van den architect J. 
L'iterwijk Wz.; ingek. 6 bilj.. als: 
G. J. Kerkincijcr, te Zutfen, ƒ 1060 
G. Hoei-stocl, » Brammen, » 1058 
J. A. Garvelink, » Zutfen, » 989 
L. Nijland. » idem » 982 
Gebr. Landovvoerd, » idem . 975 
G. J. tirootei-s, » idem » 939 
gegund. 

liauw. 6 Aug.: het slatten van 510 M. en 
verder het rolveren der Oflingawierstervaart 
zoomede der Oudvaart; 

perc. 2 perc. 3 perc. 4 
L. v. d. Laan. Makkuin, /' 480 / 255 ƒ 245 
.1. Reen, idem 165 188 
A. Hinksiiia, 'l'oiborne, 115 125 127.50 
J. Kortekamp, Wijkel, 84 44 55 

gegund, gegund. 
T. Talma. Sneek, 78 
A. Kampstra, Scharnc-

goutum, 74 69.75 79 
gegund. 

W. do Glint, Lutkewieriiin. 28 38 
Do laatste niet volgens de voorwaarden inge

schreven. 
Het eeisite pa-ceel is ingehouden en daarom 

werden de inschrijvers en sommen niet publiek 
gemaakt. 

L e l d e n , 7 Aug.: het houwen vau een hoeren
huis, onder beheer van den architect W. C. 
Mulder; ingek. 8 bilj., als: 
G. J . v. Heek ft Co., te Leiden, ƒ 8840 
P. Gestman. » idem » 7700 
W. v. d. Drilt, » idem » 7460 
•I. Sirag, ,, idem » 7320 
C. J. de Nic, » idem » 6975 
N. Bink, » idem » 6774 
De Jongli en Kool-email, >• idem I 6759 
T. Los, » idem » 6744 

V e e i i d a i n , 8 Aug.: het verbouwen en ver
grooten der openbare lagere schooi, tc Zuid-
wending, onder die gemeente; ingekomen 3 
hilj.. als: 
H. Waslander, te Zuidhroek, / 4359 
1'. I.uitjciis, „ Stadsinussclkunaal,» 4229 
A. llnlsebos. v Nieuwcpekolu, » 3980 
gegund. 

O u d w o u d e , 8 Aug.: hot houwen van een 
('bi-, school met onderwijzerswoning op de 
Tiiemeu onder Westergeest; van de 12 inschr. 

was de minste 11. li. Meoi-sma, te Kollum, voor 
ƒ 4823. 

A s t e n , 8 Aug.: het houwen eener nieuwe 
school met oiiderwijzerswuning, onder beheer 
van den architect J. W. van der Putten, te 
Helmond; ingek. 8 hilj., als: 
L. Noten, te Helmond, /' 11,590 
J. v. d. Velden, idem » 11.035 
J. v. Nonen, » idem » 11,029 
F. v. Golstein Brouwers, • Asten, » 9,987 
F. Rooijakkci-s, » Deurne, » 9.900 
F. Olivicrs. » Gemert, » 9,741 
11. v. Assoldonk, „ Helmond, » 9.100 
H. ile Bijl. » Deurne, » 8.990 
gegund. 

Z u l l e n , 8 Aug.: hot maken eener nieuwe 
uitmonding voor de Binnengracht enz., ten be-
hoeve der uitbreiding van de gasfabriek; ingek. 
4 bilj.. als: 
A. J. lliterwijk, te Zutfen, ƒ 7780 
H. Ilaijtink, » idem » 6868 
II. W. Donwes, » idem » 5475 
G. J. Versteeg, » Oosterbeek, » 6449.80 

U r e t e r p , 8 Aug.: het aanbrengen van een 
nieuw dak op de kerk dor Hervormde gemeente, 
aldaar; ingekomen 9 bilj., als: 
P. Fonk. tc Ureterp, ƒ 1930 
K. Tolman, > Hoornbergen, » 1899 
D. Kooning, » Ureterp, » 1896 
W. v. d. Velde, » Drachten. » 1843 
D. llosterbaan. » Gorredijk. » 1697 
J . Iluitema, > Oudcga, » 1625 
A. Heuimenga, » Beetstcrzwaag, 0 1619 
K. Kalt, » Ureterp, » 1597 
C. de Vroeg, » Terwispel, » 1572 
provisioneel gegund. 

H e l f t , 8 Aug.: hot rioleeren cn bestraten van 
een gedeelte der Westordwai-sstraal en der 
Verlengde Westei-sti-aat, ter lengte van ongeveer 
137 M.: minste inschr. was C. van der Boom, 
te Delft, VOOT ƒ 2998. 

' s - B o s r h , 8 Aug.: bet verlengen en van eene 
waterkeering voorzien van don groiiddiiiker ondo
de Zuidvvilleuisvaart. nabij dijkpaal 116 M/90 li 
onder dc gemeente Den Duiigeti; minste inschr. 
was .1. Sjerp, te Rotterdam, voor ƒ 9195. 

Zwolle. 8 Aug.: het wegruimen van het nabij 
Schokland in de Zuiderzee gezonken vaartuig 
„Maria Berendina"; ingek. 5 hilj., als: 
E. v. tloor, te Kampen, / 2690 
B. J. Weltevreden, » Maassluis, » 1975 
B. Schopinan, 1 Kampen, a 1840 
J. C. Wantellei-, » Enkhuizen, » 1750 
A. v. d. Tak, » Goedoreede, » 1700 

Z e i s t , 8 Aug.: het afbreken en wederopbouwen 
der school te Austerlitz: ingekomen 

tc Utrecht ƒ (1100 
ii idem 

ƒ 
5630 

» idem 5(J00 
i Driebergen, • 5290 
* Zeist, •% 5217 
» Utrecht, 5100 

liilt. • 5094 
* Zeist, •% 5084 
ii Doorn, 9 5000 
» Zeist, » 4998 
i Driebergen, 

Woudenberg, 
D 4800 

• 
Driebergen, 
Woudenberg, • 4774 
Bumiik. » 4737 

• Odijk. 9 4096 
» Woudenberg, 1) 4059 
9 Zeist, J) 4010 
• idem * 4590 

J. EL Vermeulen, 
D. .1. Hekké, 
C. v. Zeeland, 
M. Fukkink, 
J. v. d. Brink, Jr., 
V. W. v. d. Heuvel, 
('. Pothoven, 
J. A. v. Nie, 
F. j . Gerritsen, 
C Busshik, 
J. Appels, 
J. v. Lanteren, 
A. A. Wildherg, 
.1. W. v. Overhagen. 
J. Kramer, 
Wed. f. J. Pijper, 
Y. Goijteiibeek, 
gegund. 

* e h e * en l o g e n , 9 Aug.: de bouw van het 
nieuwe groote koorhuis aan het zeebad te 
Scheveningen; ingek. 19 bilj., als: 
M. L. Van Spanje en C. 

Meijers, 
A. v. d. Meer, 
Oosterink en Schut, 
E. M. Bood, 
C. Serlijn &De]Hu 
W. I.. Schram, 
G. Toornvliet, 
A. S. Sch.iafsrna, 
J. ('. Pieterse. 
J. .1. v. Sluisdam, 
Th. .1. Mirande, 
D. Zuiderhoek. 
Van Lith \ Van Dan 
A. C. Paardekooper, 
f'. G. Pauptit, 
S. II. Kerniui & Co, 
W. A. G. Jansen, 
l l . Stelwagen, 
M. A. J. Taverne, 
gegund aan S. II. Fernim &Tt'o. 

\ \ it m t t r a u m , 9 Aug.: het bouwen van eene 
school met drie lokalen voor openhaar lager 
onderwijs te Kimswerd; in^ek. 16 hilj., als: 

te 's-IIage, ƒ 769.990 
» Harlingen, 765,000 
» Amsterdam, » 757,500 
9 Groningen, 9 749,980 

1.» Amsterdam, 749.500 
Sliedrecht, » 710,000 

» Gouda, | 700,500 
n Harlingen. » 698,1:00 
<» 's-Hage, 685.000 
I Dordrecht, » 664̂ 000 
9 idem s 657,000 
9 Amsterdam, t 655,000 

,9 's-Hage, 650.000 
9 idem » 644,400 
1 Scheveningen, 9 625 000 

» * Amsterdam, 0 605.800 
9 L'treeht, 9 597.400 
9 Botten lam, ft 596.363 
» V H a g e , » 593,259 

ei-opbouwen 
17 bilj., als: 

A. Ilaiiimersina. 
F. A. Bangma, 
D. A. Landstra, 
K. Hoogendoorn Jr., 
J. Toorenboek. 

E. v. d. Meuten, 
J. v. d. Meulen, 
Roedema, 

J. v. d. Lei, 
M. B o o n s t r a , 
Straatsma en R. V . 

Boschma, 

te Bolsward, 
» Witmarsum, 
» Sneek, 
» Harlingen, 
» idem 
» Hemelum, 
» Molkwerum, 
„ Longerliou, 
» Aruin, 

Monulduui, 

/' 8565 
'» 7966 
» 7838 
» 7777 
» 7677 
. 7439 
» 7399 
» 7300 
• 7177 
» 7027 

Witmarsum, » 6997 

p. M. v. d. Weide, te Wons, ƒ 6987 
p. S. Westra, » Arum, » 6958 
p Semeins, » Makkum, » 6788 
R'. S. Westra, . Achlum, » 6403 
C. T. v. d. Weide, » Kimswerd, » 6398 
gegund. 

H e l f t , 9 Aug : de bouw van een woonhuis 
met veestalling en aanhooren, voor A. B. C. v. 
cl. Knaap, onder beheer van den bouwkundige 
G van der Kaaden Gz.: ingekomen 12 bilj., als: 
A. A. Musset, te 's-Hage, ƒ 12,985 
W J. Burghout, > Den Hoorn, ,i 8,748 
(J. Witkamp, » idem • 8,722.98 
A v. Tilburg. » Zooterwoude, a 8,615 
p' v. Dijk, » Delft, » 8,212 

' J. v. Meek ft Co., » idem » 8.120 
p Roiuijn, » Nooddorp, » 8,058 
Qebr. Lucas, » Delft, » 7,430 
11. Kranenburg. » Pijnakker. » 7,298 
A A. Groonewegen, . Nooddorp, » 7,273 
6. v. d. Vlugt r, Maasland. » 7,193 
C. v. d. Boom, » Delft. I 6,888 
gegund. 

O l d r b o o r n , 9 Aug.: het slat- of haggerwerk 
het waterschap De Zwctte, onder Oldeboorn; 

ineek. 7 bilj., als: 
A. .1. v. d. Meij, te Berlikum, ƒ 7000 
It. S. Krikkc, • Oudehaske, » 4444 
Y. T. v. d. Veer, » .Marsum, » 4427 
W. J. Dragtstra, » Terwis|Kd. » 4249 
II. II. Huisman, » Vist. » 4225 
P. M. v. d. Plaats, » Oosterlittens, » 4189 
T. II. Locn, » Westormeer, » 3377 

' s - l l a g c . 9 Aug.: het maken van eene arcade 
op dc R.-K. begraafplaats, onder beheer van 
den architect W. B. van I.ielland; gegund aan 
t'. Meijers. te 's-llagc, voor ƒ 42,988. 

Reenaa, 9 Aug.: het maken vau werken tot 
verdediging van deu oever van den polder 
Nieiiwe-Neuzen. in 2 perceelen: 

]ierc. 1, verdedigingswerken; ingekomen 10 
bilj., als: 
A. de Jong, te Neuzen, ƒ 42.521 
A, v. d. Hoek. » Zaamslag, » 42,245 
C. de Wilde Az.. » Kattendijke, . 42 200 
A. Vermorckcn, » Hontcnisse, » 42,000 
J. Tollenaar, » Neuzen, » 41,900 
1'. A. v. d. Velde, » idem » 41.560 
11. Rage, » Middelburg, » 41.200 
.1. Jansen, » Neuzen, • 41.167 
C. Roskam Jz., » Sliedrecht, » 40.300 
u. Tholcns, » Hoek, » 40,290 

perc. 2, werken tot voorziening in deafsehui-
ring van 28 Juli jl., met de benoodigde leveran-
tit-s; ingt:koinen 12 bilj., als: 
C. v. d. Hooft, te Neuzen, ƒ 31.200 
A dc l o n g , » idem » 30,318 
I. v. Eek. » llardinksveld, » 29.940 
C. de Wilde Az., » Kattendijke, . 29.900 
A. Vermorckcn, i> Hontonisse, „ 29.420 
l'. Roskam Jz„ » Sliedrecht, » 29.300 
1). Tholens, » Hoek, » 28,967 
J. Tollenaar, » Neuzen, » 28,100 
A. v. d. Beek, » Zaamslag. » 28.100 
P. A. v. d. Velde, >, Neuzen, » 27,725 
II. tlage, » Middelburg. » 27,500 
J. Jansen, » Neuzen, » 27.460 

A m s t e r d a m . 11 Aug.: het bouwen van eene 
lioaton barak voor 40 kribben op een terrein 
bij het Binnengasthuis, onder beneer van den 
architect II. Leguvt; ingekomen 20 bilj., als: 

W. Schols, ' ƒ 9200 
G. Boon, I 9136 
M. v. Stuivenberg & Co., » 8853 
F. H. Freriks, » 8716 
W. II. Knipper en .1. Vree, » 8178 
A. 11. Grijpiiik. » 7989 
J . Sehaafstra cn S. de Jong, » 7645 
E. H. Helle en C. Kustner, » 7500 
11. Straatman, » 7433 
P. Kampman en J . v. Harderwijk, » 7129 
II. W. A. Paans, » 7100 
Itenaiid eu Booljon, » 7040 
I. J Vontijn, » 6999 
II. ('. Dorlas, » 6824 
A. v. Wensveen, » 6795 
J. H. Hartgerink en W. Boon, » 6617 
D. HiKigerbeets, » 6460 
G. L. Brouwer, . 64.36 
•I- v. Herne, » 6224 
G. Woud. » 5885 
gegund. 

. Holterdani, 11 Aug.: het bouwen eener 
ywiwerij met stooinketclhuis, onder beheer vau 
JSJ architect A. W. van Dam; ingekomen 8 
'"li- als-

'I. Degens, 
{• v. Vlugt J r . . 
W. P. v. d. Laan, 
B. Hooijkaas & Zn., 
[• v. Ameijden & Zn., 

"• Cramer, 

f 131,433 
» 130,100 
» 124,907 
» 124.783 
» 105,000 
» 103,900 

H. Stelwagen, ƒ 102,500 
J. Sehoenmeijer en A. Kos 

Koolhaalder, » 97,832 
gegund. 

Workum, l l Aug.: dc herhouw eener boeren-
bcbuizing onder Workum, onder beheer van 
den bouwkundige S. S. Hohma; ingekomen 7 
bilj., als: 
J. Oostcrbaan. te Bolsward, ƒ 7570 
A. Spijksma, » Parrega, » 7<H3 
Gebr. Schale. » Warns. » 6783 
W. J. Gijzeu, •> Woudsend, » 6496 
S. de Vries, » Parrega, » 6329 
Rienstra en Groenhof, » Workum, » 5949 
S. Bosticn, » idem • 5615 
Raming • 631» 

' s - H a g e , 11 Aug.: het bouwen eener burger
school le soort, aan de Falckstraat, aldaar: 
ingek. 14 hilj., als: 
Qebr. Mirande, tc 's-llage. ƒ 51.470 
H. T. Wijliekers, » idem » 51,383 
F. J . Lankerman, » idem » 50,900 
L. v. Spanje, » idem . 48,424 
I. . Tromp » idem o 46.840 
Raasveld en Gerritse, » idem » 46,400 
Gebr. Houtman. » idem » 45.025 
C. Wijhrands & Co., » idem » 44,800 
J. L. Werden, » idem » 44,666 
G. J . v. Hook & Co., » Delft, . 43.560 
W. Lainkamp. » 's-llagc. » 4.3,425 
.1. de Haas, » idem » 43,300 
A. C. Paardcnkooper. :) idem » 40,000 
A. Nator & Co., » idem » 39.840 

V t a g c n i n g e n , 11 Aug.: lo. het maken van 
oene pimp mot pulspijp in de Mennonietenhuurt 
aldaar, mot bijlevering der materialen; geen 
biljetten ingekomen. 

2o. het verf- en reparatiewerk aan het tolhuis 
en de tollmouien nabij Bcnnckom; ingekomen 2 
bilj., als: 

.1. B. Radstake, /' 110 
,1. Haar Hz., » 88 
gegund. 

E e d e . 12 Aug.: bet bouwen eener villa op 
deu Paaschherg, onder beheer van den bouw
kundige F. J. Nieuwcnhuis, te L'treeht; ingek. 
6 bil.j.. als: 
J . Rothuisen, tc Dorer.weerd, ƒ 10.996 
W. v. Doornik, » Baarn, » 9.88M 
H. v. Zoelen. » Eede, » 9.629 
J. II. Hendriks. » Wagenillgon, » 9.393 
1). v. d. Tas, » Charloos, » 9,100 
A . v. Wagensveld, o Lunteren, » 8,049 

A r n h e m . 12 Aug.: het maken vau 1900 IP 
asphaltvloer in dc nieuwe cell, gevangenis te 
Arnhem; ingok. 3 bilj. als: 
The Neuchatel Asphalte Co. Ltd., 

Londen, per kt* ƒ 2.75 
Jules Denis, Luik. » » » 2.47 
II. F. Onderwater & Co., Dordrecht, » » » 2.47 

'i gegund. 
L e i d e n , 13 Aug.: het verhouwen van perceel 

no. 4 op de Hooigracht onder beheer van don 
! architect W. A. van Lith; ingek. 5 bilj., als: 

C. V. Diest, te Koudekerk, ƒ 3244 
| P. .1. Cblistiaaiise, » Leiden, » 3220 
; li. de Jongh en G. J . 

Koorcinan, » idem >, 2968 
; A. Verhoog. » idem » 2668 
j C. J. de Nie, » idem » 2590 

' s - l l a g e , 13 Aug.: lo.de uitvoering van werken 
tot normaliseering van de Waal. onder Valburg, 
Ewijk eu Beiiniugeii; ingek. 12 bilj., als: 
A. Boer Wz., te Sliedrecht, ' ƒ 110.317 
A. Volker I.Z., » idem » 97,000 

i A L. V. Wijngaar
den l.lz.. • idem ii 93.800 

J. v. d. Plas. » Hardiiiksveld, » 93,300 
G. J. Moll, » Kuilenburg, » 92.943 

| L. A. v. Haaften, » Sliedrecht, » 85.500 
I J. Ilillen, » Grave, » 85,000 

F. E. Terwindt, » Pannerden, . 83,300 
! .1. II. v. Hezewijk, » Lobit, » 82,386 
I A ü. Huyskos, » Bedel, » 80.000 
I II. v. Anrooy, » Nieuwaal, . 79,800 

W. I'. de Vries, » Rossom, . 71.990 
2o. het inrichten van eene aan hot Rijk 

behoorende woning nabij de in-aaiibouw-zijiido 
draaibrug over deu Vaartsche-Rijn te Jutfaas 
tot woning voor een brugwachter en -knecht: 
ingekomen 8 bilj., als: 
W. J. Meilink, te Tul-en-'tWaal, /' 4260 
J. v. Straten, » .lutiaas, » 2160 
A . de Keizer, » idem » 2030 
A. G. Poot, » Vianen, » 1999 
J . v. Harpen. » Wijk-bij-Duurstede, • 1919 
W. J. V. d. Bosch, » l'treeht, » 1899 
E. v. Bentiim, » Jutfaas, » 1895 
A. C. Willemse, » Vreeswijk, » 1800 

3o. het bouwen van eene poiitwachteiswoning 
bij Vreeswijk, behoorende tot do werken voor 

den aanleg van een kanaal Amsterdam— 
Merwede; ingek. 5 bilj.. als: 
J . Schouten, te Vianen, ƒ 4560 
C. Broerc Kz., » Nieiiwlekkcrland, » 4327 
D. Barneveld, » Vreeswijk, » 4240 
A. C. Poot, » Vianen, . 4069 
A. C. Willemse. > Vreeswijk, » 3850 

K r o n i n g e n , 13 Aug.: het af breken en weder
opbouwen eener behuizing in de Niouwe-
Kbbingestraat, voor I. R. van Dijk, aldaar, onder 
beheer van de architecten K. & II. Hoekzema; 
ingekomen 17 bilj., als: 
D. S. Diddens, te Groningen, ƒ 8138 
II. v, d. Nap, » idem » 8000 
I). Kdzards, » idem » 7920 
1). Doetjes. » idem » 7880 
E. Berkenhosch, » idem u 7785 
T. V. Jelsma, » idem » 7777 
II. de Haan, - idem • 7692 
E. W. Wietzcma, » idem 7643 
K. Fekkes, > idem » 7389 
.1. Werkman, » idem » 7357 
H. Janssen, » idem » 7321 
II. Kiel, » idem • 7319 
D. Janssen, » idem » 7149 
J. Poelman, l idem » 7148 
.1. Ibeling, » idem » 7147 
I). Dalmolen, » idem > 6888 
J. Da verman, » idem » 0740 
gegund. 

W e s l h r o e k , 13 Aug.: het verbouwen en 
vergrooten van het schoollokaal, met bijkomende 
werken, ouder- beheer vau den bouwkundige A. 
Pothoven, te Lensden: ingek. 11 bilj.. als: 
Gebr. v. Walderveen, .Maarseveen, ƒ 9887 
Klaas Bol, Tioiihoven, » 9887 
W. Meijer. Hilversum, » 9200 
li. Gezel. idem • 9150 
Gebr. De Groot, Westbroek, x 8685 
B. Kooren, Laagnieiiwkoop, H 8386 
11. Kooien, Westbroek, » 8383 
Jak. do Krnil', Ltrecht, » 8315 
F. W. v. d. Heuvel, idem » 8269 
B. v. Zijl, Woudenberg, » 8187 
G. Hartman, Westbroek, » 7567 
nog niet gegund. 
Raming ƒ 8030 

Uell'tsliaven. 13 Aug.: het stichten vaneen 
schoolgebouw voor L'. L. onderwijs met onder-
wijzerswoniugeii, op een terrein aan de Nieuw-
Straai aldaar: ingok. 11 bilj., als: 
C. Eijsvogel, te Amsterdam, ƒ 34,915 
1'. E. Huibers, . Rotterdam, » 31,941.76 
J . A. N. Lukas, » Lage Zwaluwe. » 31,699 
P. Bleijeiihurg, » Rotterdam, » 27,000 
J. van der Vlugt, » Dordrecht, » 27.360 
G. J. van Heek. » Delft, » 26.940 
A . G. Sondermeijor.» Rotterdam, » 26,6̂ 0 
J. Bokink, » Delftshaven, > 26,500 
A. Looijmans. » Rotterdam, » 26.471 
II. Jansen Ueijiiiau 
en G. li. Ilcijinan . idem. . 25.478 
W. G. C. Ilil'kes, » idem, > 23,680 
gegund. 

D o r d r e c h t , 13 Aug.: do vergrooting der 
margai'inchoterfahi-iek van W. J. Albei's, aan de 
Spieringhaven, aldaar, onder beheer van den 
architect H. W. Veth: minste inschr. was Jan 
Blok, tc 's-Gravendeel, voer ƒ 7777.77; gegund. 

's-Hage. 13 Aug.: to. hot leggen van spoorba
nen en wissels en het maken van bijkomende wer
ken op bet centraal personenstat'ion te Amster
dam: ingek. 20 bilj.. als: 
A. Prins Theodzn., Sliedrecht, ƒ 52,800 
G. D. v. Doorn, Amsterdam, > 49.800 
('. v. d. Mevden Cz., Hardiiiksveld, » 48,000 
Rh. v. Iliju'. Naaiden. >, 46.400 
Th. Verhoeven, Deventer, » 46,100 
.1. v. d. Borg, Amersfoort, » 45.900 
J . Ilillen. Grave. ' » 45,000 
A. Terwindt. Westpannerden. » 44,480 
Th. Hoogendoorn. 's-llage, » 43.997 
11. .1. Meekers, Amsterdam. » 43,986 
P. Alldliesseli. Hilveisum, » 43,850 
A. Terwindt Westpannerden, » 43,800 
A. K e e n , Hilversum, » 43.700 
C. v. Boven, Amsterdam, » 43,500 
E. v. Bruintin-lei), Niouweraiustel, i 43,210 
C. Bos, Haarlemmermeer, • 42.777 
J . Kooy. Amsterdam, » 4LK50 
W. Goedkoop Dz... Amsterdam, i 41,000 
P. Rijnden, Valkenswaard, » 40,770 
B. A. Wiegeriuk, te Groenloo en F. E. 

Terwindt, Paimei-deu, « 37.900 
2o. het maken eu leveren van tangbewegingen 

op hetzelfde station; ingek. 2 bilj., als: 
Union, Actien-Gosellschaft fiir Bcrgbau-, 

Eisen & Stahl-lnihistrie, Dortmund, /' 52.450 
Machiiienl'abrik Duetschlaiid, idem > 39.207 

3o. het maken, leveren en opstellen van oene 
draaischijf van 13.5 M middelliju op hetzelfde 
station; ingek. 4 bilj., als: 
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L. J. Enthoven & Co., 's-Hagc, ƒ 9993 
Firma II. Dalhuis™, Kampen, » =975 
Maatschappij Ijzergieterij f Prins van 

Oranje'1, 's-Hage, . » o ^ 8 

Koninklijke Nederlandsche Grofsmederij, 
Leiden, ., . * , ? M « 
4o. het leveren van beslagen eiken wissclbont 

op hetzelfde station; ingek. 8 bilj., als-
C' Ros, Haarlemmermeer. 
.1. II. van Hoogerwou, Bokstel, 
Eindhoven & Zn., Zwolle. 
J. A. v. d. Eerden Wz., Bokstel 
P. H. van Hoogerwou, idem, 
F. Clercx, idem, 
J. J. v. d. Eerden Pz., idem, 
J. Nahuis, Groenloo, por M' 

ƒ 8.300 
» 7508 
» 7462.00 
I 7400 
ii 7230 
» 1200 
i- 6430 

44.74 

f 48.C00 
» 39,495 
» 38,490 
• 37,500 
» 37,000 
i 36,750 
i 36.S85 
• 33,100 
• 32,900 
» 32,285 

'•-Bosch, 14 Aug.: het bouwen van eene 
concertzaal met sociëteit en aanhoorigheden op 
de voormalige Esplanade, onder beheer van den 
bouwkundige J. G. T. Aerden; ingekomen 10 
bilj.. als: 
J. v. Vuurcn. te Vuren. 
L . Frankefort, » 's-Bosch 
W. A. v. Beckum, » idem 
J. Schollekens-Schwan,» idem 
M. v. d. Bouw buijsen, » idem 
J. M. Gruijters, • Orten, 
P. C. Duzee, » Tilburg, 
L . Murk. » 's-Bosch 
L. Hurkens, » idem 
P. C. Appel, » 'dem 
gegund. 

H o o g e * r e n . 14 Aug.: het bouwen van een 
nieuw hotel, zonder bijlevering van steen, mar-
merwerk en buffetten, onder beheer van den 
architect II. Hoegsma; ingek. 11 bilj., als: 
H. Bijvang, ^tcDalfscn, /kg»»1 

B. .1. Baron, • idem, » 22.964 
J. Emmink, » .Meppel, » 18,208 
J. Hesselingen, » idem cn 

E. Groenrok, » Stennwijk, 
J Ottcn, » Meppel, 
J. Timmer, » idem, 
J. Pijkstra, » Bergum, 
J. Scholtemeijer, » Hoogeveen, 
K. Worst, » Meppel, 
H. de Haan, » Groningen, 
K. J. Kalt, » üreterp, 
Begrootiii 

J. Bout. 
M. I.. Veenenbos, 
A. Stans. 
P. M. de Bruin, 
A. de Neef, 
K. van Prooije, 
A. Oostdijk. 
B. Gille, 
II. v. d. Houwen, 
J. Kortenbout. 
II. Man in 't Veld, 
P. van Soest 

P. T. de Wilde, 
A. Dekker, 
J. de Rijke Jz., 
P. Verbuig Jz., 

» 16.676 
• 16.2 13 
• 16.200 
> 15,533 
> 15,280 
» 15,176 
» 14,887 
» 14,589 
> 14,934 
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A r n h e m 14 Aug.: de bouw der school voor 
openbaar lager onderwijs aan de Agnietenstraat • 
ingek. 14 bilj., als: 

te Arnhem, 
» Bruiiimen, 
» Arnhem, 
« idem 
. idem 
« idem 

idem 

te Briellc, ƒ 17,575.74 
» idem » 17,500 
it Oostvoorne, » 17.500 
uNieuwenhoorn, Ö 17,425 
> Brielle, » 17,387 
ii Ahbenbroek, o 17,229 
» lloenvliot, » 17,025 
» Rozenburg, » 17,000 
» Heenvliet, » 16,783 
» Brielle, » 16,750 

Rokanje, » 16,692 
„ Brielle, » 16,275 

Middelburg. 15 Aug.: bet hek rammen van 
een gedeelte der wederzijdscho dijken van het 
afgesneden gedeelte der voormalige Middelburg-
sche haven; ingek. 4 bilj., als: 

te Middelburg, 
» Westkapelle, 
» Stavenisse, 
» Colijiisplaat 

A r n h e m , 15 Aug.: het verrichten van ver
nieuwingen aan de doorlaatbrug nabij Elden, 
in 's Rijks-grooten weg Arnhem—Nijmegen; 
ingek. 24 bilj.. als: 
G. I.iefting, Arnhem, / 10.639 
W. M. Nijenes. Arnhem, • 9,559 
J. van Burk, Oosterheek, en W. Wis

sing, Westervoort, 
J. Visser Gz., Pa|wndrecht, 
J. van Toll. Arnhem, 
C. M. Roosenburg. Naaldwijk, 
W. II. de Haan, Elden, 
Gebr. van Daalen, Arnhem, 
A. Jas, Arnhem, 
I). van der Tas, Charloos, 
P. H. Meijer, Arnhem, 
W. A. R. Kok. idem 
J. Meijer, Zaltbommel, 
P. W. v. Hattum, Tuil, 
J. II. llnijink. Pannerden, 
G. J. Groot, St.-Anna, 
I. . Brand Dz., Giesendam en P. P, 

Seret, Sliedrecht, 
R. H. Westcrveld, Arnhem, 
G. H. A. Eibers, idem 
II. v. Anrooy Jz., Nieuwaal, 
B. A. Wiegerink, Groenloo, 
G. H. v. d. Heijden, Arnhem, 
Th. Meijer, Arnhem, 
H. Jansen, Didam, 

j 37,900 
» 37,317 
» 36,930 
» 30,922 
» 36,570 
» 36,450 
• 36,277 

H. v. d. Sand, 
J. C. Carmiggelt, 
J. W. Janssen, 
Gebr. v. Daalen. 
G. H. v, d. Heijden 
Joh. v. Toll, 
Th. Eibers, 
J. v. Buik, Oosterbeek 

en W. Wissing, 
J. Zandvoort, 
A. Jas. 
P. Leenders, 
W. M. Nijenes, 
G. I.iefting. 
W. Lensink & Zn. 
gegund. 

S t a v e r e n , 14 Aug.: lo. het maken van een 
beschoten dak op de woning van het hoofd der 
school; ingek. 8 bilj., als-

» Westervoort, » 35.440 
» Deventer, » 34,985 
» Arnhem, 
» Utrecht, 
u Arnhem, 
» idem 
» idem 

. 34.875 
» 84,733 
» 38,867 
» 33,839 
» 30.984 

J. J. de Jong 
A. Schollinga, 
A. Schrale, 
T. A. Faber, 
C. W. Stcgenga. 
S. T. de Vries, 
T. D. v. d. Meer, 
S. J. de Jong, 
BP2a"bostratingswerkcn; ingek. 6 bilj , als 

te Warns, 
» Staveren, 
T> Warns, 
» Koudum, 
» Oudega, 
n Staveren, 
> Molkwerum, 
ii Koudum, 

/ 639 
. 573 
» 568 
. 567 
• 565 
I 529 
» 525 
> 524 

ƒ 749 
» 674 
» 647 
» 642 
» 638 

611 

C. Stcgenga, te Oudega, 
S. J. dc Jong, » Koudum, 
A. Schollinga, » Staveren, 
A. S. Kuperus, » mem, 
A. Schrale, » Warns, 
A. A. van Randen, » Staveren, 
gegund. 

O o s i v o o r n c , 14 Aug.: het houwen eener 
school voor 240 kinderen, onder beboer vanden 
architect I.. van den Hoonaard, te Abbenbroek; 
in"ck. 21 bilj.. als: 
J "v d Reiden, te Brielle, / 18,412 
P Flshout, » Oostvoorne, » 18,165 
J.'Moerman, » Idem » 18,160 
Hortensius, » IJseliuonde, » 17,990 
P de Kievit » Oostvoorne, » 17,956 
A'. Moerman, • idem » 17,942 
IJ. de Vos » Zwartewaal, » 17,9110 
A. Dekker » Oostvoorne, » 17.860 
F. van Toiedo, » idem • 17,825 

ƒ 1748 
» 1422 

1127 
1079 

9,350 
9.334 
9.149 
9.092 
M.994 
8.940 
8,893 
8,890 
8,765 
8,732 
8.698 
8,666 
8,666 
8,660 

8,598 
8,537 
8.249 
7,988 
7,948 
7,785 
7,749 
7,478 
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D E O P M E E K E E 
van Z A T E R D A G 23 AUGUSTUS 1884. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
M a a n d a g . Sft A u g . 

' n - I I a g e , te 12 uren, door het ministerie van koloniën: lo. Bestek no. 
58, 7 paar gekoppelde waterbakken met toebehooren; 2o. Bestek no. 
50, waterkranen, standponipen en gegoten-ijzoren pompen; 3o. Bestek 
no. 60, 12 afstand signalen met toebehooren, doch zonder lantarens; 4o. 
Bestek no. 61, 8 draaischijven; 5o. Bestek no. 62, de metalen bovenbouw 
van 218 bruggen, alles ten dienste der Staatsspoorwegen op Java. 

E i n d h o v e n , te 12 uren, door burg. en weth.: het leveren van 
schoolrneu helen, bestaande in: 15 stel se b ooi ban ken voor 210 plaatsen, 
10 stel schoolborden en 3 boekenkasten. Inl. bij den gemeentearehitect 
J. A. van fiijek. 
. b a r r e d IJ ti.. te 12 uren, bij M. Hes: het verven van zijn verbouwd 
woon- en winkelhuis. 

W i n t e r s w i j k , te 12 uren, door de firma J. Willink APaschon: het 
bouwen van eene werkplaats en andere werkzaamheden aan de fabriek. 

( . r o n l n g e n , in het café-Hijkholt: het onderdakbrengen van 2 heeren
huizen, te bouwen aan den lleeresingel, aldaar. Inl. bij den architect 
J. B. Jager. 

L e m m e r , bi) den secretaris van den Veenpolder van Echten: lo. 
herstelling van nei-, schoei* en andere werken, het maken van steen
glooiing, het leveren van ballaststeen en wrak. en vervoer van kleigrond, 
in 4 perceelen; 2o, het heistellen van den onderbouw der brug over de 
Westelijke Vaart; 3o. het graven van gedeelten ondergrondskanaal, in 
2 perceelen. Inl. bij den secretaris en bg den opzichter J. A. Visser, 
te Echten. 

I H l i f t d a g , » « 4.1jr. 
Olst, te 11 uren, door het gemeentebest.: eenige metsel-, timmer

en verfwerken aan den toren, het gemeentehuis, aan tolgaardeiswonin-
gen en enden gemeente-eigendommen. 

• t i d e w a t e r , te 11 uren^ten kantore van de firma De Jongh&Co.: 
het bouwen eener stoomwasscherij niet toebehooren, aldaar. 

L o r h e m . te 12 uien, iu Het Wapen van Leiden: het bouwen van 3 
villa's aldaar, voor W. O. Kerkhoven. Inl. bij den architect-ingenieur 
Jacob F. Klinkhamer, aldaar. 

G r o n i n g e n , te 12 uren, in het Gesticht: het verrichten van verf-
werk aan liet Groene Weeshuis. 

L o n n e k e r , te 2 uren, door het gemeentebest.: het verhouwen dei-
onderwijze rswoningen te Boekeloo en in den Woold rink snoek. 

M e c l i e l e n iLimburg), te 4 uren, dooi- den architect C'. Rosier Cz„ 
bij A. Sleufjes- het bouwen van een woonhuis met achterhuis, in per
ceelen en in massa. Aanw. te 3 uien. 

L e e u w a r d e n , bij Mr. B. 11. Huma: het doen van vertimmeringen 
aan de plaats, in gebruik bij M. T. Koldijk, te Weidtim. Inl. bij den 
architect A. Hoekstra. L'ewal, te Leeuwarden. Aanw. 25 Aug. 

A p e l d o o r n , door den architect S. J.doRoov, in het Hotel-Apeldoorn: 
het bouwen van eene villa in het Oranjepark. aldaar. Aanw. te 10 uren. 

W o e i i N d a g , 2 7 A u g . 
A n i s t t n l i . i l . . te 11 inrii. door den commandant der marine: lo. 

het verrichten van eenige onderhoudswerken aan de inarinieiskazeme 
te Amsterdam; 2o. het. naar aanwijzing uitbaggeren van het marinedok, 
aldaar. Bilj. inzenden ter grifte van de directie der marine. 

O i i d e r d r i i d i m i . te 3 uren, iu het waterschapshuis van Hunsingoo: 
lo. het doen van heistellingen aan sluizen, bruggen en objecten van het 
waterschap Hunsingoo. iu 3 perceelen en in massa i So. bet opgraven 
van de rirmuer opvaart, lang 775 M. Inl. hij den deskundige van het 
waterschap !I. Wind, te Onderdendam. 

E i s t (Oterbetuwe). door poldermeesters van den dorpspolder Kist, bij 
A. van ZadelholV: het afbreken van 3 houten bruggen ov,n- de Linge of 
Wetering iu dien polder en het daarvoor in de plaats bouwen van 
steenen bruggen, namelijk: 2 in tien ouden Drielschon grintweg en 1 
in de Arnhemsche Gmenestraat. Aanw. te U uren. 

K e r g t i m , door de directie der stoom boot reedenj Bergum: bet maken 
van eene houten walbeschoeiing langs den opslag te Berguinerdam. 

D o n d e r d a g , 2 M A u g 
H a a r l e m , -te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz., aau 

het gebouw van het prov. best.: het maken eu inhangen van 4 stel 
bouten ebdeuren voor de Noordzeesluizen, te IJmuidou. Int. bij tien 
hoofdingenieur, te Haarlem en bij den ingenieur Blom, te Amsterdam. 
R a m i n g / 28,300. 

Z u u d e r t , te 11 uren, door burg. en weth.: het leveren en stellen 
van een ijzeren afsluithek op hardsteenen dekplaten. 00 den gedeeltelijk 
af ti' breken scheidingsmuur van het lï.-K. kerkhof, aldaar. Aanw. te 
10 uren. Raming f 1600. 

Irr:impt, te 11 uren. door burg. en weth. van Wadenooien: het I 
verbeteren en in-orde-brengen van het schoolgebouw eu der onder- j 
wijzerswoning te Drmnpt. lui. bij den architect L'. van Weerden, te j 
Tiel. Aanw. te 01/a uren. 

Maai-teiiKdiJk. te 11 uren, door burg. en weth.: het maken van ; 
eenige veranderingen aan het schoollokaal te Blauwkapel, lui. bij den 
bouwkundige ('opijn, te Grnenekan. Aanw. 26 Aug., te 10 uren. 

*•« It l e d a t n . te 12 men, door burg. eu weth : Bestek no. 6, hot 
leveren der hrandkraneii en straatkappen voor de waterleiding. Inl. 
''ij der. ingenieur-directeu' II I'. \ Halbertsnia, Zn id blaak 26, Rot
terdam. 

YiiaKNen, te 12 uren. door het geineentehost. van EpO, in het 
'"gement-Sik kens: het verrichten van eenige verbouwingen en herstel
lingen aan de openbare school, aldaar. Aanw. te 8 uren. 

M i d d e l b u r g , te 2 uren, door het best. der Godshuizen: lo. het 

verrichten van eenig schilderwerk; 2o. het verrichten van eenige her
stellingen aan de tot die instelling behoorende gebouwen. Inl. oij den 
architect J. C. van der Heil Mz., aldaar. 

H a a r l e m , te 2 uren, door burg. en weth.: het leggen vau een bij 
de gemeente voorhanden riool van |>ortlaud-ceinent, het maken van 
bestratingen, het zetten van koplagen en kantdeelen in de Leidsche-
straat Inl. aan het bureau der gemeentewerken. Aanw. 25 Aug., te 
10 uren. Raming ƒ 6.(00. 

H a a r l e m , te 21/» uren, door burg. en weth.: het maken van eene 
waterschoeiirig aan het Zuidorbuitenspaarno, langs den wal der vroe
gere zwemschool. Raming J' 000. 

V r l | d a g , 2 0 A u g . 
B u r g . te 11 uren. door het best. der waterkeering van den calami

teusen Murg-en-Westlaridpoliier, ju het gemeentehuis: het maken van 
werken tot oever- en strarnlverdediging aau genoemden polder. Aanw. 
25 Aug.. van 10—12 uren. 

' « - H a g e . te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz., ten 
behoeve der Rijkstelegraaf: lo. het heistellen en verbeteren van Rijks-
telegranllijncn in de afdeeling Utrecht Raming f 1320; 2o. het lier-
stellen en verbeteren van Rijkstclegraallijnen in de afdeeling Hoorn. 
Raming ƒ 090. 

A r n h e m , te 1 uur. door den dijkstool van het Ariil.emscho-en-
VelpM'he-Brook, op het gemeentehuis: het maken eener bestrating aan 
den Arnlieinsche-brnekdijk. ter lengte van minstens 400 M. Inl. hij 
den secretaris, Lusehiusbniten^ingel 65, te Arnhem. 

H r a r h t M l e r e o m p a g n l e . bij M. M. pool: het bouwen van een nieuw 
boerenhuis. Bestek ligt hij U B. de Jong. te Drachten. Inl. bij J. S. 
van den Burg, te Opeinde. Aanw. te 11 uren. 

Z a t e r d a g . S O A u g . 
K r o m m e n i e , te 12-/2 uren. door burg. en weth.: het bij- en ver

bouwen dei- burgerschool, met bijlevering van ameublement. Inl. bij 
het gemeentebestuur en bij den architect W. Langhout Gz., Weesper-
zijde 45, Amsterdam. 

H a l e n , te 6 uren. door burg. en weth.: de vertiminering en inrich
ting tot gemeentehuis der oude school te Dalen. Inl. bij den opzichter 
Bruguière, aldaar. 

H o o g e v e e n , bij den aannemer K. Joh. Kalt: de stukadoorwerken 
van bet nieuw te "bouwen Ilótel-Liiinge, te Hoogeveen. 

M a n n d a g , 1 N e p t . 
M a a t t t r l i - l i l . te 10 uren. door het ministerie van binnenl. zaken, aan 

het gebouw van het. prov. best.: het verbouwen van de Hijkskweek-en 
leerschool <n bet stichten van een nieuw gymnastieklokaal, aldaar. Inl. 
bij tien Hijkshouwkundiire mor de onderwijsgebouwen. Aanw. 26 Aug., 
te 10 uren. Raming ƒ 47.000. 

H o r r t r e i l i t . te 12 uren, ter secretarie: het verrichten \an verfwerk m 

aan verschillende gebouwen en bruggen der gemeente, iu 8 perceelen. 
Aanw. 28 Aug.. te 2 uren. 

A n g e r l u o . te 2 uren, door den dijkstool van het polderdistrict De 
Haar broek sc he Dijk en Angerloosche Zomerdijken, in Het Wapen van 
Biiigerilen: het vernieuwen van een sluisje en het bouwen van een 
wachthuisje. Hestek en voorwaard 'ii liggen iu Het Hof Gelria te 
Doesburg. Biljetten inzenden bij den dijkgraaf F. K. C. van der Hardt 
Albersou, te Angerloo. 

W i i i M l i u i i ' i i . te 5 uren, door burg. en weth.: de levering van 1340 
dubbele HL. baggerturf. 

K a l k , door burg. en weth. van Gaasterland- lo. de levering van 
144.000 vlakke straatklinker Wa droop, Ie kwaliteit, te Balk: 20. het 
opbreken en wedervloeren met door de gemeente te verstrekken nieuwe 
Waal mop van ongeveer 1800 M* straatweg, en het opbreken en weder
vloeren met aanwezige oude straatklinker van ongeveer 2000 M-straat
weg nabij Hulk: 3o. het opbreken en wedervloeren van ongeveer 2500 
I P keibestrating te Balk. 

W o e n B d u i ; , it K e p t . 
'ft-llugc, te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz.: het 

wegruimen van een in de Waal. onder Dreumel. aan den linkeroever, 
tusschen de kilometerraaien 62 eu 63, gezonken vaartuig. Aanw. 
27 Aug 

L e l d e n , te 12 uren, door dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland, in 
het Geineenlandshuis: het schooum iken van wateren en het onderhouden 
van slooten en greppels, in 37 perceelen, Inl. bij den ingenieur, te 
Leid 'ii en bij de opzichters te Halfweg, te Katwijk en te Gouda. 

U e i r t M h a v e n . te 1 uur, door burg. eu weth : het uitbreiden der 
school voor gewoon lager onderwijs in de Piethein*traat. aldaar. Inl. 
bij den gemeentearehitect. Aanw. 1 Sept., te .» uren. 

I l o n d e r d i i g , 4 M e p t . 
H a a r l e m , te 2 uren, doOf burg. en weth.: de levering van brand

stollen, ten dienste der verschillende gonieontehiriehtingen. 
V r l j d i i g , .» S e p t . 

Z w o l l e , te II uren, door het dagelijksch best. van het waterschap 
Mastenbroek: de levering van Krigelseho Newcastle machinekolen, ten 
dienste van de beide stoomgemalen. 

L e e u w a r d e n , te 2l'.i uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het provinciaal best.: het heistellen van rijssehut-
tingen. het doen van slioobepotingeu en het maken van afrasteringen 
in de duinen op Ameland, behoorende tot de zeewerken iu Friesland. 
Inl. bij den boolilin^eiireur, te Groningen, den ingenieur, te Leeuwarden 
en tien opzichter Ten Doesschate. te Leeuwarden. Aanw. 29 Aug. 
Raming ƒ 8180. 

Z a t e r d a g , H Sept. 
U l r t M ' h t . te 2 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best: het leveren van grint en kleigrond, 
het maken van duikers met zinkputten, het vernieuwen en herstraten 
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van eenige vakken keibestrating en het onder proliel bewerken van 
hermen on de Hijks-grootewegen le klasse nos. 8, 5 en 6, in de prov. 
Utrecht Inl. bij den hoofdingenieur in het 8e en ile distriet, te Haar
lem, den ingenieur Bleekmann, te Utrecht en de opzichters Van der 
Harst, te Vreeswijk en Spoon Az.. te Utrecht. Aanw. 30 Aug. Raming 

ƒ 6010. 
Klad H i n d o o , te 3 uren, door burg. en weth.: het bouwen van 

eene school met 9 lokalen en onderwijzerswoning, op een terrein aan 
de Adastraat. Inl. bij den gemeenteopzichter. Aanw. te 10 uren. 

W o e n s d a g , iO Nept. 
'•-Hage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz: het 

maken van nevervonrziening, bet leveren en plaatsen van Stoppelen enz. 
aan het verruimde gedeelte van den Vaartsehe-Riin, tusschen liet Huis 
»De Liesbosch" en het Huis »De Wiei>", onder de gemeenten Jutfaas 
en Vreeswijk, behoorende tot de werken voor den aanleg van een kanaal 
Amsterdam—Merwede. Inl. hij den hoofdingenieur Wellan en den inge
nieur Kemper, beiden te Utrecht. Aanw. 3 Sept. Raming ! 11,980. 

's-Hage, tc 19 uren. door het ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste der Staatsspoorwegen: het maken en stellen van de overkapping 
der s(»ren en perrons op het middelgedeelte vnn het centraal|iersnnen-
station te Amsterdam. Inl. bij den eeistaanwezend-iiigenieur bij de 
Staatsspoorwegen, te Amsterdam. Aanw. 2 en 3 Sept.. te II uren. 
Raming / 72.-i.O0O. 

V r i j d a g . IX .Sept. 
's-Hage. te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

herstellen en verbeteren van Rijkstclogruallijncn iu de afdeeling Arnhem. 
Inl. bij den inspecteur-chef, 'te 's-llagc en bij den lijnins|iecteur. te 
Arnhem. Raming j 1470. 

Woensdag, 17 •apt. 
's-llage, te 11 uren, door liet ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van een soparatiewerk aan den kop van de Üude-Wiel, tusschen 
de boveuiiioiiden van de .Nieuwe- en de Beneden-Merwede, onder de 
gemeente Werkendam. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 
's-Hage, hij den ingenieur De Bruijn. tc Dordrecht cn bij den opzichter 
De Kiewit, te üoricliem. Aanw. 10 Sept Raming ƒ 102.500. 

'a-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
verdiejien van het benedendeel der Dortsche Kil. tusschen kilometerraai 
128 en het llollandsch Diep, onder de gemeente Dubbeldam. Inl. bij 
den hoofdingenieur Van Diesen. te 's Hage. hij den ingenieur De liruijn 
en den opzichter Korevaar, beiden te Dordrecht. Aanw. 10 Sept 
Raming ƒ 09.800 

's-Hage. te 12 uren. door het ministerie van waterst. enz., ten 
dienste der Staatsspoorwegen: het maken Van grondwerken, gebouwen, 
bestratingen, overgangs- en afsliiitingswerkeu en eenige verdere werken, 
benevens het leggen van sporen en wissels, tot uitbreiding van het 
station Leeuwarden. Inl. hij den hoofdingenieur hij de Staatsspoor
wegen, te Zwolle. Aanw. 9 en 10 Sept. Raming / 184 000. 

O p later le bepalen datum. 
Herhnljum, bij F. Hoogterp: het herbouwen der afgebrande mid

delhuizing en schuur bij J. O. Zeinstra, aldaar. Aanw. 26 Aug., te 
11 uron. 

A F L O O P 
V A N 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Uitwijk, 16 Mei: het bouwen van eene ver

dieping op de pastorie te Uitwijk, onder beheer 
van den architect C. Kentie, te Woudrichem; 
ingek. 8 bilj., als: 
li. A. Kentie, te Woudrichem / 3480 
C. Verzijl, » idem » 3257 
D. G. de Graaf, » Almkerk, » 3232 
A. Kentie, » Woudrichem, » 3060 
J. v. Wijk, • Veen, » 2917 
A. Michael, » Aalburg, » 2888 
P. Bos, » Rijswijk, » 2875 
Raming » 2922 

Kampen, 11 Aug.: het maken van het 9e 
perceel der bedijking langs de Koekoek in de 

femeente IJselmuiden; ingek. 8 bilj., als: 
, Wijnholt, te Kampen, ƒ 3750 

J. Houtberg, » Delfzijl. » 3398 
J. Dekker. » Giaflioi-st, » 3358 
J. Dubbeldam, » llardinksveld, J> 3050 
W. A. Visscher, » Genemuiden, » 3024 
W. v. Bruggen, » Kampen, » 2989 
\V. Penniiikhof, I Grafhorst, » 2873 
L. de Vries, ii idem » 286:1 
gegund. 

Lelden, 11 Aug.: het bouwen van een woon
huis te heiden, onder beheer van den architect 
W. C. Mulder; ingek. 12 bilj. als: 
J. F. Mansveldt, te Wassenaar, ƒ 8389 
P. Gestman, » Leiden, » 8240 
Kaptein den Bouwmeester 

en Planjer, » idem • 7977 
J. Sii-ag, ii idem » 7789 
C. CarRcr. » idem • 7690 
A. Verhoog Jz., » idem » 7636 
Christiaansc en Zegveld, » idem i> 7525 
A. Harree, » idem i> 7457 
M. N. Langezaal, » idem » 7365 
W. v. d. Drift, » idem » 7145 
N. Bink, » idem » 6900 
De Jongh en Koorernan, n idem » 6790 

K e r g e n - o p - Z o o n i . 12 Aug.: het maken van 
eene zinken dakbedekking op de R.-K. parochie
kerk, aldaar, onder beheer van den architect 
G. A. Horsting; ingek. 6 bilj., als: 
Adr. Assclbergs-Simons, Bergen-op-

Zoom, / 4489 
E. H. Versteeg, Rotterdam. » 4220 
W. Peiinenburg v. Ettcn, 's-Bosch, ii 4181.40 
P. v. Wijk-Brangors, Nucnen, » 4094.94 
O. A. Beens, Breda, » 3998 
J. Willemsc en M. v. Goch, idem » 3949 
gegund. 

Amsterdam, 14 Aug.: het bouwen van 12 
woonhuizen enz., aan de Grensstraat te Nieuwer
amstel, volgens de plans en onder beheer van 
den architect W. Langhout Gz., te Amsterdam; 
ingekomen 7 bilj., als: 
Dorlas te Amsterdam, ƒ 164,970 
Bultcrman & Co., . 1 idem t 144,000 
Van Voorthuijzen, » idem » 129,870 
Van Workum, » idem » 129,800 
Krijne. » idem » 129,200 
Voorbant, » idem » 123,749 
Amt en Heuvelink, » idem « 121,158 

'•••••gr, 15 Aug.: het herstellen en ver
beteren van Rijkstelegraallijnen in de afdeeling 
Groningen; ingek. 4 bilj., als: 
D. Suwijn, te Leeuwarden, f 1022 
R. C. Kammenga, » Veendam. » 999 
J. A. Bosma, • Hardegarijp, » 999 
M. Ferwei-da, » Leeuwarden, n 955 

IJzendoern, 15 Aug.: het bouwen van eene 
school tret onderwijzeiswoning te Uzendoom, 
onder beheer van den architect C. van Weerden, 
te Tiel; ingek. 7 bilj., als: 
A. de Bont, te Dreumel, / 14,624 
C. Smit, » Recnen, » 13,230 
A. F. Koen, • Tiel, » 13,030 
E. v. Zetten & Zn., i idem » 12,475 
D. de Blank, » idem » 11,999 
C. v. Doorn, » Ochten, n 11.975 
B. J. v. Eldik, Ochten 

en Valstar, » Tiel, » 11,870 
gegund. 

Groningen, 15 Aug.: het herleggen van 
steenglooiing en gedeeltelijk vervangen door 
bazalt met bekapping Z.O. Delfzijl; ingekomen 
6 bilj., als: 
G. C. M. Rottinghuis, tc Delfzijl, ƒ 6000 
F. Schmier, » Tcrmunterzijl,» 4988 
J. v. Buren, » Delfzijl, * 4876 
J. Kruizcnga, » Groningen, » 4736 
Goudberg, » Delfzijl, » 4697 
J. v. d. Berg, » Ulruin, » 4327 

«•ran lngen , 16 Aug.: het houwen van eene 
bakkerij voor C. A. Crebas, onder beheer van 
den architect G. Nyhuis; ingek. 17 bilj., als: 

te Groningen, / 6480 
ii idem » 6365 
» idem ii 6350 
» idem » 6270 
II idem » 6240 
» idem » 6170 
ii idem J 6170 
» idem o 5989 
II idem ii 5980 
ii idem n 5078 
ii idem » 5949 
II idem ii 5845 
,i idem » 5716 
» Hoogezand, » 5600 
II Groningen, •> 5307 
» idem » 5389 
i idem •• 5250 

J. Poelman. 
11. Kiel, 
B. de Jong, 
D. S. Diddens. 
D. Edzards, 
H. J. L. Walker, 
II. v. d. Nap, 
D. Dalmolen, 
D. Dooijes, 
D. Janssen, 
.1. Hidings, 
G. P. v. Erp, 
!I. Janssen, 
A. Sehreuder. 
.1. Ilaupt, 
K. Kekkes 
E Berken boech, 
gegund. 

/.w ijiuli erin 16 Aug.: le perc., herstelling 
van rijswerken aan de Zwijndrechtschewaard: 
ingek. 6 bilj., als: 
J. v. d. Plas Jzn., llardinksveld, / 260 
W. 't Hoen. Alblasserdain. » 259 
.1 G. Woudenberg, Dubbeldam, » 193.50 
C, de Buist, Papendrecht, » 100 
W. Knul Az.. Zwijndreclit, » 189.99 
P. v. Wijngaarden. Papendrecht, II 175 

perc 2. leverantie van grint; ingekomen 0 
bilj.. als: 

per M» 
L. de Boom, 's-Gravenileel, ƒ 1.64';, 
C. de Borst. Papendrecht, » 1.60 
P. v. Wijngaarden, idem » 1.58 
G. den Dreeje l'z., llardinksveld. » 1.58 
J. F. Lips. Nijmegen, » 1.57 
II den Breejê. llardinksveld, » 1.44 

perc. 3, leverantie van steenkolen; ingekomen 
3 bilj.. als: 

per HL. 
J. Leenheer, lieerjansdam, ƒ 0.55 
A. Zelkens, llelit, » 0.52'/, 
M. J. Masion & Zonen, Dordrecht, » 0.501/, 

perc. 4, leverantie van steenkolen; ingek. 3 
bilj., als: 

per HL 
.1. Leenders, lieerjansdam, ƒ 0.56 
A. Zelkens, Delft, i 0.527, 
M. .1. Masion & Zonen, Dordrecht, » 0.501/, 

perc. 5, liet maken van rasterwerk; ingek. 7 
bilj., als: 
I'. v. Wijngaarden, Papendrecht, ƒ 298 
C. de Borst, idem » 260 
J. v. Drunen. Ridderkerk, » 233 
D. H. Overgaauw, Heerjansdam, » 218.60 
J. v. Trigt, idem » 215 
G. H. Lodders. H.-I.-Ambacht, » 209 
J. Hooghart, lieerjansdam, » 206.60 

Westkapel le, 16 Aug.: het bouwen van een 
regenbak ten algemeenen nutte, bij de kerk der 
Hert', gemeente; ingek. 2 bilj., als: 

J. Dekker, / 247 
A. S. Dekker. • 239.50 
gegund. 

W o r k u m , 16 Aug.: het afbreker, der be-
Itiando en wederopbouwen eener boerenbehui-
zing in het Workumer-Nieuwland, onder beheer 
van den bouwkundige S. S. Hobma; ingek. 11 
hilj.. als: 
A. Hamersma. te Bolsward. ƒ 12,400 
D. Landstra. » Sneek, » 11,900 
J. J. de Jong, • Kouduin, » 11,793 
R. M. v. d. Weide, i> Wons, » 11,696 
S. de Vries, » Parrega, » 11,684 
J. v. d. Meulen, » Hemelum, n 11,600 
D. v. d. Wal, n Workum, » 11.500 
A. Spijksma, » Parrega, > 11,425 
J. en A. Schale, » Warns, » 11.387 
T. A. Faber, » Koudum, » 10.944 
11. Stuur. » Workum, » 10.123 
gegund. 
Raming j 11,680 

'•-Hage, 18 Aug.: lo. het maken en leveren 
van meubelen voor de school op het Zieken; 
ingek. 8 bilj., als: 
Raasveld en Gerritse, te 's-llage, f 3100 
W. Franken, » idem » 3000 
W. Lainkamp, » idem » 2878 
J. Nagtegaal, » idem » 2785 
J. L. Werders, • idem » 2760 
C. Alkemade, » Noordwijk, » 2687 
J. 0. Bernard, » 's-IIage, » 2450 
J. M. Meissen, » idem » 2344 

2o. idem van meubelen voor de school aan de 
Citadel te Scbeveningen; ingekomen 5 bilj., als: 
W. Lamkamp, te 's-Hage, ƒ 3770 
Raasveld en Gerritse, » idem » 3650 
J. L. Werders, » idem » 3380 
P. v. Vliet, II Woubrugge, » 8880 
J. M. Meissen, » 's-Hage, • 2999 

Voor heide scholen te zamen: 
J. v. d. Vlugt, Dordrecht, / 5639 

Vuren. 18 Aug.: het houwen van eene school 
en onilerwijzeiswolling te Vuren, en van eene 
school en hei-stollen der woning te Dalem; 
ingek. 15 hilj., als: 

Vuren Dalem Massa 
II. v. Anroov, 

Nieuwaai; ƒ 25,600 ƒ 14,:I00 
D. sizno, Goriehem. 14,200 
C. v. Es. IJerwijiien, 27.400 
.1. v. Vlliiren, Vur 26.690 18600 / 40,250 
D. G. de Graal', 

Almkerk, 14.850 
J. A. Kentie. Wou

drichem, 14.783 
A. M. Zaïien. 

Schelluiiien, 25.900 14.950 
J. Bijl. Vuren, 28,872 
H. en G. P. Roelofs. 

Opijnen, 27.849 
J. v. Rees, Giesendam, 26,026 
J.v. Rees. Sliedrecht, 14,980 
J. G. v. Heek, Dellt. 30,450 
.1. .1. Boller Jz.. Goriehem, 13,939 
L. Ilnrteiisius. Uselnionde, 13,975 
<;. Exaito, Goriehem, 15,400 
Raming 25.636 14,888 

Anmterdani. 18 Aug.: het maken van een 
gebiuiu ten dienste van bet stoomwerktuig voor 
de waterontlasting en waterverversching van 
het park in den Hiniienilijksche-Buitenvelilerschen 
polder; ingek. 15 bilj., als: 

.1. I'. Kik i .1. Ilekker, ƒ 11,989 
A. v. Wensveen. » 8,960 
D. Zuiderhoek, » 8,925 
E. v. Bruminclen, » 8,887 
B. v. Bum>'ii. » 8.800 
Warning en Stokmans. » 8.645 
S. v. Soest, » 8,498 
A. v. Zeist. II 8,475 
W. L. Leibbrandt. » 7,987 
D. Ileijink. II 7.939 
B. Kiïjnen. » 7.690 
D. II. Voerman. » 6,850 
A. II. Grijpink, >• 0.649 
G. L. Brouwer, > 6.600 
Kampman en Van Harderwijk, » 6.590 

Vries, 18 Aug.: het houwen vaneen burger-
woonhuis aan het Noordwillotnskanaal, hij de 
Punt, onder beheer van den bouwkundige H. 
Luinge; ingekomen 4 bilj., als: 
B. II. Koningen L. v. Dellen, Groningen, f 1900.88 
T. Kien, Vries, » 1733.96 
11. Steenstra, Zuidlaren, » 1669 
A. Smeenge, Tinaarloo, » 1642 
gegund. 
Raming 1641 

Woenflel, IK Aug.: het maken vau 4 kei
wegen met bijbehoorende werken binnen de 
gemeente, ter gezamenlijke lengte van 5000 M.: 

A. Niet-gesubsidieerde wegen. 
gres granit 

Be soort 6e soort 4e soort 
F. v. Wijlick, Luik. 39,300 30.900 
J. M. Gruijters. 

's-Bosch. f 37.200 ƒ 30,300 ƒ 32,750 
G. Thoonssen, Mook, 31,888 25,370 27,666 
J. de Laat, Woonsel, 33,477 26.564 28.539 
P. II. de Becker, 

Emiiel, 32,295 25.200 26,400 
P. Heijnders, Val-

kensweerd. 33.165 27.960 29,460 
J. v.Oijen. Nijmegen, 34.690 26.948 29,940 
L. v. d. Lijnden, 

Roermond. 27.990 29.090 
B. Gesubsidieerde weg. 

F. Smeets, te Eksel. ƒ 18.700 
F. v. Wijlick, » Luik, > 15.475 
J. M. ('.mijters, » 's-Bosch, » 14.500 
J. v. Dijen. II Nijmegen, » 14 240 
P. Reijndeis, » Valkensweerd.» 14.145 
.1. Schonk. » Oosterwijk, » 18,983 
L. v Gaal, Geldrop 

en J. de Laat, » Woensel. • 13.894 
11. Gloudemans, » Berlikum. i 13,645 
G. Thoonssen, • Mook. i 13.479 
L. v. d. Eijnden, » Roermond, » 11,790 

Neusen, 19 Aug.: het éénjarig onderhoud 
van de zeeweringen te Neuzen; ingekomen 5 
bilj., als: 
L. Koole, te Neuzen, ƒ 4350 
A. v. d. Beek, » Zaamslag, » 4260 
M. v. d. Hoek, » Neuzen, i 4180 
A. Botter, ii idem n 4135 
A. Tholens Dz.. » idem » 4100 
Ruining i 4350 

Kgmond-aan-Zee. 19 Aug.: het bouwen 
eener kerk met pastorie ten dienste der O. R. 
K. gemeente te Egmnnd-aZ.; ingekomen 16 
biljetten; hoogste inschr. was F. H. Joseph, te 
Helder, voor ƒ 119.0.S5; minste inschr. J. vau 
der Plas, te IJmuiden, voor ƒ 68,840. 
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I'rtim'kiT. 19 Aug.: de levering van 24zoil-
kleeden ten hehoeve van liet waterschap Vijf-
Deelen-Zeedijken-Binnendijks; ingekumen 8 
bilj, als: 
Zeilmaker & Co., te llarlingen, ƒ 3000 
Tj. Molenaar, » Grouw, • 2841M 
Y. Visser Ages, i lleeg. » 2270 
gegund. 

Ilerwljnen, 20 Aug.: het afbreken der ouiie-
en wederopbouw'!'ii eener nieuwe pastorie der 
Merv. gemeente, aldaar, onder beheer van den 
architect C. Kentie, te Woudrichem; ingek. 12 
bilj.. als: 

te llerwijnen, 
r Willemstad 

B I J V O E G S E L 

lli'i wijnen, 
i II li 'i II 
i Nieuwaal, 
i Vuren. 
» llerwiineii. 
. Wijk.'' 
> Opijncn. 
1 Waardenburg 

Aalburg, 

N.'v. Velzen, 
II. Ootter., 
(!. Lmliler, 
C. v. Es, 
W. l.iHiijen. 
H. v. AuoKiij, 
J. W. v. Vuuren. 
J. Kijl, 
II. ». Wijk, 
H. en O. I'. Roelofs. 
II. lie Jong, 
A. Michael, 
Raining 

Kapelle (Noordbr.), 20 Au 
der steenen brug in de kom, me. le.tniug van 
ijzeren hekwerk en materialen, onder toezicht 
van den arcliitect C. J. Huysers, te Oosterboiit; 
ingek. 7 bilj., als: 

tc Waspik, 
» Kapelle, 
n Aluikerk. 
II Ka|sdle, 
* idem 
n Haaiusdonk, 
t> Oosterhout, 

ƒ 86.17 
i 8897 
» 8888 
» 8789 
» 8730 
» 8B0O 
• 82U0 
» 8207 
» 8000 
» 7004 
. 7887 
» 7880 
II 8250 

bet vernieuwen 
't levering van 

2308 
2248 
2235 
2200 
2186 
2147 
2049 

J. Tempelaars, 
A. Micbaclis, 
C. de Graaf, 
C. v. Kampen, 
.1. de Jong. 
J. Schalier, 
J. de Vos, 
gegund. 

Meuwersluis, 20 Aug.: lo. het verhoogen 
cn verzwaren van waterkoelingen in dc water-
scliapjicii llulland, Sticht en Voorburg: 

voor Holland, voor 
Sticht enz. Oukoop 

M. W. Schrander, 
Kolliorn, ƒ 1976 

D. dc Lange, Breukclcn, 1675 
('os. Zaane, Amnierstol, 1630 

1600 

ƒ 1888 
1725 
1420 
1750 

1578.89 
1450 
1439 
1310 

1332.50 
1865 
1648 
1990 
1325 

A. Kros. Haarlem, 
Moiiimer en Mulpolder, 

Nieiiwerarnstel. 
G. v. d. Hoorn, Wilnis, 
G. Hunt. Amsterdam, 
N. S. Pott, Buiks|i«it, 
A. Woudenberg, Leksmond, 895 
Raming ƒ 1364. 

2n. liet verhoogen en verzwaren van water 
keeringen van tiet waterschap Oukoop. langs di 
Geiizensloot: ingek. 5 bilj., als: 
D. v. d. Sluis, Ouderkerk' a d. Amstel, /' 2191 
II. 11. Hulsman, Ter-A, » 2181 
J. de Korte, Gouda. » 1911 
J. Venue, r. Hekendorn, •> 1011 
J. de Jong. Amluerstol, >i 1684 
nog niet gegund 
1 taming 

llcngelna (O.), 21 Aug.: liet houwen van .-i 
bleekei<wooing, niet waseliliuis en drooglood 
ingek. 7 bilj., al 

ƒ 2082 

'i 't I III is, 1. L. G 
.1. I 
W. v. I uwen, 
.1. lirllllillielllllis. 
.1. Nijliuis. 
A. .1.' Wilmink, 
.1. W. l-'iantsen, 
Raming 

Ari'.licm. 22 Aug 
beschoeiing langs de zuidzijde van den linke,, 
veerdani en liet uitdiepen van bet vecrbaventji 
te Zalti miel: ingek. o bilj.. ehi 
L. .1. Metz. tc Zilltboiiuiiel, 
.1. v. Harpen. » Wijk-bij-lluur-ded 
W. II. de Haan. » Elilen, 
.1. Mel|er. II Zaltlliilinilel, 
P. W. v. Hattuin, » Tuil. 

Kliileublil 

Hengelo 
idem 
idem 
idem 

Helden. 
Ilellgelnt 

idem 

bet maken van 

3795 
3700 
3680 
3597 
3695 
8819 
3310 
3411 

'110 

/ 2335 
, » 288a 

» 19118 
» 1998 
I 1959 

1939 A. L. de Kieviet, 
.•Vljmegcn. 22 Aug.: liet bouwen van een 

lokaal, bestemd tot Honldwacbl, aan de Hout
markt le Nijmegen; ingek. 11 bilj, u | 
G. Wijntjes, te Nijmc"""' 
11. J.'v/Ewiik, 
N. v. Kek. 
ij. W. v. ,1. Waarden. 
W. Kropman. 
A. 11. Verbeij. 
W. v. d. Wagt, 
•I. Tennissen. 
G. Unions. 

I.icfriiig, 
.1. H. Smils. 

Gegund aan ( 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
iiieiu 
idem 
idem 
idem 

lliiskens. voor /' 2788. 

ƒ 3235 
» 3133 
ii 3098 
• 3087 
I 2929 
II 2900 
» 2888 
» 2873 
» 2788 
»i 2765 
| 2685 

D E O P M E E K E E 
van Z A T E R D A G 30 AUGUSTUS 1884. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Maandag , 1 Mept. 

Maastricht, te 10 uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan j 
het gebouw van het prov. best.: het verbouwen van deRijkskwcek-en 
leerschool en het stichten van een nieuw gymnastieklokaal, aldaar. Inl. 
bij den Rijksbouwkundige voorde onderwijsgebouwen. Raming ƒ 47,000. 

Dordrecht, te 12 uren, ter secretarie: het verrichten van verfwerk 
aan verschillende gebouwen en bruggen der gemeente, in 8 perceelen. 

Anger loo, te 2 uren, door den dijkstoel van het polderdistrict De 
Baarbroeksche Dijk en Angerloosche Zomerdijken, in Het Wapen van 
Bingerden: het vernieuwen van een sluisje en het bouwen van een 
wachthuisje. Bestek en voorwaarden liggen in Het Hof Geh ia te 
Doesburg. Biljetten inzenden bij den dijkgraaf F. E. C. van der Hardt 
Alberson, te Angerloo. 

Dordrecht, te 2'/-» uren, in de Diakenkamer aan het Hof: het ver
richten van verfwerk aan de diakeuieschool. 

Winschoten, te 5 uren, door burg. en weth.: de levering van 1340 
dubbele HL. baggerturf. 

Rotterdam, door de lirma ,1. C. Klütgen: het bouwen van eene 
fabriek, eene loods en een woonhuis, op een terrein in de gemeente 
Charloos. 

Balk f door burg, en weth. van Gaasterland: lo. de levering van 
144,000 vlakke straatklinker Waalmop, le kwaliteit, te Balk; 2o. het 
opbreken en wedervloeren met door de gemeente te volstrekken nieuwe 
Waalmop van ongeveer 1800 M 1 straatweg, en het opbreken en weder
vloeren inet aanwezige oude straatklinker van ongeveer 2000 M 2 straat
weg nabij Balk; 3o. het opbreken en wedervloeren van ongeveer 2500 
M* keibestrating te Bulk. 

Dinsdag, t Nept. 
Sneek, te 11 uren, door den burgemeester van Wijmbritserudccl: 

het maken van eene wal beschoeiing langs het vaarwater de Êe in het 
dorp Woudsend, ter lengte van 88 M., met bijbehoorende werken en 
levering der materialen. 

Daltoon, te 2 uren, in de uitspanning De Laathorst: het uitvoeren 
van grondwerk op het erve »Golstein", onder Dalfsen, van L. S. Cohen, 
te Zwolle, lnl. bij G. Belt, te Zwolle. Aanw. te 9 uren. 

Druten, te .'i uren, door den dijkstoel van het polderdistrict Maas-
en-VVaal, in het ambtshuis: het maken van een aarden berm, iu de 
Griethuizensche Wiel, onder All'crden (gemeente Druten), hij lukto-
mctcrpaal 40, ter lengte van ongeveer 50 M. Aanw. door den dijks-
opzichter Kooijmans, te Dreumel, te 1 uur. 

Woensdag, S Mept. 
'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 

wegruimen van een in de Waal, onder Dreumel, aan den linkeroever, 
tusschen de kilometerraaien 02 en 03, gezonken vaartuig. 

Lelden, te 11 uren, door Jaeger & Co.: het bouwen van een magazijn 
op het terrein hunner fabriek bij de voormalige Mare[»oort. lnl. bij den 
architect W. F. van der Heijden, Doezastraat 43, aldaar. 

Lelden, te 12 uren, door dijkgraaf en hoogheemiaden van Rijnland, in 
het Genieenlandshuis: het schoonmaken van wateren en het onderhouden 
van slooten en greppels, in 37 perceelen. Inl. bij den ingenieur, te 
Leiden en bij de opzichtei-s te Halfweg, te Katwijk en te Gouda. 

Delftshaven, te 1 uur, door burg. eu weth : het uitbreiden der 
school voor gewoon lager onderwijs in de Piethein«traat, aldaar, lnl. 
bij den gerTOentearchitect. Aanw. 1 Sept., te 5 uren. 

Donderdag, 4 Nept. 
WIJe, te lO'/j uren, door het dagelijksch bestuur van Salland. 7e 

dijksdistrict van Overijsel. in het StatiouskofTiehuis: het snijden en 
schoonmaken der Zand-, Soest-, Oude- en Nieuwe-Wetering, met de 
daarlangs loopende leigraven. 

Haarlem, te 2 uren, door burg. en weth.: dc levering van brand
stollen, ten dienste der verschillende gemeenteinrichtingen. 

Vrijdag, ft Nept. 
Zwolle, te 11 uren, door het dagelijksch best. van het waterschap 

Mastenbroek: de levering van Engelsche Newcastle machinekolen, ten 
dienste van de beide stoomgemalen. 

Leeuwarden, te 12 uren, ten gemeentehuize van Lceuwarderadeel: 
het slatten van de zoogenaamde Kleinevaart te Jelsum, over eene 
strekkende lengte van p. m. 1300 M. Inl. bij den gemeenteopzichter 
L. B. Wesselius, te Huizum. Aanw. 2 Sept., te 11 uren, samenkomst 
in De Groote Bontekoe, onder Jelsum. 

Leeuwarden, te 2'/» uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het provinciaal best.: het herstellen van rijsschut-
tingen, het doen van stroobejiotingen en het maken van afrasteringen 
in de duinen op Ameland, behoorende tot de zeewerken in Friesland. 
Inl. bij den hoofdingenieur, te Groningen, den ingenieur, te Leeuwarden 
en den opzichter Ten Doesschate, te Leeuwarden. Raming ƒ 8180. 

Zaterdag, • Nept. 
Cirouw, te 12 uren, door burg. en weth. van Idaarderadeel: het 

maken van 96 schoolbanken met lessenaars, voor de school, aldaar. Inl. 
bij den gemeenteopzichter J. K. Musch, aldaar. 

Utrecht, te 2 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best: het leveren van grint en kleigrond, 
het maken van duikeis inet zinkputten, het vernieuwen en herstraten 
van eenige vakkeu keibestrating en het onder profiel bewerken van 
bermen op de Rijks-grootewegen le klasse nos. 3, S en 6, in de prov. 
l'treeht. Inl. bij 060 hoofdingenieur in het 8e en 9e district, te Haar
lem, den ingenieur Bleckmaun, te L'treeht en de opzichters Van der 
Harst, te Vreeswijk en Spoon Az., te L'treeht. Raming / 5610. 

Ooien, te 2 uren, door burg. en weth.: het leveren en stellen van 
48 schoolbanken en 2 lessenaars, ten dienste der openbare school. 

Ntad-Almeloo, te 3 uren, door burg. en weth.: het bouwen van 
eene school met 9 lokalen en onderwijzeiswoning, op een terrein aan 
de Adastraat. Inl. bij den genieenteopzichter. Aanw. te 10 uren. 

i l feu a,'d. Maas, door het best. van den Dorpspolder: het vergrooten 
van het ketolgebouw van het stoomwatergemaal, aldaar, en het ver
voeren van 2 stoomketels. Teekening ligt in de herberg van Coenraad 
Mollenberg. 

Maandag, H Nept. 
's-llage. te Wjt uren, door het prov. best.: het onderhoud der 

liavin tc Stellendam, van den dag van goedkeuring der besteding tot 
31 Dcc. '85. lui. hij den hoofdingenieur van den prov. waterstaat J. 
van der Vegt, te 's-Hage. 

s-Hage. te 12 uren, door het ministerie van koloniën: de levering 
van velschillende bonoodigdheden, in 9 perceelen. 

(•ronlngen, 'savonds 8 uren, bij W. Dieterman: het afbreken der 
bestaande behuizing en het opbouwen van 2 burgerhuizingen, op een 
terrein aan den korrevveg. kadastraal sectie A, no. 876/877. lub bij 
den architect G. Nijhuis. Aanw. 4 Sept., te 11 uren. 

Ten-Boer. door het gemeentebest: de levering van 1550 dubbele 
HL. zuivere baggerturf. 

Woensdag, 10 Nept. 
's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz: het 

maken van oevervoorzieiiing, het leveren en plaatsen van stoppalen enz. 
aan het verruimde gedeelte van den Vaartscne-Riin, tusschen het Huis 
•De Liesbosch" en het Huis »De Wiers", onder de gemeenten Jutfaas 
en Vreeswijk, behoorende tot de werken voor den aanleg van een kanaal 
Amsterdam—Merwede. Inl. bij den hoofdingenieur Wellanenden inge
nieur Kemper, beiden te Utrecht. Aanw. 3 Sept. Raming ƒ 11,980. 

Dordrecht, te 11 uren, door den architect H. W. Veth, iu Koop* 
handel-un-Zeevaart: het al breken en wederophouwen van een winkelhuis, 
tot uitbreiding van het aangrenzende manufacturenrnagazijn aan de 
Vriezestraat, no 65. 

'o-llage. te 12 uren. door het ministerie van wateistaat enz., ten 
dienste der Staatsspoorwegen: het maken eu stellen van de overkapping 
der sporen en perrons op bet middelgedeelte van het cent raai personen-
station te Amsterdam. Inl. bij den eeistaanwezend-ingenieur bij de 
Staatsspoorwegen, te Amsterdam, Aanw. 2 en 3 Sept., te 11 uren. 
Raming ƒ 725.000. 

Vrijdag, 12 Nept. 
Vlissingen, te 11 uren, door door de maatschappij tot exploitatie 

van gronden, in het Hotel de Commerce: het bouwen van een badhotel 
op het duin, aldaar. Inl. bij den architect J. J. Notenboom, aldaar. 
Aanw. 9 en 10 Sept., te 10 uren. 

's-llage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz., ten 
behoeve der posterijen: de levering van het papier, noodig voor de 
vervaardiging van postzegels, briefkaarten, postwissel-en andere formu
lieren, ged. '85 en m 

'••Hage, te 1 uur, door het ministerie van wateistaat enz.: het 
herstellen en verbeteren van Rijkstelegraatlijnen in de afdeeling Arnhem. 
Inl. bij den inspecteur-chef, te 's-Hage en bij den lijninspecteur, te 
Arnhem. Raming J 1470. 

Woensdag, 1 3 Nept. 
Bedum, te 12 uren, door burg. en weth.: liet maken eener wal-

beschoeiing aan den Molenweg in het dorp Bedum, van de base ui eb rug 
tot aan de in-aanleg-zijnde laad- en losplaats, lang 130.65 M. Aanw. 
te 9 uren. 

Haandag, I .» Nept. 
Amsterdam, door de Hollaudsche IJzeren-spoorwegmaatschappij: de 

levering van verbruiksartikelen, benoodigd van 1 Oct. '84—30 Sept. '85. 
Blnsdag, IU Nept. 

tironlngen, door den aannemer E. M. Rood: het verven en beglazen 
van de stationsgebouwen langs de lijn Groningen—Delfzijl. 

Woensdag, 17 Nept. 
's-llage, te 11 uren, door het ministerie van wateistaat enz.: het 

maken van een separatiework aan den kop van de Oude-Wiel, tusschen 
de bovenmonden van de Nieuwe- en de Beneden-Merwede, onder de 
gemeente Werkendam. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 
's-Hage, bij den ingenieur De Itruijn, te Dordrecht en hij den opzichter 
Dc Kiewit, te Gorichem. Aanw. 10 Sept Raming ƒ 102.500. 

'a-Hage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
verdiepen van het benedendeel der Dortsche Kil, tusschen kilometerraai 
128 en het Ilollandsch Diep, onder de gemeente Dubbeldam, lnl. bij 
den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, bij den ingenieur De Bruijn 
en den opzichter Korevaar, beiden te Dordrecht. Aanw. 10 Sept. 
Raming ƒ 69,800 

'•-Hage, tc 12 uren. door het ministerie van waterst. enz., ten 
dienste der Staatsspoorwegen: het maken van grondwerken, gebouwen, 
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bestratingen, overgangs- en afsluitingswcrken en eenige verdere werken, 
benevens het leggen van sporen en wissels, tot uitbreiding van het 
station Leeuwarden. Inl. bij den hoofdingenieur bij dc Staatsspoor
wegen, te Zwolle. Aanw. 9 en 10 Sept. Raming / 184,000. 

D o n d e r d a g , I S S e p t . 

R o t t e r d a m , ' n tiet Timmerhuis: de levering van gegoten-ijzeren 
buizen en hulpstukken, tot een gezamenlijk gewicht van 4,005,028 KG., 
ten dienste der gemeentegasfabrieken, aldaar. 

W o e n s d a g , 1 4 S e p t . 
' a - R a g e , te 11 uren, door hot ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van 4 kribben tot verbetering van den Gcldersche-IJsel beneden 
Zalk, tusschen dc kilometerraaien 105 en 107. Aanw. 17 Sept. Raming 
f 4825. v 6 

' • - R a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van een gebouw voor sluispersoneel te Nichtevoclit, behoorende 
tot de werken voor den aanleg van een kanaal ter verbinding van 
Amsterdam met de Merwede. Inl. bij den hoofdingenieur Wellan, te 
Utrecht en bij den ingenieur Kluit, tc Amsterdam. Aanw. 17 Sept., te 
12 uren. Raming / 16,350. 

• p l a t e r l e b e p a l e n d a t u m . 

S e h a r s t e r b r u g , bij Pieter llerschoc: |het opbouwen eener nieuwe 
boerenplaats, te Scharren bij dc Joure. 

A l m e l o » : Voor het kanaal Almeloo—Nordhorn: Restek no. 1, circa 
'L millioen M' aardewerk, 5 sluizen, 10 bruggen, duikers enz. Inl. bij 
den hoofdingenieur L. A. Reuvens, te Zwolle en den ingenieur li. 
Hendriks, te Almeloo. Raming ƒ 834,000. Aanw. 9 en 16 Sept., te 9 
uren, aanvangende aan dc Doelenstraat 196, te Almeloo. 

A F L O O P 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
B e r g e n , 6 Aug.: het veranderen van do 

bestaande school cn het aanbouwen van 3 
lokalen, onder beheer van den architect Du 
Croix, te Alkmaar; ingekomen 10 bilj., als: 
J. J. Tesselaar, Alkmaar, / 15,551 
C. Grootegoed, idem » 16,200 
K. Kriller, Schoort, • 15,199 
N. v. d. Voort, Alkmaar, » 14,890 
G. L Brouwer, Amsterdam, » 14,841 
G. P. li Schermer, Uitgeest, i> 14,765 
Vlaming. Scbagen, » 14,697 
W. Vusliinder. Alkmaar, » 14,500 
Zuiderbaan, Deemster cn H. Swart, 

Purinerend. » 14,149 
J. J. Vontijn, Amsterdam, » 13,899 

H r e d a , 14 Aug.: het bouwen van een hoeren
hui*, onder beheer van den architect J . M. 
Marijnen; ingekomen 4 bilj, als: 

A. Diolen. ƒ 11.600 
II. Verlegh, » 10,897 
A. Verhagen & Zonen, » 10,699 
C. v. Dongen, » 9,925 
gegund. 

D e l f t s h a v e n , 21 Aug.: het maken van eene 
barak voor 12 lijders, met afzonderlijk gebouwtje 
tot woning, op de Ruigeplaat; ingekomen 7 
bilj., als: 
Wed. G. Camesi & Co., te Rotterdam, ƒ 3966 
A. Looijinans, » idem » 3594 
H. Lagerwaard. » idem » 3548 
J. v. d. Vlugt, » Dordrecht, » 3360 
W. G. C. Hilkes, » Rotterdam, » 3204 
M. Roshart, » Schiedam, » 3100 
J. lickink, » Delftshaven, > 2849 

Z w o l l e , 22 Aug.: lo. het verhoogen van den 
Rijksstraatweg van Deventer naar Zwolle nabij 
Nieuw-Rande, behoorende tot de wegen in de 
provincie Overijsel; ingek. 9 bilj., als: 
E. J . Dommerholt, te Diepenveen, f 3375 
W. v. d. Haar, » Voorst, » 3347 
II. .1. Buitenhuis, « Elspeet, » 3340 
II. Mouw Tz.. » Apeldoorn, » 3289 
A. Blocks, » Zwolle, » 3225 
.1. Uit den Boogaard, » Apeldoorn, » 3169 
H. v. d. Ven, » Arnhem, » 3120 
W. Arntz, > Milligen, » 3084 
J. Zandvoort, i Deventer, » 2985 

2o. het uitvoeren van vernieuwingen ten be
hoeve der instandhouding van de kei- en 
klinkerhestratingen op verschillende Rijkswegen 
in de provincie Overijsel; ingek. 7 bilj', als: 
II. Mouw Tz., te Apeldoorn, ƒ 22,249 
.1. Buitenhuis, > Elspeet, « 22,076 
H. v. d. Ven, • Arnhem, 21,936 
A. Blocks, » Zwolle, » 21,744 
A. J. Leestemaker, » Enter, » 21.560 
G. H. v. Dijk, » Goor, » 21.320 
VV. Arntz, » Milligen, » 21.280 

' a - l l a g e , 22 Aug.: bet leveren en stellen van 
oen ijzeren afsluithek op gemetselde borstwering 
aan de Prinsenstraat, langs het terrein van het 
koninklijk paleis; minste inschr. wasJ.de Haas, 
tc 's-Hage, voor f 3377. 

G r o n i n g e n , 22 Aug.: het herstellen van 
stormschade enz. aan de tiinnhaven te Zoutkamp; 
ingek. 12 bilj., als: 
J. Kerkstra, Nieuwe-Ruigezandsterpolder, f 6880 
M. Wnldringh, Zoutkamp, » 6680 
J. v. d. Berg, Ulrum en A. Woldringh, 

Zoutkamp, « 6423 
A. Pastoor, Stedum, • 6420 
T. Bos, Bedum, » 6400 
H. de Herder, Groningen, » 5977 
K. Huisman, Onderdendam, « 5974 
H. de Wind, Zoutkamp, » 5960 
W. K. de Vries, Garnwerd, » 5907 
J. Pott. Stedum, » 5888 
K. Dan hof. Hall, ui, » 5854 
J. Goudborg, Delfzijl, » 6397 

E l n d l i o v e n , 22 Aug.: het bouwen eener 
stoombierbrouwerij, voor rekening van Antoon 
van Zeeland Sr., onder beheer van den bouw
kundige W. H. Booms; ingek. 7 bilj., als: 
A. v. Nunen, te Stratum, / 17,300 
V. d. Hurk, » Gestel, » 16,140 
H. v. Kcmeiiade, » idem » 15.880 
A. Boogaarts, » Woensel, » 15,595 
'•• v. Gaal, » Geldrop, o 13,929 
W. H. Booms, « Eindhoven, » 13,672 

G. v. Heek & Co., » Delft, » 13,250 
gegund. 

V l i j m e n , 22 Aug.: het oprichten van een 
gebouw tot verpleging van lijders aan besmet-
olijke ziekten, met bijlevering dor bouwstoffen, 
aldaar, is, wegens te hooge inschrijving, niet 
gegund. 

Z e i s t , 22 Aug.: het verbouwen der oude 
gemeenteschool tot onderwijzerswoning, onder 
beheer van den architect Alb. Nijland; ingek. 
15 bilj., als: 
J. B. Ruijsch v. Dugtcren, te Utrecht, f 5949 
C. Timmerman, » Zeist, » 5710 
Wed. F. J. Pijper, n idem » 5650 
F. Geijtenheek, » idem » 6620 
H. Mecrdink, » idem » 5475 
A. .1. Donk, » Utrecht, » 5426 
J. v. d. Brink Jr., » Zeist, » 5350 
J. de Vos Jr., » Utrecht, » 5321 
.1. W. v. Overhagcn, • Odijk. • 5248 
A. A Wildbergh, » Biinnik, » 4997 
G. Ueemer, » Utrecht, » 4969 
.1. v. Rossiim. » idem » 4948 
Cr. Bossche, • Zeist, » 4940 
C. Pothoven, » De Bilt, » 4799 
J. A. v. Nie, » Zeist, » 4796 

Zwolle, 22 Aug.: lo. het verhoogen en ver
zwaren van den linker Vechtdijk en dc Maat* 
graven boven den spoorweg Zwolle—Meppel: 
perc. 1, 2 en 3 in massa minste inschr. It. .1. 
Schrijver, te Westerholte, voor ƒ 1086 
Raming . 1160 

2o. werken bij de Hoevenbrug iuin den 
rechter Weteringdijk; minste inschr. was F. 
Rientjes, te llcinoo, voor J 188 
Raming » 200 

3o. werken aan het Oude Verlaat aan den 
Maatgravendijk; minste inschr. was A. Lamme 
te Dalfsen, voor / 138 
Raming i i 220 

' s - l l a g e , 22 Aug.: het onderhoud en de her
stellingen aan het post-en-telegraafgebouw tc 
Amsterdam, ged. 1884—1886; ingekomen 8 
bilj.. als: 

Jalink en Gerde, ƒ 11915 
D. W. Venemans. » 9,870 
G. L. Brouwer, » 9.290 
G. Woud, » 8,878 
J. C. v. d. Kleij, » ,\247 
D. Kiekens, i> 8.140 
J. Poot, » 7.985 
Th. Frederichs, » 6,296 

sneek. 2:1 Aug.: het dempen, rioleeren enz. 
van eene haven; aangenomen door J. de Graaf, 
voor ƒ 10,784. 

A r n h e m , 23 Aug.: het bouwen van een 
steenen loods voor patrooncaissons en berging 
van patronen, in het artillerie-park bij Arnhem; 
ingek. 5 bilj., als: 
A. v. Daalen, te Arnhem, / 2397 
Joh. v. Toll, » idem » 2278 
G. II. v. d. Heijden, • idem » 2239 
G. Liefting, » idem » 2174 
A. Jas, » idem » 2015 

R o t t e r d a m , 23 Aug.: het bouwen van een 
woonhuis a|d. Diergaardelaan, aldaar, onder 
beheer van den architect A. W. Meijneken; 
ingekomen 11 bilj., als: 

Spruijt en Geluk, / 23,736 
J. G. Blesgraaff & Zn.. » 21,611 
A. Looijmans, » 21.200 
P. E. Huijbers, » 21,018 
H. Breur, » 20,287 
A. Smite, - 19,500 
Wed. G. Camesi & Co., » 19,385 
A. ü . Sondenneijer, » 19,300 
W. Monnee, > 18,725 
H. W. v. d. Groen, » 18,400 
C. J. Visser, » 16,666.66 

E n g e l e n , 23 Aug.: het stichten, voor de 
diakenie der Herv. gemeente, van een gebouw, 
ingericht voor zes arbeiderswoningen, op de 
perceelen gemeente Engelen sectie E, no. 289, 
290; ingek. 8 bilj., als: 
N. v. Beurden, tc Rossem, / 6200 
G. Essens, » Gewande, r 4853 
R. II. Hendriks, » Osch, » 4690 
H. J. v. d. Stok, .!> Hedel, » 4595 
.1. Sehellokens, » 's-Bosch, » 4180 
Th. Schippers, » Kessel, » 4119 
G. v. Lopik, » Delwijnen, » 4104 
C. Jansen & Zn., » s-Bosch, » 4095 

2o. het bouwen van een woning op perceel 
gemeente Engelen sectie E, no. 726; ingek. 8 
bilj., als: 
N. v. Beurden, te Rossem, ƒ 1600 
H. J. v. d. Stok, » Hedel, » 1875 
P. C. Kusters, » Berlikum, » 1350 
R. II. Hendriks, » Osch, • 1347 
U. v. Lopik, » Delwijnen, » 1296 
C. Jansen & Zn., i 's-Bosch, > 1295 
J. Schellekens, » idem » 1285 
Th. Schippers, » Kessel, » 1198 

U t r e c h t , 23 Aug.: het vernieuwen en her
stellen van kaaimuren en schoeiingen, enz.; 
ingek. 5 hilj., als: 
J. W. Kroon, to Utrecht, ƒ 4738 
J. Fruijtier. » idem » 4087 

| G. Beemer, 
J Krachten. 
E. Scheepbouwer, 
gegund. 

te Utrecht, 
ii idem 
« idem 

ƒ 396» 
> 3869 
>i 3690 

Z w a r t s l u i s . 28 Aug.: lo. het bouwen eener 
school voor 184 leerlingen aan de Pelikaansteeg; 

[ 2o. idem eener school voor 144 leerlingen in het 

ƒ 15.865 
15,865 
15.865 
15.480 
14.940 
14,6110 
14,494 
14,383 
14,150 
13.990 
13.928 
13,887 
13,847 
13.798 
13.777 
13.560 

de levering bij de 

Kleine-
Lageland 

/' 11.466 
11,465 
11,465 
11,555 
11,895 
10,785 
11,684 
9,883 

10,342 
10,440 
10,437 
10,087 
10,467 
10.152 
10.544 
7.965 

te Winterswijk, 
» idem 
» idem 

ƒ «98 
.. 650 
>. 647 

Kleine-Lageland: Pelikaan 
steeg 

J. Wildeboer c. a., 
Zwartsluis, 

II. Sehuriiik, idem 
II. Man, idem 
.1. Beuker, idem 
A. de Hoer Rz., Sleenwijk, 
Jac. de Boor Sc Zn., idem 
.1. Hofman Blesse, 
II. Slot X- Zn., Zwartsluis, 

IJ. Fransen, idem 
III. Thinner, Meppel, 

.1. Wijs Vollenhove, 
Karst Worst. Meppel, 
SchipjM'r. Genemuiden. 
K. Otten. Meppel, 
Hesselingen. idem 
J. Emniink. idem 

Amsterdam, 23 Aug.: 
directie der marine van: 

lo. 145.000 KG. Nonrdsche hennen; minste 
inschr. waren Wed. Cool & Zn., te Rotterdam, 
ii ƒ 49.67 per 100 KG. 

2o. 15,000 KG. Italiaansche hennep: minste 
inscbr. was de Gouilsche machinale Garenspin-
nerij. ii / 52 per 100 KG. 

\v i n I e r s w i j k , 25 Aug.: het bouwen van eene 
werkplaats en andere werkzaamheden aan de 
fabriek van J. Willink & Paschen; ingekomen 
3 bilj., als: 
H. J. te Siepe, 
C. ter Haar, 
A. Nuijs. 
gegund. 

's-Hage, 25 Aug.: verschillende leveringen 
ten behoeve der Staatsspoorwegen op Java, als: 

lo. de levering van 7 paar gekoppelde water
bakken met toebehooren; ingek. 13 bilj., als: 
D. H. Landeweer & Zn , Martenshock, ƒ i2.697.50 
Ijzergieterij «Prins van Oranje"', 

's-Hage, 
S. H. de Ridder, Delftshaven, 
Ned. Stoombootmaatschappij. 

Rotterdam, 
Coininerciecoinpagnie, Middelburg, 
Maats. De Atlas. Amsterdam, 
H. Dalhuiscn, Kampen, 
L. .1. Enthoven & U k , 's-Hage, 
Alph. & Victor Halot, Leuven, 
Société anonyme des travaux Dyle 

ct Baccalan, Parijs, 
De Vries Robhé & Co.. Gorichem, 
Vve Alph. Frédérix, Luik, 
Penn en Baiiduin, Dordrecht. 

2o. de levering van waterkranen, staudpnmpen 
en gegoten-ijzeren pijpen: ingek. 8 bilj., als: 
Penn cn Baiiduin, Dordrecht, ƒ 14,827 
D. A. Schretleu & ut, Leiden, » 13,613 
Ijzergieterij .Prins van Oranje", 's-Hage. > 13,363 
H. Dalhuisen, Kampen, » 12,958 
Ned. Stoombootmaatschappij. Rotterdam, » 11.880 
Maatschappij De Atlas. Amsterdam, » 11.790 
L. J. Enthoren & Co.. 's-llage. » 11,649 
Vve Alph. Frédérix, Luik, > 9.695 

3o. de levering van 12 afstandsignalen met 
toebehooren, zonder lantarens; ingekomen 11 
bilj.. als: 
Ijzergieterij «Prins van Oranje", 's-Hage, f 3196 

- 3106 

10,546 
10,510 

10,400 
9.200 
8,900 
8,216 
7.639 
7,620 

7.640 
7.500 
6,695 
5.843 

S. H. de Ridder. Delftshaven 
Corninerciecoinpagnie, Middelburg, 
D. A. Schretleu ,<fc Co., Leiden, 
I. . J. Enthoren & Co., 's-Hage, 
II. Dalhuisen. Kampen, 
Alph. & Victor Halot, Leuven, 
Société anonyme des travaux Dyle ct 

Baccalan. Parijs, 
Nicaise & Deleave, La Louvière, 
Vve. Alph, Frédérix, Luik, 
Société anonyme des ateliers de 

construction. Mecholen. 
4o. de levering van 8 draaischijven; ingek. 13 

bilj.. als: 
Ned. Stoombootinaats., Rotterdam, / 6950 
Commerciecompagnie, Middelburg, n 6080 
ijzergieterij «Prins van Oranje**, 's-Kage,» 5796 
Société anonyme etc, Mechelen, 

2987 
2460 
2352 
2326 
2280 

2260 
2038 

1843 

H. Dalhuisen, KaïniH'ii. 
Penn & Baiiduin. Dordrecht, 
D. A. Schretleu ft Co., Leiden. 
Kiiln. Maschinenbau-Actien-Gesellschaft, 

liayenthal. 
Alph! Sc Victor Halot. Leuven, 
Union, Actien-Gesellschuft fiir Berghau 

u. s. w., Dortmund, 

» 5080 
» 5665 
» 5532 
» 5488 

» 5260 
» 5000 

» 4730 

http://wasJ.de
http://i2.697.50
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Soeiété des ir.ivaux Dyle etc., Parijs, ƒ 4720 
Nicaise & Delcuve, La Louvière, » 4594 
De Vries Rofobé & Co., Goriehem, » 4429 

5o. de metalen bovenbouw van 2L8 bruggen; 
ingek. 8 hilj.. als: 
L. Kloos & Zonen, Alblasserdain, ƒ 325,000 
Ned. Stoombootm. Rotterdam, 

perc. 1 / 154,500 j „... 
. 2 cn 3 79,4001

 231-S0° 
Gute-HofTnungshütte, Actien-Gesellschaft, 

u. s. w., Oherhausen II, 223,650 
L. J. Enthoven & Co., 

's-Hage, I 1 128,0001 
» 2 31,4901 186,748 
» 3 27,258 ' 

Union, Actien-Gesellschaft. Dortmund, 
perc. 1 ƒ 120,325 j 

• 2 32,175 J 184,060 
» 3 31.500 

Soeiété des traraux?Dvie etc, Parijs, 
perc. I J 121,6801 

Alph. & Victor Halot. 
Leuven, 

31,207 
26.450 

112,975 i 
30.932 | 
80 350 I 

170,337 

174,257 

Actien-Gesellsch. J. C'. Harkort, Duisburg, 171,800 
Nog was voor afzonderlijke pereeelen inge

schreven door: 
Fabriek van stoom- en andere werktuigen, 

Amsterdam, perc 1 /' 160,000 
Nicaise & Delcuve, La Louvière, 1 
J, Cocquerill, Seraing, » 1 

samen 
H. Dalhuisen, Kampen. » 
Kout. Maschincnfuhrik, Haventhal, i 
D. A. Schretlen & Co., Leiden, < 

» 
Soeiété des ateliers de con

struction, Houssy, , i 

1:18,440 
117,100 
36.100 

162,200 
4:1.000 
33.850 
38.265 
32.135 

33.400 
22,450 
55,700 
33.312 

samen 
Soeiété des forges de Senellé. 
Firma Ueuchelt & Co., Grimborg, 

perc. 2 en 3 72,900 
l.o II inker, 26 Aug.: liet verbouwen der 

onderwijzerswoningen hij dc scholen in den 
Wooldriiiksbnek cn te Hoekeloo: 

lo. onderwijzeiswoning in den Wooldrinkshoek; 
ingek. 3 bilj., als: 

J. Vossebelt en A. Jeunink. ƒ 1297 
W. lieijgers en J. H. Varvik, » 1077 
II. Eggink, i 1057 

2o. onderwijzerswoning te Hoekeloo; ingek. 3 
bilj.. als: 

J. Vossebelt en A. Jeunink, f 1235 
E. Spiele. » 1189 
P. en A. Fielstra, i 1082 
heiden gegund. 

Suriruatrr . 20 Aug.: de bouw eener stoom-
wasscheiij ami de fabriek van De Jongh ft Co.; 
ingek. I bilj. als: 
J. de Jong Wz., te Gouda, / 16,639 
C. Eisvogel, II Amsterdam, « 13,870 
C. v. Diest, II Koudekerk. » 13,365 
W. Bokhoven, » Gouda, » 12.988 
II. Kerkhof. » Oudewater, » 12,889 
P. \V. Ilardebol, » idem » 12.700 
K. Oprei. » Schoonhoven, i 12.575 
L. Hortensius. » IJsehnonde, » 12,463 
H. Jongenburger, » Waddinksv., i 12,253 
J. v. Dam, » ILt-i-tn-clit. > 12,137 

I,,., h , in, 26 Aug.: het bouwen van drie 
villa's te Lochem, voor rekening van VV. O. 
Kerkhoven, onder beheer van den architect-
ingenieur Jacob F. Klinkhamer; ingekomen 5 
biljetten; hoogste inschrijving ƒ 27,900 
minste inschr. J. Zandvoort, Deventer, n 24.937 

A s s e n . 26 Aug.: liet veranderen van het 
winkelhuis van M. J. van der Laan, onder beheer 
van den ahchitect G. Stel; ingek. 2 bilj., als: 

D. B. Wieling, ƒ 445 
J. Lambert, • 420 

A p e l d o o r n . 26 Aug.: het bouwen van eene 
villa in het Oi-anjepark, onder beheer van den 
architect S. J. de Rooy; ingek. 13 bilj., als: 
J . Itadstaak. tè Apeldoorn, 
F. W, Geurden, » idem 
II . J. Eijkelhoom, » idem 

Amsterdam, 27 Aug.: lo. het verrichten van 
eenige onderhoudswerken aan de mariniers-
kazerne, aldaar; minste inschr. was M. Numan, 
te Amsterdam, voor ƒ 6000. 

2o. het naar aanwijzing uitbaggeren van het 
marinedok; minste inschr. was W. Goedkoop 
Dz., te Amsterdam, voor ƒ 1494. 

O n d e r d e n d a m , 27 Aug.: lo. het doen van 
herstellingen aan sluizen met aanhooren, brug
gen en andere objecten van het waterschap 
Hunsingoo, in 3 peiveelen en in massa: 

perc. 1 perc. 2 perc. 8 massa 
A. Pastoor, 

Stedum. 
II. Nieland, 

Warfum, 
II. Haan. Wester-

emden, f 1550 
K. Haulm!'. Il.dl.iii, 837 
W. D. Rotschafer, 

f 1800 

ƒ 1652 1795 / 4258 

1900 
1520 

1700 
1787 

5150 
4344 

1443 1773 

1685 

Stedum, 
A. J. Beuninga, 

(ledum. 
H. Vogelzang. 

Oldrhove, ' 
J. Snik, Molenrijge, 
A. Siekmau, Hoog

kerk. 
T. Ilolseher, Kloos

terburen. 
.1. l'ott. Stedum, 
G. Wolthuis, lledum, 1140 
W. K. de Vries, 

Garnwerd, 
II. Moorman, Bedum, 845 
.1. Timmer, Ubergum, 699 

Gegund aan: 
perc. 1, J. Timmer, Obergum / 

,i 2, II. Moorman. Bedum, » 
8, J. Timmer, Obergum 

1723 
1600 

1590 

1575 
1559 
1630 

1550 
1387 
1476 

1480 
1513 

1479 
1462 3553 

2o. het opgraven van ile 
;ek. 8 bilj. als: 

699 
1387 
1462 

Ulrumer opvaart. 

te Stedum, ƒ 2 1 4 0 
o Warfhuizen, » 2050 
» Stedum, » 2045 
» Groningen, » 1977 
a Garnwerd, 1 1010 
» Eonrum, » 1649 
» I'll inn. 
» Eenrum, 

» 1820 » I'll inn. 
» Eenrum, » 1360 

11. Mouw, 
R. Willemsen, 
G. Radstaak. 
li. v. d. Hold, 
F. L. Tiethof, 
J. v. d. Braak. 
II. Wegerif, 
J. 111.mi, 
A. Koopman 
L. Wegerif, 
gegund. 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

11,245 
10.540 
9.828 
9,794 
9,700 
9,555 
9,533 
9,369 
9,180 
9,175 
8.889 
8,819 
8,569 

lang 775 M 
A. Pastoor, 
M. Boerama, 
.1. Pott, 
11. de Herder, 
VV. K. de Vries, 
II. Borgman, 
L. Kooien, 
J. Bolhuis, 
gegund. 

H a a r l e m , 28 Aug.: het maken cn inhangen 
van 4 stel houten ebdeuren visa- de Noordzee-
sluizeu te IJinuiden; minste nischr. was F. 
Schram, te Blarikum, voor ƒ 20,800. 

S c h i e d a m , 28 Aug.: liet leveren van 330 
stuks hranilkranen met straatkappen, ten dienste 
der waterleiding, volgens Bestek no. 6; ingek. 
5 bilj., als: 
Bopp ft Reuther, Mannheim, / 17,490 

idem andere constructie, » 9,900 
A. L. G. Dehnc. Hallo a/d. Saaie. » 14,791 
Van den Honertft Punt, Amsterdam, 

voor de Cte Générale des conduites 
d'Eau, Luik, » 12,112.50 

G. Dikkers & Co., Hengeloo, » 11,523 
H a a r l e m , 28 Aug.: lo. het maken van rio

leering en bestrating in de Leidschestraat 
(Lcidschevaart); ingek. 12 bilj., als: 
S. li. Pettra, te Haarlem, f 7300 
G. P. J. Bcccari, » idem » 6720 
C Romeijn, » idem » 6513 
J. H. Lasschuit, » idem » 6448 
J. Akersloot, » idem » 6325 
II. London, .i idem » 6269 
B. J. v. Liempt. » idem » 6200 
F. L. v. Velzen en 

Verzijlberg, » idem i> 6136 
A. Kros, » idem » 6070 
A. Zonneveld, » idem i> 59'JO 
C. Bos, II idem » 5946 
Wed. A. licijnders, » idem » 5924 
gegund. 
Raming / 6900 

2o. het maken van een gedeelte schoeiing aan 
het Ziiiderbuitenspaarne; ingek. 7 bilj., als: 
C. Killers, 
C. Bos. 
G. 1'. J. Beccitri, 
A. Zonneveld, 
P. Schaafsrna, 
Verhagen en Van't Wout, 
J. B. Lasschuit, 
gegund. Raming 

M a a r t e n s d i j k . , 28 Au 
eenige veranderingen aan 

849 
846 

ii 840 
ii 794 
» 788 
» 770 
> 740 f 900 

het maken van 
het schoollokaal tc 

te Haarlem, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

Blauwkapel, onder beheer van den architect P. 
Copijn; Ingekomen 13 biljetten, waarbij 2 van 
onwaarde, als: 

J. v. Zanten, / 1857 
II. Koorn, • 1840 
L. Maaijer, » 1292 

E. W. Meissen, 
VV. .1. Zurdam, 
J. Verschuur, 
W. v. Enger, 
F. II. v. d. Heuvel, 
G. Beemer, 
T. C. Wildberch, 
K. Korenwinder, 
Raming 

/ 1289 
:i 1280 
ii 1253 
ii 1180 
ii 1169 
» 1097 
» 1007 
» 970 
ii 1260 

D r u m p t , 28 Aug.: het verbeteren en in-
orde-brengen van net schoolgebouw en de 
onderwijzerswoning te Drumpt, onder beheer 
van den architect C. van Weerden, tc Tiel; 
ingek. 5 bilj., als: 
W A. Heijnen, te Tiel, / 1800 
J. v. d. Znp, 9 idem » 1260.96 
J. v. Doeshurg Cz., • idem » 1165 
E. v. Zetten & Zn., » idem » 1085 
A. F. Koch, » idem » 894 

l lelri , 28 Aug.: het bouwen van8arbeiders
woningen in het Agnetapark, voor J. C. van 
Marken Jr.; minste inschr. was C. van den Boom, 
te Delft, voor ƒ 9266. 

Vuren, 28 Aug.: het bouwen van 4 woningen 
voor M. Viriilv & Zonen, onder beheer van den 
architect C. Kentie, te Woudrichem; ingek. 11 
bilj., als: 

te Goriehem, 
n Hooghlokland, 
» Vuren, 

idem 

W. L. Smits, 
B. Rietveld 
J. W. v. Vuuren, 
.1. Bijl. 
M. v Diggelen, 
J. BUL 
C. Schriek, 
A. Kentie, 
D. G. de Graaft", 
P. J. Hakker, 
J. v. Rees, 
Raming 

» Weel, 
> Herwijnen, 
» Woudrichem, 
» idem 
i Almkerk, 
» Vuren, 
» Giesendam, 

ƒ 6240 
,i 6000 
:-. 5545 
ii 5847 
.i 5326 
» 5279 
» 5165 
» 5165 
» 4749 
» 4727 
II 4490 
» 5260 

A r n h e m , 29 Aug.: het maken eener bestra
ting aan de glooiing van den Amhemsche-
Brockdijk; ingekomen 4 bilj., als 
W. M. Nijenes, Arnhem, 
D. Hagen, Velp, 
B. Gerritsen, idem 
W. li. de Haan, Elden, 

ƒ 3.09 per str. M. 
2.42 » » » 
2.17 » » » 
1.94 » II » 

A m s t e r d a m . Het bouwen van 12 woonhuizen 
enz., aan de Grensstraat, te Nieuweramstel, 
onder beheer van den architect VV. Langhout 
Gz., is gegund aan W. P. Voornam, voor 
ƒ 123,749. 

B I J V O E G S E L 

D E O P M E E K E R 
van Z A T E R D A G 6 SEPTEMBER 1884. 

A A N K O N D I G I N G E N 

VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
M a a n d a g , H N e p t . 

' • - H a g e , te l i 1 / » uren, door het prov. best.: het onderhoud der 
haven te Stellendam, van den dag van goedkeuring der besteding tot 
31 Dec. '85. Inl. bij den hoofdingenieur van den prov. waterstaat J. 
van der Vegt, te 's-Hage. 

' • • H a g e , te 12 uren, door het ministerie van koloniën: de levering 
van verschillende benoodigd heden, in 9 pereeelen. 

D e v e n t e r , te 2 uren, door G. W. Nikkels Gz., in het koffiehuis van 
Barendsen: het afbreken van een woonhuis Achter-de-Muren bij de 
Uselstraat, en het aldaar bouwen van een pakhuis. 

«•'rotiingen, 'savonds 8 uren, bij W. Dieterman: het afbreken der 
bestaande behuizing en het opbouwen van 2 burgerhuizingen, op een 
terrein aan den Korreweg, kadastraal sectie A, no. 876/877. Inl. bij 
den architect G. Nijhuis. 

A s s e n , s avonds 8 uren, in het Hotel-Kuipers: het inrichten tot eene 
kamer van het tegen woord ige pakhuis, mot bijkomende werken, voor 
H. Smit, aan de Markt, aldaar. Inl. hij den architect J. van Houten. 

T e n - B o e r . door het gemeentebest.: de levering van 1550 dubbele 
HL. zuivere baggerturf. 

B e e t g u m , door gecommitteerden van de Horstandsvaart, bij II. de 
Jong: het slatten van de Horslandsvaart, ter lengte van p, m. 2100 M. 
Aanw. te 11 uren. 

D i n s d a g , » N e p t . 

L e e u w a r d e n , door de steen fa brik an ten Van der Meij en Vermeulen: 
de levering van 450,000 a 500,000 vlakke straatklinker, franco Leeu
warden, waarvan 250,000 vóór 15 Oct. e.k.; restant vóór 15 Nov. Monsters 
van 5 sternen, met prijsopgaaf, aan genoemde fabrikanten, uiterlijk 
8 Sept. 

W e e n s d a g , 1 0 N e p t . 

C e n t (Overbetuwe), te lO'/j uren, dooi* den burgemeester: het ver
bouwen en vergrooten der openbare school, aldaar. 

' s - H a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz: het 
mak. . van oevervoorziening, het leveren en plaatsen van stoppalen enz. 
aan het verruimde gedeelte van den Vaartsehe-Riin, tusschen het Huis 
»De Liesbosch" en het Muis »I)e Wiei's"', onder de gemeenten Jutfaas 
en Vreeswijk, behoorende tot de wei ken voor den aanleg van een kanaal 
Amsterdam—Merwede. Inl. bij den hoofdingenieur Wellan en den inge
nieur Kemper, heiden te l'trecht. Stating/ 11,980. 

D o r d r e c h t , te 11 uren, door den architect H. W. Veth, in Koop-
handel-en-Zeevaart: het at breken en wede i*op hou wen van een winkelhuis, 
tot uitbreiding van het aangrenzende manufacturemnagazijn aan de 
Vriezestraat, no 65. 

K r o n i n g e n , te 11 uren. door de vennootschap Groninger water
leiding: het leggen en verbinden van eene gegoten-ijzeren zuigleiding 
achter het machinegebouw te De-Punt, met bijkomende werken. 

' s - H a g e , te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste der Staatsspoorwegen: het maken en stellen van de overkapping 
der sporen en perrons op het middelgedeelte van het centraal personen-
station te Amsterdam. Inl. hij den eerstaanwezend-ingenieur bij de 
Staatsspoorwegen, te Amsterdam. Kaming ƒ 725,000. 

D e v e n t e r , te 2 uren, door li. G. Alberts, in het kofliehuis van A. 
Duijm: het bouwen van een pakhuis op een terrein Achtcr-de-Muren 
bij de Zandpoort. Aanw. 9 Sept., te 2 uren. 

D o n d e r d a g , I I N e p t . 
K o l h o r n , te 2 uren. in het logement van D. Kist: het gebouw ten 

dienste der te bouwen kaasfabriek, op een terrein, aldaar. 
B r o n b e e k (bij Arnhem), door den commandant van het Koninklijk 

Militair Invaliedenhuis: de levering van 140,000 KG. vette steenkolen. 
V r i j d a g . IS S e p t . 

V l i s s i n g e n , te 11 uren, door door de maatschappij tnt exploitatie 
van gronden, in het Hotel de Commerce: het bouwen van een badhotel 
op het duin, aldaar. Inl. bij den architect J. J. Notenboom, aldaar. 
Aanw. 9 en 10 Sept., te 10 uren. 

Z w o l l e , te 12 uren, door het prov. best.: het bouwen van eene 
wachters woning bij de ophaalbrug no. 4 over de Dedemsvaart, in den 
Hulst, gemeente Nieuwleuzen. Raming ƒ 1230. 

' s - H a g e , te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz., ten 
behoeve der posterijen: de levering van het papier, noodig voor de 
vervaardiging van postzegels, briefkaarten, postwissel- en andere formu
lieren, ged. '85 en s86. 

' s - l l a g e , te 1 uur, door het ministerie van wateistaat enz.: het 
hei-stellen en verbeteren van Rijkstelegraallijnen in de afdeeling Arnhem. 
Inl. bij den inspecteur-chef, te 's-Hage en bij den lijn inspecteur, te 
Arnhem. Raming ƒ 1470. 

•niesen, te 2 uren, door burg. en weth.: het verrichten van metsel-, 
timmer- en verfwerk aan de openbare school en de onderwijzerswoning, 
aldaar. Aanw. te 10 uren. 

Z a t e r d a g , I S S e p t . 
B e d u m , lo. te 12 uren, door burg. en weth.: het maken eenerwal-

beselioeiing aan den Molenweg in het dorp lledum, van de bascuicbrug 

tot aan de in-aanleg-zijnde laad- en losplaats, lang 130.65 M. Aanw. 
te 9 uren; 2o. te 5 uren: het leggen van een straatweg op de reeds 
gemaakte aardebaan van den kunstweg onder Oenkerk, langs de 
Agelaan, lang 2080 M. Aanw. 10 Sept., te 11 uren, samenkomst iu de 
herberg van Wiersma, te Oenkerk. 

N n e e k , te 1 uur, door voogden van het Old Burgerweeshuis, bij W. 
Haanstra: het bouwen van eene stelphuizing onder Sneek. Inl. bij den 
architect VV. F. Boomstra, tt? Goënga. Aanw. 11 Sept., te 10 uren. 

D o r d r e e h t , te 1 uur, door dijkgraaf en hoogheemraden der Vier-
Poldeis, in Koophandel-cn-Zeevaart: lo. het leveren van 1200 fct> grint 
op verschillende losplaatsen der Vior-Polders; 2o. het vervoer van deze 
grint op de aangeduide wegen. Inl. bij den fabriek land meter Th. Prins, 
te Sliedrecht. 

V l i s s i n g e n , door II. Henier: het bouwen van een woonhuis aan den 
Zeeboulevard, aldaar. Inl. hij den architect .1. J. Notenboom, aldaar. 

H a a n d a g , 1.1 N e p t . 
A m s t e r d a m , door de Hollandsche IJzeren-spoorwegmaatschappij: dc 

levering van \frbruiksartikelen, hemoodigd van 1 Oct. '84—30Sept. '85. 
D i n s d a g , Hi N e p t . 

K r o n i n g e n , door den aannemer E. M. Rood: het verven en beglazen 
van de stationsgebouwen langs de lijn Groningen—Delfzijl. 

W o e n s d a g , 1 7 N e p t . 
V i l « g e , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van een separatiewerk aan den kop van de Oude-Wiel, tusschen 
de bovenmoinleii van de Nieuwe- en de Beneden-Merwede, onder de 
gemeente Werkendam. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 
's-IIage, bij den ingenieur De Bruijn, te Dordrecht en hij den opzichter 
De Kiewit, te Goriehem. Aanw. 10 Sept Raming ƒ 102.500. 

' s - l l a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
verdiepen van het benedendeel der Dorische Kil, tusschen kilmneterraai 
128 en het llollandsch Diep, onder de gemeente Dubbeldam. Inl. bij 
den hoofdingenieur Van Diesen. te 's-Hage, hij den ingenieur De Bruijn 
en den opzichter Korevaar, beiden te Dordrecht. Aanw. 10 Sept. 
Raming / 69,800 

' s - H a g e , te 12 uren, door het ministerie van watefat. enz., ten 
dienste der Staatss| mot-wegen: het maken van grondwerken, gebouwen, 
bestratingen, overgangs- en afshütingswerken en eenige verdere werken, 
benevens het leggen van sporen en wissels, tot uitbreiding van het 
station Leeuwarden. Inl. hij den hoofdingenieur bij de Staatsspoor
wegen, te Zwolle. Aanw. 9 en 10 Sept. Raming / 184000. 

D o n d e r d a g , i s N e p t . 

N a a r d e n , te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur, in de 
kazerne Oud-Molen: het bouwen van eene hriigwaehterswoning bij de 
Amsterdamschepoort, te Muiden. Raming ƒ 3000. Biljetten inzenden 
17 Sept.. vóór 3 uren, op het bureau van den eerstaanwezend-ingenieur 
te Naarden. 

R o t t e r d a m , in het Timmerhuis: de levering van gegoten-ijzeren 
buizen en hulpstukken, tot een gezamenlijk gewicht van 4.005,023 KG., 
ten dienste der gemcentegasfabrieken, aldaar. 

V r i j d a g , 1 9 N e p t . 

' s - l l a g e , te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van een gebouw voor den postpakketdienst en voor eene uit
breiding der lokalen van den |iostdienst achter en aan het {postkantoor 
te Leiden, met het onderhouden en herstellen van al deze gehouwen 
tot en met 31 Dec. '87. Inl. bij den Rijksbouwmeester in het 2e district, 
te 's-Hage en bij den hoofdopzichter der Landsgebouwen G. D. Wijndels 
de Jongh, to Amsterdam. Aanw. 12 Sept., te 11 uren. Raming 
ƒ 23.870. 

' s - l l a g e , te 1 nur, door liet ministerie van waterst. enz.: het 
herstellen en verbeteren van Rijkstelegraa(lijnen in de afdeeling L'trecht. 
Inl. hij den inspecteur-chef, te 's-Hage en hij den lijniiispecteur, te 
L'trecht. Raming: jierc. 1 ƒ 2120, perc. 2 / 1900. 

' s - l l a g e , te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
leggen en ingraven van telegraafkabels in den grond en onder water 
te Amsterdam. Inl. hij den ins[icctour-chef, te 's-Hage en bij den lijn-
inspecteur, te Amsterdam. Raming ƒ 4170. 

Z a t e r d a g , 2 0 N e p t . 

W e l d u m . te 11 uren, ten gemeentehuize van Baarderadeel: eene 
verbouwing en vergrooting van de school voor openbaar lager onderwijs 
te Oosterwierum. 

D i n s d a g , 2 3 N e p t . 
U t r e c h t , te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur, in het 

gebouw voor Kunsten en Wetenschappen: lo. het maken van eene 
borgloods hij het werk aan de Waalsehe wetering; 2o. het uitbreiden 
en volgens het tonnenstelsel inrichten van privaten en het maken van 
waschinrichtingen in het hospitaal te L'trecht. Inl. op het hureau der 
genie. Biljetten inzenden 22 Sept., voor 3 uren, op genoemd bureau. 

U t r e c h t , te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: lo. Bestek no. 396, het maken van een 
haltegebouw te Prinsenhage: het uitbreiden van de haltegebouwen te 
Liesbosch, Hoeve en Seppo; het maken van een goederenhergplaats en 
buitenscherm te Etten—Leur; het afbreken van wachtershuisjes en 
het wijzigen en Diaken van wachtorswoiiingen, ten behoeve van de 
spoorwegen Zevenbergen—Rosendaal en Breda—Rosendaal—Belgische 
grens, iu 3 pereeelen. lui. aan het centraalbureau cn aan do bureau's 
van de soctieingenicurs Jhr. W. Hocullt, te Rotterdam on H. E. Beimke, 
te Breda. Aanw. 15 Sept., te 11»/, uren; 2o. Bestek no. 408, het her-
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stellen van de toegangswegen naar cle stations Heinno, Kaalte, Hellen-
doorn-Nijverdal en Wierden. Inl. aan liet eentraalliureau en bij den 
sectieingenieur W. J. Klerk de lieus, te Meppel. Aanw. 22 Sept. 

W o e n s d a g , 2 4 M e p t . 

' " - • ' « g e , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van 4 kribben tot verbetering vau den Geldersche-IJsel beneden 
Zalk, tusschen de kilometcrraaion 105 cn 107. Inl. hij den hoofdinge
nieur Van der Toorn, te 's-llage en bij den ingenieur Rainaer, te 
Kampen. Aanw. 17 Sept. Raming ƒ 4825. 

' s - l l a g e , tc 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: hot 
maken van een gebouw voor sluispersoneel te Nichtevecht, behoorende 
tot de werken voor den aanleg van con kanaal ter verbinding van 
Amsterdam met do Mcrwede. Inl. bij don hoofdingenieur Weljan, te 
Utrecht en hij don ingenieur Kluit, te Alnsterdam. Aanw. 17 Sept.. te 
12 uren. Raming / 18,850. 

O o n d e r d i i g , 2.1 M e p t . 
H a a r l e m , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het maken en inhangen van 2 stel 
ijzeren buitenvloeddeuren voor do kleine schutsluis en de uitwutoiïng-
sluis der Noordzeoshiizon to Mmuidon. benevens het uitnomen, vervoeren, 
herstellen en Opbergen van de te vervangen deuren. Inl. bij don hoofd
ingenieur, to Haarlem en den ingenieur llloin, te Amsterdam. Aanw. 
18 Sopt. Raming ƒ 20,150. : 

V r l l d a g , 2 6 S e p t . 

' s - H a g e , te l uur, door het ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste van posterijen on telegraphic: het inrichten van dc taalgebou
wen en manege, achter de Kloosterkerk te 's-llage, tot horstollings-
werkplaats, magazijn, bureau van don inspecteur cn opzichteiswoiiing, 
voor de Rijkstelegraaf. Inl. bij den Rijksbouwmeester iu het 2e district, 
te 's-Hage en hij den hoofdopzichter voor de Landsgebouwon .1. A. 
Weinberg, te 's-llage. Aanw. It) Sept., te 9 uren. Raming /' 43.656. 

I l i n s d a g , : l O K e p t . 

A m s t e r d a m , te 1 uur. door het ministerie van koloniën, in hot 
gebouw der Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen: do levering van 
verschillende beuoodigdlicdcn, in 55 perceelen. 

O p l a t e r t c l i e p a l e n d a t u m . 

K e l i a r s l e r h r u g , bij Picter Herschoe: |het ophouwen eener nieuwe 
boerenplaats, tc Scharren hij dc Jourc. 

A l m c l n o : V oor bet kanaal Almeloo—Nordhorn': lïestek no. 1. circa 
'/j millioen Ml aardewerk, 5 sluizen, 16 bruggen, duikers enz. Inl. by 
den hoofdingenieur L. A. Reuvons. tc Zwolle en den ingenieur IU 
Hendriks, te Almeloo. Raming ƒ 834,000. Aanw. 9 en 10 Sept., tc 9 
uren, aanvangende aan de Doelenstraat 196, te Almeloo. 

A F L O O P 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
• H e m e n , 8 Aug.: het verhoogen en verzwaren 

van den zeedijk van Zeeburg en Dieinerdijk; 
aannemer C. van Boven te Amsterdam, voor 
/ 85,300. 

S t e c h e l e n , 26 Aug.: het bouwen van een 
woonhuis met achterhuis, voor G. van lluet, 
onder beheer van den architect G. Rosier Cz.: 

massa ingek. 2 bilj., als: 
J. C. Brouwer, te Anholt, / 1249 
H. Poelman, » Gendringen, » 1177 

perc. I, metselwerk; ingek. 3 hilj.. als: 
11. Poelman, te Gendringen, ƒ 225 
L. Klein. » Mechelen, » 219 
G. J. Hoftijzer, • Varscvold, • 190 

perc. 2, boutlevering; ingekomen 2 bilj., als: 
M. Bouquet, te Anholt. ƒ 486 
J. C. Troost, > Emmerik, i 468.50 

perc. 3, timmerwerk, met bijlevering van alle 
bilincnhetiinmering-materiaal;' ingekomen 2 
bilj.. als: 
.1. Hengeveld, te Gendringen, ƒ 3 6 8 
11. Ilogenkamp, . Mechelen, . 312 

perc. 4, veiï'werk: A. U. Polman, 
Etten, ƒ 74.50 

Gegund aan: G. J. Hoftijzer. f 190 
J. C. Troost, » 468.50 
J. Hengeveld, » 368 
A. L. Polman, > 74.50 

Z i i i i i l c r i - c i i W e r n l i o i i i , 28 Aug.: het maken 
cn stellen van een ijzeren afsluithek in het dorp 
te Zundert; ingek. 9 bilj., als: 
Rogier Rechter & Co., Borgen-op-

Zoom, ƒ 1700 
I'. W. de Bie. Zundert, » 1686.18'/, 
J . v. d. Muijsenberg, Prinsenhage, l 1635 
J. F. v. Hassol, Zundert. » 1610 
.1. Marhais, Breda, » 1435 
Petr. v. Hassol, Zundert, » 1400 
F, lloogaurts, idem » 1330.28 
J. de Hakker, Oosterbout, » 1229.50 
H. F. I.uijckx, Zundert, » 1224.23 
gegund. 

K p e . 28 Aug.: de verhouw van de openbare 
school te Vaassen; ingek. 6 bilj.. als: 
llerm. Mulder, te Terwólde, ƒ 4825 
H. J. Eijkelboom, i Apeldoorn, » 4563 
H. Mouw Mz., » idem » 4478 
11. ter Heerdt. » Vaassen. » 4388 
J. v. d. Braak, » Apeldoorn, » 4320 
J. Blom cn T. Eijbcrs, » idem » 3665 

' s - l l a g e , 29 Aug.: lo. het herstellen en ver
beteren van Rijkstelegraallijnen in do afdeeling 
Utrecht; ingekomen 4 biljetten, als: 
K. Snijders (ie Vogel, te Schiedam, f 1215 
P. Leenders, » Utrecht, » 1213 
W. v. Dijk. . Jutfaas, » 1199 
E. M. Gicsen, * Amsterdam, i» 1084 

2o. het herstellen en verbeteren van Rijks-
telegraallijnen in de afdeeling Hoorn; ingek. 5 
Wij., als: 
J. v. d. Poll, te Alkmaar, f 900 
K. Snijdeis de Vogel, » Schiedam, • 895 
J. v. d. Berg Sr., » Hoorn, » 885 
E. M. Giesen, » Amsterdam, » 819 
0. Kramer, » Schagen, s 768 

B u r g , 29 Aug.: het maken van werken tot 
oever- en strandverdediging aan den calami
teusen polder Burg-en-Westland; ingekomen 6 
Wij., als: 
H. Schreudei's, te Kolhorn, ƒ 4750 
J. v. Strien, » Zieriksee, » 4540 
f. de Rijke, » Sirjansland, » 4398 
P. Vinke, » Noordgouwe, » 4297 
K. Zomer, » Burg. » 4252 
P, v. d. Berge, » Kolijnsplaat, » 4224 
gegund. 

N i j m e g e n , 29 Aug.: lo. het slechten van een 
gedeelte van hot terrein tusschen de Graafscho-
Btraat, de Van-Diemerbroekstraat en den Stations
weg, en de aanleg van wegen met bijkomende 
werken; gegund aan J. M. Gruijters, te's-Bosch, 
v»or ƒ 3600. 

2o. het slechten van het gedeelte vesting-
Werken tusschen de Voorstadslaan. den Havondijk, 
d''n Parallelweg, den ouden weg naar Weurt en 
• Koninginnelaan; gegund aan A. T. Opsoomer, 
'e Nijmegen, voor ƒ 2848. 

Breda, 29 Aug.: het bouwen van een woon-
boja met bovenwoning, onder beheer van den 
architect A. Verlegh: 

I'iinmerwerk; ingek. 5 bilj., als: 
Bielaars, te Breda, ƒ 822 

J' Schrauwen, » idem » 792 
J; v - Gils, » idem » 749 
*• Hoovers, » Tetoringen. » 658 
1 • Janssen, » Breda, » 635 
fe'«'gund. 

Metselwerk; ingekomen 7 bilj., als: 
W. Simons, te Bredai ƒ 890 
J. Mol, > idem » 629 
P. Rijpaart, » Ginncken, r> 598 
J. Joris, t Breda, » 540 
W. Verhagen, » idem i 535 
A. v, Boxei, i) idem n 533 
Th. Erkelens, » idem » 458 
gegund. 

Massa; ingek. 11 bilj.. als: 
W. Simons, te Breda, ƒ 1752 
J. v. Pelt, » idem » 1560 
Ch. Brand, » Oosterhout, » 1560 
G. Veldkamp. » Breda, » 1419 
Ch. v. d. Velden, » idem • 1410 
J. Koopinans. » idem > 1325 
A. Verhagen. » idem » 1320 
Th. Erkelens, » idem » 1278 
I. v. Gils, J> idem » 1272 
J. Joris. » idem » 1248 
F. Roovers' » Tetoringen, • 1240 
geg I. 

H a l e n . 30 Aug.: de vertimmering en inrich
ting tot gemeentehuis der oude school te Dalen; 
ingok. 6 hilj., als: 
A. List, te Koeverden, ƒ 1398 
Moppelink. » idem » 1245 
De Reiger, « idem n 1240 
II. W. de Blecourt, » Almeloo, » 1205 
A. .1. Woltcrsom, • Koeverden, » 1199 
R. Langjou, » Dalen, » 1192 

l l o r d r e r l i t , 1 Sept.: het verrichten van 
verfwerk aan verschillende gehouwen eu bruggen 
der gemeente, in 8 perceelen; minste inschr. 
waren: 
pore. 1. I., v. Splunder, Sliedrecht. f 67.50 

» 2. A. J. V. Rije&Zn., Dordrecht, » 88 
ii 3. 4, 5 en 6, K. Homburg, idem, 

resp. / 97, ƒ 85. f 92 en « 128 
» 7, A. J. v. liijo & Zn.. » 111 
» 8, K. Homburg, » 93 
A m s t e r d a m . 1 Sept.: hot houwen van een 

koetshuis, met stal en koetsierswoiihig. voor L. 
W. Kanne, onder beheer van de architecten ,1. 
P. F. van Rossom en W. .1. Vuijk; hoogste 
inschr. waren Wed. Schumacher & Zn., voor 
ƒ 19,700; gegund aan D. Heijink, voor ƒ13.849. 

Maastricht. 1 Sept.: hot verhouwen van de 
Rijkskweok- en leerschool en het stichten van 
een nieuw gymnastieklokaal, aldaar: minste 
inschr. wasPohnann, te St-Pieter, voorƒ45,139. 

B o t t e r d a m , 2 Sept.: bet houwen van eene 
fabriek, eene loods en een woonhuis, in den 
ilillepojder, onder de gemeente Charloos, voor 
de firma J. C. Klütgen; ingek. voor de massa 
15 bilj.. als: 
D. v. d. Tas, te Charloos, ƒ 64,000 
De Waal en Kraaij-

vanger. » Rotterdam, » 61,637 
J. Visser Cz., i> Papendrecht, » 61.242 
Wed. G. Camesi & Zn., i Rotterdam, » 57,770 
C. J. v. Tussenbroek, » idem » 56,700 
W. P. v. d. Laan, » idem s 56,499 
J. v. d. Vlugt Jr., » Dordrecht, » 55,550 
L. Ilortensius, » IJselmonde, » 54,000 
B. Hooykaas & Zn., » Rotterdam, » 53,775 
II. Degens Jr., » Dordrecht, » 52.876 
H. J. licijman & Zn., » Rotterdam, » 52,777 
T. L. K a n t e n , » idem » 51,300 
H. Breur, » idem » 50,995 
Sprayt cn Geluk, » idem » 50.419 
H. Stelwagen, » idem » 49.649 

l l e r l i a i j i i n i . 2 Sept.: de herhouw van een 
middclhuizing en schuur op het terrein der 
afgebrande huizing van Jan D. Zeinstra, aldaar: 
ingek, 10 bilj., als: 
H. Moorman, te Harlingen, ƒ 8680 
P. Kuurstra, » Ried, » 8450 
S. Smits. o Herlikmn, » 8248 
P. Straatman, » Witmarsum, » 6703 
R. Bosnia. » idem » 6642 
J. dc Jong, n Almcnum, » 6595 
E. Statema, » Dongjum. i> 6484 
Van dor Weide, » Wons, ' » 6230 
F. Bruinsina, » Aclilum, » 6220 
D. Flapper, » Bolsward, n 5995 
gegund. 

Ueirtshaven. 3 Sept.: de uitbreiding dei-
school voor gewoon lager onderwijs in de Piet-
Heinstraat te Delftshaven; ingekomen 10 
bilj., als: 
II. J. Ilcijmans & Zn., Rotterdam, ƒ 13.774 
A. G. Sondermoijer, idem » 13,500 
F. do Graaf, Schiedam, » 12,995 
D. v. Leeuwen Jz., Rotterdam. » 12,700 
Ileijdolaar, idem » 12.414 
J. Bekink, Delftshaven, » 11,947 
W. G. C. Hilkes, Rotterdam, » 11,300 
Bokhorst en J. v. d. Schouw, Schiedam. » 11,240 
A. Looijnians, Rotterdam. » 11.189 
J. II. Stelwagen en H. de Kcijzer, idem » 10,860 

B a l k , 3 Sept.: lo. de levering aan Gaaster-
land van 144,000 steen; irgek. 5 hilj., als: 
A. Kosters, a 16.75 por 1000 
Van Duijm en Jellema, 16.40 » n 
Erven ll. J. Feenstra, 16.20 » » 
Jouke Haarsma, 16.15 » » 
J de Bruijn, llcrewaardon, 1325 in totaal 
gegund. 

2o. Bestratingen: 
a. keibestrating: ingek. 5 bilj., als: 

J. Rienstra, f 0.18 per M> 
T. de Wolle. 0.17 » « 
Dubbel Sul, 0.17 » » 
.1. v. Hout, 0.15 » u 
Bottinga c.s. Leeuwarden, 0.13 r. » 
gegund. 

li. nieuwe Waalstccnbostrating; ingekomen 3 
bilj., als: 
J. Rienstra, f 0.12 per BP 
Dubbel Sul, 0.09 > » 
Bottinga c. s., 0.09 » » 
gegund. 

r. oude klinkerbestrating: ingek. 2 hilj.. als: 
.1. Rienstra, ƒ 0.14 jier IP 
Bottinga c.s., 0.12 » » 
gegund. 
T. do Wollo, voor beide bestratingen, ƒ0.13 per M*. 

L e i d e n . 3 Sept.: het schoonmaken van wate
ren en het onderhonden van slootcn cn greppels 
in het hoogheemraadschap Rijnland, in 37 per
ceelen: minste inschr. waren: 
perc. 1, A. Kras, Haarlem. ƒ 44 

t 2. M. Vooijs, Katwijk, » 149.75 
» 3, D. Wijngaard, llillegom, » 71 
• 4. C. Bollehoorn, Stoinpwijk, » 40 
» 5. dezelfde, n 60 
» 6, dezelfde, » 100 
D 7, M. Vooijs. Katwijk. » 94.25 
» 8. C. Bollehoorn. Stompwijk, » 50 
« 9, A. Kros, Haarlem. » 23 
» 10, D. Wijngaard, llillegom, » 46 
» 11, B. Grieks|Mior, Haarlemmermeer.» 75 
» 12, G. 3. v. Donk. Kondekerke, < 84 

' » 13, A. v. Volden. Oiidshoorn. » 44 
» 14, D. Wijngaard, llillegom, » 42 
» 15, dezelfde, » 49 
> 16, dezelfde, » 69 
» 17, A. Kros, Haarlem. » 60 
• 18. D. Wijngaard, llillegom, » 103 
» 19, A. v. d. Linden, idem » 45 
» 20. A. Aandewiel, Katwijk, » 40 
» 21, D. Wijngaard, llillegom, » 57 
» 22, Z. v. Duijn. Katwijk, w 25 
» 23, M. Vooijs, idem » 17.75 
» 24, dezelfde, » 45.25 
» 25, A. Aandewiel. idem i> 25 
n 26, A. Kros, Haarlem, » 74 
» 27, J. v. d. Bunt, idem » 46 
n 28, J. Willemse. Spaarndam, » 25 
» 29, D. Wijngaard, llillegom, » 49 
• 30, J. v. Galen, Spaarndam. » 52 
» 31, A. Kros. Haarlem, » 12 
» 32. L. Speelman, idem D 24 
» 33. J. Willemse. Spaarndam. r> 30 
» 34, A. Kros. Haarlem, - 46 
» 35, D. Wijngaard, idem » 39 
a 36, J. Willemse, Spaarndam, », 43 
» 37. A. Aandewiel, » 62 
L e i d e n , 3 Sept.: het maken van een magazijn 

op het terrein der fabriek van Jaeger ,t Co., 
onder beheer van den architect W. F. van der 
Heijden; ingek. 15 bilj., als: 
W. P. .1. Verhaar. te Leiden, ƒ 8684 
P. C. de Vrind, » idem » 8481 
.1. ,1. Hassclbach, » idem n 8450 
T. Los, » idem » 8344 
Wilh. v. d. Drift, » idem » 8190 
,1. Christiaansc en Zekvelt. » idem » 8100 
P. rjestman, » idem » 8000 
G. Splinter. » idem » 7949 
G. J. v. Hock & Co., » Delft, » 7880 
N. Bink, Jr., » Leiden, ,, 7800 
Houthuijzcn en Filippo, » idem » 7743 
C. v. Diest en P. do Graall', » idem » 7681 
Den Bouwmeester en 

Planjer, » idem » 7667 
P. L. v. Erkol. » idem » 7660 
A. C. Paardekooper, » 's-Hage, » 7100 

' s - l l a g e . 3 Sopt.: het wegruimen van een in 
do Waal onder Dreumel. aan den linkeroever, 
tusschen dc kilometerraaien 62 en 63, gezonken 
vaartuig: ingek. 4 hilj.. als: 
J. Meijer. te Ziilthoniluel, ƒ 10.250 
A. v. d. Tak, » Qoedei de, » 8.600 
A. Fisscher, » 's-Bosch. » 7.864 
K. V. d. Linde. » Brouwershaven, » 6.800 

A m s t e r d a m , 5 Sept.: het bouwen van 4 
woonhuizen in de Honbrakenstraat voor bet 
Willemspark, onder beheer van don architect 
H. J. W i g m a n ; ingekomen 11 hilj., als: 



D E O P M E R K E R . B I J V O E G S E L 
J . G. de Haart, 
Cruijll en Schouten, Amsterdam, 
E. Lijsvogel, idem 
Giebels en Servellen, Haarlem, 
11. dc Haan, Amsterdam, 
E. H. Helle en Kosters, idem 

/ 69,194 
» 611,890 
> 62,542 
» 61,860 
> 61,485 
I 60,800 
» 60,780 
» 59,800 
» 58,878 

Macks en Hoekholtz, idem 
Jacobus Koster, idem 
Ph. H. Warners, idem 
H. E. Wariiiuk cn 

J. M. E. Stokmans, idem » 56,950 
B . Krijncn, idem » 65,930 
Raming » 55,947.525 

Leeuwarden, 5 Sept.: het stellen van rijs-
schuttingen, stroobepotingen en afrasteringen 
in de duinen op Ameland; ingek. 4 bilj., als 
J. S. de Jong, 
A. C. Swart, 
T. G. Scheltema, 
F. P. de Jong, 
Karning 

te Ameland, 
» Terschelling, 
n Ameland, 
» idem 

ƒ 7700 
» 7445 
I 7294 
» 6868 
» 8180 

D E O P M E R K E R 
. van Z A T E R D A G 13 SEPTEMBER 1884. 

A A N K O N D I G I N G E N 

V A N 

A A N B E S T E D I N G E N . 
M a a n d a g , 1.» M e p t . 

V l a c h t w e d d e , te 11 uren, door het gemeentebest.: het verbouwen 
der school en onderwijzerswoning te Ter-Apelkanaal. 

Z u t f e n , te 12 uren, in het Bornhof: de levering, van 1 Oct. '84— 
31 Maart '85, van verschillende benoodigdheden voor dit gesticht, waar
onder brandstollen. 

Kampen, te 12 uren, door het best. van den grintweg van Kampen 
naar Genemuiden, ten raadhuize: de levering, vrachtvrij aan den wal, 
deels tc Genemuiden, Lutterzijl en Grafhorst, van p. m. 320 stère goede 
grove berggrint en p. m. 150 stère macadam. 

A m s t e r d a m , te 12 uren. door \V. Scheerens, in De Roode Leeuw: 
het bouwen van 3 woonhuizen aan den Amstel. Weesporzijde, in de 
gemeente Nieiiwerarnstel, onder beheer van den architect G. W. 
Vixseboxse. 

A n i n t e r d a m , door de Hollandsche IJzeren-spoorwegmaatschappij: de 
levering van verbruiksartikelen, beuoodigd van 1 Oct. '84—30 Sept. '85. 

D i n s d a g , I D S e p t . 

Lit ooien . te 11 uren, door het best. van het waterschap, ten raad
huize: het hei-stellen van 2 kribben onder de gemeente Litooien, eene 
gelegen hoven Joh. Boenen en eene beneden Wed. G. van Hoorn, aldaar. 
Inl. bij het waterschapsbest., voornoemd. Aanw. voor no. 1 van ü—10. 
voor no. 2 van 10—11 uren. 

G r o n i n g e n , door den aannemer £. M. Rood: het verven en beglazen 
van de stationsgebouwen langs de lijn Groningen—Delfzijl. 

Hurmerwoude, door den burgemeester van Dantuiuadeel: de ver
bouw van 8 schoolgebouwen ir. die gemeente, n 1. te Dantuuiawoude. 
Murmer wonde, Zwaagwesteinde, Veen wouden, Akkerwoude, Broek, Rood
kerk en Birdaard. Bilj. inzenden vóór 10 Sept., bij den burgemeester, 
te Akkerwoude. 

W o e n s d a g , 1 7 M e p t . 
' s - H a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van een separatiewerk aan den kop van de Oude-Wiel, tusschen 
de bovenmonden van de Nieuwe- en de Beueden-Merwede, onder de 
gemeente Werkendam. Inl. bij den hoofdingenieur Vau Diesen, te 
's-Hage, bij den ingenieur De Bruijn, te Dordrecht en bij den opzichter 
De Kiewit, te Gorichem. Raming ƒ 102.500. 

' s - H a g e , te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
verdiepen van het benedendeel der Dortsche Kil, tusschen kilometerraai 
128 en het Hullandscli Diep, onder de gemeente Dubbeldam, lnl. bij 
den hoofd ingenieur Van Diesen, te *s-Ilagc, bij den ingenieur De Bruijn 
en den opzichter Korcvaar, beiden te Üonirecht. Kaming / 69,800 

' • • H a g e , te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., ten 
dienste der Staatsspoorwegen: het rnaken van grondwerken, gebouwen, 
bestratingen, overgangs- en afsluitïiigsworken en eenige verdere werken, 
benevens het leggen van sporen en wissels, tot uitbreiding van het 
station Leeuwarden, lnl. bij den hoofdingenieur bij de Staatsspoor
wegen, te Zwolle. Raming j 184,000. 

D o n d e r d a g , I S S e p t . 
K a a r d e n , te 11 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur, in de 

kazerne Oud-Molen: het bouwen van eene brugwachterswoning bij de 
Amsterdamsehepoort, te Muiden. Raming ƒ 31)00. Biljetten inzenden 
17 Sept., vóór 3 uren, op het bureau van den eerstaanwezend-ingenieur 
te Naarden. 

R o t t e r d a m , in het Timmerhuis: de levering van gegoten-ijzeren 
buizen en hulpstukken, tot een gezamenlijk g"\vicht van 4,005,023 KG., 
ten dienste der gemeentegasfabnekeii, aldaar. 

V r i j d a g , I V M e p t . 
' • - H a g e , te l uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van een gebouw voor den [tostpakketdienst en voor eene uit
breiding der lokalen van den postdienst achter en aan het postkantoor 
te Leiden, met het onderhouden eu heistellen van al deze gebouwen 
tot en met 31 Dec. '87. Inl. hij den Rijksbouwmeester in het 2e district, 
te 's-Hage en bij den hoofdopzichter der Landsgebouwen G. D. Wijndels 
de Jongh, te Amsterdam. Raming ƒ 23,870. 

' • - H a g e , te 1 uur, dooi- het ministerie van waterst. enz.: het 
herstellen en verbeteren van Rijkstelegraallijnen in de afdeeling Utrecht. 
Inl. hij den inspecteur-chef, te 's-Hage en bij den lijniuspecteur, te 
Utrecht. Raming: perc. 1 / 2120, perc. 2 ƒ 1900. 

' • - H a g e , te l uur, door het ministerie van watei-staat enz.: het 
leggen en ingraven van telegraafkabels in den grond en onder water 
te Amsterdam. Inl. hij den inspecteur-chef, te 's-Hage en bij den lijn-
inspeeteur, te Amsterdam. Raming ƒ 4170 

Z a t e r d a g , 2 0 M e p t . 
A m s t e r d a m , te 10 uren, door den majoor-eerstaainvezend-ingenieur, 

op het bureau der genie: het verrichten van voorbereidende werkzaam
heden voor het werk aan de Drecht nabij Uithoorn, lui. bij genoemden 
ingenieur. Raming ƒ222,000. Biljetten inzenden 19 Sept., voor 3 uren, 
op het bureau der genie. 

G o r i c h e m , te 10 uren, door den eeistaanwezend-ingenieur, op het 
bureau der genie: het doen van voorzieningen tegen hoogwater bij de 
forten te Êverdingen en aan het S]>oel, en het leveren van kachels en 

andere kazernemeuhelen in de forten bij de Nieuwosteeg aan het Spoel, 
bij Vuren en hij Êverdingen. lnl. bij genoemden ingenieur. Raming 
ƒ 2600. Biljetten inzenden 19 Sept.. vóór 3 uren, op het bureau 
der genie. 

W e i d u n i , te 11 uren, ten gemeentehuize van Baarderadeel: eene 
verbouwing en vergrooting van de school voor openbaar lager onderwijs 
te Oosterwierum. 

Z w o l l e , te 1 uur, door burg. en weth.: het onderhouden der ge
bouwen aan het Katerveer en in het Nieuwewerk. van 1 Oct. '84—30 
Juni '87. Inl. bij den gemeentearchitect. 

U t r e c h t , te 1 uur, door burg. en weth.: het vernieuwen en 
herstellen van deuren iu de schutsluis buiten de Weerd, aldaar. 

L e e u w a r d e n , te l uur, ten gemeentehuize: de levering van portland-
cementsteenen riolen, kolken, buizen, putten enz., voor te maken 
rioleeriiigen en eene waterleiding voor brandblussching, in de te dempen 
slooten van het Molenpad en op Olde-Galileën. Inl. bij den directeur 
der gemeentewerken. Biljetten inzenden 19 Sopt., voor 5 uren, ter 
secretarie. 

H u a i i d a g , 2 2 M e p t . 

A m s t e r d a m , te U/j uren, door de Hollandsche IJzeren-spoorweg
maatschappij, in het café-lvrasnapolsky: Bestek no. 343, het leveren 
van ijzeren laschplaten. schroefbouten en steonklossen, in 4 perceelen. 
Inl. aan het bureau van den ingenieur van den weg, Achterburgwal 
171, aldaar. 

(.rottingen te 123,\ uren, door burg. en weth.: het herbouwen van 
eene afgebrande hoerenhuizing en schuur, in den nieuwen Ruigezand-
sterpolder. Inl. bij den opzichter der gemeente B. B. van Holdinga, te 
Giïjp-dterk. 

D i n s d a g , 2 9 M e p t . 

U t r e c h t , te 10 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur. in het 
gebouw voor Kunsten en Wetenschappen: lo. het maken van eene 
bergloods bij het werk aan de Waalscne wetering; 2o. het uitbreiden 
eu volgens het tonnenstelsel inrichten van privaten en bet maken van 
waschinriclitingen in het hospitaal te Utrecht. Inl. op bot bureau der 
genie. Biljetten inzenden 22 Sept., voor 3 uren, op genoemd bureau. 

U t r e c h t , tu 2 uren, door de maatschappij tot expL van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: lo. Bestek no. 3U6, het maken van een 
haltegebouw te Prinsen hage: het uitbreiden van de haltegebouwen te 
Liesbosch, Hoevo en Seppe: het maken van een goede ren bergplaats en 
buitenscherin te Etten—Leur; het afbreken van wacbtershuisjes en 
het wijzigen en maken van wachterswoningen, ten behoeve van de 
spoorwegen Zevenbergen—Hosendaal en Breda—Rosendaal—Belgische 
grens, in 3 perceelen. Inl. aan het centraalbureau en aan de bureau's 
van de sectieingenieurs Jhr, W. Hoeiill't. te Rotterdam en II. E. Beunke, 
te Breda. Aanw. 15 Sept., te HH a uren; 2o. Bestek no. 4̂ 8. het her
stellen van de toegangswegen naar de stations Heinoo, Raalte, Hellen-
doorn-Nijverdal en Wierden. ltd. aan het centraalbureau en bij den 
sectieingenieur W. .1, Klerk de Reus, te Meppel. Aanw. 22 Sept.; 3o. 
Bestek no. 407. bet maken van een geitouw ten dienste der posterijen 
op het station Oldenzaal. Inl. aan het eeutranlhurcau en aan het bureau 
van den sectieingeuieur M. J. van Duijl, te Zutfen; 4o. het uitbreiden 
der waterleiding op het station Nijmegen. Inl. aan het centraalbureau 
en bij den sectieingenieur E. Sassen, te Nijmegen. Aanw. 18 Sept., te 
ll*/i uren. 

W a g e n l n g e n , door Wollï ft Co.: het maken van 8 dwarskrihbon 
onder de gemeenten Reen en en Lienden aan den rechter-en linkeroever 
van den Rijn, tusschen de kilometerraaien 53 en 55. Inl. bij den bouw
kundige II. Doeree, te Wageningen. 

W o e n s d a g , 2 4 M e p t . 

' s - l l a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
rnaken van 4 kribben tot verbetering van den Geldersche-IJsol beneden 
Zalk, tusschen de kilometerraaien 105 en 107. Inl. bij den hoofdinge
nieur Van der Toorn, te 's-Hage en bij den ingenieur Ramaer, te 
Kampen. Aanw. 17 Sept. Raming f 4825. 

' s -ÜRge , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van een gebouw voor sluispersoneel te Nichtevecht, behoorende 
tot de werken voor den aanleg van een kanaal ter verbinding van 
Ainstv'i'dam met de Merwede. Inl. bij den hoofdingenieur Wellan, te 
Utrecht eu bij den ingenieur Kluit, te Amsterdam. Aanw. 17 Sept., te 
12 uren. Raming / 16.350. 

' • - H a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz: het 
verdiepen van het grootje heepvaart water over het Zuiden aan het 
benedeneind van het Scheur, met eenig rijswerk, tot vorming van 
losplaats en bijbehoorende werken, voor de verbetering van den water
weg langs Rotterdam naar zee. lui. bij den hoofdingenieur Van Diesen, 
te 's-Hage. bij den ingenieur Leemans, te Rotterdam en by den adjunct
ingenieur Eraneoi<, te Hoek-van-Hol land. Aanw. 17 Sept., te 12 uren, 
uitgaande van de schutsluis in de Westpunt van Rozenburg. Raming 
/ 118.000. 

' s - l l u g e , te 11 uren, door bet ministerie van waterstaat enz.: het 
Wegruimen van een in de Waal onder Dreumel, aan den linkeroever, 
tusschen de kilometerraaien 62 en 6;i, gezonken vaartuig. Inl. bij den 
hoofdingenieur Van der Toorn, te 's-llage en hij den ingenieur Stieneker, 
te Nijmegen. Aanw. 17 Sept. (Ilorhesteding.) 

H o l s w a r d , te 12 uren, in het weeshuis: het bevloeren en begrinten 
van een gedeelte van den Huniadijk. ouder Nieuwland. Aanw. 23 Sept., 
te 10 uren, aanvangende bij de Schapelaau. 
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D o n d e r d a g , 2 5 N e p t . 
' a - H a g e , to 11 uron, <loor het ministerie van marine: het maken 

cn stellen van een ijzeren zeekaap op Vlieland, en het afbreken 
en opruimen van eene aldaar bestaande bouten kaap. (Het werk rnnet 
uitsluitend in eene Nederlandsche fabriek vervaardigd worden.) Inl. 19 
Sept., bij den bouwkundige bij den dienst van het loodswezen, aan bet 
departement. 

H a a r l e m , tc 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov, best.: bet maken cn inhangen van 2 stel 
ijzeren buitenvloeddeuren voor de kleine schutsluis en de uitwatering-
sluis der Noordzeesluizen telJmuiden, benevens liet uitnemen, vervoeren, 
herstellen en opbergen van de te vervangen deuren, Inl. hij den hoofd
ingenieur, te Haarlem en den ingenieur Blom, to Amsterdam. Aanw. 
18 Sept. Haniing ƒ 29,15(1. 

A d o r p , te 11 uren, door het gemeentebest. en de commissie van den 
landweg, aldaar, in het gemeentehuis: lo. het leggen van een grintweg 
te Adorp. van den grintweg af tot aan de Halte; 2o. het leggen van 
cen puin weg. aldaar, van de Halte al' tot aan het land van F. .1. 
Nienlniis. lui. bij den opzichter W. Wolters, to Adorp. 

V r l l d a g , 2(1 N e p t . 
M c e n b e r g c n , te 10 uren, door burg. en weth.: het bouwen eener 

nieuwe school van 4 lokalen niet onderwijzerswoning. te Kiiuswcrd, 
met bijlevering der materialen, alsmede de gevorderde banken, borden, 
kusten, kachels enz. Aanw. 22 Sopt, te 10 uren. 

' s - l l a g e , te 1 uur. door het ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste van posterijen en telegraphic: to. hot inrichten van de stalgebnu-
wen en manege, achter de Kloosterkerk te 's-llage, tot herstellings-
werkplaats. magazijn, bureau van den inspecteur en opzichterswoning, 
voor de Rijkstelegraaf. Inl. bij den Rijksbouwmeester in bet 2e district, 
te 's-Hage en bij den hoofdopzichter voor de Landsgebouwen .1. A. 
Weinberg, te 's-llage. Aanw. 19 Sept.. te 9 uren. Raming /'4:i.f.56; 
2o. bet herstellen en verbeteren van Rijkstclegraallijnen in de afdeeling 
Groningen. Raming ƒ 900. 

D i n s d a g , 3 0 K e p t . J 
" A m s t e r d a m , te 1 uur. door het ministerie van koloniën, in het 
gebouw der Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen: de levering van 
verschillende benoodigilheden, in 55 perceelen. 

D o n d e r d a g , 2 O e i . 
l l o r d r e r l i t . te 11 uren, door den commandant in het 3e genieenm-

maialement bij J. C. van der Horst: het verbeteren van de positie 
Ooltgonsplaat, onder beheer der genie te Willemstad. Inl. op bet 
bureau van genoemden commandant hij den eerstaanwezend-ingenieur 
te Willemstad. Aanw. 24 Sept., te 1 uur. Raming ƒ 120,400. 

V r i j d a g , a O c t . 
' s - H o s r h , te 10*/, uren, door liet ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van bet prov. best.: het verhoogen van een gedeelte van 
den Rijks-grooten weg 2e klasse no. 4, van 's-Hosch naar de rivier de 
Maas, in de richting iiaar Utrecht. Inl. hij den hoofdingenieur in het 
Ce district en den arrondissementsingenieiir Keurenner, beiden te 's-Bosch 
en bij don opzichter Vroeg, te Crevecoeur. Aanw. 26 Sept. Raming 
ƒ 5000. 

W o e n s d a g , i& O c t . 

' s - H a g e , te 11 uren, door bet ministerie van waterstaat enz.: lo. 
de uitvoering van baggerwerk tot onderhoud van het vaarwater in de 
Koningshaven te Rotterdam, tusschen de kilometerraaien 141 en 143. 
Aanw. 8 Oct., te 2 uren; 2o. het verrichten van herstellingen en ver
nieuwingen aan de werken van den Baardwijkschon overlaat, met de 
Rijkssluis in de oostelijke vaartkade van Waalwijk, behoorende tot de 
werken van de Maas, met het onderhoud dier werken van 1 Jan.—31 
Dec. '85, benevens voor het zoonoodig leggen in '85 der zomersluiting 
in genoemden overlaat. Aanw. 8 Oct. Raming ƒ 3440. 

O p l a t e r t e b e p a l e n d a t u m . 

A l m e l o o : Voor het kanaal Almeloo—Nordhorn: Bestek no. 1. circa 
l ' / 5 millioen lf> aardewerk, 5 sluizen, 16 bruggen, duikers enz. Inl. bij 
den hoofdingenieur L. A. Reuvens, te Zwolle en den ingenieur H. 
Hendriks, te Almeloo. Raming ƒ 834,000. Aanw. 16 Sopt., te 9 uren, 
aanvangende aan de Doelenstraat 196, te Almeloo. 

A F L O O P 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
K r o m m e n i e , 30 Aug.: het ver-en bijbouwen 

der burgerschool, onder beheer van den architect 
W. Langhout Gz., te Amsterdam; ingekomen 16 
bilj., waarvan 3 van onwaarde; 
hoogste inschr. Dierdorp, ƒ 20,500 
minste » Zuiderlaan en Zwart, » 13,824 
gegund. 

A m s t e r d a m , 5 Sept.: bet amoveeren van een 
oud gebouw en het Douwen van vijf woningen 
voor II. A. te Mijtelaar. onder beheer van den 
architect Y. lïijvoets Gz.; gegund aan L. Paster-
kamp, te Iliirgerdam, voor ƒ 5050. 

D e l f t , 5 Sept.: ten behoeve van Delfland: 
10. het maken van rijsberm cn rictbeslagwer-
ken op de voorbormen en buitentaluds der kaden 
langs den Imogen of voorboozein van liet stoom
gemaal Van der Goes, aan de Vijf-Sluizen, bij 
Schiedam; ingek. 6 bilj., als: 
B. Visser, te Sliedrecht, / 1475 
B. de Waerd, » Nieuwen hoont, r> 1290 
J. G. Kalis, » Sliedrecht, » 1167 
.1. Kalis Kz., » idem » 989 
11. Zénen, » Ammeretoi, » 820 
W. 't Hoen, » Alblusserdam, » 749 

2o. de levering van eikenhout voor de nieuwe 
binnendeuren aan de Vijf-Sluizen; ingekomen 7 
hilj., als: 
Wed. L. Verboom. Schipluiden, ƒ 790 
W. Noordijk, Vlaai-dingen. » 73K 
L. A. Vreeburg, Delft, » 719 
A. v. d. Berg, idem » 715 
Wed. Boogaerdt & Zn., Krimpen a/d. Lek,» 080 
J. v. d. Kamp & Co., Leiden, » 647.28 
L. v. Dijk, Laren, » 612 

3o. de levering van eikenhout voor de nieuwe 
binnendeuren aan dc schutsluis te Vlaai-dingen; 
ingek. 7 bilj., als: 

L. A. Vreeburg, ƒ 445 
Wed. L. Verboom, » 425 
A. v. d. Berg, » 375 
L. v. Dijk. » 374 
W. Noordijk, » 355 
Wed. Boogaerdt & Zn., » 340 
J. v. d. Kamp .t Co., » 336.42 

A m s t e r d a m , 6 Sept.: het houwen van werk
plaatsen met bovenwoningen, remise, ijskelders 
enz., op een terrein aan de De-Ruijterkade, hoek 
van het Oostelijk Stationseiland, voir II. A. te 
Mijtelaar. onder beheer van den architect Y. 
Bijvoet» Gz.; ingek. 16 bilj., als: 
II. C. Dorlas. to Amsterdam, / 47,747 
J. Koster, » idem » 44,900 
CruütT en Schouten, > idem *> 44,770 
A. J. v. Liemt, » idem » 44,258 
II. v. Bomen, i> idem » 44,000 
P. A. Warners, • idem :> 43,878 
Gebr. v. Berkum, » idem » 43,742 
W. L. Leibbrandt, » idem » 42,932 
E. R. K u i p e n , » Nieuweramstel, t 42,000 
H. J. Meekers, » Amsterdam, » 39,596 
L. Pastei-kamp, » Durgerdam, » 39,000 
11. J. en G. llaan-

driksman, i> Amsterdam, » 38,751 
G. Boon, » idem « 36,993 
II. de Bruin, » idem » 36,763 
A. H . Grijping firma 

G. Brugman, i> idem » 36,700 
L. Vlasman, » idem » 36,245 
gegund. 

U t r e c h t , 6 Sept.: het leveren van grint en 
kleigrond, bet maken van duikers met zink
putten, het vernieuwen en herstiuten van eenige 
vakken kei bestrating cn het onder profiel 
bewerken van bermen op de Rijks-groote wegen 
le klasse nos. 3, 5 en 6 in de prov. Utrecht; 
ingek. 9 bilj., als: 
K. H. Rozenburg, Naaldwijk, / 6400 
B. de Waard, Nieuwenlioorn, » 5600 
C. Froonhot, Wijk-bij-Duurstede, i> 5250 
G. Beemcr, Utrecht, » 5100 
J. dc Vos, idem » 4967 
Dc Laat, Woensel, » 4900 
J. Versteeg, Oosterbeek, » 41*69 
«I. v. Hariie, Wijk-bij-Duurstede, » 4750 
H. G. Beliker, Arnhem, » 4646 
Raming » 5610 

D e l d e n , 6 Sept.: het bouwen van een stoom
weverij en ververij voor J. W. M. Schriidcr; 
hoogste inschr, was A. J. Mensink, te Deventer, 
voor ƒ 26.800; minste inschr. J. van der Wocrdt, 
tc idem, voor / 21,239. 

' s - B o s c h , 6 Sept.: het verrichten van werken 
tot uitbreiding oer gebouwen, behoorende tot 
de fabriek der lirma Lutkie en Cranenburg, 
benevens het bouwen van 2 beneden- én 2 
bovenwoningen, aan de zuidoostzijde van de 
fabriek, op don Zuidwal, onder beheer van don 

bouwkundige Th. J. Klompers Jr.; ingekomen 
17 bilj., als: 
Th. v. Ravensteijn, te 's-Bosch, ƒ 6970 
C. Janssen, » idem » 6925 
P. Versteijne, » Oosterwijk, » 6917 
J. Schellekens Schwan, » 's-Bosch, » 68H5 
Boks ,t Zonen, » idem » 6796 
L. Derks, » idem » 6700 
G. de Ruijter, » idem » 6675 
W. M. v. Beckum. » idem i> 6639 
L. Paaps, » Vechel, n 6524 
J. v. Rosmalen, » 's-Bosch, » 6517 
M. v. d. Bouwhuizen, • idem » 6390 
Dusé, » idem » 6185 
L. Frankefort. » idem )> 6128 
W. Kloosterman, » idem » 6085 
A. Peijiienburg, » idem » 5995 
J. C. Schellekens, » idem » 5934 
J. v. Eerd, i) idem » 5875 
gegund. 

Airen ad. Maas, 6 Sept.: het vergrooten van 
het ketelgebouw van den polder Alfen-en-lle-
Keezen. en hot vervoeren van 2 stoomketels; 
iegek. 3 bilj., als: 
M. v. d. Biggelaar, te Osch, ƒ 2605 
Robert us Derks, » Alfen, » 2585 
Jan Hol. o idem n 2285 

Voorloopig gegund. 
« r o u w , 6 Sept.: het maken van 96 school

banken met lessenaars voor de school, aldaar: 
ingek. 20 hilj., als: 
F. T. Feenstra. Bolsward. ƒ 794 
K. P. Blanksma. Jorwerd, • 679.68 
G. de Jong, Almenuin, » 634 
Hendrik v. .1. Schaaf, Qronw, » 625.90 
K. I'. Boersma, St.-Nikolaasga, » 614 
II. S. Baugina, Witmarsuin. » 585 
1'. Ktioi-nstra, Ried, » 585 
Sicbren .1. Algersma, Warga. » 575.50 
S. G. de Jong, Joure, » 566 
M. llosina. Lemmer, » 565 
F. .1. Rnlsma, llerlikiim, » 563 
A. Dainsina. Irnsum, » 545 
J. Eisenga, Gorrednk, » 542.50 
J. v. d. Meer, Oldeboorn, I 535 
L. .1. v. Kampen, Akkrum, » 529 
1„ Klzingu, Gnutum, » 525 
Willem Visser, Dornwcrd, » 49(1 
A. Fransberger, Schans bij Leeuwarden,» 493 
L. Eldering, Oostcrnieer, 50 banken no 3,» 307 
li. de Vries. Britsum » » » o 299 

Aannemer A. Fransberger. 
N t a d - A l m e l o o , 6 Sept.: het bouwen van eene 

school, met 9 lokalen cn onderwijzerswoning, 
op een terrein aan deAdastraat, aldaar; ingek. 
18 bilj, als: 
Van der Meulen, te Meppel, ƒ 25.490 
Immink, » idem » 25,365 
Van der Meer, » Zwartsluis, » 24.678 
llesselingen, » Meppel, » 24,287 
Landstra, » Sneek, » 28,980 
K. Worst, » Meppol. » 22,967 
J Kamphuis, » Stad-Almcloo.» 22.875 
K. Otteu, » Meppel, » 22,767 
Carmiggelt, » Brummen, » 22,466 
|; Vivseboxso. » Stad-Almeloo,» 21,691 
J. F. Timmer; » Meppel, » 21,240 
Schrcuderen Bameveld, » Stad-Almeloo,» 20,896 
E. Scholten & Zn., » idem » 20,765 
M. Westenberg, » idem » 20,690 
.1. en H. Nijholf Fz.. » idem • 20.679 
K. M. Spoor, » idem » 20,280 
E Eshuis, » idem » 19,885 
C. Eckhardt, » idem » 19,849 
Raming » 25,230 

' s - H a g e , 8 Sopt.: het onderhoud dor haven 
van Stellendam, van den dag der goedkeuring 
van de besteding tot ultimo Dcc. '85; ingek. 3 
bilj., als: 
Pli. Verbrugge, te Waddinksveen, ƒ 10.600 
II. do Waard, » Nieuwenlioorn, » 10.500 
II. de Groot, • Sliedrecht, » 9,580 
Raming » 8,950 

A s s e n , 8 Sept.: het inrichten tot eene kamer 
van het tegenwoordige pakhuis, met bijkomende 
werken, voor H. Smit, aan dc Markt, aldaar, 
onder beheer van den architect J. van Houten; 
ingek. 5 bilj., als: 
J. P. Broekema, te Assen, ƒ 720 
J . Lumbers, » idem » 689 
D. B. Wiering. » idem » 670 
II. Bennink, » idem » 665 
G. v. d. Grampel, » idem » 692 
gegund. 

G r o n i n g e n , 8 Sept.: de opbouw van twee 
woonhuizen ten dienste van E. on II. Klein, 
onder beheer van den architect G. Nijbuis; 
ingek. 15 bilj., als: 

b J . de Vries, ƒ 9858 
II. v. d. Nap, » 9525 
H. Kiel, • 8980 
J. Poelman, » 8975 

Ph. Hendriks, / 8947 
E. Peters, » 8777 
A. Steendam, » 8540 
J. Ilaupt. « 8448 
D. Janssen, » 8313 
.1. Ihelings, > 8249 
D. Dalmolen, » 7979 
G. P. v. Erp, » 7954 
II. Janssen, > 7938 
J. v. Buren. » 7467 
J. Smit, » 7460 
gegund. 

' s - l l a g e , 8 Sept.: de leveringen aan het minis
terie van koloniën, o. a. van: 

gietkoper, gietlood en tinsoldeer; minste 
inschr. waren ti. S. Stokvis & Zn., te Rotterdam, 
voor ƒ 4739.10; 

lijnolie; minstiB inschr. waren F. Alberdingk 
& Zn., te Amsterdam, ongekookte voor ƒ3592.10, 
gekookte voor ƒ 3702.60; 

Itiodnienie eii loodwit; minste inschr. De Boer 
en Van derSehuijt. te Amsterdam, voor ƒ 1725.30. 

' s - H n g e . 10 Sept.: het maken van oevervoor
ziening, het leveren en plaatsen van stoppalen 
enz., aan het verruimde gedeelte van den 
Vaartsclie-Rijn, tusschen het huis oDe Liesbosch" 
en bet huis »l)e Wiei-s", onder de gemeenten 
Jutfaas en Vreeswijk: ingek. 29 bilj., als: 
M. v. Houwelingen, Sliedrecht, / 12,150 
('. Bos. Haarlemmermeer, » 11.978 
(1, ,1e Hoog. Gorichem. » 11,900 
Ph. Verbriiggen. Waddinksveen, n 11,846 
A. Hoer Sliedrecht, » 11.762 
A. C. Willcmse, Vreeswijk, » 11.750 
R. Tichelaar, Jutfaas, » 11.700 
A. v. d. Meyden Az., Hardiiiksveld, » 11,700 
A. C. Poot, Vianen, » 11,599 
E. v. Bcntiim. Jutfaas, » 11,497 
C. v. d. Plas. Ilardinksveld, » 11.400 
II. .lansen. Di.lam, » 11.395 
II. Scluivt. Alkmaar. » 11,333 
T. Vink'Jz.. Vreeswijk, » 10,890 
II. Dubbeldam, Gorichem, > 10,889 
C. de Groot, Dordrecht, • 10,782 
II. Bennik Hz., Utrecht, » 10.774 
J. II. de Vos. idem » 10.753 
J. L. de Jongh. Ameide, » 10,736 
G. D. Holier. Sliedrecht, » 10,700 
,1. de Vos .Ir., Utrecht, » 10.227 
G. Heeiner. idem » 10,100 
C. Froonh.ill', Wijk-bij-Duui-stede, » 9,965 
J. v. Straten, Jutfaas » 9.947 
J. W. Kroon, Utrecht, l 9.936 
D. liarneveld, Vreeswijk. » 9,750 
.1. v. Harpen, Wi|k-hij-Duurstede, » 9.715 
J. Krachten. Utrecht.' i 9.696 
A. Prins T.Hz.. Sliedrecht, » 9,496 

2o. het maken eu stollen van de overkapping 
der sporen en perrons op bet middelgedeelte 
van het eentnial-persnnoiistatinn te Amsterdam; 
ingek. 5 bilj.. als: 
Gllte-IIolVliiingsliütte Actiën-Verein fiir 

Bcrgbau und Ilnttenbetrieb, Ober-
bausen II, ƒ 757.480 

L. J. Enthoven & Co., 's-llage, '» 723.696 
Koninklijke fabriek van stoom-en an

dere werktuigen, Amsterdam, » 714.789 
Actien-Gesellschaft fiir Eisen-lndustrie 

mul Hrückenbau, vorm. J. Harkort, 
Duisburg, i> 675,690 

Nederlandsche Stoombootmaatschappij, 
Rotterdam. » 642.500 
G e n t (Overhetuwel, 10 Sept.: het verbouwen 

en vergrooten der openbare school, aldaar; ingek. 
5 bilj.. als: 

.1.' M. Muskens, / 10,149 
A. H. Verhei), » 9,487 
W. Tliunnessen, » 9,100 
.1. A. v. 'tllullenaar » 8,600 
G. J. Groot, » 8,146 
gegund. 

D o r d r e c h t , 10 Sept.: het af breken en weder-
OpbOUWen van een winkelhuis, tot uitbreiding 
van het aangrenzende mauufacturenmagazijn 
van B. J. Koldevveij, onder beheer van den 
architect II. W. Veth; ingekomen 11 bilj., als: 
N. Klaus, te Dordrecht, /' 11,988 
J. v. d. Vlagt, » idem i 11.750 
A. Mulders, » idem » 11.647 
A. du Vijn, • idem » 11,167 
J. P. F. Krans, » idem » 10,430 
II. v. d. Kloet, » idem » 10.330 
W. P. Tas, » idem » 10,300 
G. Schouten, » idem » 10.235 
A. Brandt, » idem » 10,199 
I.. Kooijnian, » idem » 10.169 
Aljes i*n üurto, » idem » 9.666 
gegund. 

D e v e n t e r , 10 Sept.: het houwen van een pak
huis voor B. G. Alberts, onder beheer van den 
architect 11. van Harte Mz.; aangenomen en ge
gund aan A. J. Mensink. te Deventer, voor / 2094. 



D E O P M E R K E R . 

A r n h e m , 11 Sept.: het verbouwen van het 
perceel op den bock van Ketel- en Zwanenstraten 
te Arnhem, voor rekening van de lirma Perrv 
& Co.. onder beheer ven de architecten G. J. 
van (iendt ft C. M. G. Xieraad; ingek. 6 bilj., 
waarvan 2 tc laat, dus 3 geldige biljetten, als: 
Gebr. v. Daalen, te Arnhem, /' 10,394 
L. B. llasselbach, s idem » 10,203 
G. Licfting, » idem » 9,269 

Vlissingen, 12 Sept.: het bouwen van een 
badhotel op bet duin, aldaar, voor de Maat
schappij tot exploitatie van Gronden, tc Vlis
singen, (aider beheer van den architect J. J. 
Notenboom; ingekomen 15 hilj., als: 
M. K. Jeras & Zonen, Middelburg, ƒ 176.000 
C. D. Kleijn, Raamsdonk, > 175,000 
H. P. v. ii. Ree, Middelburg, » 174,900 
H. Degens Jz., Dordrecht, i 161 423 
J. J. v. Sluisdam. idem » 159̂ 290 
A. l.oois, Vlissingen, t 156,000 
K. Hollander. Gouda » 155,000 
A. S. Schaat'sma, Harlingen en Johs. 

Schaafsuia, Breda. » 154,200 
J. Becker Jz., Vlissingen, » 149.000 
C. Meijers. 's-llage. » 146,840 
M. I.. v. Spanje, idem » 146.836 
C. Maliepaard, Vlissingen, » 134.700 
C. Maters, idem > 126,438 
W. v. Leeuwen, Hellevoetsluis, » 126,000 
A. de Neef, Brielle, r> 125,598 

B I J V O E G S E L 

D E O P M E R K E R 
van ZATERDAG 20 SEPTEMBER 1884. 

A A N K O N D I G I N G E N 

A A N B E S T E D I N G E N . 
M a a n d a g , 22 N e p t . 

A m s t e r d a m , tc )1 , uren, door de Hollandsche IJzeren-spoorweg
maatschappij, in het café-Krasnapnlsk y i Bestek no. 343, het leveren 
van ijzeren * laschplaten, schroefbouten en steunklossen, in 4 perceelen. 
Inl. aan het bureau van den ingenieur van den weg, Achterburgwal 
171, aldaar. 

G r o n i n g e n , te 123/4 uren, door burg. en weth.: het herhouwen van 
eene afgebrande boeren huizing en schuur, in den nieuwen Ruigozand-
sterpolder. Inl. bij den opzichter der gemeente B. 11. v i m Holdinga, te 
Grijpskerk. 

L e e u w a r d e n , hij den architect A. Hoekstra (Kewal M 49>: het 
bouwen van een nieuw boerenhuis, te Dijken hij Langweer, in gebruik 
bij Haagsma. 

L e m m e r , door het dijksbest. van het waterschap Zeven-Grietenijen-
en-Stad-Slooten: lo. het dichten van een opengelaten vak in den zee
dijk, met het maken van een overrit hij Schoterzijl; 2o. het leggen van 
rietbekleedingen en stroobekrauuningen ten oosten Lemmer, iu 8 per
ceelen; 3o. het leggen eener stroobekrammlng op een gedeelte dijkvak, 
van den Westendijk tot het Oudemirderklif; 4o. het leggen van een 
rijsbeslag, over de lengte van 1000 M., op den zeedijk ten westen 
Zandvoorderhoek. Inl. hij de opzichtei-s L. van Noord, te Lemmer en 
J . Zeldenrust, te Mime* ' 

D i n s d a g , I S N e p t . 

U t r e c h t , te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur, in het 
gebouw voor Kunsten en Wetenschappen: lo. het maken van eene 
oergloods bij bet werk aan de Waalsche wetering; 2o. het uitbreiden 
en volgens het tonnenstelsel inrichten van privaten en het maken van 
wasehinriehtingen in het hospitaal te utrecht. Inl. op bet bureau der 
genie. Biljetten inzenden 22 Sept., voor 3 uren, op genoemd bureau. 

Z a l t h o m m e l , tc 1 uur, door den dijkstoel van Hommolerwaard-
boven-den-Meid ijk, in het Stadskoffiehuis: de levering van p.m. 14 dikke 
vimmen Geldersch waarden rijshout, met 1 paal per DOS. 

Middelburg, te l 1

2 uren, door burg. en weth.: het leveren van 
876 HL. Roerkachel kolen, ten dienste van het gemeentebestuur. 

Z u t f e n , te 2 uren, ten raadhuize: de levering van: lo. brandstofTen 
voor de scholen en andere gemeentegebouwen in 'h4/'85; 2o. kachel
pijpen. 

U t r e c h t , te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: lo. Bestelt no. 396, het maken van een 
haltegebouw te Prinsenhage: het uitbreiden van de haltegehouwen te 
Liesbosch, Hoeve en Seppe; het maken van een goederen bergplaats en 
buitenscherm te Etten—Leur; het afbreken van wacht ei*shuisjes en 
het wijzigen en maken van wachterswoningen, ten behoeve van de 
spoorwegen Zevenbergen—Rosendaal en Breda—Rosendaal—Belgische 
grens, in 3 perceelen. Inl. aan het centraalbureau en aan de bureaus 
van de sectieingenieurs Jhr. W. Hoeutït, te Rotterdam en H. K. lïeunke, 
te Ilreda; 2o. Bestek no. 408, het heitellen van de toegangswegen 
naar de stations Heinoo, Raaltc, Hellendoorn-Nijverdal en Wierden. 
Inl. aan het centraal bureau en bij den sectieingenieur W. J. Klerk de 
Reus, te Meppel. Aanw. 22 Sept.; So. Bestek no. 407, bet maken van 
een gebouw ten dienste der posterijen op het station Oldenzaal. Inl. 
aan het centraalbureau en aan het bureau van den sectieingenieur M. 
J . van Duijl, te Zutfen; 4o. het uitbreiden der waterleiding op het 
station Nijmegen. Inl. aan het centraalbureau en bij den sectieingenieur 
F. Sassen, te Nijmegen. 

Rijnwijn, te 2 uren, door het best. van den Plaspoelpolder onder 
Rijswijk, aan Witsenburg: het verhoogen en verzwaren van de boezem
kade des polders, langs <Te Kerstanjowatering, van het Haantje tot aan 
de vanouds bekende hofstede »Siou", onder Rijswijk, lui. bij den 
ingenieur P. A. Korevaar, te Vrijenban. 

L e l d e n , te 4 uren, door den architect W. C. Mulder: het verbouwen 
van het perceel Voldersgracht no. 12. Aanw. 22 Sept., te 10 uren. 

N u a m e e r , te 5 uren, door burg. en weth. van Tietjorksteradcel: het 
doen van eenige vertimmeringen aan de scholen te Suameerderheide en 
te Garijp. 

W a g e n l n g e n , door WollT & Go.: het maken van 8 dwarskribhen 
onder de gemeenten Reenen en Lienden aan den rechter- en linkeroever 
van den Rijn, tusschen de kilometerraaien 63 en 55. Inl. bij den bouw
kundige H. Boeree, te Wageningen. 

W o e n s d a g , 14 N e p t . 
' • - R a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van 4 kribben tot verbetering van den Geldersche-IJsel beneden 
Zalk, tusschen de kilometerraaien 105 en 107. Inl. bij den hoofdinge
nieur Van der Toorn, te 's-Hage en bij den ingenieur Rainaer, te 
Kampen. Raming /' 4825. 

' a - R a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van een gebouw voor sluispersoneel te Nichtevecht, behoorende 
tot de werken voor den aanleg van een kanaal ter verbinding van 
Amsterdam met de Merwede. Inl. bij den hoofdingenieur Wellan, te 
Utrecht en bij den ingenieur Kluit, te Amsterdam. Raming / 16,350. 

' a - R a g e , tc 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz: het 
verdiepen van het grootscheepvaart water over het Zuiden aan het 
benedeneind van het Scheur, met eenig rijswerk, tot vorming van 
losplaats cn bijbehoorende werken, voor de verbetering van den water

weg langs Rotterdam naar zee. Inl. hij den hoofdingenieur Van Diesen, 
te s-Hage, bij den ingenieur Leemans, te Rotterdam en bij den adjunct
ingenieur Francois, te Hoek-vaii-llolland. Raming J 118.000. 

' a - R a g e . te 11 uren, door hot. ministerie van waterstaat enz.: het 
wegruimen van een in de Waal onder Drenmel, aan den linkeroever, 
tusschen de kilometerraaien 62 en 63, gezonken vaartuig. Inl. bij den 
hoofdingenieur Van der Toorn, te's-Hage en bij den ingenieur Stieneker, 
te Nijmegen. (Herbesteding.) 

S u n s p c e l . te 11',. uren. door het gemeentebest.: het graven en 
metselen van een brandput, met bijlevering van eene dubbele ijzeren potnp, in de kom van het dorp. Aanw. 22 Sept., van 10—12 uren. 

H o l M w a r d , te 12 uren, in het weeshuis: het bevloeren en begrinten 
van een gedeelte van den Huiiiadijk. onder Nieuwland. Aanw. 23 Sept., 
te 10 uren, aanvangende hij de Scuapelaan. 

B a l k , te 12 uren. door burg. en weth. van Gaasterhmd: delevering 
van 300 houten privétonnen, bij partijen van 50 stuks, of wel de 
gehecle partij. 

D e i r t a h a v c n , te 1 uur, door burg. en weth.: het rioleeren, onder-
proliel-brengen en bestraten van de Piot-Heinstraat, aldaar. Inl. bij 
den gemeentearchitect T. E. van Krkel. Aanw. 22 Sept., te 8 uren. 

D o n d e r d a g , 2.1 N e p t . 

' a - R a g e , te 11 uren, door het ministerie van marine: het maken 
en stellen van een ijzeren zeekaap op Vlieland, en het afbreken 
en opruimen van eene aldaar bestaande houten kaap. (Het werk moet 
uitsluitend in eene Nederlandsche fabriek vervaardigd worden.) Inl. 19 
Sept., bij den bouwkundige bij den dienst van het loodswezen, aan het 
departement. 

H a a r l e m , te 11 uren, door het ministerie van watei-st enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het maken en inhangen van 2 stel 
ijzeren bnitenvloeddeuren voor de kleine schutsluis en de uitwatering-

. sluis der Noordzeesluizen te Umuiden, benevens het uitnemen, vervoeren, 
herstellen en opbergen van de te vervangen deuren. Inl. hij den hoofd
ingenieur, te Haarlem en den ingenieur lllom, te Amsterdam. Raming 
ƒ 29,150. 

A d o r p , te 11 uren, door bet gemeentebest. en de commissie van den 
landweg, aldaar, in het gemeentehuis: lo. het leggen van een grintweg 
te Adorp. van den grintweg af tot aan de Halte; 2o. hot leggen van 
een puin weg. aldaar, van de Halte af tot aan het land van F. J. 
N ion hu is, Inl. hij den opzichter W. Wolters, te Adorp. 

Emmen. te 3 uren, door Jhr. Mr. R. O. A. van Holthe tot Echten, 
in het Hotel-Meijer: eene belangrijke vertimmering en bijhouw aan het 
perceel, genommerd C 120, te Farunen, met bijlevering van materialen. 
Inl. bij den architect E. Kliphuis. 

V r l | d a g , 2 * N e p t . 

N i e e n b e r g e n , te 10 uren, door burg. en weth.: het Ivouwen eener 
nieuwe school van 4 lokalen met onderwijzei'swoniiig, te Kimswerd, 
met bijlevering der materialen, alsmede de gevorderde banken, borden, 
kasten, kachels enz. Aanw. 22 Sept.. te 10 uren. 

Helder, te 3 uren, door burg. en weth : het maken van een gebouw-
tot verpleging van lijders aan besmettelijke ziekten en van een brand
spuithuis. Aanw. 24 en 25 Sept.. te 10 uren. 

' s - H a g e , te l uur, dooi- het ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste van j>ostenjon en telegraphie: lo. het inrichten van de stalgebou-
wen en manege, achter de Kloosterkerk te *s-Hage, tot horstcllings-
werkplaats, magazijn, bureau van den inspecteur en opzichterswoning, 
voor de Rijkstelegraaf. Inl. hn den Rijksbouwmeester in bet 2e district, 
te 's-Hage en bij den hoofdopzichter voor de Landsgebouwen J. A. 
Weinberg, te 's-Hage. Raming f 43,656; 2o. het herstellen en ver
beteren van Rijkstelegraatlijnen in de afdeeling Groningen. Flaming 
ƒ 900. 

M a a n d a g , 2f» N e p t . 
A m s t e r d a m , te 12 uren, door burg. en weth.: lo. het bouwen van 

eene openbare lagere school 3e klasse voor jongens iu de Da-Costastraat 
bij de Kinkerstraat; 2o. het iraken van eene openbare lagere school 
3e klasse voor meisjes aan de Nassaukade bij de Kinkerstraat. Inl. ten 
kantore van den stadsarchitect, raadhuis, kamer no. 101. 

D l n a d a g , SO S e p t . 
A m s t e r d a m , te l uur, door het ministerie van koloniën, in het 

gebouw der Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen: de levering van 
verschillende benoodigtiheden, iu 55 perceelen. 

Enschedé , te 1 uur, door den architect J. Moll (te Hengeloo), in het 
logement-De Graalï: het bouwen van 6 woningen van 2 verdiepingen, 
beslaande samen ongeveer 450 M a , op een terrein aan den weg naar 
het Volkspark, te Enschedé. Aanw. te 10 uren. 

W a e n s d a g t O c t . 
H e n g e l * * (O.), te 12 uren, door burg. en weth.: het verbouwen dei-

school te Woolde en het daarnaast stichten eener onderwijzerwoning, 
j beiden gelegen aan den straatweg naar Delden. Inl. hij den gemeente-
i opzichter. Aanw. 29 Sept., te 10 uren. 

A m s t e r d a m , op het bureau van den directeur van 's Rijks eentraal-
I magazijn van militaire kleeding, uitrusting enz.: de levering van ver-
1 schillende benoodigd heden ten behoeve van genoemd magazijn. 

D o n d e r d a g . 2 O c t . 
B a r s e l e , te 10 uren. door het best. der waterkeering van het 

calamiteuse waterschap Ellewoudsdijk en den calamiteusen Borsele-
polder, in de Directiekamer: lo. het maken van werken tot verdediging 
van den oever van het calamiteuse watei-schap Ellewoudsdijk; 2o. het 
maken van werken tot oeververdediging van den calamiteusen Borsele-
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polder. Aanw. 20 en 29 Sept., van 10-12 uren. samenkomst bijtde 
haven te Ellewoudsdijk. ' 

D o r d r e c h t , te 11 uren, door den commandant in het te geniccom-
mandement, hij J. C. van der Horst: liet verbeteren van de positie 
üoltgensplaat, onder beheer der genie te Willemstad, lnl. op het 
bureau van genoemden commandant bij den eerstaanwezend-ingenieur 
te Willemstad. Aanw. 24 Sept., te 1 uur. Raming / 126,400. 

A r n h e m , te 11 uren. door burg. en wetb.: het maken van trottoirs 
met aanverwante werkzaamheden, bet nplinogen van een gedeelte aan 
de Oude kraan, en liet maken van een cementen riool in dc Spijker-
straat. Aanw. 26 Sept., te 10 uren. 

V r i j d a g , 3 O c t . 

' s - H e a c h , te 10'/, uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van bet prov. best: het verhoogen van een gedeelte van 
den Rijks-grooten weg te klasse no. 4, van 's-Bosch naar de rivier de 
Maas. m de richting naar Utrecht, lnl. bij den hoofdingenieur in liet 
6e district en den arronilissementsingcnieur Keurenner, beiden te 's-Bosch 
/"mil ° l ' z i c l l t e l ' Vroeg, te Crcvecoeur. Aanw. 26 Sept. Raming 

' • - H a g e , te 1 uur, door het ministerie van waterst. enz.: het 
leveren van omslagen voor telegrammen, ten behoeve van de Rijks
telegraaf, ged. '85, '86 eu '87. 

M a a n d a g , 6 O c t . 
A n t w e r p e n , te 12 uren. door het prov. best.: het over 605 It ver

broeden van het kanaal te llcrcntlials. Raming fr. 19,2C0. 
V r i j d a g , 1 0 O c t . 

door liet prov. best.: het verbouwen van een 
Jaar. met aanleg van riolen. Raming fr. 468,626. 

W o e n s d a g . 1 5 O c t . 
' s - l l a g e . te 11 uren, door bet ministerie van waterstaat enz.: lo. 

de uitvoering van baggerwerk tnt onderbond van het vaarwater in dé 
koningshaven te Rotterdam, tusschen de kilometerraaien 141 cn 143. 
lnl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-llage, bij den ingenieur 
Leemans, te Rotterdam cn bij den opzichter Vcrzijl, te Rotterdam. 
Aanw. 8 Oct., tc 2 uren; 2o. liet verrichten van herstellingen en ver
nieuwingen aan de werken van den Raanlwijksehen overlaat, inet de 
Rijkssluis in de oostelijke vaartkade van Waalwijk, behoorende tot de 
werken van dc Maas, met het onderhoud dier werken van 1 Jan.—31 
Dcc. 85, benevens voor het zoonoodig leggen in '85 der zomersluiting 
in genoemden overlaat, lnl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 
s-Hage bij den ingenieur Van Hooll, te Vucht en bij den opzichter Van 
der kallen, te Geertruidenberg. Aanw. 8 Oct. Raining ƒ 3410. 

M a a n d a g , 2 0 O c t . 
A m s t e r d a m , te 1 uur, door liet ministerie van koloniën, in het 

gebouw Tot Nut van 't Algemeen: de levering van verschillende benoo-
digdlieden, in 59 perceelen. 

O p l a t e r t e b e p a l e n d a t u m . 

i i i A l m f e " 0 ' . X ' " " ' k i " l l l i ' 1 Almeloo—Nordliorn: Hestek no. 1, circa 
imim".'n " aardewerk, 5 sluizen, 16 bruggen, duikers enz. ltd. bij 
den hoofdingenieur L. A. Reuvens, te Zwolle cn den ingenieur If 
Hendriks, te Almeloo. Raming ƒ 834,000. Aanw. 16 Sept., tc 9 uren' 
aanvangende aan de Doelenstraat 196, te Almeloo. 

P r i j s o p g a a f gevraagd door den directeur der gemeentewerken te 
Utrecht, voor franco levering van 500 gegalvaniseerd-ijzeren privaat-
tonnen. Model aan de Vaalt, aldaar, te bezichtigen. 

L u i k , tc 
kaaimuur, al 

te Oosterwijk, f 558 
II 's-Bosch, a 450 
i> Alfen a/d. M . a 400 
. Grave, » 387 
II Gennep, » 875 
» Ooien, » 360 
» Osch, » 335 
» idem II 325 
» Alfen a/d. M., a 300 

A F L O O P 

V A N 

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

Bedum, 3 Sept.: het maken van eene wal-
beschoeiing bijlangs het Boterdiep te Bedum, 
met stapeisteen en bepuinïng op den weg, lang 
128.60 M.: ingek. 17 bilj., als: 
H. Haan, te VVesteremden, ƒ 2857 
J. Zeldenrust, > Warfum, » 2855 
W. D. Rottschafler, » Stedum, t 2843 
J. II. Dieters, i idem » 2820 
L. Dekker, » Bedum, » 2735 
EL Moorman. n idem » 2720 
L. Los, » idem » 2700 
J. Pott, » Stedum, » 2688 
C. v. d. Veen, J> Mensingeweer, » 2650 
A. Pastoor, » Stedum, » 2630 
K. DanholV, i Batloo, » 2597 
J. Veldkamp, » Bedum, » 2588 
T. Bos, » idem » 2487 
A. J. Beiminga, » idem » 2476 
W. K. de Vries, » Garnwerd, i 2460 
K. Huisman, » Ondeidendarn, » 2320 
S, H. Kremer, i Bedum, » 2318 
gegund. 

L e e u w a r d e n . 5 Sept.: het slatten van de 
zoogenaamde Kleine Vaart te Jelsum, ter lengte 
van p. in. 1300 M.; ingekomen 10 bilj., als: 
J. Bakker, Kollum, / 1475 
L R. Monsma, Zwaagwesteinde, » 1276 
R. T. v. d. Velde, Botsterhaule, » 1214 
A. A. Albertsma, Warga, . 1148 
G. W. Kalsbeek, Huizum. » 1126 
II. v. d. Berg. Groningen, • 1091 
G. \V. Fennema, Lekkum, » 1034 
B. S. Krikke, Oudebaske, • 1030 
J. \V. Kortekamp, Wijkei, » 922 
W. J Dragstra, Terwispel, » 900 
gegund. 

O o i e n , 6 Sept.: het leveren van 48 school
banken en 2 lessenaars, in de openbare school 
te Ooien; ingek. 9 bilj., als: 

2o. het leveren van papier voor de vervaardiging van postzegels, briefkaarten, postwissel- en 
anderen formulieren, ged. '85 en 86: 

P. H. Versteijne, 
G. v. Elderen, 
H. Dirks, 
H. J. Dirks, 
P. v. Bergen, 
L. Emaiis, 
A. v. Grinsven, 
G. Verhoeven, 
A. Derks, 
gegund. 

(.rollingen, 10 Stmt.: het leggen en ver
binden van eene gegoten-ijzeren zuigleiding 
achter het machinegebouw der waterleiding te 
De-Punt; minste inschr. was P. H. Dopheide, te 
Groningen, voor f 1888; gegund. 

hot hor ti 11 Sept.; net stichten van het 
gebouw ten dienste der te bouwen kaasfabriek, 
onder beheer van den architect G. Holwerda; 
ingek. 13 bilj., als: 
C. v. Zoest, te Wijk-aan-Zee, ƒ 5750 
G. Vlaming, » Schagen, » 5656 
Y. Visser, » Kolhorn, » 5556 
M. Sch reu der, ti idem » 5555 
L. C. Oudt, » Winkel, • 5555 
G. Dignum, » Schagen, » 5145 
Zeeman, » Winkel, » 4764 
K. Bloem, » Moerbeek, » 4515 
J. Rezelman, * Nieuweniedorp, » 4489 
K. Setneius, » Kolhorn, » 4450 
P. Komen, • Winkel. > 4444 
11. Moerbeek, » Barsiugerborn, » 4428 
D. Kramer, » Schagen, » 4399 
gegund. • 

Zwolle. 12 Sept.: het bouwen van eene 
wachters woning bij de ophaalbrug no. 4 over 
de Dedemsvaart, in de Hulst, gemeente Nieuw-
lenzen; gegund aan F. II. Noorman, te Zwolle, 
voor) 1179. 

'ft-llage, 12 Sept.: lo. het herstellen en ver
beteren van Rijkstelegraallijnen in de afdeeling 
Arnhem; ingek. 4 bilj., als: 
E. A. Loeifen, te Arnhem. ƒ 1298 
W. v. Dijk, » Jutfaas, » 1200 
G. J. Huurman, • Deventer, » 1122 
L. Ezcrman, » Zutfen, » 1095 

Lit. A. Lit. B. 

i d 

Lit. 0. 

1 "3 

Lit. 11. 

ie 
Lit. E. 

Inschrijvers. 
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Ubbens & Volkersz, Zutfen, per riem: ƒ 4 . 8 6 f 17.975 / 8.14 ƒ 10.98 ƒ 4 . 7 5 
Gebr. Uyt den Boogaard, Amsterdam, ï — 17.93 8.98 12.38 — 
J. P. Claus & Zn., Rotterdam, t 4.70 18.90 8.37 11.39 3.90 
J. Smulders & Co., 's-Hage, > 4.23 17.48 9.30 12.40 3.97 
Gerhard Loeber, Amsterdam, » 4.05 1660 7.78 10.87 3.90 
Lutkie en Cranenburgh, 's-Bosch, i 3.89 16.90 7.98 10.89 — 
De Ruyter &. Meijer, Amsterdam, 
Wed. S. Benedictus, Rotterdam, 

1 3.83 16.:<6 7.82 10.78 — De Ruyter &. Meijer, Amsterdam, 
Wed. S. Benedictus, Rotterdam, > 3.82 16.92 8.20 10.58 3.45 
Lutkie & Smit, Amsterdam, I 3.80 17 — 9.18 11.40 3.80 
II. F. de Charro & Zonen, 's-Hage, • 3.72 15.24 7.63 10.80 4.50 
Van Gelder Zonen, Amsterdam, l 3.67 15.40 7.73 10.46 3.79 

M j i i i c g e n . 13 Sept.: bet verbouwen vaneen 
perceel aan de Burchtstraat, onder beheer van 
den architect D. Scinuiclink, ingekomen 4 
bilj., als: 
H. J. v Ewijk, te Nijmegen, ƒ 5550 
H. W. v. d. Waarden, . idem » 4830 
A. H. Verheij, » idem » 4509 
G. Rijntjes, » idem » 4481 

sneek. 18 Sept.: het bouwen van eene stelp-
buiziug onder Sneek, voor bet Old Burgerwees
huis, nnder beheer van den architect W. F. 
Booinstra; ingek. 24 bilj., als: 
S. T. de Vries, te Parrega, ƒ 22,839 
I). k. Wielenga, i ldskenbuizen, » 20,900 
J. B. Bos, a Twijzcl, » 20,340 
J. Pijkstra, » Bcrgum, » 20,336 
M. v. d. Molen, » Buitenpost, a 20,289 
C. II. Visser, » Sneek, » 20,200 
P. Westra, » Arum, a 20,120 
R. v. d. Weide, » Wons, » 19,974 
A. Ilamcrsiiia, » llolsward, » 19,700 
C de Vroeg, » Terwispel, » 19,670 
J- l'outsma, a idem » 19,668 
S. Ruinia, » Schraard, > 19,659 
A. v. d. Meer, > llarlingen, » 19,650 
K. J. v. d. Schaaf, » Terhorne, » 19,417 
E, v. d. Veer, » Sondel, a 19,886 
0. D. de Boer, o Oppenhuizen, » 19,240 
M. Schotanus, » BÓksum, » 19,200 
A. Nieuwland, a Deinum, » 19.180 

Gaastra, » Britswerd, I 18,676 

ii Joure, a 18,500 
» Sneek, » 17,980 
» Bozum, II 17,346 
a Oecrsum, a 17,239 
» Folsgarc, » 16,984 

11. Frankema, 
D. Landstra, 
H. T. Hiesma, 
G. J. Lantiug. 
H. Zwarts, 
gegund. 

V l a c h t w e d d e , 15 Sept.: het verbouwen der 
school en onderwijzei'swoning te Ter-Apelkanaal; 
ingek. 3 bilj., als: 
P. Luitjes, te Musselkanaal, ƒ 1596 
P. v. d. Berg, a idem » 1570 
J. Bonus, a Stadskanaal, a 1517 

Amsterdam, 15 Sept.: het bouwen van 3 
woonhuizen aan den Amstel, Weesperzijde, in 
de gemeente Nieuweramstel, onder beheer van 
den architect G. W. Vixseboxse; ingekomen 33 
bilj., als: 

P. J. v. Workum, ƒ 47,600 
W. H. Struis, » 40,900 
J. de Lange, • 39,980 
H. v. d. Oever cn Joh. Heijink, a 39,963 
J. Poot, a 39,200 
A. Aaldcrs, » 38.688 
J. J. Vontijn, > 38,500 
J. Giebels'en J. v. Servellen, » 38,100 
A. II. Grijpink, » 87,864 
J. v. Berne, » 87,540 
H. dc Bruin, a 87,450 
B. Kronen, a 37,120 
A. Paans, a 87.000 
F. Luijten, a 36,900 

J . P. Rieken, ƒ 86,860 
Peeters en Roelofsen, a 86,700 
D. Zuiderhoek, a 36,600 
J . G. de Haart, a 36,555 
P. Kampman cn J. v. Harderwijk, I 36,900 
G. L. Brouwer, a 35,485 
D. II. Zeevat, a 35,438 
Oostcriuk en Schut, » 35,100 
L. Kroonen, a 34,880 
C. Eijsvogel, » 34,867 
H. W. A. Paans, » 34,850 
C. Alberts, » 34,800 
D. Heijink, a 34,489 
II. de Haan, a 34,190 
Gerrit Boon, a 33,959 
Ph. A. Warners, a 33.685 
K. .1. B. v. Damme, a 33,300 
Renaud en Boeljon, a 32,500 
E. H. Helle en C. kosters, a 32,032 
gegund. 

L e l d e n , 15 Sept.: het bouwen eener villa 
te Voorschoten, onder beheer van den architect 
W. F. van der Heyden, te Leiden; ingekomen 
12 bilj., als: 
P. Gestman, te Leiden, ƒ 8650 
G. J. v. Heek & Co., » Delft, a 7799 
C. v. Diest, » Voorschoten, a 7750 
C. Alkemade, a Noordwijk, a 7666 
P. C. Dossing, » Voorschoten, a 7520 
.1. de Graaf, a Zoeterwoude, a 7520 
Cbristiaaiise en Zekvelt, » Leiden, a 7300 
A. Verhoog Jr., » idem » 6898 
Romeijn, » Voorschoten, a 6818 
J. Yperlaan, a idem a 6745 
J. kader, a idem » 6732 
G. kranenburg, a idem a 6598 
gegund. 

L e l d e n , 16 Sept.: het verliouwen van de 
perceelen aan de Botermarkt, nos. 5 en 6, te 
Leiden, onder beheer van den architect W. F. 
van der Hcvden; ingek. 10 bilj., als: 
J. C. Verhoëre, te Leiden, ƒ 17,120 
C. G. v. Oerle, a idem a 16,980 
A. v. 'tRiet, a idem » 16,764 
G. Splinter, a idem a 16,590 
C. Carlier, » idem a 16,280 
P. L. v. Eikel, » idem a 16,090 
P. C. de Vrind, B idem a 15,917 
N. Bink Jr., a idem a 15,200 
J. 11. Hoogeveen, » idem a 14,995 
M. N. Langezaal, a idem a 14,660 
gegund. 

A n n e r v e e n s c h e k a n a a l , 16 Sept.: lo. het 
leveren der materialen voor het herbouwen 
eener boerenhuizing van II. Bakker; ingek. 6 
bilj., als: 
K. klaassens, te Veendam, ƒ 1480 
B. E. Kliphuis, n Annerveenschekanaal,. 1434 
W. Bakker Mz., » Valtermond, a 1434 
Steentjes, a Wildervank, » 1420 
Engelsman, n Stadskanaal, a 1419 
H. v. d. Borgh, a idem » 1398 

2o. dc timmerwerken; ingek. 8 bilj., als: 
II. Schiphouwer, te Annerveenschekanaal, ƒ 737 
B. E. Kliphuis, . idem a 729 
A. Weites, Krops-

wolde en E. 
koning, a Zuidlaren, a 549 

beiden gegund. 
Assen. 16 Sept.: bet verf- cn behangwerk 

van een nieuw te bouwen huis voor II. Schuur
man: ingek. 6 bilj., als: 

Iwema, ƒ 727 
Siegers, a 473 
Buning, a 460 
Van Beek, » 397 
De Vries. a 394 
M.mak. a 369 
gegund. 

' s - H a g e . 17 Sept.: lo. het verdiepen van het 
benedendeel der rivier de Dortsche Kil, tusschen 
kilometerraai 128 en liet Hollandsch Diep, onder 
de gemeente Dubbeldam; ingek. 5 bilj., als: 
A. L. v. Wijngaarden Uz , Sliedrecht, ƒ71 .300 
Th. Volker, Dordrecht en II. Bennik 

Hz., Utrecht, • 67.000 
M. C. dc Jong P.Mz., Sliedrecht. a 64,700 
G. Goedhart, Dordrecht, a 58,750 
D. Volker, idem a 44,000 

2o. het maken van een scparatiewerk aan den 
kop van de Oude Wiel, tusschen de bovenmonden 
der Nieuwe- en Benedcn-Merwcde, onder de 
gemeente Werkendam; ingek. 6 bilj., als: 
A. G. Huyskes, te Hedel, ƒ 115,000 
L. A. v. Haaften, » Sliedrecht, • 109,980 
A. Boer Wz., a idem a 107,635 
W. Volker, • idem » 106/900 
A. Volker Lz., :i idem a 103,894 
G. Goedhart, a Dordrecht, a 102,500 

3o. het maken van grondwerken, gebouwen, 
bestratingen, overgangs-, afsluitings- cn eenige 
verdere werken, benevens het leggen van sporen 
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en wissels, tot uitbreiding van het station 
Leeuwarden; ingek. 12 bilj., als: 
H. v. Rhijn, Naarden, / 209,000 
K. Bleeker, Zutfen, 9 204,000 
A . Terwindt, Westpannerden, » 183,818 
J . Kooy, Amsterdam, > 188,690 
T. llilarius Yz., Leeuwarden, » 179,500 
C. Bos, Haarlemmermeer, > 177,473 
B. Bos Adrzn., Dordrecht, > 176,000 
B. A. Wiegerir.k, Groenloo en F. E. 

Terwindt, Pannerden, » 173,600 
Th. J . Mirande, 's-Hage, » 173,600 
Th. G. Bekhuis en D. Damstra, 

Leeuwarden, » 169,260 
H. G. Brouwer, Stiens en S. J . 

Fokkens, Britsum, » 169,200 
A. S. Schaafsma en J. Schaafsma, 

Harlingen, » 168,400 
Naarden, 18 Sept.: het bouwen van eene 

brugwachterswoning bij de Amsterdamsche. 
poort te Muiden, onder net beheer der geniete 
Naarden; aangenomen door G. Teunisse, te 
Hilversum, voor / 2490. 

!> IJ V O E G S E L 

D E O P M E R K E R 
van ZATERDAG 27 SEPTEMBER 1884. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Mn». .dag . 29 Nept. 

A m s t e r d a m , te 12 aren, door borg, etl weth.: lo. het houwen van 
eene openbare lagere school 8e klasse voor jongens in de Da-Cos tast mat 
bij de Kinkei'straat: 2o. het maken van eene openbare lagere school 
3e klasse voor meisjes aan dc Nassaukade bij de Kinkerstraat, lid. ten 
kantore van den stadsarchitect, raadhuis, kamer no. 101. 

A m s t e r d a m , te 1 uur, door den architect G. W. Vixseboxse, in het 
verkooplokaal Krascati: het houwen van een woonhuis aan de Anna-
Vondelstraat, in de gemeente Nieuweramstel. 

W e m m e l s , door burg. en weth. van Mennaarderadeel t de verbouw 
van het schoollokaal te Wonimels, bestaande in het verplaatsen van de 
in die school aanwezige afscheiding en het maken van eene nieuwe 
afscheiding, met aanverwante werkzaamheden, Hilj. inzenden gemerkt 
met letter S. 

f.miiurn, bij den adininistreerend-kerkvoogd der Gecombineerde 
Nederl. Herv. gemeenten van Goutinn en Swiehum: het verven, met 
bijlevering der materialen, eener nieuwgebouwde stelphuizing onder 
Goutum. Inl. hij den mr. verver D. J. Iloitsma, te Kornjum. 

T e r w i s p e l . door het best. van het waterschap Leitspolder: het ver
richten van de werken tot bedijking en waterafvoer. 

D i n s d a g , 3 0 N e p t . 

A m s t e r d a m , te l uur, door het ministerie van koloniën, in het 
gebouw der Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen: dc levering van 
verschillende benoodigdhedcn, in 55 pereeelen. 

E n s c h e d é , te 1 uur, door den architect J. Moll {te Hengeloo), in het 
logement-De Graaf.': het bouwen van 6 woningen van 2 verdiepingen, 
beslaande samen ongeveer 450 M 2 , op een terrein aan den weg naar 
het Volkspark, te Enschedé. Aanw. te 10 uren. 

V e l l e n , te 2 uren, door het bestuur der Israëlietische gemeente 
aldaar, in het Stationskoffiehuis: het bouwen van eene kerk met de 
levering van materialen. Aanw. op den dag der besteding, te 10 uren. 
Inl. bij den architect G. Stel. 

H e o g e z a n d , te uren, door burg. en weth.: het aanleggen van 
een grintweg door het dorp Westenbroek, lang, na aftrek der tubatten, 
2996 M. 

A n n e r v e e n s e h e k a n a a l , door II. Hakker, bij H. Hm ins: het doen 
van glas- en verfwerken voor eene boeronhohuizing, aldaar. 

W o e n s d a g 1 O r t . 

M o n n i k e n d a m , te 12 uren, door het R.-K. parochiaal kerkbestuur 
van den II. Nikolaas, in De Zwaan, bij Th. Sistermans: het maken van 
een begraafplaats, gemetselde grafie elders, lijkenhuis, pijlers met 
gesmeed-ijzeren innjhekken enz., aldaar. Inl. bij den architect H. P. 
van den Aardweg, te Punnerend. 

H e n g e l o o (0.), te 12 uren, door burg. en weth.: het verbouwen der 
school te Woolde en het daarnaast stichten eener onderwijzerwoning, 
beiden gelegen aan den straatweg naar Delden. Inl. bij den gemeente
opzichter. Aanw. 29 Sept., te 10 uren. 

Z w o l l e , te 1 uur, door burg. en weth.: lo, het leggen van een dijk 
langs het Kleingrachtje; 2o. net schoonmaken van net kleine A-riool. 
Inl. bij den gemeentearchitect. 

Z w a r t s l u i s , te 1 uur, door den dijkstoel van het waterschap van 
Hasselt-en-Zwartsluis, bij G, Schrijver: de tijdelijke voorziening van den 
dijk tusschen Hasselt en Zwartsluis tegen net winterseizoen, met bij-
levering van materialen, enz. Inl. bij de ingenieurs J. van Hasselt & 
De Koning, te Nijmegen. Aanw. 29 Sept.. te 1 uur, aan te vangen bij 
het einde van den dijk aan de zijde van Zwartsluis. 

B l n n e n m o e r d t J » < te 3 men, door het best, van den Royaleiiolder, 
bij Js. Sprangers: de levering van 15,000 bos rijs, 1500 bos palen en 
1500 bos latten. 

Zutfen, bij den mr. timmerman Kerkmeijer, Hornhovestraat: verf
werk aan een huis in do Pelikaanstraat, C no. 313. 

A m s t e r d a m , Op het bureau van den directeur van 's Rijks centraal-
magazijn van militaire kleeding, uitrusting enz.: de levering van ver
schillende benoodigdheden ten behoeve van genoemd magazijn. 

N i e u w e r a m s t e l , door het gemeentebest.: de verlichting der ge
meente, van 1 Oct. '85—1 Nov. 1925, met het uitsluitend recht om in 
de gemeente ged. 40 jaren gasbuizen te mogen leggen. 

K r u l n l n g e n , door portionarissen van de rneestoof De Hoop: de 
levering van 150 HL. Roerkolen, vóór of op 20 Oct. Hilj. inzenden vóór 
9 uren, bij C. de Jonge, aldaar. 

D o n d e r d a g , 2 O c t . 
Beroete, te 10 uren, door het best. der waterkeering van het 

calamiteuse waterschap Ellewoudsdijk en den calamiteusen Borsele-
polder, in dc Directiekamer: lo. het maken van werken tot verdediging 
van den oever van het calamiteuse waterschap Ellewoudsdijk; 2o. het 
maken van werken tot oeververdediging van den calamiteusen Borsele-
polder. Aanw. 29 Sept., van 10—12 uren, samenkomst bij de haven 
te Ellewoudsdijk. 

H o r d r e e i n . te 11 uren, door den commandant in het 3e geniecom-
rnandeinent, bij J. C. van der Horst: het verbeteren van de positie 
Ooltgensplaat, onder beheer der genie te Willemstad. Inl. op het 

bureau van genoemden commandant en bij den eerstaanwezend-ingenieur 
te Willemstad. Raming ƒ 126.400. Hilj. inzenden 1 Oct., vóór 3 uren, 
op het bureau van den geniecornmandant, te Dordrecht. 

A r n h e m , te 11 uren, door borg. en weth.: het maken van trottoirs 
met aanverwante werkzaamheden, het ophoogen vin een gedeelte aan 
de Oude Kraan, en het maken van een cementen riool in de Spijker-
straat. 

D e v e n t e r , te 11 uren. door den eeiTtaanwezend-ingeniriir te Zutfen, 
op het bureau van den hoofdopzichter van fortilicatiën: het doen van 

| voorzieningen in het militair hospitaal, te Deventer. Raming ƒ 1240. 
Itiljetten inzenden 
hoofdopzichter. 

1 Oct.. vóór 3 uien, op genoemd bureau van den 

V r i j d a g , 3 O c t . 

l ' t r e c h t . te 10 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur. in het 
gebouw voor Kunsten en Wetenschappen: het hardmaken van het 
terrein ten oosten van de infanteriekazerne, op het terrein Damlust. 
aldaar. Hilj. inzenden 2 Oct., vóór 3 uren, op het bureau van den 
eerstaanwezend-ingenieur. aldaar. 

' s - H o s r h . te lO'.'j uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het verhoogen van een gedeelte van 
den Rijks-grooten weg 2o klasse no. 4, van 's-Hosch naar de rivier de 
Maas, in de richting naar l'trecht. Inl. hij den hoofdingenieur in het 
6e district en den arrondissementsingenieur Keurenaer, beiden te 's-Hosch 
en bij den opzichter Vroeg, te Crevecoeur. Raming ƒ 5000. 

V l e u t e n , te 1 uur, in het logement-Van Dijk: het bouwen van eene 
kerk met toren en pastorie voor de R.-K. parochie van den EL Willibrordus, 
aldaar. Inl. hij den architect Nic. Molenaar, te 's-Hage. Aanw. 29 
Sept., te 1 uur. 

' s - H a g e , te 1 uur, door het ministerie van waterst. enz.: het 
leveren van omslagen voor telegrammen, ten behoeve van de Rijks
telegraaf, ged. '85, '86 en '87. 

R o t t e r d a m , te 2 uren, door do commissie over het krankzinnigen
gesticht: de levering van verschillende benoodigd heden, o. a. Roerkolen. 

A m s t e r d a m , te 3 uren, door de naamloozc veim-Mitsehap Bouwmaat
schappij Do IJsbreker, in het eafé-Krasiiapolsky: het houwen van 3 
hoerenhuizen in 1 blok. aan de Weesperzijde hoek 3e Hoerhavestraat, 
met levering van materialen en arbeidsloonen. Inl. bij den ingenieur-
architect A. L, van Gendt. 

Z a t e r d a g , -ft O c t . 

N t a d - D e l d e n . te 11 uren. door burg. en weth. der besturen van 
Stad- en Ambt-Dolden: de levering van schoolbohoeften ged. '85. 

H e u s d e n , te 12 uren, door dijkgraaf en heemraden van Stad-en-
Lande van Heusden, in hun gewone vergaderzaal: lo. het met bladriet 
en rijshout heslaan van vakken dijk, tot het waterschap behoorende, in 
5 pereeelen, met bijlevering van alle materialen en arbeidsloonen; 2o. 
het ter plaatse op schelf leveren van 6000 bos bladriet, in l perceel; 
3o. het ter plaatse op schelf leveren van: 19,000 hos Hollandsche rijs, 
400 bos Geldersche rijs, 1400 bos bleeslatten en 360 bos Walehersche 
palen, in 1 perceel. Inl. bij dijkgraaf en heemraden en bij den opzichter 
J. v. Tuijl Gz., te Heusden. 

M a a n d a g , O O e t . 

A n t w e r p e n , te 12 uren. door het prov. best.: het over 505 M. ver-
breeden van het kanaal te Hcrenthals. Raming fr. 19.200. 

H a a r l e m , te 2 uren, door dijkgraaf en heemraden van den Haar
lemmermeerpolder, ter secretarie in de Jansstraat: het bouwen van 
eene hrugwachtei-swoning bij de draaibrug over de Ringvaart van den 
Haarlemmermeerpoldor, nabij de gemeente Sloten. Inl. hij den hoofd
opzichter, te Haarlem en bij den betrokken polderopzichter. Aanw. 3 
Oct., te 12 uren. 

W o e n s d a g , H O c t . 

Z u t f e n , te 12 uren, door Joseph L Spier: het verbouwen van zijn 
woonhuis met winkel, magazijn enz. Inl. bij den architect J. Uiterwijk 
Wz. Aanw. 30 Sept. en 1 Oct., te 11 uren. {Alleen onder te Zutfen 
gevestigde aannemers.) 

M u l d e r b e r g . te 5 uren, door den architect J. M. Koning (te Muiden), 
in het Hotel Het Rechthuis: het houwen van 2 woonhuizen met boerderij, 
te Muiderberg. Aanw. te 3 uren. 

D o n d e r d a g , 9 Oct. 

A r n h e m , te 11 men, door burg. en weth.: de levering van brand
stollen (steenkolen en gruis), in 2 pereeelen. 

A m s t e r d a m , te 12 uren, door burg. en weth.: het leveren en 
stellen van de vereischte ijzerwerken met toebehooren voor de privaat
inrichtingen volgens het Liernuistelsel, in 3 in-aanbouw-zijnde oponbare 
lagere scholen der le klasse, als: een in de Nassaustraat. een in de 
Oldcnbarneveldstraat, een aan do Oldenbarnoveldkado. Inl. hij den 
stadsarchitect, raadhuis, kamer 101. 

V r i j d a g , t o O c t . 

L u i k , te 12 uren, door het prov. best.: het verbouwen van een 
kaaimuur, aldaar, met aanleg van riolen. Raming fr. 468,626. 

L a a g s o e r e n , te 1 uur, namens curatoren van Hethosda. aan het 
Hótet: het bouwen van een vleugel aan het badhuis, p. m. eeneopper
vlakte van 400 M*. met de levering der materalen. Aanw. 3 Oct., te 
1 uur. lui. bij den architect Brink Evers, te Ellekum, bij wien de 
biljetten vóór 11 uren te bezorgen. 



Ü K O P M E R K E R , D E O P M E R K E R . 

Zaterdag, II O i l 
Meeg (hij Arnhem), te 1 uur, door den architect Brink Evers, 

namens G. Flupkos Lz., in liet Hotel Het Wanen van Athlone: het ge
deeltelijk amoveeren van een woonhuis, en het opbouwen van een 
hoerenhuis, met de levering der materialen. Aanw. 4 Oct. te i l uren. 
Bilj. inzenden bij genoemden architect, te Ellekum. 

W o e n s d a g , 1.» O e i . 

's-llage. te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: lo. 
de uitvoering van haggerwerk tot onderhoud van het vaarwater in de 
Koningshaven te Rotterdam, tusschen de kilometerraaien 141 en 143. 
Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-llage, bij den ingenieur 
Leemans, te Rotterdam en bij den opzichter Verzijl. te Rotterdam. 
Aanw. 8 Oct., te 2 uren; 2o. het verrichten van heistellingen en ver
nieuwingen aan de werken van den Baardwijksehen overlaat, met de 
Rijksslnis in de oostelijke vaartkadi1 van Waalwijk, behoorende tot de 
werken van de Maas, met het onderhoud dier werken van 1 Jan.—81 
Doe. '85, benevens voor het zoonoodig leggen iu '85 der zomersluiting 
in genoemden overlaat. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 
's-Hage, bij den ingenieur Van llooll', te Vueht en hij den opzichter Van 
der Kallen, te Geertruiden berg. Aanw. 8 Oet. Raming ƒ 3440; 80 het 
verrichten van eenige werken tot normaliseering van de Waal onder 
Gameren, tusschen de kilometerraaien 79 cn 81. Inl. bij den hoofd

ingenieur Van der Toorn, 
Nijmegen. Aanw. 8 Oct. 

te 's-Hage en bij den ingenieur Stieneker, te 
Raming /' 19,700. 

M a a n d a g , 2 0 O e t . 
A m s t e r d a m , te 1 uur, door het ministerie van koloniën, in het 

gebouw Tot Nut van 't Algemeen: de levering van verschillende benoo-
digd heden, in 59 perceelen. O. a.: draadnagels, hang- en sluitwerk, 
boutschroeven, divers ijzer, gegoten-ijzeren kolommen, neuten enz,, 
gegoten-ijzeren buizen, gegalvaniseerd-ijzeren emmers, diverse gereed
schappen, enz. enz. 

V r i j d a g , 2 4 O e t . 
A m s t e r d a m , te 11 uren, door de directie der marine, aan'sRijks 

werf: de levering van 120.000 KG. Noordsche hennep, in 12 kavelingen, 
cdk van 10,000 KG. 

O p l a t e r l e b e p a l e n d a t u m . 
A l m e l o o : Voor het kanaal Almeloo—Nordhorn: Bestek no. 1, circa 

1'/- millioen M 3 aardewerk, 5 sluizen, 10 bruggen, duikers enz. Inl. bn 
den hoofdingenieur L. A. Reuvens, te Zwolle en den ingenieur l l 
Hendriks, te Almeloo. Raming ƒ 834,000. 

P r i j s o p g a a f gevraagd door den directeur der gemeentewerken te 
Utrecht, voor franco levering van 500 gegalvaniseerd-ijzeren privaat-
tonnen. Model aan de Vaalt, aldaar, te bezichtigen. 

A F L O O P 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
' s - l l a g c . 19 Sept.: lo. bet leggen en ingraten 

van telegraafkabels in den grond en onder water 
te Amsterdam; ingek. IC bilj., als: 
E. v. Hrummelen, Nienweramstel 
C. M. Roozenburg, Naaldwijk, 
C. Ros, Haarlemmermeer, 
.1. Krachten. Utrecht, 
B. Bos, Smilde, 
G. D. v. Doorn, Amsterdam, 
K. Snoydors de Vogel, Schiedam, 
A. Kouweiihoven, Enkbuizen, 
P. v. Essen, Houtrijk-on-Polanen, 
F. M. Giesen, Amsterdam. 

2o. het herstellen 

ƒ 3876 
I 3790 
» 8686 
I 3595 
• 3400 
• 3300 
I 32S5 
• 3274 
i 2*77 
• 2777 

verbeteren van Rijks
in 2 telegraallijnen in de afdeeling Utrecht, 

perceelen; perc 1 ingek. 5 bilj,. als 
E. M. Giesen. 
P. Leenden, 
E. A. Loelïen, 
K. Sneydera de Vogel, 
W. v. 'Dijk, 

perc. 2 ingek. 4 bilj 
K. Sneyders de Vogel, 
P. Leenders, 
E, M. Giesen, 
W. v. Dijk, 

8o. het maken van een gebouw voor den 
postpakketdienst en voor eene uitbreiding der 
lokalen voor den postdienst achter het postkan
toor te Leiden; ingek. 14 bilj.. als 

tc Amsterdam, / M M 
» Utrecht, » 168:) 
1 Arnhem, » 161)0 
» Schiedam, i 1615 
n Jutfaas, » 1600 

als 
ie Schiedam, ƒ 1545 

„ Utrecht, » 1418 
Amsterdam, > 1414 
Jutfaas. » 1391) 

Th. Los. 
11. liinek. 
P. I.. v. Krkel, 
G. Splinter, 
,1. llasselliach. 
O. Alkemade Jr.. 
\V. G. Mansvelt. 
P. J. Christiaanso. 
S. n. Peyra, 
G. Toornvliet. 
W. v. Dam. 
P. C. do Vrind. 
.1 P. A. Nolissen, 
C. l i . Roozenburg 

Middrlhurg. 19 

te lauden, ƒ 24,000 
» Haarlemmermeer, » 2:1,450 

Leiden 
idem » 
idem » 

Noordwijk, . 
Wassenaar, « 
Leiden, » 
Haarlem, n 
Gouda, » 
Leidon, » 

idem . 
Haarlem, . 
Naaldwijk, » 
Sopt.: het bouwen 

2:1.200 
22.S5.-1 
22,838 
22.000 
22.590 
22,5?2 
22,345 
22.2(10 
21,970 
21.947 
21,730 
21,185 
, voor 
illa te rekening van W. J. Sprenkel", van eene 

Domburg; ingekomen 8 bilj., als: 
F. .1. N. v. d. Heil, te Middelburg, / 25.280 
L. Francke, » OostkapeUe, » 24,895 
0. L. v. Sorgo, n Middelburg, » 24,798 
W. v. Uite Sc Zonen. j> idem » 23,863 
1. M. v. Ditmars & 

Zonen. » idem » 22.449 
C. A. (looihals, » idom » 22.394 
M. K. Jeras & Z m, » idem » 21.940 
II. 1'. v. d. Ree. i.h in » 21,380 

Assen . 1'.) Sent.: b •t bouw •n van een huis. 
waarin 2 woningen, aan de Molendwarsstraat, 
aldaar, voor .1. Hofman onder beheei van den 
architect ,1. v. Houten: ingek. 10 hilj., als: 
11. Bennink, te Assen, ƒ 1664 
G. li. Itroekema, » idem ). 1538 
11. Winters en A. Deehlman, » idem » 1499 
.1. Lamberts, » idem » 1449 
D. Neisingh, » idem » 1345 
.1. P. Broekema. i idem » 1340 
G. van di 1 Grampel, i idem » 1311 
D. B. Wering, » idem » 1260 
D. l'ostma, » idem » 1220 
A. Rakkert, s idem « 1198 
gegund, 

L e e u w a r d e n . 20 Sept.: de levering van 
Portland-cementsteenon riolen, kolken, buizen, 
putten enz. voor de te malum rioleeringen. en 
eene waterleiding voor brandblussching in de te 
dempen slootcn langs het Molenpad en op de 
Olde-Gallileën; gegund aan C. W. Vinke, te 
Leeuwarden, voor /' 23G6. 

V l i s s i n g e n , 20 Sept,: het leggen van riolen 
door buizen in het Betjo-Wolfs plein tot aan de 
remise van den stoomtram; ingek. 5 bilj., als: 
J. F. Muller, te Vlissingen. / 1780 
P. Monjé, » idem u 1720 
P. A. v. Reers, > idem » 1015 
J . Monjé, » idem » 1590 
L. Weijsbek, » idem » 1365 

I t i e r h i , 20 Sept.: het vernieuwen en her
stellen van deuren in de schutsluis buiten de 
Weerd, aldaar; minste inschr. was P.Leenders, 
te Utrecht, voor ƒ 3276. 

ftorlrlicm, 20 Sept.: het doen van voorzie
ningen bij dt1 forten te Everdingen en aan het 
Spoel, en het leveren van kachels en andere 
kazernemeubelen in de forten hij de Nieuwe 
Steeg en het Spoel, bij Vuren en Everdingen; 
ingekomen 7 bilj., als: 
A. de Groot Cz., Heukelum, / 2796 
G. de Hoog, Gorichern, » 2580 
J. J. Kooijinan. Dordrecht, » 2550 
I). Sizoo, Gorichern, i 2447 
J. A Kentie. Woudrichem, i 2395 
G. v. Heeswijk. Everdingen, » 2338 
C. F. W. Uitewaal, Wijk-hij-Duurstede, » 2288.50 
Raming » 2600 

Amsterdam, 20 Sept.: het uitvoeren van 
voorbereidende werkzaamheden voor het werk 
tan de Dreeht nabij Uithoorn, onder het beheer 
der genie: ingek. 12 bilj., als: 
C .1. Hartog. Amsterdam, II °/ 0 hoven tarief 
C. Langeveld, N.-Amstel, 8V,o » » 
G. Sterk II/... Heukelom, 8 °/ 0 > » 
C. Bos, Haarlemmermeer, 7 % » » 
L. Kalis Kz.. Sliedrecht, 7 % » » 
D. Volker. Dordrecht, 7 °/ 0 i » 
T. Swets. Ameide, 5 % » » 
W. Ambagtsheer, N.-Amstel,2 ° / 0 » » 
C. Hoogendoorn. Giesendam, tegen > 
II. Bennib Hz., Utrecht, 3 % beneden » 
C. Bos Az, Dordrecht, 5 % » o 
N\ v. Haaren, Geertruidon-

berg. 9.6 % n • 
gegund 

Wririuni, 20 Sept.: het vergrooten der school 
voor o. 1. onderwijs te Oosterwierum; ingek. 15 
bilj., al; 

te Sneek, 
Terwispel 

M. Rondema, 
R. A. v. d. Veen, 
W. Nauta. 
G. Lanting, 

Biesma, 
Elzinga, 

M. Schotanus, 
V. J. Temminga, 
T. Gaastra, 
K. Blanksma, 
D. Domna. 
A. Damsma, 
R. Kampslra, 
W. v, d. Ploeg, 
T. Faber, 

O l d e h o o r n , 
lat- en bag; 

Zwette, in 2 
bilj., als: 
K. .1. Dijkstra, 
II. II. Meijer. 
G. R. de Jong, 
J. .1. Ilofstra, 

ƒ 2999 
» 2960 
» 2875 
« 2765 
» 2756 
i 2740 
» 2089 
» 2598 

2548 
2495 

Hijlaard, 
Deersiim 
fiozum, 
Goutum, 
Boksuni, 
Ytens, 
Britswerd, 

» Jorwerd, 
» Oosterwierum, ft 2485 
» Irnsum, o 2435 
» .ïorwerd, » 2400 

, ft idem ft 2372 
n Koudum, » 2147 

20 Sept.: bet verrichten van 
erwerk in het waterschap Do 
perceelen; voor perc. 1 ingek. 4 

te Goëngahuizen, 
ii Langezwaag, 
t Nieiiwebrug, 
« Tjalloberd, 

ƒ «10 
» 634 
ft 494 
,) 474 

perc. 2 ingek. 5 bilj., als: 
H. II. Meijer, te Langezwaag, ƒ 642 
K. J. Dijkstra, » Goëngahuizen, » 620 
G. (i. Doing, i) Rotster) ia ulo, » 427 
J. J. Hotstra, » Tjalloberd, » 416 
G. R. de Jong, n Nieuwobrug, » 414 

Voor de massa ingekomen 8 bilj., als: 
T. II. Loen, te Westermeer, /1384 
T. E. v. d. Berg, » Lukswoldo, » 1349 
W. Krikke, » Oudehaske, » 1323 
H. H. Meyer, n Langezwaag, » 1266 
J. J. Domna. » idem » 1195 
II. 11. Huisman, » Ylst, » 1067 
G R. de Jong. • Nieuwehrug, » 898 
.1. J. Ilofstra, « Tjalleberd. » 890 

In massa gegund aan J. J. Hofstra. 
A s s e n , 20 Sept.: lo. het stukadoorwerk van 

het in-aanhouw-zijnde huis van II.Schuurman; 
ingek. 3 hilj., als: 

te Assen, j 690 
» idem » 560 
I idem » 498 

IL Weertman. 
II. F. Engelhart, 
.1. II. Engelhart, 
gegund. 

2o. het leveren van spiegtd-, dubbeldik- en 
onkel glas aan hetzelfde huis: ingekomen 3 
bilj., als: 
S. '.I. v. Beek. te Assen, j 433.90 
G. Stayel & Zn., » idem o 397 
J. Buning Jr., n idem » 349 
gegund. 

Nijmegen, 20 Sept: het bebouwen van twee 
perceelen aan de Nieuwe Markt, onder beheer van 
len architect D. Semmelink: ingekomen 7 bil j,,als: 

W. Kropman, 
J. T. Kerkholl', 
W. P. II. Correljé 
W. v. d. Roest,' 
II. W. v. d. Waarden 
W v. d. Wagt en A. 

H. Verheij. 
.1. li. Smit-,' 
gegund. 

te Nijmegen, 
Idem 
idem 
idem 
idem 

idem 
idem 

1 Sept.: het uitvoeren 

f 11,511 
» 11.446 
» 10,978 
n 10.420 
» 10,341 

» 9,895 
» 7,947 

van eenige Z w o l l e , 
vernieuwingen aan- en het onderhoudt1!) van de 
gebouwen in het Nieuwewerk en het Katerveer
huis: ingekomen 6 bilj., als: 
H. Wissing, te Zwolle, f 3773 
T. Diesselhof, » idem • 3125 
B. Meijbergen, » idem i 2987 
G. Kamphuis, n Zwollcrkerspel, » 2563 
H. J. Hardon, » Zwolle, i 2287 
J. H. Noorman, » idem » 2265 
gegund. 

IMJken. 22 Sept.: het bouwen van een nieuw 
hoerenhuis, te Dijken hij Langweer, onder beheer 
van den architect A. Hoekstra, te Leeuwarden: 
ingek. 17 bilj., als: 
Van der Wetering, 
('. Tolman, 
C. Schiere, 
C. Visser, 
G. D. de Roer, 
H. T. Iliesma, 
J. II. Poutsma, 
G. Lanting, 
.1. Bosnia, 
D. Landstra, 
E. II. v. d. Veer, 
R. A. v. d. Veen, 
I. II. tie Ree, 
D. I.. Hoogkamp, 
C. de Vroeg. 
II. J. Fraiikena, 
D. K. Wielinga, 
gegund. 
Raming 

te Wijkei, 
f 15.600 » Boornbergum, « 15.135 

» Mem i 14,885 
Sneek. 1 14.484 

» Oppenhnizen, » 13.989 
» Bozum, » 13,761 

Terwispel, » 13,547 
Deersum, » 13.491 
Joure, ft 13,149 
S k, » 13,000 
Soiidel, » 13,000 
Terwispel, » 12.889 
St.-Xikolaasga, » 12.620 

» Follega, » 12,587 

ft Terwispel, » 12,268 
Joure, » 11,900 

• Jaskeiihuizen, » 11,478 

f 13,200 

Amsterdam, 22 Sept.: Bestek no. 343, de levering van laschplaten, schroefbouten en steun
klossen aan de H. IJ. S. M.: 

perc. 1 perc. 2 perc. 3 perc. 4 

46.5 ton 24.9 ton 5.08 ton 1600 stel 
laschplaten schroefbouten schroefbouten steunklossen 

R. S. Stokvis Sc Zonen, Rot
laschplaten 

terdam, f 112.60 ƒ 126.70 f 0.9726 
L. J. Enthoven Sc Co., Den 

f 112.60 ƒ 126.70 

Haag, 1.10 
Ijzerfabriek van Tegelen 1.43 
Prins van Oranje, Den 

1.44 Haag, 1.44 
Hotz en Co., Rotterdam, ƒ 9.76= per 100 

KG. of 
97.75 per ton. 

1799 of D. Sehretlen Sc Co., Leiden, 
97.75 per ton. 

1799 of D. Sehretlen Sc Co., Leiden, 
1.20 per stel. 

Gebr. Doppler, Maastricht, 113.50 117.50 1.17 » » 
Hoorder Bergwerks Hiitten-

Verein, Hoerde, 3576.78 of Verein, Hoerde, 
76.92 per ton. 

D. S. M. Kalker, Amsterdam, 86.60 » 1 
Hagen Griintlialer Eisen-

W4>rke, Hagen, 
II. Huissin, Tayt-près-Ma-

129.40 152.10 W4>rke, Hagen, 
II. Huissin, Tayt-près-Ma-

1.08 » » nage (llelgië), 1.08 » » 
II. 11. Soissonschmidt, 

Pletten berg. 3270.— 790.— 
Soeiété Anonvme desUsines 

etc., La Louvière, 2850.— of 603.— of 
114.47 per ton. 118.65 per ton. 

1.30 » » Geveke & Co., Amsterdam, 125 50 » » 135.— > > 1.30 » » 
Société dos forges et ate

liers SenelTe, 117.75 » » 134.— » » 
A. .1. Joekes. Amsterdam, 1800 of A. .1. Joekes. Amsterdam, 

1.20 » > 

Utrethl, 23 Sept.: In, het maken van eene 
bergjoods bij het werk aan de Waalsche Wete
ring; ingekomen 13 bilj., als: 

W. A. G. Jansen, ' f 6280 
J. v. Straten Wz., I 5875 
H. v. Oostrum, . 5850 
,1. Schouten. n 5677 
A. C. Poot, » 5646 
C. v. d. Berg, I 5494 
G. Ben mar, • 5469 
C. F. W. Uitewaal, l 5395.40 
T. Vink Jz., I 5240 
H. Roks. I 4960 
C. Froonhnir. » 4944 
W. .1. Meilink, • 4889 
H. Barneveld, » 4500 

2o. het uitbreiden en volgens het tonnenstelsel 
inrichten van privaten en het maken van 
wasehinriehtingen in bet hospitaal te Utrecht; 
ingek. 4 bilj., als: 

P. H. Höimann, ƒ 6837 
H. M. de Koll', » 0749 
J. de Vos Jz., fl 6556 
J . v. Straten Wz., » 6085 

Het ltil.lt. 23 Sept.: het herstellen en plaat-
en der sehoolkaehels in do gemeente Het llildt: 
ie in de scholen te St.-.Iaeobi en St.-Annapa

rochie gegund aan J. Mulder, te Oudebilt-
zijl, voor / 60 

i i te Oudebiltzijl aan denzelfde, voor » 12 
in den Oosthoek aan denzolfde, voor » 9.90 

s s s Westhoek aan R. Koopmans, 
te St.-Annapai'oehie. voor • 11.10 

I aan den Nieuwehiltdijk denzolfde, voor » 5.15 
» te L.-Vrouwenparochio aan S. 

Geertsma, aldaar, voor » 9.50 

l ' l rcrhl . 23 
Hoeve en Seppe 
maken van wae 

Sept.: lo. Destek no. : bet maken van 
hét maken van een goederenbergplaats en buitonscherm te Etten-Leur 

tci-swoningen der Staatsspoorwegen; 

n haltogebouw te l'iinsenhage: het uitbreiden van haltegebouwen te Liesbosch, 
het afbreken van wachtershuisjes en het wijzigen en 

Namen. Woonplaats. Volgens bestek 
b. 

Volgens bestek, doch de 
woningen 1 motor langer. 

a en b ] a. 
Ie Sc 2e leen 3e 
perceel perceel 

b. 
leen 3e 
perceel 

in massa. a, &» 
woning bij 
wachtpost 

30a 

le perc. J 2e perc. 
3c perc. le perc. 2e perc. j3e perc. 

a en b ] a. 
Ie Sc 2e leen 3e 
perceel perceel 

a. 

a, &» 
woning bij 
wachtpost 

30a 

J. Hilleu, 
P. Rijnders, 

D. Brughmans, 
Degens. 
Botermans. 
Verhagen en Zn., 
A. Verhoeven, 
F. Verhoeven, 

('. Siiijkerbuijk, 
J. Visser Gz., 
A. I). Lucas, 
J. A. N. Lucas, 
J. B. Rauijmakcrs, 
C. ter Haar, 
J. W. Slechtriem, 
J. van iler Vlugt, 
P. H. Versteijne, 
C. D. Kleijn, 

Grave, 
Valkensweerd, 
Hozend aal, 
Dordrecht, 
(iil/e, 
Breda, 
Nispen, 

idem 
Rukron, 
Papendrecht, 
Zevenbergen, 
Lage-Zwaluwe, 
Wouw, 
Winterswijk, 
Breda, 
Dordrecht, 
Oosterwijk, 
Raamsdonk, 

f 28,050 
23,683 ƒ 36.773 26,832 /' 24.661 /' 37,745 
25,684 

ƒ 36.773 
28,945 26,718 

33,588 33,588 
29.818 
29,518 

28,200 
29,518 

28,200 
39,744 40,944 

26.999 
39,744 

41,000 30,500 
25,550 

30,500 
26,550 

34,000 37,000 25,100 34,900 37,900 34,000 
35.281 36,341 

24,310 36,910 26,210 24,990 37,620 
25,098 39,861 28.712 26,855 
22,892 34.980 25 014 23,949 36,033 

ƒ29,310 
27/'"' 
29,980 

804 /' 59,987 
" 61,931 

31,188 
80,868 

26,000 

26,910 
29,690 
26,0671 

49,790 

84000 89000 
85400 92000 

86497 89413 

83600 86300 

51,240 86900 88000 

82586 86000 

('2400 
2700 

2237 J 2345 

1883 1966 

2275 2400 

2200 2280 

1920 
2soo 
1950 

2020 
:i0o0 
1995 

2150 2275 

2o. Bestek no. 407, het maken van een gebouw 
ten dienste der posterijen op het station Olden-
zaal; ingek. 8 bilj., alsi 
c. Fi'owijn. te Ootmarsmn, 

f 5928 J. II. Sehcdton Az., » Almeloo, 1 5295 
II. Roimerink, • Oldeniaal » 4070 
J ter Ellen, l idem » 4590 
G J. Boezewinkel, » Brammen. » 4343 
G Boerstoel, » idem » 3947 
.1. Schut. » idem • 3944 
}. Blom <t F, Kijbors. » Apeldoorn, » 3845 

So. Destek no. 408, hot herstellen van de toe-
gangswegen naar de stations Heinoo, Raalto, 
llellondooin-Nijverdal en Wierden; ingekomen 
12 hilj., als: 
G. ,1. Qerdink & Zn.. Woolde gom. Hengeloo, 

/' 3366 
H. Meijer G.llz., Wielden, » 3300 
ll. L. Duijvoots, Ambt-Almoloo. » 3287 
I'. Heil, Zwolle, » 3276 
I. Otten, Meppol, » 3127 
I'. Janssen. Nijverdal, )> 2983 
•I. II. v. d. Ven. Arnhem, » 2945 
1'. Aberson, Steenwijk, » 2917 
A. Dloeks, Zwolle, » 2890 
•I. G. Horman, Dlosso, » 2878 
W. ,1. v. d. Haai-, Wilpn gein. Voorst, » 2777 
A. v. Straaten, Zwolle, » 2738 

4o. Destek no. 409, bet uitbreiden der water
leiding op hot station Nijmegen; ingekomen 10 
bilj., als: 

G. .1. Groot, St.-Anna en J. Knoops, 
Nijmegen, ./' 

J. Andricssons, Roermond, » 
II. It. Hendriks, Osch en A. Oeldens, 

•s-Bosch, » 
A. Willaeit, Dokstel, • 
A. Tb. Opsomer en C. F. Eijkelen, 

Nijmegen, » 
G. Wilson, s-Hage, n 

.1. Ilillen, Grave, » 
F. Colson, 's-Hage, »> 
G. II. v. d. Heijden, Arnhem, » 
T. Verhoeven, Deventer, » 

Middelburg, 23 Sept.: bet leveren 
III. . Rner-kaelielkolen, ten dienste van 
meentebestunr; ingok. 5 bilj., als: 

D. C. v. d. Harst, to Middelburg. ./ 
P C. Liidikbuijzon, » idem » 
A. Jobse, i' idem " 
G. de Hoer, » Vlissingen, « 
Gebr. Doudewijnso, i Middellairg, « 
gegund. 

Wagenlngen, 23 Sept.: hid make 
dwarskrilihen onder do gemeenten Rt 
Lienden enz., voor II. Wolft", te Am; 
ingokoinon 0 bilj., als: 
D. P. de Groot, te Giesendam, 
E. v. Harn, » Lienden, 
J. II. Iloijinck. » Pannerden. 
VV. M. Nijenes, n Arnhem, 

8000 
8545 

8349 
8300 

8188 
8157.60 
79(17 
7900 
7892 
7700 
van 875 
bet ge-

i' DL. 
0.62 
0.62 
0.59 
0.58 
().57a;,„ 

n van 8 
enen en 
terdam; 

ƒ 7200 
» 5900 
» 4990 
» 4920 

F. E. Terwindt, te Pannerden, / 4900 
G. J. Mol, » Kuilenburg, » 4722 

/u i l en , 23 Sept.: de levering van brandstollen 
voor do gemoentegebouwen, ged. '84/'85; minste 
inschr. waren: 

Voor gewone gruiskoloii. Nievold, Zotten, 
ƒ 54 per HL. 

Voor grove haardkolen dezelfde, 85 » » 
» lange turf, Thomas, Zutfen, 8.07» per 1000 

's-llugr. 24 Sopt.: lo. bot maken van een 
gebouw voor sluispersonoel to Nieliteveeht: 
ingek. 22 bilj., als: 

te 's-llage, ƒ 16,540 
» Weesp, » 10,348 
» Jutfaas, » 16.325 
I Wijk-aan-Zee, » 16.104 
» 's-llage, » 16,143 
» Gouda, » 16,130 
» Amsterdam, » 16,090 
» 's-Gravendcel, » 15.972 
» Helder, » 13.947 
» Utrecht, » 15,870 

('. Meiiers, 
W. Westen hof; 
J. v. Straten, 
C. v. Soest, 
M. L. v. Spanje, 
G. Toornvliet. 
A. II. Gi-ijpink, 
.1. Hink, 
P. Duinker. 
.1. A. v. Straten, 
t'. Krook en A. 

Oostmeijer, 
I). Barneveld, 
It. Klijnen, 
F. L. v. Veben, 
II. Vermolen, 
S. v. Soest, 
11. Meijer, 
K. Groenewegeu. 

Amsterdam, 
Vreeswijk, 
Aiosterdam, 
Haarlem. 
Weesp, 
Mijdrocbt, 
Haarlem, 
Weesp, 

15,760 
15,650 
15,480 
15.346 
15,168 
14.999 
14.985 
14.902 

http://ltil.lt


O E O P M E R K E R , 

II. A. Pauwen, 
K. Schut, 
J. H. Iloijinck, 
F. E. TVi'windt, 
G. J. Mol, 

I. Kruvswijk. tc Abkoude, I 14,966 
F. H. Joseph, • Helder, > 14,880 
D. v. d. Tas, i Charloos, » 14,800 
J. Swets Az., » Nichtevecht, » 18,992 

2o, het maken van kribben tot verbetering 
van den Goldersche-IJsel beneden Zalk; ingek. 
5 bilj., als: 

tc Westpanncrden, ƒ 5490 
* Kampen, » 5224 
» Pannerden, > 5200 
» idem • 4861 
• Kuilenburg, * 4800 

3o. het verdiepen van bet grootscheepvaart-
water over het Zuiden aan het benedeneind van 
het Scheur, met eenig rijswerk tot vorming van 
losplaats en bijbehoorende werken; ingek. 4 
bilj. als: 
A. L. v. Wijngaarden Uz., Sliedrecht, J 102.800 
M. C. de Jong P.Mz., idem » 99.450 
A. Volker Lz. idem 

en P. A. Hos, Gorichem, » 89.000 
A. G. Huvskes, Hedel, » 88.(193 

4o. hei-besteding van het wegruimen van een 
in dc Waal. onder Dreumel, aau den linker
oever, tusschen de kilometerraaien 62 en 03, 
gezonken vaartuig; ingek. 3 bilj., als 
A. Fischer, te 's Bosch, ƒ 7575 
Th. II. Thomassen, » Nijmegen, » 0545 
J. v. Hoven, » Poederooien, i 4590 

Deirtnhaven, 24 Sept.: lc perc. het proli-
leeren, bestraten cn rioleeren der Piet-Heinstraat; 
2e perc. prolileeren en bestiaton van den toe 
gangsweg: 

le perc. 2e perc. 
per M' 

/ 1.88 
1.85 
1.65 
1.85 
1.80 
1.76 

W. T. Muren, Rotterdam, / 9357 
A. H. Breijs, Kralingen, 9300 
E . S. Reijmcr, Rotterdam, 9095 
Breur, idom 7994 
T. Kleijn, Sliedrecht, 7990 
C. de Bruin, üverschie, 7989 
Ph. Verbrugge, Wad

dinksveen, 7843 
W. G.C.Hilkes, Rotterdam, 7530 
A. Looijmans, Rotterdam, 7235 
J. H. de Wit, Dordrecht, 6800 
D. Varkenvisser, Ovcrschie, 6649 
G. Tl - I I . Monk. 6681 
C. Haak, Delftshaven, 0666 
W. Varkenvisser. Ovcrschie 
en II. de Bruin, Rotterdam, 6343 

A. Kros, Haarlem, «290 
J. Kooijmans, Dordiecht. 6194 
ilcijdelaar, Rotterdam, 6637 
A. Moons, Berkel, 5460 

le perceel gegund. 
'•-Hage, 25 Sept.: het maken en stellen van 

een ijzeren zoekaap op Vlieland; ingekomen 4 
bilj.. als: 
H. Dalhuisen, te Kampen, 
L . J. Enthoven ft Co., » 's-Hage, 
Penn en Bauduin, » Dordrecht, 
D. A. Scbretlcn & Co., » Leiden, 

Gunning onzeker. 
A d . r p , 25 Sopt: lo. het leggen van een 

grintweg, van den Winsumer straatweg af tot 
aan de Halte te Adorp, onder beheer van den 

' 1 ' 117 ttf-tl . • « «»••»• 

2.00 
1.78 
1.58 
1.95 
1.57 
1.80 
2.25 

1.67 
2.00 
1.52 
1.36 
1.60 

/ 6300 
i 5998 
•J 5950 
• 5792 

opzichter W. Wolters; 'ingek. 8 bilj., als 
li . de Herder, Groningen, / 1567 

1560 
1556 
1516 
1514 
1411 
1162 
1153 

A. Pastoor, Stedum, 
O. de Leeuw Wieland, Loppcrsum 
J. Pott, Stedum, 
M. Boersema, Warfhuizcn, 
A. J. Benninga, Bedum, 
W. de Vries, Garnwei-d, 
J. Toesman, Groningen, 
gegund. 
Raming / 

2o. het leggen van een puinweg, van de Halte 
at tot aan de plaats van F. J. Nienhuis, onder 
beheer van den opzichter W. Wolters; ingek. 8 
bilj., als: 
J. Pott, Stedum, 
A. Pastoor, idem 
O. de Leeuw Wieland, Loppersum 
H. de Herder, Groningen, 
M. Boersema, Warfhuizcn, 
A. J. Benninga, Bedum, 
W . de Vries, Garnwerd, 
J. Toesman, Groningen, 
gegund. 
Raming 

'••Hage, 26 Sept.: de inrichting van u<- suu-
gebouwen en manege achter de kloosterkerk te 
's-lhige tot herstellingswerkplaats, magazijn, 
bureau van den inspecteur en opzichterswoning, 
ten behoeve van de Rijkstelegraaf: ingekomen 
17 bilj., als: 

te 's-Hage, ƒ 44,444 
idem » 44,100 
idem > 43,340 
idem • 43,250 

/' 1160 

ƒ 1912 
• 1870 
» 1820 
» 1687 
» 1612 
» 1554 
> 1643 
II 1153 

i Je 
1288 
stal 

il uii|„ ais: 
J. L. Werdes Jr., 
M. F. Wijnekers, 
W. F. P. v. d. Grijp, 
A. C. Paardekooper, 

C. Meijers, te 
M. L. v. Spanje, > 
G. Toornvliet, » 
J. Taverne, 
W. G. Mansveld, » 
KI. Il.llluil.lcl'. » 
Chr. Wijbrands & Co., i 
P. C. Gugelot, » 
L. Tromp, » 
C. M. Roozenburg, ï 
B. Rombout, i> 
M. Houtman, r> 
C. W. do Vos, » 

's-Hage, 
idem 

Gouda, 
's-Hage, 
Wassenaar, 
Gouda, 
's-Hage, 

idem 
idem 

Naaldwijk, 
's-Hage, 
idem 
idem 

/ 42,825 
> 42,793 
» 42,480 
» 42.228 
» 41,880 
> 41,488 
» 41,333 
> 40,999 
» 40,650 
> 40,150 
• 39,870 
« 39,138 
» 38,985 

B I J V O E G S E L 

D E O P M E K K E R 
van ZATERDAG 4 OCTOBER 1884. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
M a a n d a g , I I O c t . 

A n t w e r p e n , te 12 uren. door het prov. best.: het over 505 M. ver-
breeden van het kanaal te Herenthals. Raming lï. 19,200. 

A r n h e m , te l uur, door de commissie voor de getneentereiniging: 
het bouwen van eene loods aan den llominelschewog. Itestek en voor
waarden liegen aan tiet bureau, Kusebiusplcin LI, aldaar. 

H a a r l e m , te 2 uren, door dijkgraaf en heemraden van den Haar-
lemmerrneeritolder, ter secretarie in de Jansstraat: het bouwen van 
eene brugwachterswoning bij de draaibrug over tie Ringvaart van den 
Haar lemmermeerpolder, nabij de gemeente Sloten, lid. bij den hoofd
opzichter, te Haarlem en hij den betrokken [tolderopzichter. 

D i n s d a g , 7 O c t . 
Jaar*veld, te 11 uren, door dijkgraaf en hoogheemraden van den 

Lekdijk-Benedendams en van den IJseldam, in het dijkhuis: de levering 
van de noodmaterialen op den Lekdijk-Bonodcndams, voor den winter 
'84 op '85, in 5 perceelen. Inl. bij den kaïneraar van het hoogheem
raadschap te Jaarsveld. 

Amsterdam, door den architect J. W.Meijer, in het café-Panorama: 
het bouwen van een woonhuis op een terrein, gelegen aan de Plantage-
Parkluan naast no. 23. 

W a e n s d a g , « O c t . 
Z u l r e n , te 12 uren, door Joseph L. Spier: het verbouwen van zjjn 

woonhuis met winkel, magazijn enz. Inl. bij den architect J. l'i ter wijk 
Wz. (Alleen onder te Zutfen gevestigde aannemers.) 

Helft , te 12 uren, door den directeur der artillerie-stapel- en con-
structiemagazijneu: de levering van 3000 KG. geel was, ten behoeve 
van de magazijnen dier directie. 

L e l d e n , te 2 uren. door het best. der kweekschool voor zeevaart: 
het maken van een gebouw bij de kweekschool. Bestek en teekening 
liggen in café-Kigenzorg, aldaar. Aanw. 7 Oct., te 10 uren. 

M e d e m b l l k , te 3 uren, door den geneesheer-directeur van 's Rijks 
krankzinnigengesticht: de levering, in 84 en '85, van 200,000 KG. Roer-
machinekolen en 2000 KG. Roer-kachelkolen, of zooveel minder of meer 
als ged. dat tijdvak /at blijken noodig te zijn. 

M u l d e r b e r g , te 5 uren, door den architect i . M. Koning (te Muiden), 
in het Hotel Het Rechthuis: het bouwen van 2 woonhuizen met boerderij, 
te Muiderberg. Aanw. te 3 uren. 

Ouderkerk a/d. IJsel, door het best. van den polder dc Nesse: de 
afdamming van de boezemsluis, behoorende aau dien polder engelegen 
in den IJsehlijk. Inl. bij P. J. Hofman, te Guuderak. Aanw. 7 Oct.. te 
4 uren. 

I l e n d e r d a g , O w e t . 
' - s - H a g e , te 11 uren, door het ministerie van marine: liet maken 

en stellen van eene ijzeren zeekaap op Vlieland, en het afbreken en 
opruimen van eene aldaar bestaande houten kaap. Inl. bij den bouw
kundige bij den dienst van liet loodswezen, aan liet departement. (De 
kaap moet vervaardigd worden in eene Nederlandsche fabriek.) 
lleroesteding. 

A r n h e m , te 11 uren, door burg. en weth.: de levering van brand-
stoITen (steenkolen en gruis), in 2 jierceeleii, 

A m s t e r d a m , te 12 uren, door burg. en weth.: het leveren en 
stellen van de vereischte ijzerwerken met toebehooren TOOT de privaat-
inrieh tinge ii volgens liet Lien nu-stelsel, in 3 in-aanbouw-zijnde openbare 
lagere scholen der le klasse, als: een in de Nassaustraat. een in de 
Oldenbarneveldstraat, een aan de Oldenharneveldkade. Inl. bij den 
stadsarchitect, raadhuis, kamer 101. 

W e s t w a u d , te 1 uur, door het R.-K. kerkbest. der parochie II. 
Martinus, in de herberg «Halfweg": het maken van meubelen en tiet 
verrichten van eenige werken aan en in de bestaande school en liet 
Zusterhuis, aldaar. Inl. bij den bouwmeester A. C'. Dieijs, Haarlemmer-
Houttuinen 79, te Amsterdam. Aanw. 0 Oct., te 11 uren. 

V r i j d a g , i n O r t . 
T u i l , te 11 uren, door den dijksteel van het polderdistrict Tieler-

waard, in het Districtshuis: de levering van ongeveer 45 dikke vim 
Ueldei'schc-waardcii rijshout in de verschillende dorpspolders langs den 
Waalkant. inl. bij den dijksnpzichter, te Tuil. 

B r a k e l , te 11 uren, door den dijkstoel van Bom me Ier waard-lie neden-
den-Meidijk, op het gemeentehuis: de levering van 18 dikke vim Gel-
dersctie rijs met de noodige latten en paten, in perceelen en iu ma? sa. 

L e e u w a r d e n , te 12 uren, in liet gemeentehuis van Loenwardera-
deel: lo. het maken van geheid nieuwe landhoofden met vleugels, 
leuningen enz. aan de Tjaarderbrug ouder Wirduin; 2o. het uitvoeren 
van dive [-se werken aan de brug bij de Huurt, te Wirdum. lid. bij den 
gemeentearchitect L. B. Wesselius, te Huizum. Aanw. 6 Oct., te 
11 uren. 

L u i k , te 12 uren, door het prov. best.: het verhouwen van een 
kaaimuur, aldaar, met aanleg van riolen. Raming ft, 46K,(12.i. 

L a a g s s e r e n , te l uur, namens curatoren van Hettiesda, aan liet 
Hotel: liet bouwen van een vleugel aan het badhuis, p. in. eene opper
vlak te van 400 M 1 , met de levering der mateialcn. Inl. hij den 
architect Brink Even, te Kllekum, bij wien de biljetten TOOT 11 uren 
te bezorgen. 

Z a t e r d a g , 1 1 O e i . 

M a s t e n b r e e k , te 10 uren, bij G. Kragt: het afbreken en herbou
wen van het boerenwoonhnis te Klaarst, voor M. Baron van Haersolte 
van Haorst. Aanw. 8 Oct., te 11 uren. 

Uorki im. te 12 uren, door burg. en weth.: het maken en leveren 
van 2 binnenzeesluisdeuren. Inl. hij den gemeentearehitect .1. Bogtstra. 

N t e e g (hij Arnhem), te 1 uur, door den architect Brink Evers, 
namens G. Hupkes Lz., in het Hotel Het Wapen van Athlone: liet ge
deeltelijk amoveeren van een woonhuis, en het opbouwen van een 
hoerenhuis, met de levering der materialen. Bilj. inzenden bij genoemden 
architect, te Kllekum. 

H a a n d a g , I S O e t . 
A m e r s f a a r t , te 11 uren, door burg. en weth.: de levering van 

ongeveer 800 HL. goede, vette, grove Roer-kachelkolen, naar gelang van 
de behoefte. 

L e l d e n , te 12 uren, in het heerenlogement Den Burcht: liet ont
ruimen der ruïnen en vertier afbreken der gebouwen op het terrein 
aan den Vestwal, nabij de voormalige Marepoort, en het maken van 
een branderij fabriekgebouw van steen- en ijzerconstructie. Inl. bij den 
architect W. F. van der Heijden, Doezastraat 43, aldaar. Aanw. 8 Oct., 
te 10 uren. 

K e e v e r d e n , te 12 uren. door directeuren der Stieltjes-kanaalmaat
schappij, bij E . Dekking: Bestek uo. 9, het maken van velschillende 
kleine werken. Inl. bij den ingenieur der maatschappij, te Dalen. 
Raming ƒ 1000. 

' s - H a g e , te 1 uur. door burg. en weth.: de levering van brandstoffen 
voor de bureau's der gemeenteadministratie, van 15 Oct. '84—14 
Oct. '85. 

B u d e l , te 2 uren, door liet gemeentebest.: het maken der aardebaan 
en bestrating met grèskeien 6e soort van den toegangsweg naar het 
station van den spoorweg Antwerpen—Glad bach onder die gemeente, 
ter lengte van ongeveer 2100 M. Aanw. te 9 uren. 

W a e n s d a g , 1 5 O r t . 
' s - H a g e , te 11 uren, door liet ministerie van waterstaat enz.: lo. 

de uitvoering van baggerwerk tot onderhoud van het vaarwater in de 
Koningshaven te Botterdam, tusschen de kilometerraaien 141 en 143. 
lui. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, bij den ingenieur 
Leemans, te Rotterdam en bij den opzichter Verzijl, te Rotterdam. 
Aanw. 8 Oct., te 2 uren; 2o. het verrichten van herstellingen en ver
nieuwingen aau de werken van den Baardwijkschen overlaat, met de 
Rijkssluis in de oostelijke vaartkade van Waalwijk, behoorende tot de 
werken van de Maas, met het onderhoud dier werken van 1 Jan.—31 
Dec. '85, benevens voor liet zoonoodig leggen in '85 der zomersluiting 
in genoemden overlaat. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen. te 
's-Hage, bij den ingenieur Van llooll', te Vucht en bij den opzichter Van 
der Kallen, te Geertruidenberg. Aanw. 8 Oct. Raming ƒ 3440; 'Ao het 
verrichten van eenige werken tot norma liseer in g van de Waal onder 
Gameren, tusschen de kilometerraaien 79 en bl. Inl. hij den hoofd
ingenieur Van der Toorn, te 's-Hage en bij den ingenieur Stieneker, te 
Nijmegen. Aanw. 8 Oct. Raming /' 19,700. 

Twellaa, te 11 uren, ten raadhuize: de levering van p. m. 350 HL. 
steenkolen, ten dienste der scholen en van het gemeentehuis iu de 
gemeente Voorst, 

A s s e n d e l r t , te 12 uren, door burg. en weth.: tiet verbeteren van 
de school aan de Kerkbuurt. Inl. bij den architect T. C. van derSterr, 
te Hoorn. Aanw. 10 Oct., te 11 uren. 

Ü a n d e r d a g . 1 H O c t . 

A m s t e r d a m , te 12 uren, in het bureau van sRijks centraal-
magazijn van militaire kleeding, uitrusting enz.: de levering van kleeding, 
uitrusting en gedrukte stukken, ten dienste der korpsen van het leger. 

K a m p e n , te 12 uren. door de h<H>liladiniuistratic van het instructie-
bataljon, op het bureau van den commandeerenden officier: delevering, 
ged. '85, van de bij tiet korps benoodigde voorworpen van kleeding en 
uitrusting. 

stratum, te 3 uren, door den architect Leonard A. Springer: het 
grondwerk voor den aanleg van een park, voor rekening van B. II. A. 
Sinkel, aldaar. Aanw. te 1 uur. 

V r i j d a g , 17 O c t . 
/ .nolle, te 12 uren, aan liet gebouw van tiet prov."best.: voor het 

kanaal Almeloo—Nordhorn, Bestek no. 1, circa !•ƒ« millioen M s aarde
werk, 5 sluizen. 16 bruggen, duikers enz. Inl. bij den hoofdingenieur 
L. A. lïeuveiis. te Zwolle en den ingenieur II. Hendriks, te Almeloo. 
Raming ƒ 834,000. 

O h d a m , te 12 uren, door het gemeentebest.: het vergrooten en ver
beteren van de SCIUMII te Spierdijk. Inl. bij den architect T. (.'. van der 
Sterr, te Hoorn. Aanw. 13 Oct.. te 11 uren. 

. M a a n d a g , X O O c t . 
A m s t e r d a m , te 1 uur, door het ministerie van koloniën, in het 

gebouw Tot Nul van 't Algemeen: de levering van verschillende henoo-
digdlieden, in 59 perceelen. O. a.: draadnagels, hang- en sluitwerk, 
houtsehroeveu, divers ijzer, gegoten-ijzeren kolommen, neuten enz., 
gegoten-ij/eren buizen, gegalvaniseerd-ijzeren emmers, diverse gereed
schappen, enz. enz. 

I l l n s d a g , X I O c t . 

A s s e u , te 2 uren. door het ministerie van waterstaat enz, aati het 
gebouw van liet prov. best.: het vernieuwen van de brug over de 
Nijeieoiischogrift, iu den Rijksweg van Meppel naar Assen, behoorende 
tot de wegen in Drente. Inl. bij den ingenieur Jolles, te Assen. Aanw. 
14 Oct., te 1 uur. Raming ƒ3800 . 
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D o n d e r d a g , 2 3 O c t . 
B e r a e l e , te 10 uren, door liet best. der waterkeering van het cala-

miteuse waterschap Ellewoudsdijk en den calamiteusen Borselepolder, 
in dc directiekamer: de vernieuwing van rijswerk aan de waterkeering 
van den Borselepolder. Aanw. 17 cn 20 Oct., van 10—12 uren, samen
komst bij genoemde directiekeet. 

; V r i j d a g . ' . 2 4 O c t . | 

M i d d e l b u r g , te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz, aan 
het gebouw van het prov. best.: lo. liet driejarig onderhoud van de 
aanleg- cn losplaats voor visschers iu den Brakman bij de Isabellasluis, 
behoorende tot de havenwerken in Zeeland. Inl. bij den hoofdingenieur 
in het 11e district, te Middelbars en bij den ingenieur, te Neuzen. 
Aanw. 16 en 18 Oct. Raming ƒ 640 nar jaar; 2o. het op-diepte-hoiidcn 
van de buitenhaven van bet kanaal door Walcheren te Veere en van 
de geul in den oever voor die haven. Aanw. 16 en 18 Oct. Raming 
ƒ 115.000. lnl. bij dc ingenieurs bovengenoemd. 

A m s t e r d a m , te 11 uren. door de directie der marine, aan 'sRijks 
werf: de levering van 120,000 KG. Noordscliejhennep, in 12 kavelingen, 
elk van 10,000 KG. j e , 

V r l h t a g , : i l l o . « . 
M i d d e l b u r g , te 10 uren, door bet ministerie van waters! enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: lo. het driejarig onderhoud ('85, '86 
cn '8?) van het kanaal van Sluis naar Brugge (Nederlandsch gedeelte), 
lnl. bij den hoofdingenieur in het 11c district, te Middelburg en bij den 
ingenieur, te Vlissingen. Aanw. 83 en 25 Oct. Raming ƒ 1275; 2o. het 
driejarig onderhoud van de Riikswaterleidingen bewesten cn beoosten 
het kanaal van Neuzen, in Zeeland, lnl. bij den hoofdingenieur in het 
11c district, te Middelburg cn bij den ingenieur, te Neuzen. Aanw. 23 
en 25 Oct. Raming ƒ 6400 par jaar; 3o. het opdieptc-houden van het 
kanaal door Walcheren tc Vlissingen, op de wijze die den aannemer 
geraden zal voorkomen. Inl. bij den hoofdingenieur in het 11c district, 
te Middelburg en bij den ingenieur, te Vlissingen. Aanw. 23 en 25 
Oct. Raming ƒ 236,000. 

V r i j d a g , 7 N O T . 

M i d d e l b u r g , te 10 uren, door bet ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het provinciaal best.: het onderhoud en de verbete
ring van de havenwerken te Breskens, ged. '85. lnl. bij den hoofd-
iugenieur in het 11e district, tc Middelburg en bij den ingenienr, te 
Vlissingen. Aanw. 30 Oct. en 1 Nov. Raming f 6200. 

V r i j d a g , 2 8 N o v . 

' a - H o g e , te 1 uur, dooi" het ministerie van waterstaat enz: de 
aankoop van de buiten-dienst-gestelde telegraafbladen en andere be
scheiden van de Rijkstelegraaf, ged. '85, '86 en '87, met verplichting 
voor den kooner tot onleesbaarmaking dier bescheiden. Inl. bij den 
inspecteur, belast met het rckenplichtig beheer van de Rijkstelegraaf, 
te 's-Hage. 

A F L O O P 
V A N 

A A N B E S T E D I N G E N . 
r . imtien. 25 Sept.: eene belangrijke vertim

mering en bijbouw aan het perceel, genommerd 
C 120, aldaar, met bijlevering van materialen, 
onder beheer van den architect E. Kliphuis; 
ingekomen 5 bilj., als: 
K. Worst, te Meppel, ƒ 3333 
J. Bok, » Stadskanaal, » 3100 
P. v. d. Berg, » idem a 3030 
P. Luitjes, a idem a 3000 
H. Groenier, a idem • 2900 
gegund. 

M e p p e l , 25 Sept.: het bouwen van een buis 
voor mej I lui i genius, op het Zuideinde; ingek. 
4 bilj., als: 
J. Withaar, te Meppel, / 10,550 
J. Withaar Jz., » idem a 10,280 
J. Otten, > idem a 9,345 
K. Otten, * idem » 9,162 

s t e e n b e r g e n . 26 Sept.: het bouwen eener 
nieuwe school met onderwijzerswoning te Kruis
land; ingek. 15 bilj., als: 
Adr. v. Bers. Steenbergen, ƒ 21,200 
Hubs. Commissaris, Ilinteloord, » 21,100 
J. J. v. Tichelen, idem > 21,000 
Ad. Hermans, Steenbergen, a 21,000 
Jobs. v. Rijt c. s., Oosterwijk, a 20.900 
H. Hoppennrouwers, Steenbergen, a 20,499 
S. den Hunter. idem a 20,400 
W. II. Segboer, Fijnaard, a 20,000 
Ad. Oosters. Willemstad, a 19,987 
Corn. Lodder Rz., idem a 19,888 
A. Annóe, Rosendaal, a 19,563 
P. Hoppenbrouwers, Steenbergen, a 18,300 
J. v. Loon, Rosendaal, a 17,990 
P. Stevens, idem » 17,949 
C. Raats Az., Steenbergen, a 17,697.89 

Onder nadere goedkeuring van den Raad, 
gegund. 

H e l d e r , 26 Sept.: het maken van een gebouw 
tot verpleging van lijders aan besmettelijke 
ziekten en een brandspiiithuis, aldaar; ingek. 
18 bilj., als: 
N. Brugman, te Amsterdam, f 4900 
J. Th. Moorman, a Helder, » 4859 
S. Krijnen, a idem » 4762 
O. de Vries. a idem a 4510 
W. de Jong, a idem a 4400 
A. Korft", a idem a 4380 
II. I Voters, a idem a 4280 
F. II. Joseph, a idem a 4196 
G. Moorman, a idem n 4195 
P. Duinker, a idem a 4133 
J. Duinker, a idem » 4100 
Gebr. Klein, a idem » 4098 
P. Spruit, a idem » 4096 
P. Steijaart, a idem a 4000 
De Waard & Wijker, a idem a 3919 
J. F. Philips, a idem a 3855 
I'. Zaatman, a idem a 3840 
J. Korll', a idem » 3790 

's-llagc, 26 Sept.: het herstellen en verbeteren 
van Rijkstelegraatlijncn in de afdeeling Gronin
gen; ingek. 7 bilj., als: 
1). Suwijn, te Leeuwarden, ƒ 855 
G. P. v. Erp, a Groningen, a 834 
J. G. Hofman. a Blesse, a 749.85 
F. Aberson, a Steenwijk, a 723 
B. Bos, a Smilde, a 719 
J. Klcinmeijer, a Avereest, a 689 
R. C. Kamminga. a Veendam, a 675 

Amsterdam, 27 Sept.: het bouwen van een 
pakhuis met bovenwoningen aan de 2eSpaarn-
dammerstraat, voor J. Nagel; ingekomen 11 
bilj., als: 

Boon, ƒ 12,977 
Haandriksman, a 12,042 
Timmer, » 11,988 
Paans, a 11,500 
J. P. Rieken, a 10,199 
F. Rijke. a 10,050 
Stuivenberg, » 9,999 
Traanberg, > 9,999 
J. Giebels, a 9,990 
Kampman cn Harderwijk, a 9,670 
Brand cn Hnfker, a 9,665 

Balk, 27 Sept.: de levering van 300 privé-
tonnen en bet in-orde-brengen van het terrein 
voor de mcstverzameling, aldaar; voor de tonnen 
ingekomen 3 bilj., als: 
Joh. Steenstra, te Jutrijp, 150 st. ƒ 435 
P. Torenstra, a Dokkum, 100 » a 284 
G. Steenstra, a Jutrijp, 60 a a 160 

Voor de mestverzamclingplaats 1 biljet, van 
T. Itandstra, te Balk, voor f 309. 

H a a r l e m , 27 Sept.: het bouwen van twee 
villa's aan den Zijlweg, aldaar, onder beheer van 
«en architect S. Roog; ingek. 18 bilj., als: 

to Maarlom, / 66.000 
• idem » 66,000 

idem » 65,000 
idem » 64,000 

• Delft, i. 61.53" 
» Overveen, i 60.345 
i Haarlem. o 59,395 

.» idem » 50,000 
1 idem » 58,100 
• idem I 56,800 

idem • 65,400 
idem » 55,100 
idem • 48,825 

J. B. Lasschuit, 
S. B. Perra, 
J. S. v. Velthuijzen, 
,1. Visscher, 
G. P. v. Heek. 
S. R. Rijnierse, 
D. A. lïraakenburg, 
Verhagen en Van 't VV( 
G. P. J. Beccari, 
J. A . Raasveldt. 
11. v. Es, 
H. Hagen. 
II. Meijer, 
gegund. 

A s s e n . 29 Sept.: lo. eenige timmer- cn met
selwerken aan het gouvernementsgebouw, onder 
beheer van den RijksbouwkundigoOtterloo: ingek. 
4 bilj., als: 

J. Lamberts, f 2290 
D. B Wiering, . 2272 
D. Neisingh, » 2200 
II. de Vries, » 2063 

2o. het stukadoorwerk; ingek. 3 bilj, als: 
H. Weertman, / 256 
H. F. Engelhart, » 209 
J. H. Engelhart, » 209 

Utrecht, 29 Sept.: het doortrekken der lijn 
Doorn—Auierongen van de Ooster-stoomtraui-
maatscbappij tot aan de steenfabriek van Gebr. 
Van Klinkenberg, benevens het maken van eene 
Ins-en-ladiiigplaats aan de lijn; ingekomen 8 
bilj.. als: 

te Oosterbeek, / 14,980 
a Papendrecht, » 14.360 
» Amersfoort. 

N. J. Versteeg, 
A. dc Borst, 
J . v. d. Bergb, 
J. Visser, 
L. Brand Dl., 
T. Volker, 
H. Wienhoven, 
gegund. 

Amsterdam. 29 Sept.: lo. het bouwen van 
eene openbare lagere school der 3e klasse voor 
jongens in de Da-Costastraat bij de Kinkerstraat; 
ingek. 21 bilj., als: 

13,970 
a Papendrecht, • 12,943 
a Giesendam. » 11,124 
a Dordrecht, » 11,100 
» Schiedam, » 10,900 

L. Kroonen, 
D. Zuiderhoek, 
G. Woud, 
V. d. Lippe, 
Reynicrse, 
Peters cn Roelofzen, 
G. Boon, 
R. Repko, 
W. Leibbrandt, 
J. F. Prentzler, 
P. A. Warners, 
P. Brugman, 
Cruyll' tt Schouten, 
B. de Bruvn, 
W. Voskuyl, 
A. 11. Grijpink, 
II. W. A. Paans, 
A. Paans, 
Knipper en Vree, 
J. J . Vontijn, 
H. C. Dorl'as, 

/ 46.900 
• 46,500 
• 45,564 
» 45.490 
a 44,990 
a 44.950 
a 43,815 
» 43,570 
> 43,330 
» 41,850 
a 41,500 
a 41,300 
» 40.880 
a 39.925 
a 39,892 
a 39,800 
a 39,500 
a 39,200 
a 39,185 
a 38,260 

37,686 
2o. bet bouwen van een openbare lagere school 

der 3e klasse voor meisjes aan de Nassaukade 
bij dc Kiukcrstraat; ingek. 16 bilj., als 

L. Kroonen, 
G. Woud, 
G. Hoon, 
D. Zuiderhoek, 
Reyniei"se, 
P. Brugman, 
Poters on Roclofzen. 
J. F. Prentzler, 
W. Leibbrandt, 
F. Luyten, 
H. C. Dorlas, 
A. Paans, 
W. Voskuyl, 
Cruijlf en Schouten, 
J. J. Vontijn, 
G. Verwei], 

> 49.100 
a 47.774 
a 47,677 
a 47.125 
a 46,990 
,i 45,500 
a 45.200 
a 44,350 
a 43.634 
a 43,589 
a 43,247 
» 41,999 
» 41,892 
a 41,880 
a 40,650 
a 39,535 

A m s t e r d a m , 29 Sept.: het bouwen van een 
woonhuis in dc Anna-Vondelstraat, onder beheer 
van den architect G. W. Vixseboxse; ingekomen 
22 bilj., als: 
J. F. Premier, te Amsterdam, / 13.300 
H. Rietsnijder & Zn., a idem a 13,125 
J. P. Rieken, a idem a 13,090 
J. J. Bos, a idem a 12,997 
V. Slingei landt & Zn., a idem a 12,995 
J. A. Huij. » idem a 12,930 
Peeters en'Roelofsen, a idem a 12,850 
J. Stam. » idem a 12,840 
E. H. Helle en C. 

Kiisters, a idem a 12,500 
H. C. Warnink en J. 

II. E. Si.ikm.ms. a idem a 12,490 
ID. Verbeek & Zn., a idem » 12,400 

D. H. Zeevat, 
B. Krijnen, 
Kampman en Van 

Harderwijk, 
Traanberg en Schuile-

man. 
J. G. dc Haart Jr., 
J. v. Berne, 
K. J. B. v. Damme, 
J. II. Hartgerink en 

W. Boom, 
N. Ooms. 
F. Luijtcn, 
\V. C. Beeremans, 
gegund. 
Raming J 

Winnnielx. 29 Sept.: de verbouw v 
schoollokaal to Wommels; ingek. 6 bilj, 

tc Amsterdam, 
a idem 

idem 

idem 
idem 
idem 
idem 

idem 
idem 
idem 
idem 

' 12,399 
12,190 

a 12.094 

12.065 
11.993 
11,777 
11,555 

11,463 
11,272 
10,989 
10.800 

11,600 
an het 
als: 
183.70 
180 
178 
178 
177 
176 

II. B. v. d. Valk, te Kubaard, 
IJ. IJdema, a Hijdaard, 
P. R. Jongema, a Oosterend, 
I'. T. Wijma, a Wommols, 
I. 1. Timinenga, a Oosterend, 
F. R. Fecnstra, a Bolsward. 
gegund. 

K n . r h e d é . 30 Sept.: het bouwen van zes 
woonhuizen aan den weg naar bet Volkspark, 
onder beheer van den architect J Moll. 

Opleveringstijd: 
20 April 20 Juli 20 Oct. 

1885. 1885. 1885. 
D. L. Hoogkamp, 

Follega, / 42,900 
A. J. Mensink, Deventer, / 40,900 
A. Sieverink, Groenloo, 41,690 / 39.690 39,190 
J. Ilesselink en Groe-

nink. Meppel, 39,790 88.000 
G. W. Weegeroer, 

Enschedé, 88,725 37.725 37,000 
J. C. Carmiggelt. 

Brummen, 86,990 34,660 33,600 
II. Timmer, Meppel, 33,920 32,775 
M. 0. Lenssen, Neede, 37.244 36,744 
Corn. Schiere, Boorn-

borgum, 37,785 
II. Mouw Mz., Apeldoorn, 37.987 36,987 
D. Landstra. Sneek, 86,000 
K. Worst, Meppel, 35,900 33,300 31.768 

B e l l e n , 30 Sept.: het bouwen eep.er kerk 
met de levering der bcnoodigde materialen, 
onder beheer van den architect G. Stel; ingek. 
7 bilj.. als: 
G. Mos. te Beilen. J 1592 
II. N. Lunsing, a Westerbork, a 1630 
II. Nijenhiiis, a lloogevcen, a 1520 
H. Winters en 

Diebhnan, « Assen, a 1509 
II. Timmer, a Westerbork, a 1477 
A. Padding, a Beilen, a 1419.75 
D. Neisingli, 9 Assen, a 1410 
Raming a 1575 

A m s t e r d a m , 30 Sept.: voor dc levering van 
verschillende benoodigdheden aan het de|iarte-
ment van Koloniën waren minste inschr.: 
1850 st. verba i ui katoen. Gebr. Scholten & Co., 

Almeloo. / 5936.50 
6600 inr. oogjesgoed, Ter Weeine & Zn., 

Neede, a 2466.75 
1100 st. gebl. katoen. H. Willink & Co., 

Winterswijk, a 4686.— 
1070 idem idem, dezelfden, a 4558.20 
1100 idem idem, dezelfden, a 4686.— 
1100 idem idem, dezelfden, a 4686.— 
1168 idem idem, dezelfden. a 4975.68 
600 st. brugsbont. J. Willink en 

Paschon, Winterswijk, a 5694.— 
601 id. id., dezelfden, a 5853.74 
545 id. id., dezelfden, » 5444.55 
600 id. id., dezelfden, a 6294.— 

9000 sarongs, W. G. I. Ramaer & Co., 
Helmond, B 5103.— 

9000 id., dezelfden, a 5283.— 
9000 id., Prinzen en Van Glabbeck, id., » 5107.50 
9200 id.. W. G. I. Ramaer & Co., id., a 5584 40 
11000 id., dezelfden, a 7562.50 
8000 id., Prinzen en Van Glabbeek, id., a 6706.67 
5000 spreien, Arntzcnius Jannink & 

Co., Goor, a 6895.— 
5000 id., dezelfden, a 6395.— 
5000 id., A. .laimink & Co., Enschedé, a 5300.— 
6000 id., dezelfden, a 6402.— 
1557 M. gestreept katoen voor spreien, 

J. Willink en Paschen, Wintersw., a 420.89 
2300 M. blauwe baai, Tb. de Beer (na 

loting tegen E. Lombarts &Zn.), 
Tilburg, a 5727.— 

3500 M. grijs keperlakcn, G. Bogaers 
ft Zn., Tilburg. .18476.— 

3500 id. id., Van Dooren en Dams, id., al3475.— 
8500 id. id., G. Bogaers ft Zn.. id„ a 13475.— 
3500 id. id., Van Doorenen Dams, id., .13615.— 
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0450.24 
4,101.50 

c 6870.— 
• 7504.— 
i 5835.— 
i 6208.80 

975.— 
040.— 

840.— 

6961.60 

14 

li. C. 

8500 id, id., Gebr. Diepen, id., ƒ13440.— 
3500 id. id., Van Dooien en Dams, id., »18475.— 

divers laken, Th. de Beer, id., » 7943.37 
29890 M. zwart katoen, Ankersmit & 

Co., Deventer, 
divers blauw katoen, dezelfden, 

1600 st. hl. keper kat, Gebr. Scholten 
& Co., Almeloo,! 

1600 id. id., dezelfden, 
1600 id. id., dezelfden, 
1560 id. id., dezelfden, 
1600 id. ongebleekt katoen, dezelfden, » 4005.— 
1638 id. id., dezelfden, » 4782.96 

divers id. id., dezelfden, » 4710.29 
846 st. blank linnen, Vissers en 

Evcken, Geldrop, » 6124.20 
100 paardendekens, J. Schcltema Jz., 

Leiden, 
400 wollen dekens, Jan Zuurdeeg, id., 
500 molton » Spanjaard & Co., 

Utrecht, 
1620 ransels van zeildoek, D. P. de 

Booy, 's-Bosch, 
gespen, knoopen en knoopvormen, De 

Boer en Van der Schuijt, 
Amsterdam, » H U B 

Heogezand, 30 Sept.: het aanleggen van een 
grintweg door het dorp Westenbroek, lang, -
aftrok der tilbatten, 2996 M.; ingekomen 
bilj., als 
J . 1. Toesman, B. F. Toesman eu 

Toesman, Groningen, 
R. v. Dclden Sz., Windeweer en E. 

Everts, Wildervank, 
A. Pastoor, Stedum en W. Rotschiller, 

Stedum, 
F. Wieland, Loppersum en O. de Leeuw 

Wieland, idem, 
A. J. Benniriga en J. Benninga, Bedum, 
1. E . Wolrich en H. Wolrich, 

Hoogezand, 
Joh. Bakker, H. H. Meersma en D. II. 

Meersma, Kollum, 
J. Pott en M. Doornbos, Stedum, 
H. de Herder en Th. Croon, Groningen, 
B. II. Harkema Bz. en S. de Witt, 

Groningen, 
W. Bos en P. II. Dopheide, idem 
J. Veldkamp en .1. Klippus, Bedum, 
S. de Witt en J. N. Kruizenga, Groningen 
K. Lentz. Ruischerbrug en K. J. 

Emmelkamp, Middelbert, 
Raming / 10,083.12 

St.-Annaparothie, 1 Oct.: lo. het voorzien 
in de straatverlichting der gemeente HetBildt: 
te St.-Jacobaparochie. S. Wijma, aid., ƒ 69.S0 

» St.-Annaparochie, J. Dijkstra, » » 85.35 
» L.-Vrouwonpar., J. Boei-sma, » » 58.50 
> Oudehiltzijl, M. Liehesma. » » 59 — 
2o. de levering van de olie voor de school-

verlichting voor de 7 scholen in de gemeente; 
gegund aan J. Schat, te St.-Annaparochie, voor 
/' 55 

/ . u t l e n , 1 Oct.: het verfwerk aan het huis 
van Mr. D. Engelberts, in de Pelikaanstraat; 
ingek. 13 bilj., als 

T. Aberson, Steenwijk en J. Otten. 
Meppel, 
Belt, Ambt-V'ollcnhove, 

J. Driegen, Vollenbove, » 11,460 
II- Timmer. Meppel, » 11,400 
VV. H. Nijencs, Arnhem, I 11,300 
C. F. Seiidel, Vollenbove, » 11.040 
j . \V. v. d. Haar, Genemuiden, I 10,500 

Lelden, 1 Oct.: het bouwen van oen heeren
huis, onder beheer van den architect VV. C. 
Mulder ; ingek. 8 bilj., als: 

/• 12,720 

10,789 

10,712 

10,695 
10,634 

I 10,614 

I 10,386 
» 10,22: 

, » 9,777 

9,760 
9,658 
9.634 
9,586 

9,578 

' • • B o s c h , .1 Oct.: de voortzetting der ver-
ƒ 11,820 j hooging van den Riiks-grootenweg der 2e klasse 
,. 11.833 . . . ' " 

C. Alkemade, 
N. Rink Jr., 
A. Verhoog Jr., 
H. Filip(io Hz., 
Boumcestcr en 

Planjer, 
J. Shag, 
P. Gestman, 
Christiaanse en Zekveld, 

A m s t e r d a m , 1 Oct.: 

no. 4, van 's-Bosch naar de rivier de Maas in 
dc richting naar Utrecht volgens Bestek no. 
179, dienst 1884; ingek. 14 bilj., als: 

te Goriehem. 

te Noordwijk, ƒ 8600 
» Leiden, » 8295 
» idem, » 7970 
• idem, I 7890 

» idem, • 7693 
» idem, » 7635 
» idem, » 7600 
» idem, » 7352 

het leveren en stellen 
van de vcreisclite ijzerwerken met toebehooren 
voor de privaatinrichtingen volgens het Liernur-
stelsel in drie in-aanbouw-zijnde openbare scho
len der le klasse, in één perceel; ingekomen 
2 bilj., als: 

P. Klep, f 3042.61 
F. Rincker, » 2828.— 

Honnnikrndam. 1 Oct.: het maken van 
eene begraafplaats, met grafkelders, lijkenhuis, 
poort met ijzeren hekken, voor de R.-K. ge
meente te >tnnnikendutii, onder beheer van den 
architect H. P. van den Aardweg; ingekomen 
9 hilj.. als: 
P. J. Neijzen, te Monnikendam, ƒ 8484 
W. II. Struis, B Amsterdam, » 8060 
J. Poot, » idem » 8016 
Jb. de Vries, » Purmerend, » 7989 
C. Blankevoort, » Monnikendam, • 7889 
P. Nieuwstad, » Punnerend, > 7699 
G. P. B. Schermer, B Uitgeest, » 7510 
Jac. Langenhorst, » Harlingen, » 7137 
F. II. Joseph, » Helder, I 5900 

Het werk is nog niet gegund. 
Raming / 7696 

Hengeloo (O.), 1 Oct.: het vergrooten van 
de school en een te bouwen onderwijzerswoning 
tc Woolde: school woning massa 
Sehreuder en Barneveld, 

Almeloo. / 5888 
L. P. Groothuis, Hengeloo, ƒ2650 ƒ2796 5400 
A. J. Wilmink, idem 5328 
Boonk, idem 5200 
Scholten, Stad-Delden, 2419 2724 5143 
J. Brummelhuis, Hengeloo, 5050 
W. v. Leeuwen, idem 4960 
P, Nijhuis, Delden, 4092 

Gegund aan W. van Leeuwen. 
A r n h e m , 2 Oct.: het maken van trottoirs 

met bijkomende werkzaamheden, het ophoogen 
van een gedeelte aan de Oude Kraan en liet 
maken van een cementen riool in de Spijker-
straat; ingek. 12 bilj., als 

G. de Hoog, 
H. J. Dekkers, 
F. Verbruggen, 
L. Mol, 
F. Vissers, 
.1. v. Lith, 
G. J. Groot, 
P.H.dcBekker, 
A. Geldens, 
P. W. v. Hattum, » Tuil, 
J. M. Gruijters, » Orten, 
P. H. Creemers, » Maasbracht, 
L. v. Dijk, » Empel, 
M. v. tlouwe-

lingen, » Sliedrecht, 

Baardwijk, 
» Waddinksveen, 
i. Hedel, 
» St.-Michielsgestel, 
» Empel, 
» St.-Anna bij Nijmegen 
» Empel, 

"s-Bosch, 

ƒ 6527 
» 5368 
> 5360 
» 5187 
» 5038 
» 4970 
» 4900 
» 4900 
» 4893 
» 4885 
0 4850 
1 4768 
I 4390 

I 4160 

Gebr. Wildenberg, 
II. Ilarink, 
L. S. Goldstein, 
H. J. Brink, 
G. S. Douwcs, 
H. R. Evers, 
H. W. ter Hogt, 
D. J. v. Dieren, 
H. v. Bosheide Jr.. 
G. Kelliolt, 
P. Hamer, 
Ezerman ft Zn., 
A. L. Zevenboom, 

Zwolle, 1 Oct 

te Lochem, 
» Zutfen, 
» Meppel, 
B Vorden, 
» Zutfen, 
I idem 
• idern 
» idem 
» idem 
I idem 
» idem 
3 idem 
B idem 

/ 445 
» 346 
» 299.60 
B 298.89 
• 269 
B 267 
B 265 
> 259 
B 249 
J 245 
> 210 
» 198 
B 196 

het schoonmaken van het 
kleine Aa-riool; ingekomen 4 bilj., als: 
M E. v. Dijk en H. Ban, te Zwolle. ƒ 3347 
A. v. Straten, » klem » 2453 
G. Schutte, > idem I 227! 
J. Eenkhoorn, B Genemuiden,» 449 

Gegund aan G. Schutte. 
2o. het leggen van een dijk langs het Kleine 

grachtje; ingekomen 3 hilj., als: 
. Schutte, te Zwolle, ƒ 6190 

D. Bruins, » idem » 604» 
A. blocks, » idem > 5800 
gegund. 

Zwartsluis, 1 Oct.: de voorziening van den 
dijk tusschen Hasselt cn Zwartsluis tegen het 
winterseizoen, onder beheer van dc ingenie 
J. van Hasselt en De Koning, te Nijmegen; 
ingek. 11 hilj., als: 
P. 11.11, Zwolle, / 13,418 
Joh. Weenen, Hasselt, » 12,900 
A. Ilckendam, Genemuiden, » 12,522 
C. A. v. d. Plas, llardinksveld, » 12,300 

Joh. v. Toil, 
Gebr. v. Daalen, 
B. Bolder, 
W. M. Nijenes, 

Weising, J. P. 
11. v. d. Sand, 
G. 11. A. Eibers, 
J. W. Janssen, 
M. P. Vale, 
W. de Haan, 
G. H. v. d. Heijden, 
J. H. v. d. Vi 

De gunning 
D e v e n t e r 

te Arnhem, ƒ 19.300 
idem » 19,060 
idem I 18,350 
idem B 18,317 
idem > 16,981 
idem • 16,480 
idem » 16,000 
idem » 15,800 
idem • 15,600 
idem » 15,555 
idem • 15,080 
idem » 15.050 

is in beraad gehouden. 
2 Oct.: het doen van voorzieningen 

iu het Militair Hospitaal te Deventer, onder liet 
beheer der genie; ingek. 3 hilj., als: 

te Deventer, f 1310 
B idem A 1267 
B idem B 1240 

: het verbeteren van de 
, onder liet beheer der 
ingek. 8 bilj., al: 

E. v. d. Woerd Jz., 
A. Feherwee, 
G. Beltman, 

D o r d r e c h t , 2 Oct. 
positie Ooltgensplaat 
genie te Willemstad; 
M. A. J. Taverne, te 's-Hage, ƒ141,700 
C. Hoogendoorn Kz., • Giescndam, 1 129.600 
J. M. Gruijters, • 's-Boscli, » 128,500 
A. de Neef, » Brielle, 1 126,400 
J. .1. van Shiisilam, » Dordrecht, B 125,380 
A. van der MeijdenAz., • llardinksveld, « 124,280 
W. van I uwen, » llellovoetsluis, • 123,909 
M. L. Vecnenbos, B Brielle, » 123,779 

U t r e c h t , 3 Oct.: liet hardmaken van het 
terrein ten oosten van de infantcriekazerne op 
het terrein Damlust, te Utrecht; ingekomen 5 
hilj., als: 
P. Verbruggen, Waddinksveen, ƒ 1827 
J. v. Harpen, Wijk-bij-Duurstede, » 1446 
C, Krachten, Utrecht, » 1443 
W. A. G. Jansen, idem » 1440 
C. Fiuonholl. Wijk-bij-Duui-stode, » 1392 

B I J V O E G S E L 

D E O P M E R K E R 
van ZATERDAG 11 OCTOBER 1884. 

A A N K O N D I G I N G E N 
V A X 

A ANBESTEDI NOEN. 
M a a n d a g , 1 3 O c t . 

\ m c r s f e o i I , te 11 uren, door huig. en weth.: de levering van 
ongeveer 800 H L goede, vette, grove Roor-kachelkolon, naar gelang van 
de behoefte. 

<.ui-i( h e m , te 11 uren, dour dijkgraaf' en heemraden van het water
schap van ile Linge-uitwatering. indeDoele: het aanbrengen, onderhou
den en op nader te bepalen tijd wegnemen van een rietbeshig met palen 
en latten langs de kanaaldijken, op nader aan te wijzen plaatsen. 

L e l d e n , te 12 uren, in het heereiilogemeut Deu Ihircht: het ont
ruimen der ruïnen en verder afbreken der gebouwen op het terrein 
aan den Vest wal, nabij de voormalige Mareponrt, en het maken van 
een branderij fabriekgebouw van steen- en ijzerconstructie. Inl. bij den 
architect. \V. F. van der Heijden, Doezastraat 43, aldaar. 

A n i M c r d i i m , te 12 men, dooi' burg. en weth.: lo. het sloopen 
en vervoeren van de houten loods (tijdelijk schoolgebouw), staande op 
de gedempte Houtgracht, en het wederoprichten van dit gebouw op een 
terrein aan de Nassau kade hij de Oldenbarne veld kade. lid. bij den 
stadsarchitect, raadhuis, kamer no. 101 ; 2o. het leveren van zand, ten 
behoeve van gemeentewerken, ged. '85, '80 en '87. Inl. bij den stads
ingenieur, raadhuis. 

K o e \ c r d r n , te 12 uren. door directeuren der Stieltjes-kanaalmaat
schappij, bij E , Bokking: Hestek no. 9, liet maken van verschillende 
kleine werken. Inl. bij den ingenieur der maatschappij, te Dalen. 
Raming ƒ 1000. 

I i c l l l , te 12 uren, door deu directeur der artillerie-stapel- en con
structiemagazijnen: de levering van scherpe patronen tot kamerschiot-
eilinders. koper- en messingdraad, ten behoeve van den dienst in 
Nederlandsch-lndië. 

H-lliige, te 1 uur. door burg. en weth.: de levering van brandstollen 
voor de bureau's der gemeenteadministratie, van 15 Oct. '84—14 
Oct. '85. 

M i d d e l b u r g . te l ' / 2 uren. door het college van regenten over het 
huis van arrest en bewaring; het leveren der benoodigdheden voor het 
onderhoud der gevangenen en van de kantine-artikelen, ged. '85. 

Buriel, te 2 uren, door het gemeentebest.: het maken der aardebaan 
en bestrating met grèskeien 6e soort van den toegangsweg naar het 
station van den spoorweg1 Antwerpen—Gfad kir li onder die gemeente, 
ter lengte vau ongeveer 2100 H, Aanw. te 9 uren. 

Breda, te 7 uren. door den architect .1. A. Domes, in het koffiehuis 
van G. Jonkers: het bouwen van een woonhuis met bovenkwartier, op 
een terrein aan do Mauritsstraat. aldaar. 

I l i i i . i l a g , 1 4 O i l . 
A m s t e r d a m , te 6'/j uren, door de commissie van administratie over 

de gevangenissen: de fevering der heMoodigdhcden voor het onderhoud 
en de verpleging der gevangenen, ged. '85. 

A s s e n , 'savonds 6!/j uren, ton huize van .1. Runing: het bouwen 
van 4 woningen, met de levering van alle materialen, onder beheer 
van den architect G. Stel. Itestek en teekening liggen bij den besteder. 

W o e n s d a g . I A Oef . 
's-llage. te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: lo. 

de uitvoering van baggerwerk tot onderhoud van het vaarwater in de 
Koningshaven te Rotterdam, tusschen de kilometerraaien 141 eu 143. 
Int. bij den hoofdingenieur Vau Diesen, te 's-llage. bij den ingenieur 
Leemans, te Rotterdam en bij den opzichter Verzijl. te Rotterdam; 
2o. het verrichten van herstellingen en vernieuwingen aan de werken 
van deu Kaardw ijkschen overlaat, met de Rijkssluis in de oostelijke 
vaartkade van Waalwijk, behoorende tot de werken van de Maas, met 
het onderhoud dier werken van I Jan.—31 Hoc. '85, benevens voor 
het zoonoodig leggen in '85 der zomersluiting in genoemden overlaat. 
Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, tc 's-Hage, hij den ingenieur 
Van Hooff, te Vacht en bij den opzichter Van der Kallen, to Geertrui-
den berg. Raming f 3410: Ho het verrichten van eenige werken tot 
normaliseering van de Waal ouder Gameren, tusschen de kilometer
raaien 70 en 81. Inl. bij den hoofdingenieur Vau der Toorn, te 's-Hage 
en bij den ingenieur Stieneker, te Nijmegen. Raming /' 19.700. 

T w c l l o o , te 11 uren, ten raadhuize: de levering van p. in. .'Till 111., 
steenkolen, ten dienste der seinden en van het gemeentehuis iu de 
gemeente Voorat. 

Assendeirt, te 12 uren, door burg. en weth.: het verbeteren van 
de school aan de Kerkbuurt. Inl. bij den architect T. C. van dcrSterr. 
te Hoorn. 

t i M h e m , te 12 uren, op het terrein van de 8 te bouwen villa's; het 
zink-, lood- en leidekkerswerk volgen? bestek en teekening. Inl. op het 
terrein en bij den aannemer .1. Zaudvoort, te Deventer. 

.Hcp i i e l , te 4 uren. door li. Lotgering Gz. en II. Spraakman, in het 
koffiehuis van T. de Raas: het bouwen van 2 hoerenhuizen aan den 
Stationsweg, aldaar. 

ftcderliardiiiksveld, ten kantore van de aannemers P. A. A. van 
Regeiiiiiorter & N'. Pons Jr.: het stukadoorwerk, alsmede het glas- en 
verfwerk van de hoofdgebouwen, goederenloodsen, nevengebouwen enz. 
op de stationseinplacementen te Sliedrecht en Giescndam—-llardinksveld. 
Aanw. op de werken. 

D o n d e r d a g . Itt O c t . 
C i a r l e l i e m , te 10l,'2 uren, dooi' de commissie voor de genieene be

langen van de hoogheemraadschappen Alblasserdarn ca. en Vijfheereu-
landen: het leveren van 70.000 bos llolluudselie rijs. 7000 bos Walehersche 
palen en 7000 bos rijslatten, op 14 verschillende plaatsen langs de 
Dief-, Meer- en Zuiderlingedijken. 

M a l b u r g e n , te 11 uren, door poldermeesters van den polder Mal
burgen, in het Malburgsche Veerhuis: het bestraten der glooiing van 
den Malhurgschon schaardam. ter lengte van circa 395 M , met bijle-
voring der materialen. Inl. bij G. Jansen, te Ruisen. 

A m s t e r d a m , te 12 uren in het bureau van 's Rijks eentraal-
magazijn van militaire kleeding, uitrusting enz.: de levering van kleeding, 
uitrusting en gedrukte stukken, ten dienste der korpsen van het leger. 

K a m p e n , te 12 uren, door de hoofdadministratie van het instructie
bataljon, op het. bureau van den commandeerenden officier: de levering, 
ged. '85, van de bij het korps benoodigde voorwerpen van kleeding en 
uitrusting. 

H e l f t , te 12 uren. door den directeur der artillerie-stapel-en-con-
structiemagazijnen: de levering van hrandbhischgeroedsi happen, ten 
behoeve van verschillende diensten in Neiferlandsch-lndië. 

Garfehem, te 12 uren. door dijkgraaf en hoogheemraden van de 
Alblasserwaard. in de Dooie: de levering van 5500 bos Hollandscho rijs 
en 050 bos hunkitten, op verschillende plaatsen langs de dijken. 

' s -Busc l i . te 2 uren, in het huis van burgerlijke en militaire ver
zekering: de levering der hetmodigdhedeii voor' het onderhoud der 
gevang.'oen. in de gevangenis voor veroordeelde vrouwen en in het 
huis voor burgerlijke en militaire verzekering ged. '85. 

stratum, te 3 uren. door den tiiin-aichitect Leonard A. Springer: het 
grondwerk voor den aanleg van een park. voor rekening van It. II. A. 
Sinkel. aldaar. Aanw. te 1 uur, 

tmsterdam, door de directie der Amsterdamsche Omnibnsmaat-
sehapnij: het verbroeden van de Weesperzijde. van de brug over de 
Singelgracht af tot de grens der geniei-nte Nieuweramstel. 

V r i j d a g , 17 O c t . 

Z w o l l e , te 12 uren, aan het gebouw van het prov. best.: voor het 
kanaal Almeloo—Nord horn, Rostek. no. 1, circa I'/r, millioen M 3 aarde
werk, 5 sluizen. 16 bruggen, duikers enz. Inl. bij' den hoofdingenieur 
L. A. Reuvens, te Zwolle en den ingenieur II. Hendriks, te Almeloo. 
Raming ƒ 834,000. 

Obriiiiu. te 12 uren. door het gemeentebest.: het vergrooten en ver
beteren van de school te spierdijk. Inl. hij deu architect T. C. van der 
Sterr, te Hoorn. Aanw. 13 Oct., te II uren. 

H e l f t , te 12 uren. door deu directeur der artillerie-stapel-en-con-
structiemagazijnen: de levering van zink in platen, linnen tot brand
zeilen en touw, ten behoeve dier magazijnen. 

A r n h e m , te 12 uren. door het ministerie van waterst. en/., aan het 
| gebouw van het prov. best.: het wegruimen van een in de Zuiderzee, 
| nabij- Harderwijk, gezonken vaartuig, genaamd De Jonge Reinder. Inl. 
| bij den hoofdingenieur, te Arnhem en bij den ingenieur Van Manen, 

te Zutfen eu bij den opzichter Van der Made, te Harderwijk. 
AimiierMioi, te 1 uur door burg. en weth.van Aiiiinersooi-eri-Wel: 

het doen van verbeteringen aan de school en onderwijzerswoning te 
Ammersooi en aan idern te Wel. beiden met, levering van de benoodigde 
materialen. Int. hij den architect S. van Diggelen, te Wel. Aanw. te 
11 uren, te beginnen te Wel. 

V a r d e n , te l ' , 2 uren, in het logement van Knsink: het amoveeren 
der boerderij «Vroessink" "ii het houwen eener nieuwe boerderij onder 
Vorden. lui. hij den architect M. K. Smit. te Dieren. Aanw. te 
91/j uren. 

A r n h e m , te 2 uren, door de commissie vau administratie over de 
gevangenis: de levering der benoodigdheden voor het onderhoud der 
gevangenen ged. ' 8 5 , 

Goes , te 2 uren, door het college van regenten over de cellulaire 
gevangenis: de levering der benoodigdheden voor het onderhoud der 
gevangenen, ged. '85. 

Z a t e r d a g , tH O c t . 
Antwerpen, t" 11 uren. door het prov. best: de bouw eener sluis-

wacliterswoning enz. Raming fr. 27,400. 
H e l d e r , te 12 uren, door den luitenant-kolonel-commandant in het 

4e artillerieco>ninainlenient, in zijn bureau: het; verplaatsen van 2 stalen 
kanonnen met affuiten en ritmen van het fort Erfprins, te Holder naar 
's Rijks marinewerf, te Willemsoord. Aanw. 17 en IS Oct.. te W uren, 
te beginnen op het fort Krfprins. 

Ztitren. te l uur, door het college van regenten over de gevange
nissen: het onderhoud der gevangenen ged. '85. 

O u r d r e i ' h t , te 1 uur, door liet college van regenten over het huis 
van arrest en bewaring en cellulaire gevangenis voor vrouwen: de 
levering van verschillende benootligdheden voor het onderhoud der 
gevangenen, ten behoeve van beidt' inrichtingen, ged. '85. 

I l i a u r e . te 2 uren, door onderhoudsplichtingeii der Hiausterbrug, bij 
S. Itangma.- het wegruimen der oude- en het maken van eene nieuwe 
brug over de Hantumervaart. Inl. bij A. Siunema, te lïantuin. Aanw. 
16 Oct., te 10 uren. 

A m s t e r d a m , te 3 uren. door de Amsterdamsche Omnibusmaat-
schappij, in het café-Panorama: het bouwen van een stalgebnuw voor 
48 paarden met remise voor tramwagens, smederij en verder bijkomende 
werken, op een terrein aan de 2e Leeghwaterstraat, met de levering 
van alle materialen eu arbeidsloonen. lid. bij den ingenieur-a rel litect 
A. L. van Gendt. 

Zwolle, bij den bode der commissie voor hot nachtleger uit het 
bestuur der Ariiieiiiniichting: de levering van: 50 wollen dekens, lang 
1.05, breed 1.50 M.. wegende 2 KG.. 300 M. linnen, breed 0.70 M., 50 
M. linnen, breed 1.04 M. 

M a a n d a g , 2 0 O i l . 
Breda, te l2'/j uren, door het college vau regenten over het huis 

van arrest: de levering der benoodigdlieden voor het onderhoud der 
gevangenen en kantine-artikelen, ged. 'Sa. 

A m s t e r d a m , te 1 uur, door het ministerie van koloniën, in het 



I» li O T M KB K E h . D E O P M E R K E R . 

gebouw Tot Nut van 't Algemeen: de levering van velschillende benoo-
digdheden, in 50 perceelen* O. a.: draadnagels, hang- en sluitwerk, 
houtscln«even, divers ijzer, gegoten-ijzeren kolommen, neuten enz., 
gegoten-ijzeren buizen, gegalvaniseerd-ijzeren emmers, diverse gereed
schappen, enz. enz. 

I H u * d a g . 2 1 O r t . 
I Iuge , te 11 uren, door het ministerie van marine: het maken 

en stellen van een ijzeren lichtop^tand op Wieringen, en het afbre
ken eu opruimen van een aldaar bestaanden houten lichtopstand. 'Inl. 
hij den bouwkundige bij den dienst van het loodswezen, aan het depar
tement, op 14 Oct. (liet werk moet in eene Nederlandsche fabriek 
vervaardigd worden.) 

H o r d r e e h t , te 11 uren, door den commandant in het 3e genie-
cotuinundement, bij .1. ('. van der Horst: het leveren van lantarens, ten 
behoeve van 's Rijks kazernegebouwen en stallen, liilj. inzenden 20 
Oct., vóór 3 uren, op bet bureau van genoemden commandant. 

Tiel, te I uur, door het college van regenten over het huis van 
arrest en bewaring: het onderhoud der gevangenen, met den aankleve 
van dien. ged. '85. 

T, ien u urn-, r f du in . te 1 uur, door de directie der Nieuwamsterdam-
sche Straat»\egmaatscl»appij, bij Akkerman: het maken van eene aarde
baan niet klinkerhostrating en bijbehoorende kunstwerken, van de 
Ermcrbrug af tot aan den zijtak te Nieuwainsterdam, gemeente Ernmen, 
ter lengte van 4810 M. Teekeningen liggen ter inzage bij den opzichter 
R. l'ostnia, te Nieuwanisterdam. Aanw. 17 Oct.. van 12—5 uren. 

A s s e n , te 2 uren. door het ministerie van waterstaat enz, aan het 
flgbouw van het prov. Iiest.: het vernieuwen van de brug over Hi» 
Nijeveoiischegrift, in den Rijksweg vau Meppe! naar Assen, behoorende 
tot de wegen in Drente. Inl. bij den ingenieur Jolles, te Assen. Aanw. 
14 Oct., te 1 uur. Raming ƒ 3800. 

( ï o r l . h e m , 's avonds b men, door het college van regenten over de 
cellulaire gevangenis: de levering van de bonondigdliedon voor het 
onderhoud der gevangenen en van de kantine artikelen ged. '85. 

W o e n s d a g 2 2 O r t . 
's-llage, te 11 uien, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

wegruimen van een in de Amer. ual>ij de haven van Lage/.wat owe, 
gezonken vaartuig, lid. bij den hoofdingenieur Van Diesen. te's-Hage, 
bij den ingenieur Van HoolV, te Vucht en bij den opzichter Van dei-
Kallen, te (ïeertruidenbeig. Aanw. 15 Oct. 

H o o r n , te 11 uien. door de commissie van administratie over de 
gevangenissen: de levering der benoodigdheden tot onderhoud der ge
vangenen ged. '85. 

Duizel, le 2 uren. door burg. en weth. van llnizel-en-Steensel: lo. 
het houwen eener school te Steeiisel. liet verbouwen van de oude 
school, en het doen van vernieuwingen en veranderingen aan de onder
wijzerswoning, aldaar; 2n. het verrichten van vernieuwingen en ver
anderingen aau school en onderwij/erswouing te Duizel; 3o. het leveren 
en stellen vat: sclio iliucubolen iu de scholen te Duizel en te Steensel. 
Inl. bij den architect VV. H. Doorns, te Kindhoven. Aanw. 22 Oct., te 
Steensel te 0 uren en te Duizel te 11 uren. 

W l u s r l i o t e n , te 6 oren, door bet college van regenten over het huis 
van arrest: het onderhoud der •gevangenen ged. '85. 

I l o n d e r d a g , 2 9 O r t . 
B o r s e l e , te 10 uren. door het best. der waterkeering van het cala

miteuse waterschap Kllewoudsdijk en den calamiteusen Do reële polder, 
in de directiekamer: de vernieuwing van rijswerk aan de waterkeering 
van den Morselepolder. Aanw. 17 en 20 Oct., van 10—12 uren, samen
komst bij genoemde dirwtiekeet. 

slot; .dijk , te 12 uren, door burg. en weth. van Sloten: het ver
grooten der openbare school in het dorp Sloten, en het leveren van 75 
schoolbanken. Inl. op de gemeentesecretarie, te Sloterdïjk en bij den 
bouwop/ieliter 0. S. iNout, 13 Stadsweg, te Nieuweramstel. Aanw. 17 
en 21 Oct., te 11 uren. 

H e e r e t i v e - . i i . 'savonds 8 uren, door het college van regenten over 
het huis van arrest: het onderhoud der gevangenen, met den aankleve 
van dien, ged. '86. 

V r i j d a g , 2 4 O e t . 
M i d d e l b u r g , te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz, aan 

het gebouw van het prov. best.: lo. het driejarig onderhond van de 
aanleg- en losplaats voor visschers in den Drakiuan bij de Isabellasluis, 
behoorende tot de havenwerken in Zeeland. Inl. hij don hoofdingenieur 
in het 11e district, te Middelburg en hij den ingenieur, te Neuzen. 
Aanw. 16 en 18 Oct. Raming ƒ 640 per jaar; 2o. het op-diepte-houden 
van de buitenhaven van het kanaal door Walcheren te Veere en van 
de geul in den oever voor die haven. Aanw. 16 en 18 Oct. li.nning 
ƒ 115.000. Inl. bij de ingenieurs bovengenoemd. 

a n m t e r d a m , te 11 uren. door de directie der marine, aan'sRijks 
werf: de levering van 120,000 KG. Noordsche hennep, in 12 kavelingen, 
elk van 10.000 KÜ. 

L u i k . te 12 uren, door het prov. best.: de herbouw der brug te 
Longdoz. Raming ft*. 273.170. 

Z u t f e n , te 2 uren, ten raadhuize: het watervrij ophoogen van de 
wegen naar Je nieuwe cellulaire gevangenis buiten, de voormalige 
Spittaal|K>ort. Inl. bij den gemeentearchitect F. H. vanjgEtteger. Aanw. 
20 en 23 Oct., te 2 uren. 

V r l l d a g , 3 1 O e t . 
M i d d e l b u r g , te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

net Bebouw van het prov. best.: lo. het driejarig onderhoud ('85, '86 
en '87) van het kanaal vau Sluis naar Brugge (Nederlandsen gedeelte). 
Inl. bij den hoofdingenieur in het He district, te Middelburg en bij den 
ingenieur, te Vlissingen. Aanw. 2-3 en 25 Oct. Raming ƒ 1275; 2o. het 
driejarig onderhoud vau de Rijkswaterleidingen bewesten en beoosten 
het kanaal van Neuzen, in Zeeland. Inl. bij den hoofdingenieur in het 
11e district, te Middelburg en bij den ingenieur, te Neuzen. Aanw. 23 
en 26 Oct. Raming ƒ 6400 per jaar; 3o. het op-diepte-houden van het 
kanaal door Walcheren te Vlissingen, op de wijze die den aannemer 
geraden zal voorkomen. Inl. bij den hoofdingenieur in het lie district, 
te Middelburg en bij den ingenieur, te Vlissingen. Aanw. 23 en 25 
Oct. Raming ƒ 236,000. 

* - H e s r h , te 101;, uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het beplanten van eenige gedeelten 

van de dijken der Zuidwillemsvaart, prov. Noord h ra bant. Inl. hij den 
hoofdingenieur in het 6e district, den arrondissementsingenieur Keure-
naer en den opzichter Weehuizen, allen te 's-Hosch. Aanw. 24 Oct. 
Raming ƒ 2300. 

Maandag, 3 NOT. 
's-llage, te 12 uren, door het ministerie van koloniën: de levering 

van ijzerwerk eu hardsteen van loodsdeurên en wegafsluitingen, ten 
dienste der htaatssjKiorwegen op Java 

Vrijdag, 7 Nov. 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het provinciaal best.: het onderhoud en de verbete
ring van de havenwerken te Dre^kens, ged. '85. Inl. hij den hoofd-
iugenieur in het 11e district, te Middelburg en bij den ingenieur, te 
Vlissingen. Aanw. 30 Oct. en 1 Nov. Raming / Ü200. 

Maandag, 1 0 Nov. 
Vllnge, te ll*/j uren, dooi- het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van den 
Zwartowlaalschedijk en het lirielsche Spuiwater op het eiland Voorne, 
in 2 pencelen, behoorende tot tie zeewerken in Zuidholland. Inl. bij den 
hoofdingenieur iu het 10e district, te 's-Hage, bij den ingenieur in het 
zuidelijk arrondissement van het 10e district, te Brielle en bij den 
opzichter Kooreniau, te Nieuwenlioorn. Aanw. 3 Nov. Raming per 
jaar: perc. 1 ƒ 0 5 0 , perc. 2 f 610. 

's-llage, te U'/j uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van bet prov. best.: lo. het driejarig onderhoud van de 
dijk- en oeverwerken om de voormalige Rijksquaraiitaineplaats op het 
eiland De Tien Gemeten, behoorende tot de zeewerken in Zuidhollaiid. 
Inl. hij den hoofdingenieur in het 10e district, te 's-llage, bij den 
ingenieur in het zuidelijk arrondissement van het 10e district, te Brielle 
en bij den opzichter Haumann, te Dordrecht. Aanw. 3 Nov. Raming 
ƒ 2800 per jaar; 2o. het driejarig onderhoud van de dijk-en oeverwerken 
liij I lellevoetsluis en de beide Hoorusche hoofden aan den Oudenhoorn-
sclien zeedijk, behoorende tot de zeewerken in Zuidbolland. Inl. bij den 
hoofdingenieur in het 10e district, te 's-Hage, bij den ingenieur in 
het zuidelijk arrondissement van het 10e district, te Rriclle en bij' den 
opzichter Ivooreman, te Nieuwenlioorn. Aanw. 3 Nov. Raming ƒ 4700 
per jaar. 

Vrijdag, 1 4 Nov. 
Leeuwarden, te 2'/Ï uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het éénjarig onderhoud van den 
Statendijk, bij Slijkenburg. met de daarin gelegen zeesluis de Oude-
Selioterzijl en liet buitenkanaal de Worstsloot, behoorende tot de zee-
werkcii in Friesland. Inl. hij tien hoofdingenieur, te Groningen, hij den 
ingenieur, te Leeuwarden en bij den opzichter l'ostnia, te Heerenveen. 
Aanw. 7 Nov. Raming ƒ 2000. 

Vrijdag, 2* Nov. 
's-llage, to l uur, door het ministerie van waterstaat enz: de 

aankoop van de bniteu-dienst-gestelde telegraaf bladen en andere be
scheiden van de Rijkstelegraaf, ged. '85, '86 en '87. met verplichting 
voor den kooper tot onleesbaarmaking dier bescheiden. Inl. bij den 
inspecteur, belast met het rekenplichtig beheer van de Rijkstelegraaf, 
te s-Hage. 

Prijsopgaaf gevraagd van: 
55.000 miskleurige vlakke klinkers, 
9.000 kleurige idem 

40,000 kleurig hardgrauw, 
35,000 miskleurig idem 
21,000 idem boerengrauw, 

125,000 rood, 
alles per mille. Opgaven uiterlijk 14 Oct., bij H. Timmer, te Meppel. 

Woensdag, 21 Jan . 1381». 
's-Hage, te 12 uren. door het ministerie van waterst. enz., ten 

dienste der Staatsspoorwegen: de inrichting en bediening van een 
stoombootdienst tusschen Enkbuizen en Staveren, in verband met de 
diensten op de Staatsspoorwegen van Zaandam tiaar Enkhuizen en van 
Staveren naar Leeuwarden. Inl. bij den directeur voor de spoorwegen, 
te 's-Hage. 

A F L O O P 
V A N 

AANBESTEDINGEN. 
B . r . e l e , 2 Oct.: lo. het maken van werken 

tot verdediging van den oever van het calami
teuse watei-schup Kllewoudsdijk; ingek. 12 hilj., 
waarbij 1 van onwaarde, als: 
A. M. I.angevcld, Hardiiiksveld. 
J. Leijs, 's-Heerarendskerke, 
II. Hage, Middelburg, 
P. v. d. Berge, Knlijnsplaat, 
A. do .long, Neuzen, 
P. A. v. d. Velde, idem 
.1. .lansen, idem 
('. Roskam, Sliedrecht, 

ƒ 24.975 
» 24,900 
» 24,600 
n 24,290 
» 24,200 
• 24,000 
» 2:1,960 
ii 23,760 
o 2:1,648 
» 23.200 
» 23,077 

A. v. Popering, Hruinisse, 
(i. li.nm Boller, Sliedrecht, 
J . de Jonge, Kapelle, 

2o. liet maken van werken tot verdediging 
van den calamiteusen polder llorsele; ingek. 8 
hilj., als: 
I. 'v. Male Dz., lireskens, ƒ 7600 
A. M. I.angevcld. Hardiiiksveld. n 7550 
J. Leijs, s-Heeiareiidskerke, » 7400 
J. v. kek, Hardiiiksveld, » 7400 
J. Tollenaar, Neuzen, » 7350 
II. Hage, Middelburg, » 7300 
A. do Jong. Neuzen, » 7300 
P. A. v. d. Velde, idem » 7220 

C r o e n l o . . 2 Oct.: de levering van steenkolen 
ten behoove van het gemeentehuis en de scho
len; minste inschr. was J. II. Gesing, voor 
/ 0.59̂  per HL. 

V l e u t e n , 3 Oct.: het bouwen eener H.-K. 
kerk met toren cn pastorie, onder beheer van 
den architect Nic. Molenaar: 

voor het voor hot voor den 
geheele geheele toren hij 

werk werk 
behalve 

den 
toren 

J. P. A. Nelissen, 
Haarlem, 

L. Struijken, idem 
G.J v. Vloten, Utrecht,72,800 
F. W.v. Vloten, idem 71,612 
T. tl. Bekhuis en 

D. Damstra, 
Leeuwarden, 

B. Krijnen, Amster
dam, 

J. v. Groenendael, 
's-Hago, 

VV. E. G. Janssen. 
Utrecht, 66,400 

B. J. v. Baaren, idem 66,100 
O. Ileeinor. idem 65,490 
\V. Tielens, idem 65,200 
C. v. Zeeland, idem 65,200 
J. de Vos, 
L. Maijer, 
C. v. Schaik, 
J. II. de Vos. 

la teren 
bouw, te 
beginnen 

uit. 
Mei 1885 

J. .1. Vontijn, te Amsterdam, 
J. Rutgers, Aarlander-
veon en C. Eiisvogel, 

Oosterink en Schut, 
Oerlijn en Dc Haan, 
A. Paans, 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

ƒ 62,689 

» 62,549 
.. 62.490 

62,400 
» 60,990 
» 59.980 
i) 59,900 
» 59,886 
» 58,575 
» 58,290 

D. Zuiderboek, 
B. v. Huuren, 
H. .1. Meekers, 
l>. dc Hl .un, 
J. G. do Haart, 
J. Giebels en J. v. 

Servollen, • Haarlem, 
neusden , 4 Oct.. de levering van beslag-

werken en nood materialen, ten behoeve van het 
waterschap He Hooge Maasdijk, iu 7 perceelen; 
perc. 1 ingek. 3 bilj., als: 
L. v. d. Heuvel, te Werkendam, 
Corst Blanker*, » Babiloniënbroek 
Nic. v. Rijswijk, » Heusden, 

perc. 2 ingek. 4 bilj. :ds: 
te Wel, 

» Werkendam, 
Heusden, 

56,350 

ƒ 363 
» 229 
» 210 

ƒ 7 4 0 
» 650 
» 452 

i Babiloniënbroek, .> 415 

f 1100 
» 800 
» 700 
II 660 
» 625 

ƒ 15K0 
» 800 
:> 620 
» 596 
» 549 

ƒ 4 2 9 
II 225 
» 199 

/ 95,568 / 85,964 / 9,896 
74,060 60,200 13,800 

61,980 12,600 
60,762 11,681 

69,390 

67,800 

67,135 

67,312 

66,300 

55,750 

55,800 
62,000 
62,700 
52,700 
60,600 
51,917 
52.950 
52,304 
52,235 
48,885 
53,400 

14,078 

13,000 

12,625 

11,000 

13,700 

12,954 
13,670 

idem 64,971 
idem 62,952 
idem 61,804 
idem 61,359 

B. Rombout, 's-Hage, 58,580 48,885 9,695 
Raming 65,898 53,400 13,100 

A m s t e r d a m , 3 Oct.: hot bouwen van 3 
hoerenhuizen in één blok aan do Weesiierzijde, 
hoek 3e Boerhavestraat, te Amsterdam, naar de 
plans van den ingenieur-architect A. L. van 
Gendt; ingek. 35 bilj., als: 
F. Luijten en F. H. v. 

Engelen, te Amsterdam, ƒ 73,990 
J. P. Rieken, i idem » 73,800 
H. de Haan, » idem » 73,500 
Timmeren Fürstner, » idem » 70,493 

idem > 70,169 H. C. Dorlas, 
E. R. Kuipers, 
A. J. v. Liemt, 
C. Rietsnijder, 
J. P. Cornelisse, » 
Van Slingerlandt, » 
P. S. Reinieise, » 
H. Rietsnijder Sc Zn., > 
Petei-s en Roelofsen, n 
W. L. Leibbrandt, » 
W. II. Struijs, » 
P. Vlasinan, > 
II. J. en G. Ilaandrik-

man, 
Gebr. v. Berkum, 
P. Grocnholl en A. 

G. Haak, 
D. Heijink, 
G. Hoon, 
Ph. A. Warners, 
Gebr Brugman, 
CruijiV en Schouten, 

Nieuweramstel,» 69,750 
» Amsterdam, 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

» idem 
» idem 
• Bodegrave, 

» Amsterdam, 
» idem 

» idem 
» idem 
» idem 
» idem 
» idem 
» idem 

68,200 
> 68,130 
> 68,100 
• 68.000 
» esiooo 
» 66.820 
» 65,200 
» 64,939 
i> 64,600 
» 64,480 

II 64,200 
» 63,518 

» 63,300 
•i 63,200 
» 62.999 
» 62,923 
n 62,890 
> 62,834 

J. Rooiji 
L. v. d. Heuvel, 
Nic. v. Rijswijk, 
Corst. lilankers, 

perc. 3 mgek. 5 bilj., als: 
J. Roiiijens. te Wel, 
L. v. d. Heuvel, » Werkendam, 
J. v. Rijswijk, » Aalburg, 
Nic. v. Rijswijk. » Heusden, 
Gorst. Blanken, » Babikmienbroek, 

perc. 4 ingekomen 5 hilj.. als: 
.1. Hooijens, te Wel, 
L. v. a Heuvel, » Werkendam, 
Nic. v. Rijswijk, » Heusden, 
J. v. Rijswijk, » Aalburg, 
Corst. Blankers, i Babilontefi broek 

perc. 5 ingek. 3 bilj., als: 
L. v. d. Heuvel, te Werkendam, 
Nic. v. Rijswijk, » Heusden, 
J. v. Rijswijk, » Aalburg, 

perc. 6, riet, ingek. 3 bilj., als: 
Corst. lilankers, te Habilonicnbroek, /' 550 
Corst. Kalis, » Sliedrecht, » 461.40 
J. J . v. Grondelle, » Heusden, o 419* 

perc. 7. rijshout, ingekomen 5 bilj., als: 
J. J. v. Grondelle, te Heusden, f 1680 
H. .1. Dekkers, » Baardwijk, J> 1568 
Nic. v. Rijswijk, » Heusden, » 1548.40 
Corst. Blaiikers, » Babiloniénbrock » 1440 
J. v. Rijswijk, > Aalburg, » 1399 

Alle |HTceclen gegund. 
H a a r l e m , 6 Oct.: het bouwen van eene 

brugwachtorswoning bij de draaibrug over de 
Ringvaart van den Hnarleiiunermeerpolder, nabij 
de gemeente Sloten; ingekomen 18 bilj., als: 
J. IT. Veenendaal Jr., Amsterdam, / 209K 
P. J. v. Mierlo, Sloten, » 1990 
A . Traanberg cn P. Schuilcman, 

Amsterdam 'i 1697 
A. II. Visser, Rotterdam, • 1684 
L. Lievaart, Sloten, » 1681 
B. Looper, idem • 1600 
J. den Oude, Haarlemmermeer, » 1525 
G. de Vries, idem • 1495 
J. Mantel, idem » 1492 
S. Guldemond, Hillegom, » 1398 
F. L. v. Looy, Halfweg, » 1:<98 
B. Kriiikemoier, Haarlemmermeer, » 1395 
P. .1. Schaafsma, Haarlem, » 1387 
J. P. Pcnnings, Sloten, » 1360 
N. Brugman, Amsterdam, » 1350 
G. Blees, Sloten, » 1250 
C. Veenis IJz., Assendelft, » 1199 
J. de Graaf, Haarlemmermeer, » 1137 

A m s t e r d a m , 7 Oct.: het bouwen van een 
woonhui* op een terrein, gelegen aan de Plan
tage-Park laan, aldaar, onder beheer van den 
architect .1. W. Meijer; ingekomen 27 bilj., als: 

R. Repko. ƒ 24,890 
VV. Hanksma, • 24,324 
J. Stam, » 23.900 
D. Verbeek & Zn., » 23,700 
.1. Koster, » 23.447 
R. Timman, » 22.9K0 
Firma Ooster'mk & Schut, » 22,6110 
C. Stokmans Sc Zn., » 22,600 
Cruijll ,t Schouten, » 22,257 
II. de Haan, t 22,000 
D. Heijink, » 21,989 
C. Rietsnijder, » 21,690 
H. Rietsnijder Sc Zn., » 21,230 
J. ,1. Bos, » 20,617 
J. v. d. Berg, » 20.595 
(1. Boon, » 20.554 
P. Kampman cn J. v. Harderwijk, » 20,266 
J. J. Vontijn, » 19,993 
B. de Bruin, » 19,770 

I J. Poot, » 19,700 

W. II. Struijs, / 19,600 
H. J. en G. Haandrikman, » 19,336 
J. 1'. Kieken, » 19,200 
J. II. Ilartgerink en W. Boom, » 19.200 
II. W. A. Paans, » 19,100 
Van Slingerlandt & Zn., » 16,800 
F. Rijke, » 16,775 

M i i l d i - r h e r g , 8 Oct.: het bouwen van twee 
woonhuizen met boerderij te Muidcrberg, onder 
beheer van den architect J. M. Koning; ingek. 
32 bilj, als: 
H. de Haan, te Amsterdam, ƒ 15,700 
A. Paans. » idem » 15.600 
N Traanberg en P. 

Schuili'inan, » idem » 15.285 
.1. Kruiswijk, I Abkoiidc, » 14.910 
K. (inteliewegen, i> Weesp. • 14.860 
W. Westeihnf, » idem » 14,257 
P. Nieuwstadt, » Piirmerend, » 14.200 
J. Bnverholi; » Dieinen, II 13,900 
D. Kuiper, 'i Hilversum, •> 13.620 
\V. Swaan, » idem » 13.614 
G. S. Bodegraven. » Nieuwkoop, » 13,438 
II. C. Klokke. » Hilversum, » 13,100 
P. de Ridder, » Amsterdam, » 13.000 
H. .1. eu G. Haan

drikman, II idem » 12,663 
.1. de Vos Jr., » Utrecht, » 12.600 
C. Eijsvogel, , Amsterdam, n 12.559 
(I B.'emer, . Utrecht. » 12,400 
G. Gijzel. II Hilversum, » 12,100 
.1. F. Jansen en .1. 

lliippé. » Amsterdam, » 11.994 
P. S. Kooij, » Huizen, » 11,9110 
C. v. Soest, » Wijk-a/Zee, » 11.900 
R. Mouw. » Hilversum, » 11,690 
G. Eek boot, » llieinerhrug, » 11.585 
C. Kroos eu Aug. 

Oostmeijer, » Amsterdam, » lO.OOO 
H. v. As|H'ien, » Naarden, » 10 500 
L. Kronnon, » Uithoorn, . 10.3H5 
M. Niuiian, »-Nieuweramstel, , 9.777 
Gebr. IJzerman, » idem » 9.747 
E. J. .lurriens, » Naarden, » 9,150 
E. Wouda, a Idem •> 8,740 
H. G. v. d. Voort, . Bussem, « 8,600 
G. T. Clein, » Hidden, » 8,090 

Z u t l ' i i i . 8 Oct.: het verhouwen van het woon
huis met. winkel en magazijnen enz. voor Joseph 
L. Spier, onder beheer van den architect J. 
Uiterwijk Wz.; ing*' 
II. W. 'Douwes, 
II. Langenherg, 
L. Ezeruian, 
G. J Kerkmeijer, 
R. v. d. Velden, 
G. .1. Gronteif, 
G. Schuriiik, 
G. J. Koordeman, 
II. .1. Bcssem. 
Gebr. Lande woerd, 
L. Nijland, 
J. A. Garvelink, 
gegund. 

L e l d e n , 8 Oct.: het maken van een gebouw 
bij de kweekschool voor zeevaart, onder beheer 
van den architect P. G. Lunccl; ingek. 13 hilj.; 
hoogste inschrijving bedrneg ƒ 5990 
laagste » » » 4499 

Gegund aan L. Maas, voor » 4898 
O u d e r k e r k a/d. IJsel, 8 Oct.: de afdamming 

van de hoezeiushiis, heli.luiende aan den |Hilder 
de Nesse en gelegen aan den Useldijk; aannemer 
Ph. Verbruggen, te Waddinksveen. voor ƒ 1 3 9 5 . 

Helft. 8 Oct.: de levering aan de artillerie-
stapel-eii-constructieiiiagazijnen van 3IK)n KG. 
geel was; minste inschr. was P. Wee. te Delft, 
voor / 1.50 per KG. 

' s - l l i t f f e , 9 Oct.: hei-besteding van het maken 
en stellen van een ijzeren zeekaap op Vlieland, 
en het afbreken en opruimen van cen aldaar 
bestaande kaap: ingekomen 8 bili.. als: 
W. II. Jacobs, Haarlem, 
L. J. Enthoven .t Co., 's-Hage, 
A. E. Stijket Appingcikim. 
Kniiitikl. Neder). Grofsmederij, Leiden, 
II. Dalhuisen, Kampen, 
B. Miiliruiann. Leeuwarden. 
D. A. Schretleu. Leidon, 
Penn en Baiiduin, Dordrecht, 
gegund. 

A r n h e m . 9 Oct.: de levering van brandstollen 
(steenkolen en gruis) aan de gemeente, in twee 
perceelen; ingek. 6 biljetten, waarvan 3 van 
onwaarde, als: 

le perc. 2e perc. 
G. Bongei-s, ƒ 0.65 
J. P. Bas. ƒ 1.45 0.05 

De gunning is iu beraad gehouden. 
W e . t w . u d , 9 Oct: het maken van meubelen 

te Zutfen, f 8346 
» idem o 7655 
l idem » 7415 
)) idem . 7360 
• idem » 7280 

idem » 7260 
idem » 7247 

s idem )» 6020 
» idem • 6816 
V idem :•. 6706 
1 idem » 6618 
1 idem » 6316 

ƒ 6485 
» 5S29 
» 5675 
.) 5625 
I 5489 
» 5488 
n 5425 
» 5180 
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en het doen vun eenige werken aan- en in de 
bestaande school en liet zusterhuis aldaar 
onder beheer van den architect A. C. Bleijs tc 
Ainsterilaiu; ingekomen 12 liili.. als: 
•>• Krol. te Andijk, 

• «ot. , JdeS 
»• Booij, • Westwoild, 
F. de liaan, ,, Wervershnef, 
J- Hot, „ Andijk, 
J . .1. \ontijl], » Amsterdam, 
* K?™' » Westerlilokker. 
•'• "indt. I, .Medemlilik, 
R. de Boer, ,, idem 
XV. Weel, ,, Grootelirook, 
1'. Buisman, » i , | t , m 

"een, » Westerlilokker, 
l . . i . . s . . . e r e n . in Oct: het bouwen van 

vleugel aan het liadhuis llethesila. ter ooiier-
vlakte van 400 M», ander beheer van den 
architect Brink Evers, te Elleknm 
12 bilj . , al 

te flrmnmen, 
» Oosterlieek, 
» llarlingen. 

jelt. ii Brommen, 
» Nijmegen, 
» Leeuwarden, 
II Arnhem. 
» Dieren, 
II Dieren, 
»» Deutichem. 
» idem 

ii Apeldoorn, 

ƒ 8480 
» 847: 
» .-I450 
ii :i40o 
II 8.1K5 
i 8220 
» 8210 
» 28(10 
II 2800 
» 2fi(i0 
» 21141 

281)0 

ekonieii 

(I. II stoel, 
J. V. d. Hurk. 
V. d. M •, 
W. ('. Carinig 
J. v. d. Wagt, 
E. Ililarius, 
Ai Jas. 
il. Sehoonnian, 
I. Enklaar, 
II. Sikkens, 
H. Stoltenberg 
II. Mouw, 
Hunting 

B I J V O E G S E L 

/' 80.500 
i. 27.588 
» 20,185 
II 25,b»0 
» 25,2115 
» 24,704 
II 24.400 
» 28.B87 
» 28,117 
•I 28.(170 
» 28,007 
» 22.44T 
» 28,8!I0 

D E O P M E E K E E 
van ZATERDAG 18 OCTOBER 1884. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
M a a n d a g , S O O c t . 

l i e K r u i s b e r g (bij Deutichem), te 10 uren, iloor do commissie van 
administratie over de strafgevangenis VOtXt jeugdige mannelijke veroor
deelden: de levering der benoodigdheden TOOT het onderhoud der ge
vangenen ged, '85. 

Z w o l l e , te 11 uren, door het college van regenten nver het huis 
van arrest eu bewaring: de levering van de benoodigdheden voor het 
onderhoud der gevangenen en brandstollen ged. '85. 

's-llage, te l l ' / i uren, door het prov. best.: het verrichten eener 
hozinking en bestorting aan de haven van Middelhuinis lui. bij den 
hoofdingenieur van den provincialen waterstaat .1. van der Vegt, te 
's-llage. 

H o r - v a n - D e l f t , te 12 uren, door .1. C. vun Marken .Ir., iu de Tent 
in het Agnetapark: het maken van een gebouw, bevattende directie-
lokuien, winkel, bakkerij en woningen, in genoemd park. l n l . bij den 
civiel- en bouwkundig Ingenieur f. H. L Kerkhof!', te Delft Aanw. 
te l l ' L uren. 

B r e d » , te 12 l

t uren, door het college van regenton over het huis 
van arrest: de levering der benoodigdheden voor het onderhoud der 
gevangenen en kantine-artikelen, ged. '85. 

A m s t e r d a m , te 1 uur, door het ministerie van koloniën, in het 
gebouw Tot Nut van 't Algemeen: de levering van verschillende benoo
digdheden, iu 59 perceelen. O. a.: draadnagels, hang- en sluitwerk, 
hou tseh roeven, divers ijzer, gegoten-ij ze ren kolommen, neuten enz., 
gegoten-ijzeren buizen, gegalvaniseerd-ijzeren emmers, diverse gereed
schappen, enz. enz. 

W e n l l e r s e h e l l i n g , 'savonds 8 uren: het te verrichten schilderwerk 
aan de in-aanbouw-zijnde scholen enz. te Westterschelling en te 
Midland. 

I I l u l l i n g . 2 1 O c t . 
' s - H a g e , te 11 uren. door het ministerie van nr.trino: het maken 

en stellen van een ijzeren lichtopstand op Wieringen, eu het afbre
ken en opruimen van een aldaar bestaanden houten lichtopstand. lnl. 
bij den bouwkundige bij den dienst van bet loodswezen, aan het depar
tement, op 14 Oct. (liet werk moet in eene Nederlandsche fabriek 
vervaardigd worden.) 

I l o r ' t MM' It ( , te 11 uren, dnor den commandant in het 3e genie-
commandement, bij J. C. van der Horst: het leveren van lantarens, ten 
behoeve van 's Rijks kazornegehomven en stallen. Hilj. inzenden 20 
Oct.. vóór 3 uren, op het bureau van genoemden commandant. 

T i e l , te 1 uur, door het college van regenten over het huis van 
arrest en bewaring: het onderhoud der gevangenen, met den aankleve 
van dien, ged '85. 

* itMi.vun.sirrri.il i u . te 1 uur, door de directie der Nieuwamstei dam-
sche Stiiiatwegmaatschappij, bij Akkerman: het maken van eene aarde-
baan met kluikerbestrating en bijbehoorende kunstwerken, van de 
Ermerbrug af tot aan den zijtak te Nieuwamstordam, gemeente Kmmen, 
ter lengte van 4810 M. Teekeningen liggen ter inzage hij den opzichter 
R. Postma, te Nieuwamsterdarn. 

A s « c n , te 2 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan liet 
gebouw van het prov. bost.: het wrnieuwen van de brug over dp 
Nije»eenschegrift, iu den Rijksweg van Meppel naai' Assen, behoorende 
tot de wegen in Drente, lid. bij den ingenieur Jolles, te Assen. 
Raming ƒ 3800. 

W i s s t ' k i r k r . te 2 uren, door het best. van den Sotiapolder, in het 
gemeentehuis: het leggen van een inlaagdijk in dien polder. Aanw. 
te ü uren. 

Haarlem, te 2 uren, door de commissie van administratie over het 
vereenigd arrest- en provoosthuis: do levering der benoodigdheden tot 
onderhoud der gevangenen ged. '85. 

U t r e c h t , te 6*/i «ren, in tie cellulaire gevangenis: de levering der 
benoodigdheden voor het onderhoud der gevangenen ged. '85. 

G o r i c h e m , 'savonds 8 uren, door het college van regenten over dc 
cellulaire gevangenis: de levering van de benoodigdheden _ voor het 
onderhoud der gevangenen en van de kantine artikelen ged. '85. 

W o e n s d a g 2 2 O e i . 
H o e d e k e n s k e r k e , te 10 uren, door het |K)lderhestuur der watering 

Hoedekenskerko, in het gemeentehuis: het maken van zinkwerken, 
alsmede het leveren en lossen voor bestorting van 1250 scheepstons 
afval van Lessineesche steen, tot verdediging van den oever dier wate
ring, in 2 perceelen. Aanw. 20 en 21 Oct. 

' s - H a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
wegruimen van een in de Amer. naby de haven van Lagezwaluwe, 
gezonken vaartuig, lnl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te's-llage, 
bij den ingenieur Van Ilooll', te Vucht en bij den opzichter Van dei-
Kallen, te Oeertruidenberg. 

Hoorn, te 11 uren, door de commissie van administratie over de 
gevangenissen: tie levering der benoodigdheden tot onderhoud der ge
vangenen ged. '85. 

Viai irn, te 11 uren, door dijkgraaf en hoogheemraden van de \ i j l -
heerenlauden. in het Hotel-De Hoos: de levering van 32,000 bos rijs, 
3200 bos palen, 3200 bos latten en 30,000 stuks kruisbanden, benoodigd 
op de Lek- en Noorderlingedijken. 

L e l d e n , te 1 uur, door de commissie van administratie over de ge
vangenissen: de levering der benoodigdheden tot onderhoud der 
gevangenen ged. '85. 

D e v e n t e r , te 1 uur, door het college van regenten over de cellulaire 
gevangenis: de levering der benoodigdheden voor het onderhoud der 

gevangenen in tie cellulaire gevangenis en het huis van bewaring, 
altlaar, ged. '85. 

D u i z e l , ti' 2 uren, door burg. en weth. van Duizel-en-Steensel: lo. 
het bouwen eener school te Steeiisel, het verbouwen van de oude 
school, en het doen van vernieuwingen en veranderingen aandeonder-
wijzetswoning, aldaar; 2o. het verrichten van vernieuwingen en ver
anderingen aan school en onderwijzerswoning te Duizel: 3o. het leveren 
eu stellen van schoilineubeleu in de scholen te Duizel en te Steensel. 
Inl. bij den architect W. II. Hoorns, te Kintllioven. Aanw. 22 Oct., te 
Steensel te U oren en te Duizel te II uren. 

(•mnltiKcii. te 2'J., uren. door de commissie van administratie over 
de gevangenissen, iu de cellulaire gevangenis: de leveling der benoo
digdheden voor het onderhoud en de verpleging der gevangenen 
ged. '85. 

Z u l l e n , te 4 uren. door II. .1. Looman: het bouwen van een woon
huis op een peiveel buiten de Spittaalstraat. Hestek ligt hij Hreukink, 
in De Klok. lnl. bij den architect .1. ('iterwijk Wz. 

\>iiiM IKIIC» te fi uren, door het college van regenten over het huis 
van arrest: het onderhoud dei- gevangenen ged. '85. 

D o n d e r d a g 

•tonele, te lo uren, door het be 
miteuse waterschap Kllewoudsdijk 

2:1 O et. 
t. der waterkeering van het eala-
11 den calainiteiisen liorselepolder, 

vernieuwing van rijswerk aan de waterkeering 
Aanw. 20 (Jet., van 10—12 uren. samenkomst 

iu de directiekamer: di
van den Horself polder, 
bij genoemde directiekeet. 

' s - K o s c - h , te 10 uren, dour buig. en weth.: het maken eener 
schietbaan met aanhooren van die binnen het lort Orten, lnl. bij den 
gemeentearchitect .1. M. Nabbe. Aanw. 20 Oct., te 3 uren. Biljetten 
inzenden 22 Oct., vóór 3 uren, ten raadhuize. 

w i n t e r d i j k , te 12 uren. door burg. en wetb. van Sloten: het ver
grooten der openbare school iu het dorp Sloten, en het leveren van 75 
schoolbanken, lnl. op de gemeentesecretarie, te Sloterdijk en bij den 
bouwopzichter O. S. Nout, 13 Stadsweg, te Nieiiwerarnstel. Aanw. 21 
Oct., te 11 uren. 

B r e d a , te 1 uur, ten kantore van L Kalis Kz.: lo. de stukadoor
werken, go. de glas- en verfwerken voor de in-aanhouw-zijnde stations 
Lagezwaluwe, Hoogezwaluwe. Waspik. Iloogevaart en Waalwijk, in 2 
perceelen eu in ma-sa. Inl aan de stations Lagezwaluwe en Waalwijk. 

H e e r e n * n 11. 'savonds 8 uren, door het college van regenten over 
bet huis van arrest: het onderhoud der gevangenen, met den aankleve 
van dien, ged. '85. 

V r i j d a g . 2 4 O c t . 
M i d d e l b u r g , te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz. aan 

het gebouw van het prov. best.: lo. het driejarig onderhoud van de 
aanleg- en losplaats voor visscliers in den Brakman bij de Isabelhislnis, 
behoorende tot de havenwerken iu Zeeland. Inl. bij den hoofdingenieur 
iu het 11e district, te Middelburg en bij den ingenieur, te Neuzen. 
Raming ƒ fi40 per jaar; 2o. het op-diepte-houden van de buitenhaven 
van het kanaal dnor Walcheren te Vee re en van de geul in den oever 
voor die haven. Raming ƒ 115.000. lnl. bij de ingenieurs bovengenoemd. 

A m s t e r d a m , te 11 uren. door de directie der marine, aan's Rijks 
werf: de levering van 120.000 kt.. Noordsche hennep, in 18 kavelingen, 
elk van 10.000 KG. 

M o n t f o o r t , te 11 uren, door tie commissie van administratie over 
de gevangenis voor jeugdige vrouwelijke veroordeelden: de levering der 
benoodigdheden voor het onderhoud tier gevangenen, met inbegrip der 
verlichting en verwarming, ged '85. 

H e r g e n tin Henegouwen), te 12 uren. door het prov. best.: de her
houw der brug Kan d'Heure. Raining fr. 86,960, 

L u i k . te 12 uren. door het prov. best.: de herbouw der brug te 
Longdoz. Raming fr. 273,170. 

Z u t f e n , te 2 uren, ten raadhuize: het wateivrij ophoogen van dc 
wegen naar Je nieuwe cellulaire gevangenis buiten de voormalige 
Spittaal poort. lnl. bij den gemeentearchitect F. II. van Ktteger. Aanw. 
20 60 23 Oct.. te 2 uren. 

U t r e c h t , door de directie der Oosteistoomtrammaatsehappij: het 
maken van de aardehaan en kunstwerken, het leggen der sporen en 
wissels enz., voor de lijn Doorn—Wijk-bij-Duurstode! 

Z a t e r d a g , 2.1 O c t . 

M i d d e l b u r g , te 11 uren, door het iioldorbost. van Walcheren, in de 
Abdij: het maken van 9005 SI* glooiing van zuilenbazalt (waarvan 675 
M* van aanwezige bazalt), 4070 M* glooiing van aanwezige Dooriiiksche-
en 540 M x glooiing van aanwezige Vilvoordscbe steen; alsmede van 2 
rijshoofden aan den Westkapelschen zeedijk. Aanw. 21, 22 en 23 Oct. 

I l o o g e v e e n , bij den aannemer K. J. Kalt: het glas-, verf- en be-
hangeiNwerk aan het in-aanbouw-zijnde Hètel-Luinge, te Iloogeveen. 
lnl. op het werk. 

H a a n d a g , 27 O r t . 
A n t w e r p e n , te 12 uren. door het prov. best.: de uitvoering van 

werken aan den weg van Rethv naar Arendouck. Raming fr. (10,000. 
' • - H a g e , te 1 uur. door burg. en weth.: het bouwen van eene 

burgerscluwd le soort met gyinnustiekgebouw en onderwijzerswoning, 
aan de Koningin-Emmakade, aldaar. Aanw. 24 Oct., te 10 uren. 

D i n s d a g , 2* O c t . 

H a a r l e m , te 10 uren, door do commissie van toezicht over het 
gesticht Meerenberg, in het lokaal Felix Favore: de levering van ver
schillende benoodigdheden, ten behoeve van genoemd gesticht. 

Donderdag. 30 Oct. 
N i j m e g e n , te 3 uren. door den architect D.Semmelink, in het Hotel 

Fauzen: het bouwen van eene villa te Giwsbeek. 
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Vrlldag, : l l Ort. 
Middelburg, lo 10 uren, dooi' het ministerie van w a t e n t enz., aan 

net gebouw van hot prov. host.: lo. hot driejarig Onderhond ('85, '80 
en '8?) van het kanaal van Sluis naar Brugge (Nederlandsen gedeelte). 
Inl. hij don hoofdingenieur in het 11e district, te Middelburg en bij den 
ingenieur, te Vlissingen. Aanw. 2-'! en 25 Oct. Raining /' 1275; to.het 
driejarig onderhoud van de Rijkswaterleidingen bewesten eu beoosten 
bet kanaal van Neuzen, in Zeeland. Inl. bij den hoofdingenieur in het 
11e district, te Middelburg en bij den ingenieur, te Neuzen. Aanw. 28 
en 25 Oct. Raming ƒ 0400 per jaar: :io. bet op-diepto-hnuden van bot 
kanaal door Wakneren te Vlissingen, op de wijze die don aannemer 
geraden zal voorkomen. Inl. bij den hoofdingenieur in het 1 le district, 
te Middelburg en bij den ingenieur, te Vlissingen. Aanw. 23 en 25 
Oct. Raming ƒ 236,000. 

's-Hosrh. te lO'/j uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
bet gebouw van bel prov. best.: bet beplanten van eenige gedeelten 
vau do dijken dor Zuidwilloinsvuart, prov. Noordbrabant, ltd. bij den 
hoofdingenieur iu het Oe district, den niToiidisscmontsingctiicur K e-
naer en den opzichter Weehuizen, allen te 's-llosch. Aanw. 24 Oct. 
Raming /' 2300. 

's-Hage, te 1 uur. door het ministerie van waterstaat enz., ten 
behoeve van de Rijkstelegraaf: de aanleg van eene telegraaflijn van 
Halloo over Eenrum naar Pieterhuien. lid. bij den inspecteur-chef 
van het technisch hel r, te 's-llage en bij deu lijnins|H'cteur, tc 
Groningen. Raming /' 1100. 

VIa lag , 3 Nov. 
's-llage, te 12 uren. door bet ministerie van koloniën: do levering 

van ijzerwerk eu hardsteen van loodsdeuren en wegafshiitingen, ten 
dienste der Staatsspoorwegen op lava 

Breda, te 12 uren. door don raad van administratie der Koninklijke 
Militaire Academie: de levering, geil. '85, van do benoodigde voorwerpen 
van kleeding, uitrusting enz. voor de kadetten, uitgezonderd de lakens. 

Woensdag, A \«>v. 
's-Hage, te II uren, door bot ministerie van waterstaat enz.: het 

verrichtten van werken tot viviiziening der linkeroever van de Maas in 
de gemeente Kcssel (Limburg), tusschen de kilometerraaien 90 cn 92. 
Inl. bij den 1 fdingenieur Van Diesen. te 's-llage, bij den ingenieur 
Van llooll. te Vueht en bij don opzichter Diipnnt, te Roermond. Aanw. 
29 Oct. Raming ƒ 16,800.' 

s-llagc. to 12 uren, door het ministerie vau waterstaat enz.: ten 
dienste der Staatsspoorwegen: de levering van stalen spooi-staven met 
ijzeren eindverbindingen en van haakbouten, in 2 perceelen. lui. op 
liet bureau dor spoorwegen, te 's-Hage. 

l ' i lhuizen, te 2'/j uren. door burg. en weth.: bet bouwen van een 
po t̂-en-telegraaf kantoor. Aanw. van 12— 1 uur. 

Ilenderdag, tl Xm\. 
Kampen, te 12 uren: bet verbouwen van bet buitenverblijf «Meer

burg'', te Uselmuidou bij Kampen, on hot bouwen van een tuinhuis. 
trekvaart enz., voor rekening v I. II. van Hulst, te Kampen. Inl. bij 
de architecten W. en F. C. Kocb. te Zwolle. Aanw. 30 Oct., te 1 uur. 

Vrijdag, 7 V u . 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van bet provinciaal best.: het onderhoud en de verbete
ring van de havenwerken te Breskens, ged. '85. Inl. bij den hoofd-
iugenieur in het 11e district, te Middelburg cn bij den ingenieur, te 
Vlissingen. Aanw. 30 Oct. en 1 Nov. Raming f 6200. 

Maandag, 1 0 Nev. 
's-Hage, te l l 1 / , uren, door bet ministerie van waterstaat enz... aan 

het gebouw van bet prov. best.: het driejarig onderhoud van den 
Zwartewlaalschedijk en het Hrielscbe Spuiwater op het eiland Voorne, 
in 2 perceelen, belioorende tot de toewerken in Zuidholland. Inl. bij den 
hoofdingenieur in het 10e district, te 's-Hage. bij den ingenieur iu het 
zuidelijk' arrondissement van bet 10e district, te Brielle en bij den 
opzichter Kooreman, te Nieuwenhoorn. Aanw. 3 Nov. Raming per 
jaar: perc. 1 ƒ 950, perc. 2 /' 610. 

'«•I lagr. te l l 1 / , uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: lo. het driejarig onderhoud van de 
dijk- en oeyciwerken om de voormalige Rijksquarantuineplaats on het 
eiland De Tien Gemeten, behoorende tot de zeewerken in Zuidholland. 
Inl. bij den hoofdingenieur in bet 10e district, te 's-llage, bij den 
ingenieur in het zuidelijk arrondissement van het 10e district, te Brielle 
en bij den opzichter Daiimann, te Dordrecht. Aanw. 3 Nov. Raming 

{ 2800 per jaar: 2o. het driejarig onderhoud van de dijk- en neverwerken 
ij Hellevoetsluis en de lieide Hoornsche hoofden aan den Oudonhoorn-

schen zeedijk, behoorende tot de zeewerken in Zuidholland. Inl. bij den 
hoofdingenieur in het 10e district, te 's-Hage, bij den ingenieur in 
het zuidelijk arrondissement van het 10e district, te Brielle en bij den 
opzichter Kooreman, te Nieuwenhoorn. Aanw. 3 Nov. Raming f4700 
per jaar; 3o. het bezinken en bestorten van den oever aan de oostzijde 
van de hoofden A en 11, gelegen oostwaarts van de Goeroescho haven, 
behoorende tot de zeewerken in Ziiidliólland. Inl. bij den hoofdingenieur 
in liet zuidelijk arrondissement van het 10e district, te's-llage, bij den 
ingenieur in liet zuidelijk arrondissement van bet 10edistrict, telliielle 
en bij den opzichter Dalebnut. te Goedereede. Aanw. 8 Nov. Raming 
ƒ 10,000. 

's-llage, te 12 uren, door het ministerie van koloniën: Bestek no. 
4, het ijzerwerk voor eene locomotievenloods, oene goederenloods, eene 
wagonremiso. een rolwagen en S draaischijven, alles ten dienste der 
Bataviasche havenwerken. 

Vrijdag, 1 4 Snv . 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., 

aan het gebouw van het prov. bost.: het eenjarig onderhoud van den 
zelfregistreerenden getijmeter op den noordelijken havnndam der buiten
haven van bet kanaal door Walcheren, te Veere. Inl. bij den hoofd
ingenieur in het 11e district, te Middelburg en bij den ingenieur, te 
Vlissingen. Aanw. 6 en 8 Nov. Raming / 630. 

Leeuwarden, te 21/, uren, door het ministerie van watei-st. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: lo. bet éénjarig onderhoud van den 
Statondijk, bij Slijkenburg, met de daarin gelegen zeesluis de Oude-
Scboterzijl en het biiitenkanaal de Worstsloot, behoorende tot de zee
werken in Friesland. Inl. bij den hoofdingenieur, te Groningen, bij den 
ingenieur, tc Leeuwarden en bij den opzichter Postma, te Hecrenveen, 

Aanw. 7 Nov. Raming ,/ 2000; 2o. het driejarig onderhoud van Rijks-
binnensliiizen en verspreide bruggen, behoorende tot de kanalen in 
Friesland, in 2 perceelen. Inl. bij den hoofdingenieur, te Groningen, 
bij den ingenieur, te Leeuwarden; voor pare. 1, a en h, bij den op
zichter Postma, te Heeren veen, voor perceel 1, c, bij den opzichter 
Kramer, te Leeuwarden; voor perc. 2, d, bij den opzichter Wind, te 
Leeuwarden, en voor perceel 2, «, bij den opzichter Oddeiis, te Sneek. 
Aanw. 7 Nov. Raming per jaar: perc. 1 ƒ 370, perc. 2 ƒ 630. 

Vrijdag, 2 1 , \ .v. 
's-Basrh, te 10'/, uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan 

het gebouw van het prov. best.: lo. bet driejarig onderhoud van de 
Rijksbaven- en rivierwerken te Moerdijk, behoorende tot de havenwerken 
in Noordbrabant. Inl. bij den hoofdingenieur, te 's-Bosch, bij den 
ingenieur De Jong van lleek en Donk, te Breda en bij den opzichter 
Fischer, tc Moerdijk. Aanw. 14 Nov. Raming ƒ 5380 per jaar; 2o. bet 
driejarig onderbond vau do Rijkshavenwerken te Willemstad, met de 
zelfregistreerende peilschaal, aldaar en die te Steenbergschesas. behoo
rende tot ile havenwerken iu Noordbrabant. Inl. bij dim hoofdingenieur, 
te S-Bosch, bij den ingenieur De Jong van Hoek en Donk, te Hreda en 
bij den opzichter Fischer, te Moerdijk. Aanw. 14 Nov. Raming f 4520 
per jaar. 

Leeuwarden, te 21/, nren, door bet ministerie van waterst.enz., aan 
bet gebouw van het prov. best.: het éénjarig onderhoud van de 
havenwerken te Makkum. Staveren, Lemmer en Takozijl, in 3 perceelen. 
Inl. hij den hoofdingenieur, te Groningen, bij den ingenieur, te 
Leeuwarden; voor perceel 1 en 3 bij den opzichter Oddens, te Sneek 
en voor perceel 2 bij den liuitengewóon-opziebter Jongsma, te Staveren. 
Aanw. 14 Nov. Raming: perc. 1 ƒ 1650, perc. 2 / 1400, perc. 3 /"1700. 

Vrijdag, 2 « > o i . 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van waterst enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud ('85. '86 en 
'87l dor registreerende iioilschalon te Borsele en Oostbeveland en der 
Rijkspoilschaal te Hoedekenskerke. Inl. bij don hoofdingenieur in het 
11e district, te Middelburg en bij den ingenieur, te Goes. Aanw. 20 en 
22 Nov. Raming ƒ 300 per jaar. 

Middelburg, te 10 nren, door het ministerie van waterst eng., aan 
het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van het 
Nederlandsen gedeelte van het kanaal van Neuzen, met bijbehoorende 
werken. Inl. bij den hoofdingenieur in het 11e district, te Middelburg 
en bij den ingenieur, te Neuzen. Aanw. 20 en 22 Nov. Raming ƒ 42,700 
per jaar. 

s -Hage . te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz: de 
aankoop van de buiten-dienst-gestelde telegriiafbladen en andere be
scheiden van de Rijkstelegraaf, ged. '85, '86 en '87, met verplichting 
voor den kooper tot onlocsbaarmaking dier bescheiden. Inl. bij den 
inspecteur, belast met het rekenplichtig beheer van de Rijkstelegraaf, 
te 's-Hagc. 

W o e n s d a g , 21 J a n . 1SO.V 
'n-llage, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., ten 

dienste der Staatsspoorwegen: dc inrichting en bediening van eer. 
stoombootdienst tusschen Enkhuizen en Staveren, in verband met de 
diensten op de Staatsspoorwegen van Zaandam naar Enkbuizen en van 
Staveren naar Leeuwarden. Inl. bij den directeur voor de spoorwegen, 
te 's-Hage. 

A V L o o r 
V A N 

AANBESTEDINGEN. 
Murmerwoude, 29 Sent.: do verbouwing van 

acht schoolgebouwen in de gemeente Dantuma
woude; minste inschr. waren: 

Op de school te Zwaagwesteinde, D. Walda, 
Kollum, voor ƒ 8937 

Op de school te Veenwouden, S. Zijlstra, 
Rohel, voor » 1110 

Op de school te Akkerwoude, ,Iohs. v. 
Dijk, Blija. voor » 3S89 

Op de school te Broek, dezelfde, voor » 3780 
Op de school te Birdaard, J. W. Epema, 

Rinsumageest, voor I 668 
Op de school te Roodkerk, dezelfde, n 498 
Op de school te Murmerwoude, W. D. 

Zijlstra, Dantumawoude, voor » 1009 
Op de school te Dantumawoude, L. II. 

Eldring, Oostermeer, voor » 1090 
Leeuwarden, 10 Oct.: lo. het maken vau 

geheel nieuwe landhoofdon met vleugels, leu
ningen, enz. aan de Tjaardorbrug onder Wirdum; 
2o. bet uitvoeren van diverse werken aan de 
brug bij de Buurt, te Wirdum; ingekomen 7 
biljetten; gegund aan It. K. Sij brandy, te Wir
dum, voor /' 1269. 

Meet; , i l Oct.: het gedeeltelijk amoveeren 
van een woonhuis en het opbouwen van een 
heerenhuis, met de levering der materialen, 
onder beheer van den architect Brink Evers; 
ingekomen 12 bilj., als: 
L. Enklaar, 
H. Steltenberg, 
Dekker, 
11. Enklaar, 
R. Schoonman, 
J. de Witt> 
[[. Ü. Teegel, 
J. Steinvoort, 
II. Sikkens, 
J. Schut, 
A. v. Dijk, 
G. Boei-stoel, 
gegund. 
Itaming 

W o r k u m , 11 Oct.: het maken van een paar 
binnetivloed-zeesluisdeuren met eenige bijkomen
de werken; ingekomen 6 bilj., als: 
S. J. Visser, te Workum, 
A. Smits, ti idem 
A. Wicherts, » idem 
P. Gerlsma, » Hindeloopen, 
J. J. Rooda, l Makkum, 
J. A. Schrale, « Warns, 

Amsterdam, 13 Oct.: lo. het sloopen en 
vervoeren van de houten loods (tijdelijk school
gebouw), op de gedempte Houtgracht, en het 
wede roprich ten ervan op een terrein 
Nassaukadc; ingekomen 8 hilj., als: 

te Dieren, ƒ 9595 
• idem l 9567 

Doesburg, » 8600 
Dieren, > 8489 
idem i 8359 
idem » 8263 

Arnhem, 1 8198 
Dieren, > 8152 
Deutichem, » 7989 
Drummen, » 7960 

• Steeg, D 7949 
Brummen, > 7930 

ƒ 8880 

/ 1833 
» 1647 
» 1520 
> 1306 
» 1289 

1248.70 

aan de 

A. v. Wensveen, 
A. v. Hoon. 
G. Hol, 
11. W. A. Paans, 
G. Woud, 
B. Krijuen, 
R. Timman, 
A. Kraanberg en 

Schilleman. 

te Amsterdam, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

idem 

ƒ 3700 
» 3290 
s 3026 
ii 2950 
. 2772 
» 2332 
» 1966 

1440 
2o. de levering van zand voor de gemeente

werken ged. '85, '86 en '87; ingekomen 7 
bilj., als: 

C. Bos, 
J. J. Dekker. 
A. Kramers, 
C. Langeveld, 
C. Bos Az-, 

dezelfde, 
G. D. v. Doorn, 

Hoeverden, 

te Haarlemmermeer, 
» Amsterdam, 
» idem 
i idem 
t idem 

idem 

per M 1 

/ 0.80 
» 0.75 
i> 0.69 
i 0.65» 
• 0.64 
» 0.56 
» 0.61» 

13 Oct.: het maken van ver
schillende kleine werken op bet Stieltjes-kanaal; 
ingekomen 5 bilj., als: 
A. J. WolteiSjOin, te Koeverdon, / 1199 
M. Weertman, » idem » 1170 
J. M. v. Buiten, » Nieuwamsterdam,» 1157 
II. v. Dijk, » Koeverden, » 1020 
B. W. de Blécourt, » Almeloo, » 997 
Raming » 1000 

Breda, 13 Oct.: het bouwen eener behuizing 
niet bovenkwartier, op een perceel gelegen aan 
'Ie Maiiriissti-aat, voor J. P. Terpaalen, te Breda, 
onder beheer van den architect A. J. Oomens; 
aangenomen door A. van Boxscl, voor /' 4898. 

Budel, 13 Oct.: het maken der aardebaan en 
bestrating met grèskeien 6e soort van den 
toegangsweg naar bet station van den spoorweg 
Antwerpen—Gladbach onder die gemeente, ter 
'engte van ongeveer 2100 M; ingekomen 15 
'«Ij., als: 

J. M. v. Gasselt, Venloo, 
F. Otten, Helmond, 
J. M. Gruijters, 's-Bosch, 
K. Versteeg, Oosterbeek, 
P. Rondel's, Valkensweerd, 

ƒ 17,580 
» 17,178 
> 16,590 
» 16,400 

16,400 
L.v.Öaal , Geldrop enJ.de Laat, Woensel,» 16,189 
G. J. Groot en J. Knoops, Nijmegen, » 15,970 
L. Cop|ies, Venloo, » 15,600 
L. Lu ie h'. idem » 15,570 
P. II. de Bekker, Empel, » 15,480 
J. Hurken*, Budel, » 14,900 
E. Janssen, Luik, » 14,889 
L. v. d. Lijnden, Roermond, n 14,680 
E. Janssen, Luik. » 14.559 
G. Thoonsen, Mook, » 14,470 

lie i n , 13 Oct.: do levering aan de artillerie-
stapol-eii-constriictiemagazijnen van: 

lo. 3,600,000 scherpe patronen no. 10; minste 
inschrijvers waren De Beaumont & Soleil, te 
Maastricht ii / 4.35 per 1000 stuks. 

2o. 30 KG. messingdraad dik 0.0108; minste 
insein' waren R. S. Stokvis & Zn., te Rotterdam, 
ii f 0.72" per KG. 

lo, 167 KG. staafrond koper dik 0.0165; dez., 
a ƒ 0.86» per KG. 

«o. 8 KG. ïnessingdraad dik 0.00044; dezelfden, 
a ƒ 1.025 per KG. 

to. 106 KG. ïnessingdraad dik 0.023; dezelfden, 
a ƒ 0965 pgr KG. 

L'treeht, 13 Oct.: het bouwen van eene 
locomotief- en rijtuig-remise der Oosterstoom-
tramwegmaatschappij te Doorn; minste inschr. 
was K. Hollander, te Gouda, voor ƒ 14,800; 
gegund. 

Leiden. 13 Oct.: het maken van een brandvrij 
fabrieksgebouw van steen- en iizercoiistructio. 
in 2 perceelen en in massa, onder beheer van den 
architect W. F. van der Heyden; ingekomen 27 
biljetten; 

perc. 1 perc. 2 massa 
W. Splinter, 

Leiden, ƒ 35,200 
Verhagen en Van 

'tWoud, Haarlem, 45,500 ƒ 36,900 ƒ 80,400 
Kon. Ned. Grofsme

derij, Leiden, 
Sepp ft Co., Enschedé, 
,1. Visser, Papen

drecht. 35.873 
G J. v. Heek & Co. 

Delft. 37,520 66,100 
W. G. Maasvelt, 

Wassenaar. 
D. A. Schretlen 

&Co..I.eiden, 27,709 62,900 
D. Romeijn 
C. Romeijn, 
T. Los, Leiden, 
J. .1. Hasselbach. 

idem 34.495 28,000 
A. C. I'aardekooper, 

's-Hage, 35,653 
J. B. Lasschuit, 

Haarlem, 47,000 
L. J. Enthoven, 

's-Hage, 
Jan Bievee, Leiden, 
C. Meijers, 's-Hage, 
M. L. v. Spanje, idem 
H. Deegens, 34,497 
M. A. .1. Taverne, 

's-llage, 
Ijzergieterij De Prins 

van Oranje, idem 
J. Trintbainer, 36,950 
Van Houwen, 34,444 
J. v. d. Vlugt, 

Dordrecht, 37,967 
Het eerste perceel gegund aan J. J. liasscl-

bach. te Leiden, voor ƒ 34,495. 
Het tweede perceel aan Jan Brevee, te Leiden, 

voor ƒ 26,973. 
Amerengen, 14 Oct.: eenige verschillende 

weikzaamhdon aan een hoerenhuis, onder beheer 
van den architect M. K. Smit, te Dieren; gegund 
aan L. D. Martens, tc Amerongen, voor de be-
grootingssom, ƒ 2880. 

31,690 
32,615 

41,500 

42,500 
39,745 
37,244 

35,173 
26.973 

31,166 

65,484 

62.495 

62,708.09 

78,000 

75,479 
76,649 
64,289 

70,848 

67,767 

Arnhem, 14 Oct.: de levering van brand
stollen (steenkolen en gruis), bij berbesteditig; 
ingok. 2 bilj., als: 

le perc. 2e perc. 
li. G . Rutgers, ƒ 0.80 j 0.0:0/, 
G. F. Cramer, 0.75 0.023/, 

Gegund aan R. G. Rutgers. 
Assen, 14 Oct.: het bouwen van 4woningen 

met de levering van alle materialen, onder 
beheer van den architect G. Stel; ingek. 5 
bilj, als: 

II. Winters, ƒ 3073 
R. Hunse Jr., . 2962 
G. II. Hroekcma, » 2648 
.1. P. Broekema, » 2478 
E. Lamberts, » 2460 
gegund. 
Raming » 2700 

Meppel. 14 Oct.: het doen van herstellingen 
aan de brug over de Reest, bij de Eekrnolen-
brug; ingok. 7 bilj., als: 

II. Strating, ƒ 1625 
J. Hessidingen, 
F. Aberson, 
II. Hazelaar, 
.1. Withaar Jz., 
K. Worst, 
E. Hakker, 
Raming 

's-llagc, 15 Oct.: 

1199 
1173 
1090 
1066 
987 
974 
927.54 

lo. de uitvoering van 
haggerwerk. tot onderhoud van het vaarwater 
in de Koningshaven, te Rotterdam; ingekomen 
9 bilj.. als: 

per M' 
T. Volker, Dordrecht, ƒ 0.65 

U.59 
0.504 
0.495 

.0.47»/, 
. 0.459/0 
0.457 

> 0.424 

0.40 

Bos Az., idem 
Door H.Vz., Sliedrecht, 
Goedhart. Dordrecht, 
A. v. Haaften. Sliedrecht, 
L. v. Wijngaarden Uz., Sliedrecht, 
C. de .loiig P.Mz., idem 
G. Huyskes, Hedel, 
Volker Lz., Sliedrecht en P. A. 

Bos, Gorichern, 
2o. het verrichten van eenige werken tot 

norinaliseeriiig van de Waal onder Gameren; 
ingekomen 4 bilj., als: 
A. L v. Wijngaarden Llz., Sliedrecht, / 19,550 
W. P. ile Vries, Rossom, » 19.540 
A. G. Huyskes, Hedel, » 19,400 
EL van Aiii'oov Jr., Nieuwaal, » 18.380 

go. het verlichten van herstellingen en ver
nieuwingen aan de werken van den Daardwijk-
scheii overlaat met de Rijkssluis in de oostelijke 
vaartkade van Waalwijk, met bet onderhoud 
dier werken van 1 Jan.—31 Oct. '85, benevens 
voor het zoonoodig loggen in '85 van dezomer-
sluiting in genoemden overlaat; ingekomen 3 
bilj., als: 
A. de Kort, te Baardwijk, ƒ 3428 
H. .1. Dekkei-s, » idem » 3398 
A. Oerlemans, » Vrijhoeven-Kapel, » 3325 

Meppel, 15 Oct.: het bouwen van twee 
hoerenhuizen aan den Stationsweg, aldaar, voor 
B. Lotgering Gz. en II. Spraakman: 

liet dak het dak 
gedekt met gedekt met zink asphalt 

J. de Boer & Zn., 
Steenwijk, 

.1. G. Hofman, Dlesse, 
J. llouls, De Wijk. 
J. Emmink Az.. Meppel, 
J. Hessidingen, idem 
E. Gi'oonink. Steenwijk, 
R. Bruintjes. Meppel, 
K. J . Kalt, ureterp, 
K. Worst, Meppel, 
A. Hazelaar, idem 

Gegund het dak met zink gedekt. 
Lschem, 15 Oct.: bet zink-, lood- en leidek-

kerswerk van 3 villa's voor W. O. Kerkhoven; 
ingek. 2 bilj., als: 
A. Lestrade. te Arnhem, ƒ 1600 
K. W. Bubrman, . Nieuweramstel, » 1280 

ƒ 10.040 
9,800 
9.630 

I, 9.568 
9.599 
9.543 
9.488 
9.489 
9 27« 
8,480 

/ 10,140 
9,920 
9.790 
9,803 
9.720 
9.669 
9.688 
9.059 
9,426 
8,050 

Nederhardinksveld, 15 Oct.: lo. het glas- en verfwerk van Bestek no. 900 der Staats
spoorwegen : 

perc. 1 perc. 2 perc. 3 perc. 1 en 2 massa 

L. C. de Leur, Utrecht, 
G. F. Willemse, Rotterdam, 
11. de Ru, Utrecht, 
S. v. Siilunder, Sliedrecht, 
K. de Wit. idem 
A. de Wit, Meerkerk, 

ƒ 3596.— 
3874.80 

ƒ 3062 — 

8398.— 

f 3479.50 
3743 — 
3744.— 

j 7156.-

f 4S99.— 
6430 — 

10.600.— 
10,792.— 
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Perceel 1, gebouwen op liet Stationsemplace
ment te Sliedrecht. 

» 2, gebouwen op het Stationsom plaee-
ment te Giesendam—Hardinksveld. 

n 3, afrasteringen en wegwerken. 
2o. het stukadoorwerk van Bestek no. 900 der 

Staatsspoorwegen: 
perc. 1 perc. 2 massa 

H. D. Gerdes, Dordrecht, ƒ 1200 f 1200 ƒ 2400 
P. J . Tabbert, Rotterdam, 2700 
F. v. Liernpt, T u c h t 2818 
J. II. Haage, Rotterdam, 4968 

Gegund in massa aan H. D. Gerdes. 
Perceel 1, gebouwen np het Stationsemplace-

ment te Sliedrecht. 
» 2. gebouwen op het Stationsemplace-

ment te Giesendam—Hardiuksveld. 
A m s t e r d a m , 16 Oct.: het verbroeden van de 

Weesper/ij de, van de brug over de Singelgracht 
af tot aan de grens der gemeente Nieiiwer
arnstel. ten behoeve van de Amsterdamsche 
Omnibusmaatschappij; ingek. 18 bilj., als: 
C. J. Maks Jz. en J. 

Amsterdam, /' 33,444 
idem » 33,100 

larlemmerm.,» 32,600 
Amsterdam, 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

> idem 
idem 
idem 

Leut, 
Amsterdam, 

idem 
idem 

Purinerend, 
Amsterdam, 

29.265 
» 29.240 
» 28.271 
» 24,800 
• 23.:U0 
» 22,892 
» 22,220 
i 22.190 
» 21.930 
» 21,200 
)> 20,999 
I 17,800 
I 16.447 
I 16.368 
» 15.600 

Bnckholst, 
Gebr. v. Berkum. 
C. Dos, 
B. v. Huren, 
II. .1. Meekeis. 
J. P. Cornelïssen, 
G. D. v. Doorn. 
C. Langeveld, 
A. v. Zeist, 
E. v. Hrummelen, 
C. J. Hartog. 
D. Zuiderhoek, 
J. J. Dekker, 
A. Ilelsen, 
W. Ainhagtsbeer, 
W. Goedkoop Dz., 
Jacob de Vries, 
A. Kramers, 
gegund. 

Helft. 16 Oct.: de levering aan deartillerie-
stapel-en-constiuctiemagazijnen van-: 

perc. 1, 13 kleine brandspuiten met toebe
hooren; minste inschr. was .1. 11. Olelf, te Leiden, 
a ƒ 348 per stuk ; 

perc. 2, 10 idem, dezelfde a ƒ 348 per stuk; 
.» 3, 10 idem en 1 idem, dezelfde ƒ a 348 

per stuk; 
nerc. 4, 10 stel zuigbuizen WKHP brandspuitenj 

minste inschr. F. J. Smits, te Nijmegen, a / ' to 
per stuk; 

perc. 5, 2 huizen (buigbare) en 6 idem, a 
J 15.75 per stuk. 30 zuigerhekleedselen a ƒ0 .08 
per stuk, 17 idem a ƒ0 .90 per stuk; minste in
schr. P. van der Zee," te Delft; 

perc. 6. 40 zuigbuizen voor brandspuiten a 
ƒ 99.95 per stuk. 20 iilem voor kleine brand
spuiten a /'57-50 per stuk; minste inschrijver 
Rencker ft Zn., te l'treeht. 

Mriitmti, 16 Oct.: het grondwerk voor den 
aanleg van een park, voor rekening van H. 11. 
A. Slnkel, aldaar, onder beheer van den tuin
architect Leonard A. Springer j ingekomen 7 
bil;., als: 
P. IL de Hekker 
P. Reinders, 
Jansen Versteeg. 
J. M. Gruijters, 
L. den Otter, 
L. Brouwer, 
A. Zonneveld) 

Nog niet g( 
Raming 

Volden. 17 Oct.: het arnoveeren der boerderij 
•Yroessink" en het bouwen eener nieuwe boer
derij ouder Vorden. onder beheer van den 
architect M. K. Smit. te Dieren; ingekomen 8 
bilj.. als: 

te Laagkeppel, 
» Arnhem. 
» Deutichem, 
» idem 
• Vierakker, 

te VaJkenswaard, 
o Ooster beek, 

i) Dungen, 
» Gouda, 

Haarlem, 
gund. 

II. M. Berendsen, 
J. A. G. Teegel, 
A. Sikkens, 
J . W. v. d. Linde, 
Mulderije, 
H. Silvöld, 
Woniiink, 
C. Pasman, 
gegund. 

A r n h e m . 

ƒ 19,743 
» 16,760 
I 13,748 
» 13,445 
i 12,996 
I 12,630 
» 12,580 

ƒ 13.80C 

/ 5823 
» 5739 
l 5639 
n 5489.42 

5427 
Hengelt» (G.), » 5214.20 
Vorden, 
idem, 

4968.60 
a 4798 

17 Oct.: het wegruimen van een 
in de Zuiderzee, nabij Harderwijk, gezonken 
vaartuig: ingek. 2 hilj., als: 
T. C. Mantel, te Enkhuizen. ƒ 1483.29 
A. v. d. Tak, i Goedereede, 8 1224 

L a a g s o e r e n . Het bouwen van een vleugel 
aan het hadhuis Bethesda is gegund aan H. 
Steltenberg, voor ƒ 23,500. 

B I J V O E G S E L 

D E O P M E R K E R 
van ZATERDAG 25 OCTOBER 1884. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
M a a n d a g , 27 O c t . 

A n t w e r p e n , te 12 uren, door het prov. best.: de uitvoering van 
werken aan den weg van Rethy naar Arendonck. Raming fr. 60,C00. 

' a - l l a g e , te 1 uur, door burg. en weth.: het bouwen van eene 
burgerschool le soort met gymnastiekgebouw en onderwijzerswoning, 
aan de Koningin-Emmakade, aldaar. 

D i n s d a g , 2 * O e t . 
H a a r l e m , te 10 uren, door de commissie van toezicht over het 

gesticht Meerenborg, in het lokaal Felix Favore: de levering van ver
schillende benoodigdheden, ten behoeve van genoemd gesticht. 

K e d e (Gelder!.), te 2 uren, door C F . Detmers, iu De Posthoorn: het 
bouwen van eene schuur met stallingen nabij Eede. lnl. bij den 
architect S. Bitters, te Wageningen. 

D o n d e r d a g , 3 0 O c t . 
D e l f t , te 11 uren, door dijkgraaf eu hoogheemraden van Delfland, 

in het Gemeenlandshuis: de levering van rijsmaterialen. ten dienste der 
rijs- en steenen hoofden langs Dellland's strand. Inl. bij den fabriek-
landmeter .1. P. van den Berg Jz.. te Delft. 

Groningen, te 123/k uren, door burg. en weth.: het bouwen van een 
openbaar privaat met vuilnisbak in de Houtzagersteeg. Bilj. inzenden 
29 Oct., ten raadhuize. 

V r l l d a g , S I O c t . 
M i d d e l b u r g , te 10 uren, door het ministerie van watent enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: lo. bet driejarig onderhoud ('85, '86 
en '87) van het kanaal van Sluis naar Brugge (Nederlandsch gedeelte). 
Inl. bij den hoofdingenieur in het 11e district, te Middelburg eti bij den 
ingenieur, te Vlissingen. Raming ƒ 1275; 2o. het driejarig onderhoud 
van de Rijkswaterleidingen bewesten en beoosten het kanaal van Neuzen, 
in Zeeland. Inl. bij den hoofdingenieur in het 1 le district, te Middelburg 
en bij den ingenieur, te Neuzen. Raming ƒ 6400 per jaar; 3o. het 
op-diepte-houden van het kanaal door Walcheren te Vlissingen, op 
de wijze, die den aannemer geraden zal voorkomen. Inl. bij(den hoofd
ingenieur in het 11e district, te Middelburg en bij den ingenieur, te 
Vlissingen. Raming ƒ 236,000. 

' s - H o s r h , te lo' uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het beplanten van eenige gedeelten 
van de dijken der Zuidwillemsvaart, prov. Noordbrabant. Inl. bij den 
hoofdingenieur in het 6e district, den arrondissementsingenieur Keure-
naer en den opzichter Weehuizen, allen te 's-Bosch. Raming /' 2300. 

' s - H a g e , te l uur. door het ministerie van wateistaat enz., ten 
behoeve van de Rijkstelegraaf; de aanleg van eene telegraaflijn van 
Halloo over Eenrum naar Pieterburen. Inl. bij den inspecteur-chef 
van het technisch beheer, te 's-Hage en bij den lijn inspecteur, te 
Groningen. Raming f 1100. 

Z a t e r d a g , 1 N o v . 
H e l l e v o e t s l u i s , te 10 uren, door den eoi-staanwezend-ingenieur, in 

kamer A 21 van kazerne no. 1: het dempen van een gedeelte vijver 
achter het Rijkshuis, te Hellevoetsluis. Bilj. inzenden 31 Oct., voor 3 
uren, op het bureau der genie, aldaar. 

M a a n d a g , 3 N o v . 
' s - H a g e , te 12 uren, door het ministerie van koloniën: lo. de levering 

van ijzerwerk en hardsteen van loodsdeuren en wegafsluitingen, ten 
dienste der Staatsspoorwegen op Java; 2o de levering van verschillende 
benoodigdheden, in 21 perceelen. 

B r e d a , te 12 uren, door den raad van administratie der Koninklijke 
Militaire Academie: de levering, ged. '85, van de henoodigde voorwerpen 
van kleeding, uitrusting enz. voor de kadetten, uitgezonderd de lakens. 

A m s t e r d a m , te 1*% uren, door de Hollandsche IJzeren-spoorwog-
maatschappij, in het café-Krasnapolsky: Hestek no. 345, het leveren 
van ijzeren 'draagklossen, klemhaken en schroefbouten, in 3 perceelen. 
Inl. bij den ingenieur van den weg, O.-Z. Achterburgwal 171, te 
Amsterdam. 

W o e n s d a g , 5 N o v . 
' s - l l a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

verrichten van werken tot voorziening der linkeroever van de Maas in 
de gemeente Kessel (Limburg), tusschen de kilometerraaien 90 en 92. 
Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, bij den ingenieur 
Van Hooll', te Vueht en bij den opzichter Dupont, te Roermond. Aanw. 
29 Oct. Raming f 16,800. 

D o r d r e c h t , te 11 uren, door den architect H. W. Veth, in Koop-
handel-en-Zeevaart: het maken eener open verandah vóór den west
waarts gelegen tuingevel der sociëteit De Harmonie. 

' s - H a g e , te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: ten 
dienste der Staatsspoorwegen: de levering van stalen spoorstaven met 
ijzeren eindverbindingen en van hoakbouten, in 2 perceelen. lnl. op 
het bureau der spoorwegen, te 's-Hage. 

U i t h u i z e n , te 21/., uren, door burg. en weth.: het bouwen van een 
post-en-telegraafkantoor. Aanw. van 12—1 uur. 

D o n d e r d a g , O N o v . 
A m s t e r d a m , te 11 uren, door de directie der marine, de levering 

bij de directie der marine aldaar van karldoek. 
A r n h e m , te 11 uren, door burg. en weth.: het bouwen van een 

"lagazijn aan de Kadestraat. Aanw. 30 Oct., te 10 uren. 
H a m p e n , te 12 uren: het verbouwen van het buitenverblijf «Meer

burg", te Uselmuiden bij Kampen, en het bouwen van een tuinhuis, 
trekvaart enz., voor rekening van J. II. van Hulst, te Kampen. Inl. bij 
dc architecten W. en F. C. Koch, te Zwolle. Aanw. 30 Oct., te l uur. 

H a a r l e m , te 2 |(a uren, door burg. en weth.: het leggen van bij 
de gemeente voorhanden riolen met putten van portland cement, het 
maken van bestratingen, het zetten van koplagen en kantdeelen in de 
Ken nemerstraat en in de Schoterstraat en langs den Alkmaarschen 
straatweg tot aan de uitwateringslont te Haarlem. Aanw. 31 Oct., te 
10 uren. lnl. aan het Bureau der Gemeentewerken. Raming ƒ 8170. 

V r i j d a g , 7 N o v . 
M i d d e l b u r g , te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het provinciaal best.: het onderhoud en de verbete
ring van de havenwerken te Breskens, ged. '85. Inl. bij den hoofd
ingenieur in het 11e district, te Middelburg en bij den ingenieur, te 
Vlissingen. Aanw. 30 Oct. en I Nov Raming / 6200. 

' s - l l a g e , te 1 uur. door het ministerie van waterstaat enz., ten 
behoeve van de Rijkstelegraaf: de levering van het laken voor de 
uniforinkleeding tier telegrambestellers ged '85. lnl. bij den inspecteur, 
te 's-Hage. 

M a a n d a g , 1 0 N o v . 
' s - l l a g e , te l l ' / 2 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebOUW van het prov. best.: het driejarig onderhoud van den 
Zwartewlaalschedijk en het lirielsche Spuiwater op het eiland Voorne, 
in 2 perceelen, behoorende tot de zeewerken in Zuidholland. Inl. Hij tien 
hoofdingenieur in het 10e district, te 's-Huge, bij den ingenieur in het 
zuidelijk arrondissement van het 10e district, te Brielle en bij den 
opzichter Kooreman. te Nieuwen hoorn, Annw. 3 Nov. Raming per 
jaar: perc. 1 ƒ 95(1, perc 2 /'610. 

's>llage, te 11'/, uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
bet gebouw van het prov. best.: lo. het driejarig onderhoud van de 
dijk- en oeverwerken om de voormalige Rijkstjuarantaineplaats op het 
eiland De Tien Gemeten, behoorende tot de zeewerken in Zuidholland. 
Inl. bij den hoofdingenieur in het 10e district, te 's-Hage, bij den 
ingenieur in het zuidelijk arrondissement van het 10e district, te Brielle 
en bij den opzichter Haumann. te Dordrecht. Aanw. 3 Nov. Raming 

{ 2H0Ö per jaar; 2o. het driejarig onderhoud van de dijk-en oeverwerken 
ij Hellevoetsluis en de heide Hoornsche hoofden aan den Outlenhoorn-

sciien zeedijk, behoorende tot de zeewerken iu Zuidholland. lnl. bij den 
hoofdingenieur iu het 10e district, te 's-Hage, bij den ingenieur in 
het zuidelijk arrondissement van het 10e district, te Brielle en bij den 
opzichter Kooreman. te Nieuwcnhoorn. Aanw. 3 Nov. Raming ƒ 4700 
per jaar; 3o. het bezinken en bestorten van den oever aan de oostzijde 
van de hoofden A en B, gelegen oostwaarts van de Goereesche haven, 
behoorende tot de zeewerken in Zuidholland. Inl. bij den hoofdingenieur 
in het zuidelijk arrondissement van het ll'e district, te's-llage, dijden 
ingenieur iu het zuidelijk arrondissement van het 10e district, te Brielle 
en bij den opzichter Dalebout. te Goetlereede. Aanw. 3 Nov. Raming 
ƒ 10.000. 

' s - l l a g e , te 1 1 u r e n . door het prov. best: het onderhouden van
en het doen van eenige herstellingen aan de gebouwen, behoorende tot 
het huis, bewoond door den Commissaris dos Konings in Zuidholland, te 
's-Hage. ged. 2 jaren en 5 maanden fl Jan. '85—31 Mei '87.i. lnl. bij 
den hoofdingenieur van den prov. waterstaat J. van der Vegt, te 
's-Hage. 

' s - l l a g e , te 12 uren, door het ministerie van koloniën: Bestek no. 
4, het ijzerwerk voor eene locomotieven loods, eene goederenloods, eene 
wagenremise, een rolwagen en 3 draaischijven, alles ten dienste der 
Bataviasche havenwerken. 

B r e d a , te 12 uren. door burg. en weth.: lo. het bouwen van eene 
ambachtsschool, met bijlevering der materialen, op het gemeenteterrein 
nabij tie iuuiidatiesluis; 2o. het maken van trottoirs iu de Nieuwe-
Iluizen, en het verrichten van daarmee in-verband-staande werken; 3o. 
het bouwen van een hrandspuithuis in de Nieuwe-tluizen. Inl. ten 
kantore van den gemeentearchitect. Aanw. 4 Nov., te 11 uren, aan
vangende met perceel 1. 

D i n s d a g , f l N o v . 
A s s e n , te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 

gebouw van het prov. best.: het verbeteren van de Rijks-lagere school 
in kolonie II, te Frederiksoord, gemeente Vledder, en het d»ven van 
herstellingen aan de onderwijzei-swoning, aldaar, lnl. bij den Rijks-
bouwkundige voor de onderwijsgebouwen, en by den opzichter 'der 
onderwijsgebouwen J. F. Scheepers, te Groningen. Aanw. 4 Nov., te 1 
uur. Raming ƒ 5405. 

W o e n s d a g 1 2 N o v . 
R o t t e r d a m , te 1 uur, door burg. en weth.: hot maken van twee 

stokerijen met tusschengelegon kolenborgpluatsen, van een steenen 
viaduct en bijbehoorende werken, ten behoeve der gemeentelijke gas
fabriek aan den Oost-Zeedijk, lnl. aan het Stads-Timmerhuis. Aanw. 
6 Nov., des voorm. te 11 uren. 

I t i i n i l e r i l a g , 1 3 Nov. 
l l a r l i n g e n . te 1 uur, door burg. en weth.: het arnoveeren van vier 

perceelen cn het bouwen eener school. Aanw. 10 Nov., te 11 uren. 
V r i j d a g , 1 4 N o r . 

M i d d e l b u r g , te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., 
aan het gebouw van het prov. best.: het éénjarig onderhoud van den 
lelfiegistreeienden getijmeter op den noordelijken havendam der buiten
haven van het kanaal door Walcheren, te Veere. Inl. bij den hoofd
ingenieur in het l ie district, te Middelburg en bij den ingenieur, te 
Vlissingen. Aanw. C en 8 Nov. Raming f «30. 

L e e u w a r d e n , te 2'/, uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best. t lo. liet éénjarig onderhoud van den 
Statendijk, bij Slijkenburg, met de daarin gelegen zeesluis de Oude-
Schoterzijl en het buitenkauaal de Worstsloot, behoorende tot de zee
werken in Friesland, l n l . bij den hoofdingenieur, te Groningen, bij den 
ingenieur, te Leeuwarden en bij den opzichter Postma, te Heerenveen. 
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Aanw. 7 Nov. Raming J 2000 : 2o. hot driejarig onderhoud van Rijks-
hinnon-.hu/en on verspreide bruggen, behoorende tot de kanalen in 
Friesland, in 2 pereeelen. Inl. hij den hoofdingenieur, te Groningen, 
bij den ingenieur, te Leeuwarden: voor perc. 1, a en h, bij den op
zichter Postma, te Ileerenveen, voor perceel l , r, bij den opzichter 
Kramer, te Leeuwarden; voor perc. 2, d. bij den opzichter Wind, te 
Leeuwarden, en voor perceel 2, e. bij den opzichter Oddens, te Sneek. 
Aanw. 7 Nov. Raming per jaar: perc. 1 ƒ 370, perc. 2 ƒ 030. 

/ a l ei (ii.z, l . » S ' o v . 
R o t t e r d a m , door liet best. der Rotterdamsche Diergaarde: het maken 

van 200 ijzeren tuintafels. 
M a a n d a g , 1 7 >ov 

M a a s t r i c h t , te 10 uren. door het ministerie van watei-st. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het verrichten van baggerwerk tot 
verbetering van de havenkom der Zuidwillemsvaart, te Weert. Inl. bij 
den hoofdingenieur in het 7e district en bij den ingenieur Bekaai', beiden 
te Maastricht. Aanw. 10 Nov. Raming ƒ 2120. 

IliiiMdag, • *> >io, 
A s s e n , te 2 uren. door het ministerie van waterstaat enz, aan het 

gebouw van het prov. best.: het verbeteren van een gedeelte van 
net bovenpand der Drentsche Hoofd vaart, tusschen de Veeiiesluis en de 
Heilervaart. Inl. bij den ingenieur Jolles, te Assen. Aanw. 12 Nov., 
aanvangende te 11 uren aan de Veoneshiis. Raming / 18,800. 

W o e n s d a g , 1 » > o v . 
' s - l l a g e , te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: ten 

behoeve der Staatsspoorwegen: het maken van een administratie
gebouw op het goederenstation in de Stadsrietlanden te Amsterdam, 
ten dienste van den spoorweg Nieuw ed iep—-Amsterdam, lid. bij den 
eerstaanwezend-ingenieur bij de Staatsspoorwegen, te Amsterdam. Aanw. 
11 en 12 Nov., te 11 uren. Raming / 52.500. 

V r i j d a g . 2 1 N O T , 
' s - B o s c h , te 10"2 uren. door het ministerie van binnenl. zaken, aan 

het gebouw van het prov. best.: lo. het driejarig onderhoud van 'de 
Rijkshaven- en rivierwerken te Moerdijk, behoorende tot de havenwerken 
in Noordbrabant Inl. bij den hoofdingenieur, te 's-Bosch, bij den 
ingenieur De Jong van Reek en Donk, te Breda en bij den opzichter 
Fischer, te Moerdijk. Aanw. 14 Nov. Raining ƒ 5380 per jaar; 2o. het 
driejarig onderhoud van de Rijkshaveuwerken te Willemstad, met de 
zclfreg ist roerende |>eil schaal, aldaar en die te Steen bergschesas, behoo
rende tot de havenwerken iu Noordbrabant. Inl. bij den hoofdingenieur, 
te 's-IIosch, bij den ingenieur De Jong van Reek en Donk, te Breda en 
bij den opzichter Fischer, te Moerdijk. Aanw. 14 Nov. Raming /' 4520 
per jaar. 

L e e u w a r d e n , te 2','j uren, door het ministerie van wateist. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het éénjarig onderhoud van de 
havenwerken te Makkum. Staveren. Lemmer en Takozijl, iu 3 jierceolen. 
Inl. bij den hoofdingenieur, te Groningen, bij den ingenieur, te 
Leeuwarden; voor |x'rceel 1 en 3 bij den opzichter Oddens, te Sneek 
en voor perceel 2 bij den huiteiigewiMin-opzichter Jongsma, te Staveren. 
Aanw. 14 Nov. Raming: perc. 1 ƒ 1050, perc. 2 / 1400, perc. 3 f1700. 

M a a n d a g , 2 4 S e v . 
' s - l l a g e . te l l ' / 2 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 Zcdorikkanaal aan den stoomwatermolen aan 
den Arkelschen dam, ged. '85. Aanw. 17 Nov. 

I l l n s d a g . 2.*» >«>*,. 
K r o n i n g e n , to 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud ('85—*87) 
van het jaagpad langs de A. van Nieuwestatenzijl tot Nieuweschans, 
behoorende tot de werken der Binnen- en Ruiten-A in de prov. Gro
ningen. Inl. bij den hoofdingenieur, den ingenieur en den opzichter 
Bauer, allen te Groningen. Aanw. 18 Nov. Raming ƒ 2520 per jaar. 

D o n d e r d a g , 27 N o v . 
H a a r l e m , te 11 uren, dooi- het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov, best: het driejarig onderhoud der Rijks-
zee- en havenwerken op het eiland Marken. Inl. bij den hoofdingenieur, 
te Haarlem en bij den ingenieur Hoogenboorn, te Hoorn. Aanw. 20 
Nov. Raming ƒ 8000 per jaar. 1 

V r i j d a g , 2 8 ! \ o v . 
M i d d e l b u r g , te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud {'85. '86 en 
'87) der registroerende peilschalen te Rorselc en Oostbeveland en der 
RijksiH'ilschaal te Hoedekenskerke. Inl. hij den hoofdingenieur in het 
l ie district, te Middelburg en bij den ingenieur, te Goes. Aanw. 20 en 
22 Nov. Raming ƒ 300 per jaar. 

M i d d e l b u r g , te 10 uren, door het ministerie van waterst.enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van het 
Nederlandsch gedeelte van het kanaal van Neuzen, met bijbehoorende 
werken. Inl. bij den hoofdingenieur in het 11e district, te Middelburg 
en bij den ingenieur, te Neuzen. Aanw. 20 en 22 Nov. Raming ƒ 42,700 
per jaar. 

' s - H a g e , te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz: de 
aankoop van de buiten-dienst-gestelde telegraaf bladen en andere be
scheiden van de Rijkstelegraaf, ged. '85, '86 en '87, met verplichting 
voor den kooper tot onleeshaarmaking dier bescheiden, lui. bij den 
inspecteur, belast met het rckenplichtig beheer van de Rijkstelegraaf, 
te s-llage. 

L e e u w a r d e n , te 2'/2 uren, door het ministerie van waterst enz., aan 
het gebouw van het prov. best: het driejarig onderhoud van de Rijks-
sluizen, behoorende tot de zeewerken van Friesland, in 4 pereeelen. Inl. 
bij den hoofdingenieur, te Groningen, bij den ingenieur, te Leeuwarden, 
voor perc. 1 en 2 bij den opzichter Kramer, voor perceel 3 bij den 
opzichter Ten Doesschate, beiden te Leeuwarden, en voor perc. 4 bij 
den buitengewoon-opzie liter Jongsma, te Staveren. Aanw. 21 Nov. 
Raming per jaar: perc. 1 ƒ 945, perc. 2 ƒ 305, massa van perc. 1 en 
2 ƒ 1340; perc. 3 ƒ 2350, massa perc. 1, 2 en 3 ƒ 3690; perc. 4 ƒ 350. 

M a a n d a g . 1 D e e . 
' • - H a g e , te ll'/j uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best: het driejarig onderhoud van de over
laten in den Waaldijk boven Goriehem, met de daartoe behoorende 
sluizen, duikers en verdere werken. Inl. bij den hoofdingenieur in het 
10e district, den ingenieur in het noordelijk arrondissement van hot 

10e district, beiden te 's-Hage, en bij den opzichter La Fontijn, te 
Goriehem. Aanw. 24 Nov. Raming ƒ 6970 per jaar. 

W o e n s d a g , 2 1 J a n . 1 * * . V 
' • - H a g e , te 12 uren. door het ministerie van waterst. enz., ten 

dienste der Staatsspoorwegen: de inrichting en bediening van een 
stonmbootdienst tusschen Enkhuizen en Staveren, iu verband met de 
diensten op de Staatsspoorwegen van Zaandam naar Enkhuizen en van 
Staveren naar Leeuwarden. Inl. bij den directeur voor de spoorwegen, 
te 's-Hage. 

« I » l a t e r t e b e p a l e n d a t u m . 
V r e e s w i j k , door den aannemer Jb. Monster Jz.: het maken en 

stellen der sluisdeuren voor de in-aanl>ouw-zijnde schutsluis, zonder 
eenige leverantie. Inl. op het werk, te Vreeswijk. 

A F L O O P 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
A s s e n d e i r t . 15 Oct.: het verbeteren van de 

school aan de Kerkbuurt, onder beheer van den 
architect T. C. v. d. Sterr, te Hoorn; ingek. IS 
bilj., als: 
K. Schuddeboom, 
C. Geils, 
A. E. Bergman, 
H. bierdorp, 
P. Hazenberg, 
J. P. A. Nelissen, 
P. I.angendijk, 
M. Noë, 
.1. t'rok, 
.1. Iluijs Az., 
J . Giebels en J. v. 

Seivellcn. 
M. v. d. Lipjie cn K. 

Bouman, 
G. 1'. B. Schermer, 
gegund, li,lining 

te Westzaan, 
» idem 
B Assendelft, 
B Westzaan, 
n Krommenie, 
. Haarlem, 
n Beverwijk, 
» Assondeïft, 
B idem 
B Wormerveer, 

B Haarlem, 

B Beemster, 
B Uitgeest, 

/' 6950 
» 5950 
» 5907 
» 5900 
» 5825 
B 6710 
B 5700 
B 5070 
B 5640 
» 5535 

B 5310 

B 4990 
B 4895 
ƒ 5480 

O b d a n i . 17 Oct.: het vergrooten en verbeteren 
van de school te Spierdijk, onder beheer van 
den architect T. C. v. d.Sterr, tc Hoorn: ingek. 
14 hilj., als: 
J . itezclmun en W. dc Heer, 

Nieuwoniedorp, ƒ 13,937 
W. Klaver, Spierdijk, B 13.347 
K. Wester idem B 13,226 
.1. Bakker, Avenhorn, B 13,179 
G. Koning, Berkhout, B 13.150 
G. Koster en M. Leeuw. Spanbroek. B 12.995 
II. Vollewcns, Hoorn, » 12.950 
J. Giebels en J. v. Servcllen. Haarlem, » 12.840 
C. Lodder, Sijbekarspel, B 12,700 
M. Kistemaker, idem • 12,000 
J. Meijer, Ursem, B 12,000 
B. Kamp. Hecrhugowaard, i 12,000 
M, v. d. Lapps en K. Bonman, Beemster, » 11,980 
N, Brugman, Amsterdam, » 11.082 
Raming » 12.070 

Z w o l l e . 17 Oct.: Bestek no. 1 (kanaal Alme
loo—Nordhorn). circa l ' / s millioen MJaardewerk, 
5 sluizen, 16 hruggen, duikers enz.; ingekomen 
6 bilj., als: 
L. Kalis Kz., te Sliedrecht, ƒ 893,900 
W. Amtz, » Milligcn, » 884,700 
H. T. Wiegerink, B Groenloo, B 856,900 
J . Ilillen, Grave, P. 

Rijnders, Valkons-
weerd en J. 
Monster Jz., 

J. v. Ooiien Pz., 
P. v. d. Koolwijk 

» Puttorshoek, » 854,500 
» Nijmegen, » 814,800 
B Heerde, » 794.600 

A m n i e r s . . ! , 17 Oct.: het verbouwen ran de 
beide openbare scholen in de gemeente; ingek. 
6 hilj., als: 

te Zaltbommel, 
B llerwijnen, 
B Ammcrsooi, 
B Rossem, 
> Tilburg, 

ƒ 5700 
B 5680 
» 5600 
» 6200 
• 5165 

H. v. Boort, 
David Bijl, 
M. v. Biggelen, 
N. v. Beurden, 
P. F. Duzée, 
gegund. 

' . - H a g e , 20 Oct.: het verlichten van cene 
beziuking en hestorting aan de havendammen 
van Middelharnis; ingek. 9 bilj., als: 
A. v. Popering, te Bruinisse, 

B Goedereede, 
B Sliedrecht. 
B Waddinksveen, 
B Goriehem, 
B Middelburg, 
» Sliedrecht, 
B Nieuwenhoorn, 
B Sliedrecht, 

W. Schaddeloe, 
II. de Groot, 
Ph. Verbruggen, 
G. de Hoog, 
II. Hagen, 
C. Roskam Jz., 
B. de Waerd, 
W. Volker, 
Raming 

A m s t e r d a m , 20 Oct.: 

ƒ 22,280 
B 21,530 
B 20,700 
B 20,450 
» 19,100 
B 18,930 
> 18,640 
» 18,550 
B 18,450 
» 20,000 

voor de verschillend 
leveringen aan het departement van Koloniën 
waren o.a. minste inschr.: 
Draadnagels, P. v. Thiel & Zn., Bcck-cn-Donk, 

ƒ 3822.95 
Hang- en sluitwerk, D. S. M. 

Kalker, Amsterdam, 
Hangsloten, H. J. Klijn de Jongh, 

idem, 
Houtschroeven, R. S. Stokvis & Zn. 

Rotterdam, 
Divers ijzer, D. S. M. Kalker, 

Amsterdam, »13,975.61 
Gegoten-ijzeren kolommen, neuten, 

enz., J. Kngelmann, Kampen, » 
Gegoten-ijzeren buizen. D. A. 

Scliretlen & Co., Linden, » 
600 gegalvaniseerd-ijzeren emmers, 

R. S. Stokvis Sc Zonen, Rotterdam, B 
2125 diverse gesmeed-ijzeren balus

ters, H. J. Klijn de Jongh, 
Amsterdam, * 

5097.25 

1093.— 

170.01 

1284.80 

2569.— 

276.-

ƒ 157.60 
t 68.61 

376.75 

• 1335.80 

1058.31 
604.76 

490.10 
B 2397.50 
1 875.— 

» 6715.— 

3070.— 

3771.— 
2539.— 

3118.50 
2598.75 

4756.— 

227.— 
1488.87'/i 

> 1550.— 

472.60 
860.74 

1740.— 

• 818.30 

215.50 

2 geldkisten voor f 100,000, J. 
Aberson, Olst, 

Vijlen, A. J. .lockes, Amsterdam, 
2740 groote tafelmessen, J. Hirsch, 

Rotterdam, 
Gereedschap, H. J. v. Houten 

Amsterdam, 
idem Techn. Bureau Nierstrasz, 

idem 
idem idern 

Schoppen, patjols en pikhouweelen, 
Techn. Bureau Nierstrasz, idem 

Hardsteen, .1. S. Collurd. Roermond, 
Glasruiten, .1. HouwinkGz., Sneek, 
1125 rol asphaltvilt, De Lint Sc 

Co., Rotterdam, 
12,500 KG. ongek. lijnolie, G. Kraft, 

Dordrecht, 
15,000 » gek. lijnolie. F. Alher-

dingk Sc Zn.. Arnsterd., 
10,000 B idem, dezelfden, 
15,000 » zinkwit, L. U. Kroon & 

Co., idem. 
12.500 B idem, delelfden, 
11,600 B ruw carhnlzuur, VV. 

Hoven & Zn., S-Hage, 
Verfwaren, Hoogewcg en Van 

ZuuiiTcii. Amsterdam, 
idem dezelfden, 
idem C. F. Fleuiner, idem, 

8750 KG. kooltoer. De Boer en V. 
d. Schuijt, idem. 

Verfwaren. C. F. Fleumer. idem, 
600 KG. gernflineerde kamfer en 

2500 KG. ijzerlak, De Boer en 
V. d. Schuijt. idem, 

Diverse behoeften, Hoogeweg en 
Van Zomeren, idem, 

idem idem. Goudsche Machinale 
Garenspinnerij. Gouda, 
Nrheeitida, 20 Oct.: lo. het opbreken van 

het bestaande- en het leggen van een voetpad 
te Nieuwscheemda aan 't Waar, samen lang 
2058 l i . : ingek. 6 hilj, als: 
W. en 11. Brons, Scheemda. 
S. Kuiper, Nieuwscheemda en K, 

Kuiper, Zuid broek, 
W. v. Zuilen en II. Wienholt, 

Nieuwoida, 
G. Schoenmaker en A. Diedel, 

Nieuwscheemda, 
II. Tui i t'. Elinga. Ekamp. 
G. Docdens on P. Gunster, Scheemda, 
gegund. 

2o. het herstellen, bestraten en bezanden van 
voetpaden in- cn naar Nieuwscheemda; ingek. 
3 bilj., als: 
J. Strike) en J. Wiltjer, Scheemda. 
G. Schoenmaker en A. Diedel, 

Nieuwscheemda, 
S. Kuiper, Nieuwscheemda en K. 

Kuiper, Zuidbroek. » 144 
gegund. 

3o. het schoonen, hentellen en bezanden van 
de voetpaden in- en hij Heiligerlee en het voet
pad te Scheemda; gegund aan L. C. Smith, 
voor ƒ 120. 

U r r g e n - o p - Z o o m . 20 Oct.: de levering van 
steenkolen aan de gemeente; minste inschr.waren: 
voor gniisknlen, M. Martens, 0.575 per HL. 

. haardkolcn. W. 1. Pilaar, 8 82 » 1000 KG. 
' s - l l a g e . 21 Oct.: het maken en stellen van 

een ijzeren lichtopstand op Wieringen, en het 
afbreken en opruimen van een aldaar bestaanden 
bouten lichtopstand; ingekomen 5 bilj., als: 
Nering Bugel, te Deventer, ƒ 7788 
Grofsmederij, B Leiden, B 6350 
Scliretlen & Co., B idem » 0093 
Penn en Bauduin. B Dordrecht, » 5970 
Entbnven & Co., » 's-llage, B 5736 
gegund. 

A s s e n , 21 Oct.: het vernieuwen van de brug 
over de Nijevcenscliegrift in den Rijksweg van 
Meppel naar Assen; ingekomen 9 hilj., al: 

II. II. 

ƒ 2780 

B 2397 

B 2342 

» 2128 
B 2070 

2014.61 

ƒ 285 

B 149.75 

.1. II'. Bosnia, te Joure, ƒ 4015 
II. Straling. B Nieuwepekela, » 3980 
E. Groening, > Steenwijk, » 3888 
.1. Hesselingen, B Meppel, « 3888 
R. Hunse Jr., B Assen, » 3777 
R. Bruintjes, » Meppel, i 3773 
F. Aboision, B Steenwijk, • 3770 
J. Otten, B Meppol, • 3703 
B. Bos, B Smilde, I 3689 

l i o r i l r r e l i t . 21 Oct.: het leveren van lan
tarens, ten behoeve van 's liijks kazernegehouwen 
en stallen; ingekomen 6 hilj., als: 
Hecht cn Dvserinck, te Amsterdam, ƒ 1437 
Rencker & Zonen, » l'trecht, «1325 
C. A. Beens, B Breda, B 1303 
G. J. Hurtin, B Dordrecht, » 1277.25 
M. v. Trijll'cl, B idem » 1248.875 

idem B 1195.75 1882.50 111. de Jongh 

N l e u w a n i s t e r d a m , 21 Oct.: het maken van 
den straatweg met bij'iohoorende kunstwerken, 
van de Ermerbrug af tnt- en een zijtak naar 
het Amsterdainscheveld te Nieuwamsterdam; 
ingek. 9 hilj., als: 

te Avereest, 
B Almeloo, 
B Groningen, 
» Koeverden, 
B Smilde, 

ƒ 34,782 
B 32.390 
B 32,337 
B 30,000 
» 29,230 
» 28,340 
B 27,968 
B 27,428 
B 26.840 

Visscher Hz., behoudens 

ƒ 6 7 0 0 
a 6500 
s 0100 
B 5706 

1050 
974 
963 
949 
747 

K. Hakkert, 
K. Ekkart, 
T. Kroon, 
A. Woltersoin, 
J. W. de Vries, 

dezelfde, 
Joh. Ilriitcn, B l'trecht, 
W. Arntz, » Milligen, 
J. Visscher Hz., » Dedemsvaart, 

Gegund aan J 
nadere approbatie. 

W l s . c k e r k r , 21 Oct.: bet leggen van een 
iidaagdijk in den Sotiapolder; ingekomen 4 
bilj., als: 
P. Verburg, te Kolijnsplaat, 
M. Brest, B idem 
C. Holier Cz., " Bruinisse, 
C. de Wilile, » Kattendijke, 

Voorloopig gegund, 
' s - l l a g e , 22 Oct.: het wegruimen van een in 

de Amer. nabij de haven van Lagezwaluwe, 
gezonken vaartuig; ingekomen 7 bilj., als: 
S. de Visser, te Moerdijk. ƒ 1175 
K. v. d. Linde, B Brouwershaven, I 1100 
I'. Iloelice, . Dordrecht, 
A. ,1. Smit, » Rotterdam. 
D. de Graaf, B Geertruidenbei' 
A. v. d. Tak, » Goedereede, 
A. Fissclier, » 'a-Bosch, 

H o e d e k e n s k e r k e , 22 Oct.: le perceel: de 
zinkwerken aan den polder Hoedekenskerke; 
ingekomen 8 hilj., als: 

' lliezelinge, ƒ 24,900 
Bruinisse, . 23 584 
Kolijnsplaat, • 22,799 

J. de Jonge, te 
A. v. Popering, 
P. v. d. Berge, 
B. den Exter v. d. 

Brink, 
P. A. v. d. Velde, 
J. Jansen, 
II. Hage, 
C. de Wilde, 

» Krabliendijke, » 22.400 
» Neuzen, » 22,160 
- idem B 22,120 
» Miililelliurg, » 21.270 
I Kattendijke, » 21,200 

Dit jierceel is, behoudens nadere goedkeuring, 
gegund 

2e perceel: steenhestorting; ingekomen 3 
hilj.. ais: 
II. Hage tc Middelburg, /' 3940 
P. A. v. d. Velde, B Neuzen, I 3920 
J. v. Eek, » llardinksveld, » 3835 

Dit perceel is, behoudens goedkeuring, gegund 
aan J. v. Eek, voor / 3735. 

L e l d e n . 22 Oct.: het houwen van een heeren-
huis aan den straatweg te Zoeterwoude, onder 
beheer van den architect W. F. van der lleyden; 
ingekomen 12 hilj., als: 
G. J. v Heek Sc Co., te Delft, ƒ 10,527 
F. G. Solten, • Zoeterwoude, i 10.500 
C. v. Diest, » Kondekerke, » 10,300 
P. Gattnun, » Leiden, B 10,155 
G. Splinter, » idem • 9.988 
W. 1'. .1. Verhaar, » idem B 0,950 
P. C. de Vrind, • idem B 9,863 
W. v. Ingen, » Bwlegrave, » 9,850 
P. de Graaf, i Zoeterwoude, l 9.751 
A. V . Tilhurg. » idem » 9.489 
S. v. Leeuwen, B Leiden, B 9,200 
N. Hink Jr., I idem » 9,057 
gegund. 

K - H o o r » . 23 Oct.: liet maken van eene 
schietbaan niet aanhooren van die, binnen liet 
fort Orten: ingekomen 0 hilj.. als: 
K. J. Vei-stecg, te Oostcrheck, ƒ 1634 
J. v. Vinkel, B Rosmalen, » 1471 
W. Kloosterman, » 's-Bosch, B 1421 

Vechel. B 1403 
Niilaud. B 1244 
Orten, » 1150 

de vernieuwing van rijs
werk op de noordnol vau Dnrsele; ingekomen 6 
bilj., als: 

te Kapelle, ƒ 4100 
>, Kolijnsplaat; » 3905 
B Nemen, » 3610 
B Borsele. » 3000 
B Bruinisse, » 3000 
B Neuzen, * 3563 

sioterdijk, 23 Oct.: het vergrooten door hij-
en aanbouw van de school in het dorp Sloten 
(N. II.); ingek. 26 hilj., als: 
Kerkhof & Zn., Amsterdam. ƒ 13,096 
.1. II. Scheepens, idem . 13.085 
De Haart, Nieuweramstel, » 10,063 
W. L. Leibbrandt. Amsterdam, >' 10,843 
F. Peten, idem B 10.830 
Rijke, idem . 10.810 
II. W. A. Paans, idem • 10250 
Blees, Sloten, » 10,250 
Penniugs, idem I 10.250 

L. Paan 
A. v. Balsvoort, 
.1. M. Gruijters. 

n.rnrlé, 23 Oct.: 

J. de Jonge, 
P. Verhurg, 
J. Jansen, 
M. de Vriend, 
A. v. Popering, 
1>. A. v. d. Velih 
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G. Scheeuwe, Nieuweramstel, 
Laper, Sloten, 
Van Mierlo, idem 
J. A. Huij, Nieuweramstel, 
C. v. Soest, Wijk-aan-Zee, 
Fillers & Zn., Haarlem, 
Peijra, idem 
G. r, Abs, idem 
Haandriksman, Amsterdam, 
Renaud en Doeljon, Watergraafs

meer, 
Van der Holl, Rozenburg, 
J. Gestaan, Oudshoorn, 
W. P. v. d. Hoogen, Haarlemmer 

meer, 
Giebels, Haarlem. 
Van Looij, Houtrijk-en-PoIanen, 
L. Licvaart, Sloten, 
G. A. Matthieu, Amsterdam, 

Gegund aan L. Lievaart, te Sloten, 
/ u i l e n . 23 Oet.: het bouwen van een wootv 

huis voor H. J. Loman, onder beheer van den 
architect .1. L'iterwijk Wz.; ingek. 14 bilj., als 

J' 10,182 
a 10,000 
« «,«119.99'/, 
s 9,843 
> 9.8'00 
» 9,400 
t 9.400 

9,285 
» 9,253 

» 9,020 
8,998 

> 8,983 

8,700 
8,fi70 
8.600 
8,284 
7,965 

Gebr. Lundewecrd, 
H. L. Hamer, 
L. Nijland, 
H. .1. Hossein, 
G. J. Kerkmeijer, 
W. Meijer, 
A. J. Pasman, 
G. J. Koordeman, 
Wigman, 
G. j . Hoczewinkel, 
J. Altena, 
A. Mulderije, 
M. Abbink, 
J . Schut, 
gegund. 

Z u t f e n , 24 Oct. 

te Zutfen, 
II idem 
» idem 
» idem 
» idem 
i> Warnsveld, 
» Zutfen, 
» idem 
» idem 
» Brammen, 
n idem 
II Vierakker, 
» Zutfen, 

1 Hrummcn, 

ƒ 2461 
II 242_ 

» 227 
i> 2276 
ii 2275 
.. 2272 
» 2269 
i 2265 
» 222' 
» 2223 
» 2205 
» 2199 
» 2172 
» 2162 

hot gedeeltelijk afbreken 
en herbouwen van een woonhuis en kantoor, 
voor rekening van Gebr. F.lzas, onder beheer 
van den architect B. Petcri; ingekomen 10 
bilj., als: 
G. J. Hoczewinkel, te Hrummcn, f 3598 
Gebr. Lundeweert, » Zutfcn, . 3167 
H. Langonberg Az., » idem » 3140 
H. W. Douwes, i idem , 3070 
G. J. Koordeman, n idem » 28CO 
J. A. Garvelink, » idem . 2781 
L. Nijland, » idem » 2663 
G. Schmink, » idem » 2598 
G. J. Kerkmeijer, » idem » 2591 
Hi .1. Bcssem, » idem s 2585 
gegund. 

M i d d e l b u r g , 24 0ct.: lo. hetop-dieptc-houden 
van de haven van 't kanaal door Walcheren tc 
Veere en van de geul in den oever voor die 
haven, ged. '65—'88; ingek. 7 bilj., als: 
A.I-v. Wijngaarden Uz. te Sliedrecht, ƒ 126,000 
O. Volker, » Dordrecht, 
G. Goedhart, „ idem » 
M. G'. de Jong, » Sliedrecht, » 
Gebr. Kveraert en H. 

Koehnans, „ Gent, » 
C. Bos Az., » Dordrecht, » 
T. Volker, » idem > 
Raming , 

2o. het driejarig onderhoud van de . . . _ 
en losplaats voor visschers iu den Brakman bij 
de Isubellasluis, behoorende tot de havenwerken 
in de provincie Zeeland, ged. '85, '86 en '87; 
ingek. 3 bilj., als: 

per jaar. 
J. Bertou, te Biervliet, ƒ 634 
L. Koole, » Neuzen, » 625 
D. ïholens, > Hoek, » 620 
Raming » C40 

105,0(10 
100,000 
89,490 

85.980 
84,900 
79.000 

115,000 
lanleg. 

B I J V O E G S E L 

V A N 

D E O P M E R K E R 
van ZATERDAG 1 NOVEMBER 1884. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
M a a n d a g , ' 3 N o v . 

A r n h e m , te 11 uren, door de architecten G. J. van Gendt en C. M. 
tl. Nieraad, in bet Centraalgehouw: het houwen van eene slagerij met 
3 bovenwoningen aan den Bommelscheweg, aldaar, lui. bij genoemde 
architecten. 

' n - l l a g e , te 12 uren. door het ministerie van koloniën: lo. de levering 
van ijzerwerk en hardsteen van loodsdeuren en wegafsluitingeii, ten 
dienste der Maatsspoorwegen op Java; 2o de levering van verschillende 
benooiligilheilen, iu 21 perceelen. 

llreda. te 12 uren. door den raad van administratie der Koninklijke 
Militaire Academie: de levering, ged. '85, van de benoodigde voorwerpen 
van kleeding, uitrusting enz. voor de kadetten. uitgezonderd de lakens. 

Amsterdam. te l/., uren. duurde lliillandsche IJzeren-spnorwiig-
maatschappij. in het cufé-KrastiapnlsKy: Bestek no. 345, het leveren 
van ijzeren 'drnagklitssen, klemhaken en schroefbouten, in 3 perceelen. 
Inl. liij den ingenieur van den weg, O.-Z. Achterburgwal 171, te 
Amsterdam. 

D i n s d a g , -1 "So \ . 
R o s m a l e n , tc 4 uren. door burg en weth.: het afbreken der oude

en het bouwen van eene nieuwe school op het gehucht Hintham, met 
bijlevering der materialen, benevens het leveren en stellen der benoo
digde schnohneubeleli. Inl. bij den architect A. van l.ieiupt, tc's-Bosch. 

W o e n s d a g . ti . \ . v . 
' • - • l a g e . te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 

verrichten van werken tot voorziening der linkeroever van de Maas in 
de gemeente Kessel (Limburg), tusschen de kilometerraaien 90 en 92. 
Inl. hij den hoofdingenieur Van Diesen. te 's-llage. hij den ingenieur 
Van lliiotl', tc Vucht en bij den opzichter Dlipont, te Roermond. Raming 
ƒ 16,800. 

Hui ilrei lil . te 11 uren, door den architect II. W. Veth, in Koop-
hanoVt-en-Zeevaart: het maken eener open verandah vóór den west
waarts gelegen tiiingevel der sociëteit De Harmonie. 

's-llage, te 12 uren, door het ministeiie van waterstaat enz.: ten 
dienste der Staatsspoorwegen: de levering van stalen spoorstaven met 
ijzeren eindverbindingen en van liaaklioulen, in 2 perceelen. Inl. op 
het bureau der spoorwegen, te 's-Hage. 

I' it b u i / c o , te 2'/.. uren. door burg. en weth.: het bouwen van cen 
post-en-telegraafkantoor. Aanw. van 12—1 uur. 

D o n d e r d a g , A t l e v . 
A m s t e r d a m , te 11 uren, door dc directie der marine, de levering 

bij de directie der marine aldaar van karldoek. 
A r n h e m , te 11 uren, door burg. en weth.: het houwen van een 

muirazijn aan de Kadestraat. 
H a m p e n , te 12 uren: het verbouwen van het buitenverblijf «Meer

burg", te Uselmiiiden bij Kampen, en het houwen van een tuinhuis, 
trekvaart enz, Voor rekening ran .1. II. van Hulst, te Kampen Inl. bij 
dc architecten W. en F. C. Koch, te Zwolle. 

H a a r l e m , te 2'|2 uren. door burg. en weth.: het leggen van bij 
dc gemeente voorhanden riolen met putten van portland cement, het 
maken van bestratingen, het zotten vim koplagen en kantdeelen in de 
Kenneinorstraat en in de Schotei-straat en langs den Alkiiiaarschen 
straatweg tot aan do uitwatoringsloot tc Haarlem. Inl. aau het bureau 
der gemeentewerken. Raining ƒ 8170. 

V r i j d a g , 7 S m . 
M i d d e l b u r g , te 10 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het pi-ovinciaal best.: het onderhoud en de verbete
ring van de havenwerken te Breskens, ged. '85. Inl. bij den hoofd
ingenieur in het lie district, te Middelburg en bij den ingenieur, te 
Vlissingen. Raming / (200. 

L e e u w a r d e n , te 11 uren, ten gemeentehuize van Leeiiwardcradeel: 
het vervoer van grint enz. langs de kunstwegen. Inl. bij den ge-
meenteopzichter Wesselius, te Huizum. 

« p l u - u n i t te 11 uren. bij A. van den Berg: het houwen van een 
woonhuis voor II. van Blijdenstein, te Opheiiiert. Inl. bij den architect 
L. Roelofs, te Opijnen. Aanw. 1 uur vóór de besteding. 

' s - l l a g e , to 1 uur. door het ministerie van watei-sta.it enz., ten 
behoeve van dc Rijkstelegraaf: de levering van bet laken voor dc 
uniformkleeding der telegrambestellers ged. '85. Inl. bij den inspecteur, 
te 's-Hage. 

Z a t e r d a g , 8 l i e * . 
A m s t e r d a m , te 11 uren, door den directeur en commandant der 

marine: bet maken van een gemetseldeii kaaimuur tusschen de hel
lingen nos. 3 cn 4 op 's Rijks werf. Aanw. te 10 uren. 

L e e u w a r d e n , te l uur, ten gcineentelmize: het doen van graafwer
ken, het leggen van riolen cn buizen, het maken van schuttingen en 
andere afscheidingen, benoodigd voor- cn voortvloeiende uit de demping 
van slooten op Oldegalileëii. Inl. bij den directeur der gemeentewerken. 
Hilj. inzenden 7 Nov., vóór 's avonds 5 uren, ter secretarie. 

" U t r e c h t , te 1 uur, door burg. en weth: lo. het aanleggen van 
rioleering, trottoirs en bestratingen in eenige nieuwe straten in Ahstede; 
2o. het maken van een rabat met afsliiitimiiir aan de hoogere burger
school voor meisjes aan de Ridderschapstraat, en het aanleggen van 
verschillende rioleeringen en bestratingen. Aanw. 3 Nov., te 10'/, uren, 
tc beginnen aan dc Ridderschapstraat 

M a a n d a g , 1 0 N o v . 
' s - l l a g e , te 11'/, uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van bet prov. best.: het driejarig onderhoud van den 
Zwartewlaalschedijk en het Brielsche Spuiwater op het eiland Voorne, 

in 2 perceelen, hehoorendo tot do zeewerken bi Zuidholland, lid. bij den 
hoofdingenieur iu bet 10e district, te 's-Hage. bij den ingenieur in het 
zuidelijk arrondissement van het 10e distriet, te Brielle en bij den 
opzichter Kooreman. te Nieuwenhoorn. Aanw. 3 Nov. Haniiiig per 
jaar: perc. 1 ƒ 050, perc. 2 /' filO. 

'teil II ge, te l l ' j uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best: lo. het driejarig onderhoud van de 
dijk- eu oeverwerken om de voormalige Rijksquarantaineplaats op het 
eiland He Tien Genieten, behoorende tot de zeewerken in Zuidholland. 
Inl. bij den hoofdingenieur iu het 10e district, te 's-Hage, bij den 
ingenieur in het zuidelijk arrondissement van het, 10e district, te hViolle 
en bij den opzichter Ifauniann, te Dordrecht. Aanw. :j Nov. Raming 
'' 2800 per jaar; 2o. het driejarig onderhoud van de dijk- en oeverwerken 
«ij llcllevoetshus en de heide lloornsehe hoofden MUI den Oudenhnorn-

sclien zeedijk, behoorende tot de zeewerken iu Zuidholland. Inl, hij den 
hooldingenieur iu het 10e district, te 's-llage, hij den ingenieur in 
het zuidelijk arrondissement van het 10e district, te llrielle en bij den 
opzichter Kooreman, te Nieuwenhoorn. Aanw. 3 Nov. Raming / 4700 
per jaar; 8o. het bezinken > 11 bestollen van den oever aan de oostzijde 
van de hoofden A en II gelegen oostwaarts van de Goereesehe haven, 
behoorende tot de zeewerken in Zuidholland. Inl. bij den hoofdingenieur 
in het zindelijk arrondissement Tan het 10e district, te's-II ige, bij den 
ingenieur in het zuidelijk arrondissement van het 10e district, te Mrielle 
en hij den opzichter halebout. te Guedereode. Aanw. 3 Nov. Raming / laooo. 

H-llage, te 11» ' 3 uren. door het prov. host.: het onderhouden van
en het doen van eenige herstellingen aan de gehouwen, behoorende tot 
het huis. bewoond door den Commissaris des lvonings in Zuidholland, te 
's-llage. ged. 2 jaren en 5 maanden <1 Jan. '85—31 Mei '87. lui. bij 
den hoofdingenieur van den prov. waterstaat J. van der Vegt. te 
's-llage. 

s-Hage. te 12 uren, door het ministerie van koloniën: Bestek no. 
4, het ijzerwerk voor eene locomotievenloods. eene goederenloods, eene 
waucnremise, een rolwagen en 3 draaischijven, alles ten dienste der 
Rataviasche havenwerken. 

It red « . te 12 uren. door burg. en weth.: lo. het houwen van eene 
ambachtsschool, met bijlevering der materialen, op het geuieenteterrein 
nabij de iniiudatiesliiis: 2o. liet maken van trottoirs in de Nieuwe-
Huizen, en het verrichten van daarmee in-verband-staande werken; 3o. 
het bouwen van een brandspuithuis in de Nieuwe-lluizeii. Inl. ten 
kantore van den gemeentearchitect. Aanw. 4 Nov., te 11 uren, aan
vangende met perceel 1. 

A m s t e r d a m , te 1:1 uren, door huig. en weth.: het maken van een 
fundament voor de 30-tons hydraulische kraan op den kop der Handels
kade. Inl bij den stadsingenieur, raadhuis kamer 100. 

A m s t e r d a m , te 12 uren, door burg. en weth.: het leveren van 
papier, schrijf-, teeken- en verdere bureaubehoeften ten dienste van 
de bureau's der gemeentesecretarie en van die der administratie van 
de publieke werken, der politie, der brandweer enz., en van papier, 
schrijf- en teekenbehoeften ten dienste der openbare lagere en middel
bare scholen te Amsterdam, van 1 .Jan. '85—31 Doe. '87. 

Amsterdam, te 12 uren, aan 's Rijks centraalmagazijn van militaire 
kleeding. uitrusting enz.: de levering van goederenzakken voor cavalerie, 
mondzakken, rok zakjes, lederen sabelkwasten, spoorfoudralen, en knie
lappen, brookdraagbandon, sponsen, lederen bezetsels, manchetten en 
souspieds TOOT rijbroeken. 

V l i s s i n g e n . door het best. der Belgische Sociëteit: het bouwen van 
eene sociëteit aan den Noordzee-houlevard, aldaar, volgens ontwerp van 
den architect J. J. Notenboom, aldaar. 

B l i t s d a g , I I N e * . 
Assen, te 12 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan het 

gebouw van het pTOf, best.: het verbeteren van de Rijks-lagere school 
in kolonie 11, te Krederiksoord, gemeente Vledder, en het doen van 
herstollingen aan de onderwijzerswoning, aldaar. Inl. bij den Rijks-
bouwkundige voor de onderwijsgebouwen, en by den opzichter der 
onderwijsgebouwen .1. F. Scheepei-s, te Groningen. Aanw. 4 Nov., te 1 
uur. Raming ƒ 5405. 

W a e n s d a g , 1 2 \ o v . 

' s - l l a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 
versterking van tie oostpunt van Rozenburg aau het boveneind van het 
Scheur, door middel van grondkrihben in de Botlek en hijbehoorend 
baggerwerk, een en ander iu het belang der verbetering van den 
waterweg langs Rotterdam naar zee. Inl. bij den hoofdingenieur Van 
Diesen, te 's-Hage, bij den ingenieur Leemans, te Rotterdam en bij den 
tijdelijk adjunct-ingenieur Francois, te Hoek-van-Holland. Aanw. 5 
Nov. Raming ƒ 141,075. 

Bolsward, te 12 uren, door burg. en weth.: het houwen van 
eene brugwachterswoning bij de Nijezijl onder Oosthom, en het maken 
van eene houten afrastering, aldaar, met bijlevering van materialen, 
trans|M)rten, arbeidsloonen enz. Aanw. 8 Nov., te 10'/, uren, samen
komst op het terrein. 

Rotterdam, te l uur, door burg. en weth.: het maken van twee 
stokerijen met tusschengelegeii koleubergplaatsen, van een steenen 
viaJuct en hijbohooronde werken, ten behoeve der gemeentelijke gas
fabriek aan den üostzeedijk. Inl. aan het Stadstimmerhuis. Aanw. 
6 Nov., des voorm. te 11 uren. 

Banderdag, I I Nor. 
H a r l i n g e n , te 1 uur, door burg. en weth.: het amoveeren van vier 

perceelen en het bouwen eener school. Aanw. 10 Nov., te 11 uren. 
Nijmegen, te 3 uren, door den architect D. Semiuelink, in het 

Hotel Faazen: het bouwen van eene villa te Groesbeek. 
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V r i j d a g - , 1 4 N o v . 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., 

aan het gebouw van liet prov. best.: bet éénjarig onderhoud van den 
zelfregistreerenden getijmeter op den noordelijken havendam der buiten
haven van bet kanaal door Walcheren, te Veere. Inl. bij den hoofd
ingenieur in het 11e distriet. te Middelburg en bij den ingenieur, te 
Vlissingen. Aanw. 0 en 8 Nov. Raming / 080. 

Leeuwarden, te 2"2 uren. door bet ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best: lo. het éénjarig onderhoud van den 
Statentlijk, bij Slijkenhurg, met de daarin gelegen zeesluis de Oude-
Schoterzijl en het buitenkanaal de Worstsloot, behoorende tot de zee
werken in iïriesland. Inl. hij den hoofdingenieur, te Groningen, hij den 
ingenieur, te Leeuwarden en hij den opzichter Postma, te Hoeren veen. 
Aanw. 7 Nov. Raming j 2 0 0 0 ; 2o. het driejarig onderhoud van Kijks-
binnenshu/.on en verspreide bruggen, heimerende tot de kanalen in 
Friesland, iu 2 perceelen. Inl. hij den hooliiingenieur, te Groningen, 
bij den ingenieur, te Leeuwarden: voor perc. 1, a en //, hij den op
zichter Postma, te Heerenveen, voor perceel 1, r, bij den opzichter 
Kramer, te Leeuwarden; voor perc. 2, d, bij den opzichter Wind. te 
Leeuwarden, en voor perceel 2, e. bij den opzichter Oddens, te Sneek. 
Aanw. 7 Nov. Naming per jaar: perc. 1 ƒ 370, perc. 2 ƒ 630, 

Zaterdag, f.1 \ » \ . 
KitHerdMtti, door het best. der Rotterdamse!)e Diergaarde: het maken 

vau 200 ijzeri'ii tuintafels. 
Maandag . 1 7 \ » \ . 

ï!;i;»si r i c h t , te 10 uren. door het ministerie van waterst. en/.., aan 
het gebouw van het prov. best.: het verrichten van haggerwerk tot 
verbetering van de havenkom der Zuidwillemsvaart te Weert. Inl. bij 
deu hoofdingenieur in bet 7o dist riet en bij den ingenieur Hekaar. beiden 
te Maastricht. Aanw. 10 Nov. Raming f'2120. 

Ilhifcdug . 1H \ O Ï . 
I'trerlit. te 2 uren, dour de maatschappij tot expl. van Staatsspoor

wegen, aan het centraalbureau: lo. Bestek no. 405. het leggen van de 
tweede spoorbaan tusschen Middelburg en Vlissingen (Stad), het wijzigen 
en uitbreiden der genoemde stations en van de aansluiting der haven-
posten nabij Souburg en het verrichten van bijkomende werken, ten 
behoeve van den spoorweg liosendaal—Vlissingen. Aanw. 12 Nov.; 2o. 
Bestek uo. 400. het leggen van de tweede spoorbaan tusschen Rosendaal 
en Bi-rgeii-op-Zooui, het wijzigen en uitbreiden der stationsterreinen te 
Rosendaal. Wouw en Berge n-op-Zoom eu het verrichten van bijbehoo
rende werken, ten behoeve van den spoorweg Rosendaal—Vlissingen. 
Aanw. 10 Nov., te 11 uren. te Rosendaal. 

Utrerht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: lo. Bestek AG. het leveren van om-
weudbare puntstukken en kruisstukken van gegoten-staal en van 
coiitrarails met toebehooren, ten behoeve van het tweede spoor tusschen 
Rosendaal eu Bergen-op-Zoom; 2o. Bestek AL, het levereiMan oiuwend-
bare puntstukken en kruisstukken van gegoten-staal en van contrarails 
met toebehooren, ten behoeve van het tweede spoor tusschen Middelburg 
en Vlissingen: 3o. Destek AN, het leveren van stalen sjioorstaven, stalen 
lasch- en eiiidpluten. ijzeren baak- en schroef bouten en stalen veer-
ringen, ten behoeve van het tweede spoor tusschen Middelburg en 
Vlissingen. Inl. aan bet centraalbureau en bij den sectieingenieur IL 
E. Beunkc, te Breda. 

A s s e n , te 2 uren, door bet ministerie van waterstaat en/., aan het 
gebouw van bet prov. best.: bet verbeteren van een gedeelte van 
het bovenpand der Drentsche Hoofdvaart, tusschen de Veenesluis en de 
Beilervaart. Inl. bij den ingenieur .lolles, te Assen. Aanw. 12 Nov., 
aanvangende te 11 uren aan de Veenesluis. Raming / 18,800. 

W o e n s d a g , 1 0 N o v . 
' s - H a g e , te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: ten 

behoeve der Staatsspoorwegen: bet maken van een administratie
gebouw op het goederenstation in de Stadsrietlanden te Amsterdam, 
ten dienste van den spoorweg Nieuwediep—Amsterdam. Inl. bij den 
eerstaanwezend-ingenieur bij de Staatssjioorwegen, te Amsterdam. Aanw. 
11 en 12 Nov., te 11 uren. Raming / 52,500. 

A m s t e r d a m , te 1 uur, door het ministerie van koloniën, in het 
gebouw der Maatschappij Tot Nut van 'tAlgemeen: de levering van 
verschillende benoodigd heden, in 48 perceelen. 

V r i j d a g , 2 1 N o v . 
' s - B e s r h , te lO'/j uren, door het ministerie van binnen), zaken, aan 

het gebouw van [het prov. best.: lo. het driejarig onderhoud van de 
Rijkshaven- en rivierwerken te Moerdijk, behoorende tot de havenwerken 
in Noordbrabant. Inl. bij den hoofdingenieur, te 's-Bosch, bij den 
ingenieur De Jong van Beek en Donk, te Breda en bij den opzichter 
Fiseher, te Moerdijk. Aanw. 14 Nov. Raming ƒ 5380 per jaar; 2o. het 
driejarig onderhoud van de Rijkshavenwerken te Willemstad, met de 
zelfregistreerende peilschaal, aldaar en die te Steenbergschesas, behoo
rende tot de havenwerken in Noordbrabant. Inl. bij den hoofdingenieur, 
te 's-Bosch, bij den ingenieur De .long van Beek en Donk, te Breda en 
bij den opzichter Fischer, te Moerdijk. Aanw. l4;Nov. Raming /'4520 
per jaar. 

L e e u w a r d e n , te 2',1 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het éénjarig onderhoud van de 
havenwerken te Makkum, Staveren, Lemmer en Takozijl, in 3 perceelen. 
Inl. bij den hoofdingenieur, te Groningen, bij den ingenieur, te 
Leeuwarden; voor perceel 1 en 3 bij den opzichter Oddens, te Sneek 
en voor perceel 2 bij den buitengewóón-opzichter Jongsma, te Staveren. 
Aanw. 14 Nov. Raming: perc. 1 ƒ 1650, perc. 2 / 1400, perc. 3 /"1700. 

M a a n d a g , 2 4 N o v . 
' s - H a g e , te l l ' / 2 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 stoom watermolen aan 
den Arkelschen dam, ged. '85. Aanw. 17 Nov. 

D i n s d a g , 25 \ O T . 
G r o n i n g e n , te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud ('85—'87) 
van het jaagpad langs de A, van Nieuwestatenzijl tot Nieuweschans, 
behoorende tot de werken der Binnen- en Buiten-A in de prov. Gro
ningen. Inl. bij den hoofdingenieur, den ingenieur en den opzichter 
Bauer, allen te Groningen. Aanw. 18 Nov. Raming ƒ 2520 per jaar. 

I l o n d e r d a g , 27 N o v . 
H a a r l e m , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best: het driejarig onderhoud der Rijks-
zee- en havenwerken op het eiland Marken. Inl. bij den hoofdingenieur, 
te Haarlem en hij den ingenieur lloogenboom, te Hoorn. Aanw. 20 
Nov. Raming ƒ 8000 per jaar. 

V r i j d a g , 2 * N o v . 
M i d d e l b u r g , te 10 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud ('85. '86 en 
'87' der registreorendo peilsehalon te (torsele en Oostbeveland en dor 
Rijkspeilsehaal te lloedekenskerke. Inl. hij den hoofdingenieur in het 
lie distriet. te Middelburg en bij den ingenieur, te Goes. Aanw. 20 en 
22 Nov. Raming / 300 per jaar. 

M i d d e l b u r g , te 10 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van het 
Nederlandsen gedeelte \an het kanaal van Neuzen, met bijbehoorende 
werken. Inl. bij den hoofdingenieur in het 11e district, te Middelburg 
en hij den ingenieur, te Neuzen. Aanw. 20 en 22 Nov. Raming ƒ 42,700 
per jaar. 

' * - l l a g e , te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz: de 
aankoop van de buiten-dienst-gestelde telegraaf bladen en andere be
scheiden van de Rijkstelegraaf, ged. '85, '86 en '87. met verplichting 
voor den koopt.r tot onleesbaarmaking 'dier bescheiden. Iul. bij den 
inspecteur, belast met het rekenpliehtig Jioheer van de Rijkstelegraaf, 
te 's-Hage. 

L e e u w a r d e n , te 2',2 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van de Rijks-
sluizen, behoorende tot de zeewerken vau Friesland, in 4perceelen. Inl. 
bij den hoofdingenieur, te Groningen, hij den ingenieur, te Leeuwarden, 
voor perc. I en 2 bij den opzichter Kramer, voor perceel 3 bij tien 
opzichter Ten Doesschate, heiden te Leeuwarden, en voor perc. 4 bij 
den buitengewoou-opzichter Jongsma, te Staveren. Aanw. 21 Nov. 
Raming per jaar: perc. 1 ƒ 9 4 5 , perc. 2 ƒ 3 9 5 , massa van perc. 1 en 
2 ƒ 1340; perc. 3 ƒ 2350. massa perc. 1, 2 eu 3 ƒ 3690; perc. 4 / 350. 

Z a t e r d a g , 2 9 ! \ o v . 
Utrecht, te 2 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van de 
schipbrug, liggende over de Lek, tusschen Vreeswijk en Vianen. Inl. 
hij deu hoofdingenieur Du ('elliée Muller, te Haarlem, den ingenieur 
lïlerkiiiann. te l'treeht en den opzichter Van der Harst, te Vreeswijk. 
Aanw. 22 Nov. Raming 7990 per jaar. 

M a a n d a g , 1 H e r . 
' s - H a g e , te ll 1/-, uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gidiouw van het prov. best.: lo. het driejarig onderhoud van de over
laten iu den Waaldijk boven Gorichern, met de daartoe behoorende 
sluizen, duikers en verdere werken. Inl. bij den hoofdingenieur iu het 
10e distriet. den ingenieur in het noordelijk arrondissement van het 
10e district beiden te 's-Hage. en bij den opzichter La Fontijn, te 
Gorichern. Aanw. 24 Nov. Raming f B970 per jaar: 2o. de overbren
ging van Hellevoetsluis naai Middelbands. Dirksland en Stellendam en 
terug van passagiers, voertuigen, goederen en vee en van de brieven
en pakketpost, van 1 Jan. '85-—31 Dcc. '90. Aanw. 24 Nov. 

I l i n s d a g , 2 H e r . 
A s s e n , te 2 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan het 

gebouw van het prov. best.: het vierjarig onderhoud van de Hoofd- en 
Beilervaarten, in Drente, aanvangende 1 Jan. '85. Inl. bij den ingenieur 
Jolles, te Assen. Raming ƒ 12,431 per jaar. 

M a a n d a g , H H e r . 
' s - l l a g e , te ll'/a uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van liet prov. best.: lo. het driejarig onderhoud van de 
groote- en andere Rijkswegen in de prov. Zuidholland, in 8 perceelen. 
Inl. bij den hoofdingenieur in het 10e district en de ingenieurs in het 
noordelijk en het zuidelijk arrondissement van het 10e district, en bij 
de betrokken opzichters. Raming per jaar: perc. 1, ƒ 8400, perc. 2, 
ƒ 17.000, perc. 3, /' 16.520. perc 4, / 6470, perc. 5, f 19,410. perc. 6, 
f 5700, perc. 7. ƒ 14.500, perc. 8, ƒ iö,450; 2o. het onderhoud van het 
Zederikkanaal met bijbehoorende werken en het Rijksstoomgemaal aan 
den Arkelschedam (Zuidholland), ged. '85. Inl. bij den hoofdingenieur 
in het 10e district en den ingenieur iu het noordelijk arrondissement 
van het 10e district, beiden te 's-Hage en den opzichter La Fontijn, te 
Gorichern. Aanw. 1 Dec. Raming ƒ 35,000. 

D i n s d a g , « H e c . 
G r o n i n g e n , te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van den 
Rijks watermolen aan de Binnen-A bij Nieuweschans. Aanw. 2 Dec. 
Raming ƒ 760 per jaar. 

D o n d e r d a g , 1»» D e c . 
H a a r l e m , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best: het driejarig onderhoud der Rijks-
havenwerken te Medemblik. Aanw. 4 Dec. Raming J 4800 per jaar. 

W o e n s d a g , 2 1 J a n . 
' s - H a g e , te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., ten 

dienste der Staatsspoorwegen: de inrichting en bediening van een 
stoombootdienst tusschen Enkhuizen en Staveren, in verband met de 
diensten op de Staatsspoorwegen van Zaandam naar Enkhuizen en van 
Staveren naar Leeuwarden. Inl. bij den directeur voor de spoorwegen, 
te 's-Hage. 

O p l a t e r t e b e p a l e n d a t u m . 
V r e e s w i j k , door den aannemer Jb. Monster Jz.: het maken en 

ï stellen der sluisdeuren voor de in-aanbouw-zijnde schutsluis, zonder 
eenige leverantie. Inl. op het werk, te Vreeswijk. 

A F L O O P 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
D u i z e l , 22 Oct.: lo. het bouwen eener 

pleuwe school te Steensel, en werken aan deonder-
wijzerswoning, aldaar: minste der 9 inschr. was 
C. Jonkers, te Oerle, voor /'2339; hoogste in
schrijving ƒ 4239. 

2o. voor de werken aan school, schoolhuis, 
enz. te Duizel; minste» der 6 inschrijvers was 
J. Antonis, te Duizel, voor ƒ 5 3 3 . 1 1 ; hoogste 
inschrijving ƒ 742. 

8o. voor leverantie en stellen van schoolmeube-
len te Duizel en Steensel; minste der 8 inschr. 
was 4. Heeren, te Bü varen beek, voor ƒ 293.93; 
hoogste inschrijving /' 459. 

V i a n e n . 22 Oct.: de levering van nood hout 
op de Lek- en Noorder Lingedijken van de 
Vijf boerenlanden: 
perc. 1, ('. Streefkerk, Ameide, 

» 2, IJ. Vermeulen, Leksmond, 
» 3, C. Streefkerk, 
» 4, IJ. Vermeulen, 
» 5, R Copier, Leksmond, 
0 6, II. v. Wijngaarden, Vianen, 
» 7, G. Jochems G.Mz., idem 
R 8, H v. Wijngaarden, 
» 9, G. Jochems G.Mz., 
» 10, G. v. Wevorwijk, Sc hoon re woerd, 
» 11, E. de Groot, lleukelum, 
» 12, C. v. Gent, Leerdam, 
1 13, J. Sterk Tz., Arkel, 
» 14, G. de Hoog, Giesendam, 
>, 15, J. Sterk Tz., 
i 16, W. Dubbeldam, Gorichern. 
I l l a u r c , 22 Oct.: het wegruimen der oude

en het maken van eene nieuwe brug over de 
Ilantiimervaart; ingek. 10 hilj,, als: 
J. v. d. Steeg, » Hardegarijp, 
Wed. G. Raadsma v. 

d. Werf, » Dokkum, 
M. v. d. Mei, » Hrantgum, 
K. Kenning, » Tornaard, 
W. Visser, • Bornwerd, 
L Elsenga, » Tornaard, 
11. de Jong, » Dokkum, 
P. Kreeft, » idem 
J. v. d. Werf Az., » idem 
S. Faber, » Morra, 
gegund. 

V a a s s e n , 23 Oct.: het houwen van eene villa 
voor .lac. v. Lohuizen, onder beheer van deu 
architect C. W. A. de Groot; ingek. 8 bilj., als: 
A. J . Mensink. te Deventer, ƒ 12,530 
L. IJzerman, » fleerde, » 9.197 
F. W. Geurden, » Apeldoorn, » 9,090 
J. v. d. Braak, » idem » 8.625 
II. J. Eijkeiboom, » idem » 8,5891 
J. Hesselingen, » Meppel, » 8,280 
II. ter Heerdt, » Vaassen, » 8,184 
II. Mouw, » Apeldoorn, » 7-994 
gegund. 

U t r e c h t , 24 Oct: het leggen der sporen en 
het maken van kunstwerken voor de lijn der 
Ooster-stoomtramrnaatsehappij Doorn—Wijk-bij-
Duurstede; ingek. 23 bilj., als 

ƒ 2 2 5 
* MO 
t Mi 1 MO 

MS 
MS 
MO » 270 
270 
MO 

f MS 
« MS 

MS 
MS 

9 MO 
> MO 

ƒ 709 

• 740 
. 7*1 
i o'.ir, 
» 600 
• 040 
• 649 
» 648 
I 637 
» 620 

scheiden van de Rijkstelegraaf, ged. '85, '80 en 
'87, met verplichting van den kooper tot onlees
baarmaking dier bescheiden; ingek. 1 biljet, 
van Van fielder Zonen, te Amsterdam, voor ƒ 6 
per 100 KG. 

M i d d e l b u r g , 25 Oct.: lo. bet maken van 
9005 M 3 glooiing van ziiilonbazalt, waarvan 075 
M 3 van aanwezige bazalt; ingek. 10 bil.;., als: 
I. C. v. Kraijenboven, te Neuzen, 
C. Maters, » Vlissingen, 
.1. de Itijke, » Staveinsse, 
('. do Ruijter, » Hardiiiksveld. 
A. Volker l.z., 
A. I,. v. Wijngaarden. 
,1. v. d. Hoek, 
II. llage. 
.1. \erkoijl Quakkelaar, 
A. v. d. Beek, 

Sliedrecht, 
idem 

Middelburg, 
idem 

Vlissingen, 
Zaamslag, 

ƒ 7000 
» 7500 
» 7400 
» 7197 
» 7126 
- 7100 
» 0900 

6800 
» 6077 
I 5SO0 

2o. het maken van 2070 M J glooiing van 
aanwezige Doorniksche steen; ingekomen 7 
bilj., als: 
C. Maters, te Vlissingen, 
C. de Runter, •> llardinksveld. 
.1. Verkniji (niakkelaar,» Vlissingen. 
A. Volker, » Sliedrecht, 
A. I.. v. Wijngaarden,» Sliedrecht, 
II. llage, » Middelburg 
J, 

llage 
d. Hoek, >i idem 

3o. bot maken van 450 M* gtooüni 
wezige Vilvoordsehe steen: ingok. H bilj., als 
C. T. v. Kraijenboven, te Neuzen, j 20,100 

ƒ 64,353 
o 62,760 
» 60,877 
IJ 00,500 
» 60,484 
» 60.100 
» 59.760 

van aan-

zagersteeg; ingek. 9 bilj., ad ƒ 431, ƒ395, ƒ 3 9 4 , 
ƒ 389, ƒ 387, ƒ 379, ƒ 378, ƒ 369.50 cn, van Pb. 
Hendriks, te Groningen, ƒ 347. 

M i d d e l b u r g , 31 Oct.: In. Destek no. 4, bet 
driejarig onderhond, ged. '85, '86 en '87, van 
het kanaal van Sluis naai* Brugge (Nederlandsch 
gedeelte); ingek. 2 bilj, als: 
.1. Horton, te Biervliet, ƒ 1249 
P. Monjé, » Breskens, » 1124 
Raming » 1275 

2o. Bestek no. 5, dienst 1885—1890, het op-
diepte-houden van de buitenhaven van bet kanaal 
dooi* Walcheren te Vlissingen, op de wijze die 
den aannemer geraden /.al voorkomen; ingek. 
8 bilj., als: 
B. Voordendag, te Dordrecht, ƒ 203,000 
Th. Volker, » idem » 181.000 
(i. Goedhart, » idem » 180,000 
M. L v. Wijngaarden Uz., » Sliedrecht, » 153,000 
Gebr. Kveraert en 11. 

Koolmans, » Gent, » 146,630 
A. Volker, » Sliedrecht, » 142,200 
C. Bos A/.., » Dordrecht, » 139,000 
M. C. de Jong P.Mz.. » Sliedrecht. i> 130,800 
Haiuing » 236.000 

3o. Bestek no. 6, dienst 1885—1887, bet drie
jarig onderhoud van de Rijkswaterleidingen 
bewesten en beoosten bot kanaal van Neuzen, 
in de provincie Zeeland; ingek. 8 bilj., als 

A. L. v. Wijngaarden, 
C. do Runter, 
.1. Verknip Quakkelaar 
C. Maters. 
.1. v. d. Hoek. 
II. llage. 
A. Volker, 

Sliedrecht, 
i Hardiiiksveld. •) 
i Vlissingen, » 
i idem » 
i Middelburg, n 
i idem » 

Sliedrecht, 

24,800 
23.121 
22,877 
22,64!! 
22 000 
22.400 
22,321 

» 5477 
» 54'JO 
» 5230 
l 5100 

J. Fruitier, 
W. M. Nijenes, 
Th. Verhoeven, 
J. v. d. Bergh, 
P. Leenders, 
C. Bos, 
•I. Visser, 
W. Ambagtsbeer, 
11. v. Rijn, 
C. Hoogendoorn, 
A. v. Kekem, 
A. de Borst, 
M. L v. Spanje, 
G. H. v. d. Heijden. 
G. D. v. Doorn, 
H. J. Nederborst, 
K. Hollander, 
I. . Brand Dz., 
A. Jansen, 
B. A. Wiegerink, 
' v. Harpen. 

te Utrecht, ƒ 57.600 
» Arnhem, » 49,800 
» Deventer, » 48 400 
» Amersfoort, » 48.200 
» Utrecht, » 48,139 
» Haarlemmerm.,» 47,"i00 
>i Papendrecht, n 40,633 

Nieuweramstel,. 46,100 
. 45.780 
i) 43,400 
» 43 000 
> 42,840 
» 41,500 
» 41,460 
» 41,080 
> 39,900 
» 39,300 
» 37,900 

37,150 
37,000 

Naarden, 
. Giesendam, 
» Gouda, 
)> Papendrecht, 
B 's-Hage, 
» Arnhem, 
» Amsterdam, 
ii Gouda, 
» idem 
» Giesendam, 
» Didam, 
ii Groenloo, 

. . . . . ... ii W.-b;Duurstede,n 36,840 
K. Jansen Versteegh, » Oosterbeek, » 36,779 

Wienhoven, » Schiedam, a 36,400 
gegund. 

Z u t f e n , 24 Oct.: het graven eener gracht bij
en het ophoogen der wegen naar de nieuwe 
cellulaire gevangenis te Zutfen; ingekomen 4 
Ĵ ilj-, als: 

te Zutfen, ƒ 7800 
» idem » 6889 
» Wilp, ii 6847 
. Velp, ii 4234 

'.-Hage, 24 Oct.: bet aankoopen der buiten-
«ienst-gestelde telegrambladen cn andere be

de, het maken van |2 rijshoofden aan den 
Westkapelsehen zeedijk; ingek. 6 bilj., als: 
A. v. d. Boek, te Zaamslag, ƒ 6800 
('. Maters, » Vlissingen, n 6631 
J. Verkniji Quakkolaar, » idem 
J. v. d. Hoek, » Middel burg, 
11 llage, ii idem 
C. de tïuijter, » Hardiiiksveld, 

M a k k i n g a . 25 Oct.: het maken van 9 boeken
kasten voor de scholen in de gemeente Oost-
stellingwerf: ingek. 11 bilj., als: 
Veldman, 
Zeidel, 
I.uiting, 
Kramer, 
Olfringa, 
Hoekstra, 
O. Meek, 
G. Wieberdink, 
B e k e n , 
K. v. Es, 
Kloo, 
gegund. 

' « - l l a g e , 27 Oct.: de bouw eener burger
school met onderwijzerswoning en gymnastiok-
gebouw, aan de Koningin-Kmmakade, aldaar; 
ingekomen 9 bilj., als: 
M. L. van Spanje, 
C. Meijers, 
Gebr. Houtman, 
Raasveld en Gerritse, 
W. Franken, 
W. F. Muuron, 
,1. I.. Weides, 
A. C Paardenkooper, 
C. Wijbrands & Co., 

T r r a r h e l l l n g , 27 Oct.: bet bouwen van een 
aadhuis; ingek. 8 bilj., 

te Oosterwolde, ƒ 198.70 
> Appelscha, » 197 

Oosterwolde, A 180 
Donkerbroek, » 168 

idem » 167 
Appelscha, B 158 

> Donkerbroek, » 154 
» Oosterwolde, T> 153.48 
l Donkerbroek, » 144 
9 Oosterwolde, » 140 
1 Marum, » 130 

te 's-Hage, f 49.700 
idem o 49,575 

» idem » 47,865 
V idem » 46,380 
B idem » 44.900 
> idem " 44,634 
V idem » 44,444 
1 idem l 41,952 
> idem )> 41.000 

Ten Braak, 
'!• Haijtink, 
»• d. Haar, 
Versteeg, 

D. Muller, 
J. bangenhorst, 
T. C. Boer, 
Gebr. v. d. Meer. 
P J. I.ieuwsen, 
G. Dokter, 
J. Piekema, 
M. Daalder, 
gegund. 

E e d e , 

te Harlingen, 
ii idem 
» Terschelling, 
ii Harlingen, 
i Terschelling, 
» Leeuwarden, 
ii Pingjuin. 
,i Terschelling, 

ƒ 6686 
» 6100 
i> 6599 
» 5545 
ii 5298 
• 5188 
ii 6089 
» 4995 

Oct.: bet bouwen van een schuur 
met stallingen voor C. F. Detmers, onder beheer 
van den architect S. Bitters; ingekomen 6 
bilj., als: 

tc Eede, ƒ 2300 
idem » 2250 

J . v. Zoelen, 
G. F.ij lander, 
G. Esser, 
F. v. Scbarrenburg, 
Gebr. Mekking, 
S. b'lsenaar, 

» idem » 2200 
ii Beteren, » 2189 
» Bennekom, » 2041 
» Wageningen, » 1999 

gegund. 
H e i n , 29 Oct.: de levering van rijsmaterialen 

ten dienste der rijs- en steenen hoofden langs 
Dellland's strand; minste inschr. was J. Kalis 
Kz., te Sliedrecht, voor ƒ 6974. 

ruilingen, 30 Oct!: het bouwen van een 
openbaar privaat met vuilnisbak in de llout-

.1. Janssen, 
M. I). de Putter, 
11. llage, 
R. Walraven, 
C. F. v. Fraijenhoven, 
(I I). Holier, 
A. Tbolens, 
C. v. d. Hooft, 
Raming 

te Neuzen, 
ii idem 
., Middelburg, 
ii Neuzen, 
» idem 
ii Seberpenisse, 
ii Neuzen, 
ii idem 

/' 7600 
7408 
7300 
7240 
7210 
7200 
7150 
7100 
640O 
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B I J V O E G S E L 
V A N 

D E O P M E R K E R 
van ZATERDAG 8 NOVEMBER 1884. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
M a a n d a g , 1 0 N O T . 

V i l a g e , te l l ' / ï uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van den 
Zwartewlaalsehedijk en het Briclsche Spui water op het eiland Voorne, 
in 2 pereeelen, behoorende tot de zeewerken in Zuidhollaud. Inl. bij den 
hoofdingenieur in het 10e distriet, te 's-Hage, hij den ingenieur in het 
zuidelijk arrondissement van het 10e district, te Brielle en bij den 
opzichter Kooreman, te Nieuwenhoorn. Kaming per jaar: perc. 1 ƒ 950, 
perc. 2 f 610. 

' • • H a g e , te Wk uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best: 

lo. het driejarig onderhoud van de dijk- en oeverwerken om de 
voormalige Rijksquarantaineplaats op het eiland De Tien Gemeten, 
behoorende tot de zeewerken in Zuidholland. Inl. bij den hoofdinge
nieur in het 10e district, te 's-llage, bij den ingenieur in het zuidelijk 
arrondissement van het 10e district, te Brielle en bij den opzichter 
Baumann, te Dordrecht Raming ƒ 2800 per jaar; 

2o, het driejarig onderhoud van de dijk-en oeverwerken bij Hellevoet-
sluis en de beide Hoornsche hoofden aan den Ouden hoor nsclien zeedijk, 
behoorende tot de zeewerken in Zuidholland. Inl. bij den hoofdingenieur 
in het 10e district, tc 's-Hage, bij den ingenieur in het zuidelijk 
arrondissement van het 10e district, te Brielle en bij den opzichter 
Kooreman, te Nieuwenhoorn. Raming ƒ 4700 per jaar; 

3o. het bezinken en bestorten van den oever aan de oostzijde van de 
hoofden A en B, gelegen oostwaarts van de Goereesche haven, behoo
rende tot de zeewerken in Zuidholland. Inl. bij den hoofdingenieur in het 
zuidelijk arrondissement van het 10e district, te 's-Hage, bij den ingenieur 
in het zuidelijk arrondissement van het 10e district, te Brielle en bij den 
opzichter Dalebout, te Goedcreede. Raming ƒ 10,000. 

V - l l a g e , te ll1/} uren, door het prov. best: het onderhouden van
en het doen van eenige herstellingen aan de gebouwen, behoorende tot 
het huis, bewoond door den Commissaris des.Konings iu Zuidholland, te 
's-Hage, ged. 2 jaren en 5 maanden (1 Jan. '85—81 Mei '87). Inl. bij 
d e n noofduigenieur van den prov. waterstaat J. van der Vegt, te 
's-Hage. 

' • • H a g e , te 12 uren, door het ministerie van koloniën: Bestek no. 
4, het ijzerwerk voor eene locomotieven loods, eene goederenloods, eene 
wagenremise, een rolwagen en S draaischijven, alles ten dienste der 
Bataviasche havenwerken. 

B r e d a , te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het bouwen van eene ambachtsschool, met bijlevering der mate

rialen, op het gemeenteterrein nabij de inundatiesluis; 
2o. het maken van trottoirs in de Nieuwe-Huizen, en het verrichten 

van daarmee in-verband-staande werken; 
8o, het bouwen van een brandspuithuis in de Nieuwe-Huizen. Inl. 

ten kantore van den gemeentearchitect. 
A m s t e r d a m , te 12 uren, door burg. en weth.: het maken van een 

fundament voor de 80-tons hydraulische kraan op den kop der Handels
kade. Inl. bij deu stadsingenieur, raadhuis kamer 109. 

A m s t e r d a m , te 12 uren, door burg. en weth.: het leveren van 

Sapier, schrijf-, teeken- en verdere bureaubehoeften ten dienste van 
e bureau's der gemeentesecretarie en van die der administratie van 

de publieke werken, der politie, der brandweer enz., en van papier, 
schrijf- en teeken behoeften ten dienste der openbare lagere en mi ddel-
bare scholen te Amsterdam, van 1 Jan. '85—81 Dec. '87. 

A m s t e r d a m , te 12 uren, aan 's Rijks ceutraalmagazijn van militaire 
kleeding, uitrusting enz.: de levering van goederenzakken voor cavalerie, 
mondzaitken, rokzakjes, lederen sabelkwasten, spoorfoudralen, en knie
lappen, broekdraagbanden, sponsen, lederen bezetsels, manchetten en 
souspieds voor rijbroeken. 

N i e u w e r a m s t e l , te 12 uren, door burg. en weth.: het rioleeren, 
ophoogen en bestraten van een nieuw-aangelegden weg aan de Weesper-
ztjde, op de terreinen der voormalige buitenplaats »Amstelvreugd". 

A p p i n g e d a m , te 12 uren, door ourg. en weth.: het beplanten enz. 
der n i e u w e algemeene begraafplaats. 

Assen, 'savonds 7 uren, in het hotel van Wed. Kuipers: het bouwen 
van een heerenhuis voor B. Jacobs, met bijlevering der materialen. Inl. 
bij den stadsbouwmeester H. C. Winters. 

V l i s s i n g e n , door het best. der Belgische Sociëteit: het bouwen van 
eene sociëteit aan den Noordzee-boulevard, aldaar, volgens ontwerp van 
den architect J. J. Notenboom, aldaar. 

H a r d e r w i j k . , door de hoofd administratie van het koloniaal werf
depot: herbesteding van perc. 1, 2, 8, 5, 7, 9, 10 en 16 van benoo
digdheden. 

D i n s d a g , 1 1 N o v . 
Assen, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 

gebouw van het prov. best: het verbeteren van de Rijks-lagere school 
in kolonie II, te Frederiksoord, gemeente Vledder, en het doen van 
herstellingen aan de onderwijzerswoning, aldaar. Inl. bij den Rijks
bouwkundige voor de onderwijsgebouwen, en bjj den opzichter der 
onderwijsgebouwen J. F. Scheepers, te Groningen Raming ƒ 5405. 

D e l f t , te 12 uren, door den directeur der artillerie-stapel- en con
structiemagazijnen: de levering van 2400 M. zware kardoeszijde. 

Brussel, te 2 uren, in het gemeentehuis: de bouw van een Vlaain-
schen schouwburg. Raming fr. 844,186. 

W e e n s d a g , I S N o v . 
's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 

versterking van de oostpunt van Rozenburg aan het boveneind van het 

Scheur, door middel van grondkribben in de Botlek en bijbehoorend 
baggerwerk, een en ander in het belang der verbetering van den 
waterweg langs Rotterdam naar zee. Inl. bij den hoofdingenieur Van 
Diesen, te 's-Hage, bij den ingenieur Leemans, te Rotterdam en bij den 
tijdelijk adjunct-ingenieur Francois, te Hoek-van-Holland. Raming 
/141,675. 

O o s t e r l i o u t (Overbetuwe), te 11 uren, in Rustwat: het bouwen van 
het afgebrande huis op de Elten onder Oosterliout, met de levering 
der materialen. Bestek en teekening liggen in Rustwat. Aanw. 10 
Nov., van 10—12 uren. 

Mledrcrht , te 11 uren, in het café-Blom: het verf- en glaswerk 
voor eene villa, aldaar. Inl. bij ,1. Spruijt & A. van Staveren Jr. 

A m s t e r d a m , te 11 uren, door den directeur en commandant der 
marine: de levering van: 

lo. grenen ribben; 
2o. «lennen vlotdelen. 
B o l s w a r d , te 12 uren, door burg. en weth.: het bouwen van 

eene brugwachterswoning bij de Nijezijl onder Oosthem, en het maken 
van eene houten afrastering, aldaar, met bijlevering van materialen, 
transporten, arbeidsloonen enz. 

T i l b u r g , te 12 uren, door burg. en weth.: het maken van 30stuks 
gegoten-ij ze ren lantarenpalen, ten behoeve der gasfabriek. 

R o t t e r d a m , te uur, door burg. en weth.: het maken van twee 
stokerijen met tusschengelegen kolenbergplaatsen, van een steenen 
viaduct en bijbehoorende werken, ten behoeve der gemeentelijke gas
fabriek aan oen Oostzeedijk. Inl. aan het Stadstimmerhuis. 

K a l l a n t s e e g . door Prévinaire: het vergrooten van zijne villa, aldaar. 
Inl. bij J . H. Oude Wesseiink, te Haarlem. 

D o n d e r d a g , 1 3 NOT. 

H a r l i n g e n , te 1 uur, door burg. en weth.: het amoveeren van vier 
pereeelen en het bouwen eener school. Aanw. 10 Nov., te 11 uren. 

H e e n T l l e t , te 1 uur, door kerkvoogden en notabelen, bij P. van 
Ensbergen: het amoveeren en bouwen van eene predikantswoning, 
aldaar. 

N i j m e g e n , te 3 uren, door den architect D. Semmelink, in het 
Hotel Faazen: het bouwen van eene villa te Groesbeek. 

D o r d r e c h t , bij J. C. van der Horst: het gedeeltelijk afbreken en 
wederopbouwen van 2 arbeiderswoningen in de Torenstraat. 

V r i j d a g , 1 4 N o v . 
M i d d e l b u r g , te 10 uren, door het ministerie vau waterst. enz., 

aan het gebouw van het prov. best: het eenjarig onderhoud van den 
zelfregistreerenden getijmeter op den noordelijken ha vendam der buiten
haven van het kanaal door Walcheren, te Veere. Inl. bij den hoofd
ingenieur in het 11e district, te Middelburg en bij den ingenieur, te 
Vlissingen. Raming / 630. 

A r n h e m , te 11 uren, door de architecten G. J. van Gendt en C. M. 
G. Nieraad, in het Centraalgebouw: het egaliseeren en verharden van 
ongeveer 1138 strekkende M. nieuwe wegen op de gronden benoorden 
den Sonsbeeksingel, tusschen den Hommelscheweg en den Apeldoorn-
schen straatweg. Inl. bij genoemde architecten. Aanw. 13 Nov., te 
9 uren. 

Hommen H, te 12 uren, door den architect P. de Jong Jz., namens 
W. M. Oppedijk, te Ylst: het afbreken eener oude- en net wederop
bouwen eener nieuwe boeren behuizing onder het dorp Oosthem. Aanw. 
12 Nov., te 10 uren. Bilj. merken met letter O. 

' • - H a g e , te 1 uur, door burg. en weth.: 
lo. de opruiming en verplaatsing van de voetbrug over de Singel

gracht bij de llenistei huisstraat, aldaar en daarvoor in de plaats bouwen 
van eene horizontaal-draaiende brug. Aanw. 12 Nov., te 10 uren; 

2o. het aanleggen van een riool in een gedeelte der Prinsenstraat, 
aldaar. Aanw. 12 Nov., te 11*/- uren. 

L e e u w a r d e n , te 2"., uren, door het ministerie van waterst enz., aan 
het gebouw van het prov. best: 

lo. het éénjarig onderhoud van den Statendijk, bij Slijkenburg, met 
de daarin gelegen zeesluis de Oude-Schoterzïjl en het buitenkanaal de 
VVorstsloot, behoorende tot de zeewerken in Friesland. Inl. bij den 
hoofdingenieur, te Groningen, bij den ingenieur, te Leeuwarden en bij 
den opzichter Postma, te Heerenveen. Raming J 2000; 

2o. het driejarig onderhoud van Rijksbinnensluizen en verspreide 
bruggen, behoorende tot de kanalen in Friesland, in 2 pereeelen. 
Inl. bij den hoofdingenieur, te Groningen, bij den ingenieur, te Leeuwar
den; voor perc. 1, a en bt bij den opzichter Postma, te Heerenveen, 
voor perceel l , e, bij den opzichter Kramer, te Leeuwarden; voor 
perc. 2, </, bij den opzichter Wind, te Leeuwarden, en voor perceel 2, 
*?, bij den opzichter Oddens, te Sneek. Raming per jaar: perc. 1 ƒ370, 
perc. 2 ƒ 630. 

N i j m e g e n , bij P, van Daal, door den architect D. Semmelink: het 
verrichten van eenige belangrijke herstellingen aan de buitenplaats 
»Welgelegen", tc Hees. 

Z a t e r d a g , I S NOT. 
L o c h e m . tc 12 uren, op het terrein van de in-aanbouw-zijnde 3 

villa's: de plafonds-, muur- en cementwerken. Inl. bij den aannemer 
J. Zandvoort, te Deventer. 

R o t t e r d a m , door het best. der Rotterdamsche Diergaarde: het maken 
van 200 ijzeren tuintafels. 

Z u l d d o r p e , door den dijkgraaf van de polders Beoosten- en Hewesten-
Blij: de levering van 200 aP gewasschen grint. 

M a a n d a g , 1 7 |NOT. 

M a a s t r i c h t , te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het verrichten van baggerwerk tot 
verbetering van de havenkom der Zuidwillemsvaart, te Weert. Inl. bij 



D E O P M E R K E R . D E O P M E R K E R . 

don hoofdingenieur in het 7o district on bij don ingenieur Bekaur, beiden 
te Maastricht. Aanw. 10 Nov. Raming ƒ 2120. 

L e i d e n , te 11 uren. in liet café-Suisse: het houwen van eene villa 
in de Plantage, aldaar, lnl. bij den architect \V. F. van der llevden, 
Doezastraat 43, aldaar. Aanw. 1:1 Nov., te 11 uren. 

B r e d a , te 12 uren, door burg. en weth.: het rioleeren van bet open 
gedeidte van de Ouilevest achter de Karneinelkstraat, van de Gilllieken-
straat af tot den Nieuweweg, benevens het versmallen van de zooge
naamde (iumekeubrug en van een gedeelte van het riool ailc Oudevest". 
AanW. 11 Nov.. te 10 uren. 

D i n s d a g , i s Nov. 
A s s e n , te 12 uren, door het ministerie van burnetii, zaken, aan het 

gebouw van het prov. best.: het vei bouwen en uitbreiden iler gebouwen 
van hel provinciaal bestuur van llrente. te Assen. lnl. bij den Ifrjks-
bnuwkuiidige voor de onderwijsgebouwen en bij den opzichter van het 
gouvernenienlsgebouw A. W. (i. Otterion te Assen. Aanw. 11 Nov.. te 
2 uren. Kaming ƒ 70.(100. 

U t r e c h t , te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor-
wegen. aan het eenlraalbureau: 

.lo. Meslek 405. het leggen van de tweede spoorbaan tusschen 
.Middelburg en Vlissingen (Stad), bet wijzigen en uitbreiden der genoemde 
stations en van de aansluiting der havenposten nabij Souburg en bet 
verrichten van bijkomende werken, ten behoeve van den spoorweg 
Rosendaal—Vlissingen. Aanw. 12 Nov.; 

2o. Bestek no. 40(1. het leggen van de tweede spoorbaan tusschen 
Kosciulual en llergou-np-Z bet wijzigen en uitbreiden der stations-
terreinen te Rosendaal. Wouw en Bergen-op-Zoom en het verrichten 
van bijbehoorende werken, ten behoeve van den spoorweg Rosendaal— 
Vlissingen. Aanw. 10 Nov., te 11 uren, te Rosendaal. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tnt expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: 

lo. llestek AG, hel leveren van omwendbare puntstukken eu kruis-
stukken van gegoten-staal en van enutr.ii-.iils inet toebehooren. Ion 
behoeve van het tweede spoor tusschen Rosendaal en Borgen-np-Zoom; 

2o. bestek AL, het leveren tan omwendbare puntstukken en krllisstuk-
ken vair gegoten-staal en van eonti-arails met toebehooren, terr behoeve 
van het tweede spoor- tusschen Middelburg en Vlissingen; 

3n. llestek AN, het leveren van stalen spoorstaven, stalen laseh- en 
eimlplaten. ijzeren haak- en schroefbouten en stalen veerringen, ten 
behoeve van bet tweede spoor tusscl Middelburg en Vlissingen; 

4o. Bestek AH, het leveren van eikenhouten dwarsliggers en van 
eikenhout voor wissels en kruisingen, ten behoeve van het tweede 
spoor tusschen Rosendaal en Bergen-op-Zoniii, in :l perceelen; 

5o. llestek AI, het leveren van stalen spoorstaven, stalen lasch- en 
eindplaten, ijzeren haak- en schroefbouten en stalen veerringen, ten 
behoeve vair het tweede spoor' tusschen Rosendaal en Bergen-op-Zoom; 

6o. llestek AM, het leveren van eikenhouten dwai-sliggors en van 
eikenhout voor wissels en kruisingen, ten behoeve van het tweede s|>oor 
tusschen Middelbrug eu Vlissingen. in 2 perceelen. Inl. aan het cen
traalbureau i'ii bij den sectieingenieur II. F. Beunke, te Breda. 

A s s e n , te 2 uren. d • het ministerie van waterstaat enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het verbeteren van een gedeelte van 
het bovenpand der Drentsche Iloofdvaart, tusschen de Veenesluis en de 
Hoilorvaart. lnl. bij den ingenieur Jolles, te Assen. Aanw. 12 Nov., 
aanvangende te 11 uien aan de Veenesluis. Kaming / 18,800. 

Rotterdamtiji-jMii.nl . te 4 uren, door het parochiaal kerkbestuur 
van de HH. martelaars van Gnrkiuu, iu de Noodpastorie.- het bouwen 
van een kerk met toren en pastorie, lui. bij den architect J. Kayser, 
te Venloo. Aanw. te 12 uren. 

W o e n s d a g , l i t >o\ . 
Velp (bij Arnhem), te 10 uren, in het kofliehuis van Wed. F. 

Tersteog: het bouwen van oen instituut op een terrein, tegenover het 
landgoed «Daalhuizen", nabij den Rijksstraatweg, te Velp. Aanw. 12 
Nov., te 10 uren. Bilj. inzenden 18 Nov.. bij den bouwkundige F. 
Kortlang JKz., te Velp. 

' s - H a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
wegruimen van een in de Maas, onder Rijswijk, gezonken vaartuig, lnl. 
bij den hoofdingenieur van Diesen, te 's-Hage, bij den ingenieur Van 
I loll", te Vocht en bij den opzichter Groenen, te 's-Bosch. Aanw. 
12 Nov. 

' • - • l a g e , te 12 uren, door hot ministerie van waterstaat enz.: ten 
behoeve der Staatsspoorwegen: het maken van een administratie
gebouw op het goederanstatiou in de Stadsrietlanden te Amsterdam, 
ten dienste van den spoorweg Nieuwediep—Amsterdam. Inl. bij den 
eerstaanwezend-ingenieur bij de Staatss|>oorwegen, te Amsterdam. Aanw. 
II en 12 Nov., te 11 uren. Raming /' 52,500. 

A m s t e r d a m , te 1 uur, door het ministerie van koloniën, in het 
gebouw der Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen: de levering van 
verschillende benoodigdheden, in 48 perceelen. 

B o t t e r d a m , te 2 uren, door de maatschappij tot exploitatie van het 
Grand-Hotel Coomans: het verbouwen van 2 panden in verband met 
genoemd hotel, aan de lloofdstoog. aldaar, lnl. bij de architecten C. 
Brimizcel & D. Verheul, aldaar. AanW, 10 Nov. 

V r i j d a g . 2 1 N e v . 
' s - B e s r l i , te 10'.', uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan 

het gebouw van het prov, bestuur: 
lo. het driejarig onderhoud van de Itijkshaven- en rivierwerken te 

Moerdijk, behoorende tot de havenwerken in Noordbrabant. Inl. bij den 
hoofdingenieur, te 's-Bosch, bij den ingenieur De Jong van Beek en 
Donk, tr' Breda en bij don opzichter Fischer, te Moerdijk. Aanw. 14 
Nov. Raming ./' 5:180 per- jaar1; 

2o. het driejarig onderhoud van de Itijkshavenwerken te Willemstad, 
met de zelfregistreerenile peilschaal, aldaar en die teSteenbergschesas, 
behoorende tot de havenwerken iu Noordbrabant. Inl. bij den hoofd
ingenieur, te 's-lkisch, bij den ingenieur De Jong van Beek en Donk, te 
Breda en bij den opzichter Fischer, te Moerdijk. Aanw. 14 Nov. Raming 
/' 4520 per 'jaar. 

L e e u w a r d e n , te 2'/, uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prnv. best.: het éénjarig onderhoud van de 
havenwerken tr1 Makkum. Staveren, l.emiiier en Takozijl, in 3 perceelen. 
Inl. bij den hoofdingenieur, te Groningen, bij den ingenieur, te 

Leeuwarden; voor perceel 1 en 3 bij den oplichter Odilens, te Sneek 
en voor perceel 2 bi) den buitengewuon-opzicliter Jongsma, te Staveren. 
Aanw. 14 Nov. Raming: perc. 1 /' 1050, perc 2 / 1400, perc. 3 /' 1700. 

Z a t e r d a g , 2 2 N e v . 
l i o r d r r r i i i . te 12 uren, door het hoofdbestuur van Musis Sacrum: 

het vergrooten van het vereenigingsgebnuw en aanhooren. Aanw. door 
den bouwkundige II. E. van der Kaa, 17 Nov., te 12 uren. 

M a a n d a g , 2 4 >ov. 
' s - l i a g e , te l l ' / i 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 Zcdcrikkanaal aan den stoomwaterinolon aan 
derr Arkolschon dam, ged. '85. Aanw. 17 Nov. 

D i n s d a g , 2.1 N o v . 
K r o n i n g e n , te 12 uren, door het ministerie van waterst enz., aan 

bet gebouw van het prnv. best.: hel driejarig onderhoud ('85—87) 
van het jaagpad langs de A. van Nieuwestatenzijl tot Nieuweschans, 
behoorende tot de werken der Binnen- en Buiten-A iu de prov. Gro
ningen, lnl. bij den hoofdingenieur, den ingenieur en den opzichter 
Bauer, allen te Groningen, Aanw. 18 Nov. Raming ƒ 2520 per jaar. 

U t r e c h t , te 2 uren, door de maatschappij tot. exploitatie van 
Staatsspoorwegen, aan het centraalbureau: Bestek 110. 410. het maken 
van eene wacliterswoning op den spoorweg tusschen Brammen cn 
Zutfen. lnl. aan het centraallnireau en bij don sectieingenieur M. .1. 
van Duijl, te Zutfen. Aanw. 18 Nov.. te 11 uren. 

W s e n s d a g . 2 t t >o> 
' - • ' a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 

maken van werken tot verdediging van den linkeroever der [Ionische 
Kil, tusschen de kilometerraaien 127 en 128. onder de gemeente Dub
beldam, lnl. bij den hoofdingenieur Van Diesen. te 's-llage, bij den 
ingenieur- De lliuvn en den opzichter- Koorevaar-. beiden te Dordrecht. 
Aanw. 18 Nov. Raming ƒ 71100. 

I l o n d e r d a g , 27 N o v . 
H a a r l e m , te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: bet driejarig onderhoud der Rijks-
zee- en havenwerken op het eiland Marken.'lui. bij derr hoofdingenieur, 
te Haarlem en bij den ingenieur lloogenbooin, te Hoorn. Aanw. 20 
Nov. Raming ƒ 8000 per jaar. 

A r n h e m , te 2 uren, door de directie der geuieentegasfabriek: de 
levering van 7.100.000 KG. Duitsche gaskolen. 

V r i j d a g , 2M K a r , 
M i d d e l b u r g , te 10 uren, door het ministerie van waterst enz., aan 

het gebouw van het prov, best: het driejarig onderhoud ('85, '86 en 
'87) der registr -oude peilschalen te Hor-solo en Oostbevelarid en der 
Rijkspeilschaal te lloodekenskerke. Inl. bij den hoofdingenieur in het 
11e district, te Middelburg eu bij den ingenieur, te Goes. Aanw. 20 en 
22 Nov. Hauling ƒ 300 per jaar. 

M i d d e l b u r g , te 10 Uren, door- het ministerie van waterst enz., aan 
het gebouw van bet prov. best.: het driejarig onderhoud van het 
Nederlandse!: gedeelte van het kanaal van Neuzen, met bijbehoorende 
werken, lui. bij den hoofdingenieur in bet tie district, tc' Middelburg 
en bij derr ingenieur, tc Neuzen Aanw, 20 en 22 Nov. Raining ƒ42,700 
per jaar-. 

' s - l l a g e . te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz: de 
aankoop van de buiten-dienst-gcstelde telegraafbladen en andere be
scheiden van de Rijkstelegraaf, ged. '85, '8fi en '87. met verplichting 
voor den kooper tot onleesbaarmaking 'dier bescheiden, lnl. bij den 
inspecteur, belast met het rekonpliclitig beheer van de Rijkstelegraaf, 
te 's-llage. 

L e e u w a r d e n , te 21/! men. door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best 1 het driejarig onderhond van de Rijks-
sluizen, beboerende tot de zeewerken van Friesland, in4perceelen. Inl. 
bij den hoofdingenieur, te Groningen, bij den ingenieur, te Leeuwarden, 
voor perc. 1 en 2 bij dim opzichter Kramer, voor perceel 3 bij den 
opzichter Ten Dnesschate, beiden tc Leeuwarden, en voor perc 4 bij 
den buitengewóón-opzichter Jongsma, te Staveren. Aanw. 21 Nov. 
Raming per jaar: perc. I /'945, perc. 2 ƒ 395, massa van perc. 1 en 
2 ƒ 1340; perc. 3 ƒ 2350, massa perc. I, 2 en 3 /' 3600; perc. 4 ƒ 350. 

Z a t e r d a g , 2 » N e v . 

Utrerht. te 2 uren, door het ministerie van waterst enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van de 
schipbrug, liggende over de Lek. tilsschen Vreeswijk en Vinnen. Inl. 
bij den hoofdingenieur Du Olliée Muller, te Haarlem, den ingenieur 
Hleckuiann. tc l'treeht en den npzichter Van der Harst, te Vreeswijk. 
Aanw. 22 Nov. Raming 71100 per jaar. 

M a a n d a g , I H e r . 
' a - l l a g e , te U ' / j uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: 
_ lo. het driejarig onderhoud van de overlaten iu den Waaldijk boven 

Gorichem, met de daartoe behoorende sluizen, duikers en verdere 
werken, lnl. bij den hoofdingenieur in het 10c district, den ingenieur 
in het noordelijk arrondissement van het 10edistrict beiden te's-llage, 
en bij den opzichter La Fontijn, te Gorichem. Aanw. 24 Nov. Ruining 
ƒ 6970 per jaar; 

2o. dc overbrenging van Hellevoetsluis naar Middelbands. Dirksland 
en Stellendam cn terug van passagiers, voertuigen, goederen en vee 
en van de brieven- en pakketirost, van 1 Jan. '85—31 Dec. '90. Aanw. 
24 Nov. 

D i n s d a g , 2 D e r . 
a s s e n , te 2 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan het 

gebouw van het prov. best.: het vierjarig onderhoud van dc Hoofd- en 
Deilervaarten. irr Drente, aanvangende 1 Jan. '85. lnl. hij den ingenieur 
Jolles, te Assen. Raming ƒ 12,431 per jaar. 

M a a n d a g , S l i e r . 
• - H a g e , tc l l ' L uren, door het ministerie van waterstaai enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: 
lo. het driejarig onderhoud van de groote- en andere Rijkswegen in 

de prov. Zuidholland. iu 8 perceelen. lnl. bij den hoofdingenieur in het 
10e district en de ingenieurs in het noordelijk cn het zuidelijk arron
dissement van het 10e district, cn bij dc betrokken opzichters. Raming 
per- jaar: perc. 1, ƒ 8400, perc. 2, ƒ 17,000, perc. 3, /' 16,520, perc. 4, 
ƒ 6470, perc. 5, ƒ 19,410, perC. 6, ƒ 5700, perc. 7, ƒ 14.500, perc. 8, 
ƒ 15,450; 

2o. het onderhoud van het Zederikkanaal niet bijbehoorende werken 
cn het Rijksstoomgemaal aan den Arkelschedam (Zuidholland), ged. '85. 
Inl. bij den hoofdingenieur in het 10e district en den ingenieur in 
het noordelijk arrondissement van het 10e district, lieiden te 's-llage 
en den opzichter La Fontijn, te Gorichem. Aanw. 1 Dcc. Raming 
ƒ 35,000. 

D i n s d a g , • D e c . 
G r a n i n g e n , te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van den 
Rijkswatermolcn aan de Biniien-A bij Nieuweschans. Aanw. 2 Dec. 
Raming / 760 per jaar. 

W o e n s d a g . I n D e c . 
' s - l l a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: 
lo. het onderhoud van de schutsluizen en bijbehoorende werken tc 

Nichtevecht, behoorende tot de werken voor den aanleg van een kanaal 
ter verbinding van Amsterdam niet de Mcrwede. lnl. bij den hoofd
ingenieur Wellan, te Utrecht en bij den ingenieur- Kluit, te Amsterdam. 
Aanw. 3 Dcc. te 12 uren. Raming ƒ 2815; 

2o. het onder-houd van het verruimde gedeelte van derr Vaartsche-
Rijn onder dc gemeenten Jutfaas err Vreeswijk (l'treeht), geil. '85, be
hoorende tot de werken voor- den aanleg van een kanaal tel- verbinding 
van Amsterdam met dc Mcrwede. lnl. bij den hoofdingenieur Wellan, 
en den ingenieur Kemper, beiden tc L'treeht. Aanw. 3 Dcc. Raming 
ƒ 2370 

V r i j d a g , 1 2 D e r . 
M i d d e l b u r g , te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud der registroe-
peilschaal te Bruinisse, behoorende tot dc zeewerken iu Zeeland, lnl. 
bij derr hoofdingenieur in het 11c distriet, te Middelburg en bij den 
ingenieur, tc Goes. Aanw. 4 en 6 Doe. Raming ƒ 286 per jaar. 

Z a t e r d a g , 1 3 D e c . 
u t r e c h t , te 2 uren, door het ministerie van waterstaat enL, aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van het 
gekanaliseerde gedeelte van den llollandsche-l.lsel, ged. '86—'87. lnl. 
bij den hoofdingenieur Du Cclliée Muller, te Haarlem, den ingenieur 
Bleckinann en den opzichter Baai-s, beiden te Utrecht. Aanw. 6 Dcc. 
Raming ƒ 13,841 per jaar. 

M a a n d a g , 1 5 D e r . 
' s - l l a g e , tc l i 1 /» neen, door het ministerie van waterst enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhond van al dc 

werken behoorende tot het kanaal door Voorna, in Zuidholland. Inl. bij 
den hoofdingnieur in het 10e district, te 's-llage, den ingenieur in het 
zuidelijk arrondissement van het 10e district, tc Brielle en bij den 
opzichter l.ugten, te Hellevoetsluis. Aanw. 8 Dcc. Raming ƒ 49.000 
per jaar. 

D i n s d a g , 1 « D e r . 
( . r o n i i i g e n , te 12 uren. door het ministerie van watei-staat enz., 

aan het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van 
dc Rijksgroote wegen en van de verspreide Rijksbruggen iu Groningen, 
in 3 perceelen en in massa. lnl. bij den hoofdingenieur cn den inge
nieur, beiden te Groningen; voor perceel 1 bij den opzichter Bauer, tc 
Groningen; voor perc. 2 en voor bet gedeelte Groningen—Winneweer 
van perc 3. bij den opzichter Raammaker, te Groningen, en voor het 
gedeelte Winneweer—Delfzijl van perc. 3 bij den opzichter Stratingh, 
te Delfzijl. Aanw. 9 Dee. Raming: perc. 1 ƒ 10,790, perc. 2 ƒ 10.940. 
perc. 3 ƒ 13,630; massa ƒ 35,360. 

D o n d e r d a g , I S D e c . 
H a a r l e m , te 11 uren, door het ministerie van watent enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: 
lo. het driejarig, onderhond der Rijkshavenwerkcli te Medemhlik. 

Aanw. 4 Dcc. Raming ƒ 4600 per- jaar; 
2o. het driejarig Onderhoud der Hijks-zee- cn havenwerken op Vlie

land, lid. bij den hoofdingenieur, te Haarlem cn bij den ingenieur 
lloogenbooin, tc Hoorn. Aanw. 11 Dcc. Raming ƒ 35,000 per jaar. 

V r l l d a g , 1 » D e r . 
Z w o l l e , te 12 uren. door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het vierjarig onderhoud van de 
Wannepervecnsche en Giethoornsclie wegen, en van den weg van Zwolle 
naar de Friesche grens, behoorende tot de groote wegen en verspreide 
laniisbriiggen in Overijsel. Inl. bij den ingenieur Labrijn, te Zwolle en 
den opzichter Dijk. te Meppel. Aanw. van perc. A 12 Dec, van perc. 
B 11 Dcc. Raming per jaar: perc. A ƒ 9900, perc. 11 ƒ 11,325, massa 

ƒ 21,225. 
W o e n s d a g , 2 1 J a n . I S S . V 

' s - l l a g e , te 12 uren. door het ministerie van watent enz., ten 
dienste der Staatsspoorwegen: de inrichting en bediening van eer. 
stoombootilienst tusschen Knkhuizen en Staveren, iu verband inet de 
diensten op dc Staatsspoorwegen van Zaandam naar Fnkliuizen en van 
Staveren naar Leeuwarden. Inl. bij den directeur voor de spoorwegen, 
te 's-Hage. 

A F L O O P 
V A N 

AANBESTEDINGEN. 
Nijmegen. 28 Oct.: het maken van brik-

gloniing tc Arnhem, voor A. Th. Opsooiner & 
C. F. Enkelen; minste inschr. was J. Aben, tc 
Kldcn, a ƒ 1.14 per IP. 

Nieuweschans, 30 Oct.: het leveren en 
planten van 100 stuks ie|>en telgen in de ge
meente; gegund aan A. Robertas, tc Winschoten, 
voor /' 105. 

' s - H a g e , 31 Oct.: de aanleg van eene tele
graaflijn van Ballon over Feuruin naar Pieter 

1060 
949 
898 
896 
880 
770 

buren; ingek. 6 bilj., als 
K. Huisman, 
I). Snwijn, 
G. P. v. Kip, 
II. Hos, 
.1. Klcinmcijer, 
R Kamininga, 

G r o n i n g e n 
provinciale wegen, 

J. Kloosterman 
J. H. Liiidcmulder, 
A. Robertas, 
I'. 0. v. Oalcar, 
W. v. Essen, 
II. Brouwer. 
K. v. d. Bent, 

Ondcrdcndam 
» Leeuwarden, 
» Groningen, 
* Smilde, 
» Avereest, 
» Veendain, 

31 Oct.: het beplanten van 
met het onderhoud ervan, 

'tot 1 Dec. '87, in 4 perceelen: 
perc. 1, weg van Blijhum naar Nieuweschans; 

ingek. 7 bilj., als: 
te Winschoten, f 8U7 

» Midwolde, » 879 
» Winschnten, » 869 
• Sappemeer, • 857 
» Mecden. » 840 
ii Noord broek, » 840 
* Iloogezand. » 780 

perc. 2, weg van Roodehaan naar Houwerzijl, 
tusschen dc Roodehaan en K.M.paal 22; ingek. 
3 hilj., als: 
.1. II. Lindemulder, te Midwolde, t 1639 
II, Brouwer, » Noordbroek, » 1600 
A. Robertas, » Winschoten, » 1590 

|ierc. 3, op den weg in 't noordelijk Wester
kwartier tusschen Den-Ham en bet Ronde-
Zwijn.hok: ingekomen 2 bilj., als: 
A. Robertus, te Winschnten, f 2089 
A. Sickman, » Hoogkerk, » 1885 

perc. 4, weg van Appingedain naar Lopper-
sum; ingek. 7 bilj., als 

Arnhem, 1 Nov.: dc uitvoering van Bestek 
nn. 20, dienst '84, het maken van trottoirs met 
aanverwante werkzaamheden, het ophoogen van 
een gedeelte aan de Oude Kraan, eu het maken 
van een cementen riool in dc Spijkerstraat, 
waarvoor door .1. II. van dc Ven het minst was 
ingeschreven voor ƒ 15,050, is opgedragen aan 
L. Ilasselbach, voor ƒ 14,226. 

HcllevsHsltils, I Nov.: het dempen van ecu 
gedeelte vijver achter het Rijkshuis tc Hellevoet
sluis: ingekomen 7 bilj.. als: 
I'. Verbruggen, te Waddinksveen, / 4747 
J. Bout, » Brielle, '» 4470 

P. I). I Hang en 
.1. Lagendijk Jr.. te Nieiiwbelvoct, 

C. Bos "Az., " » Dordrecht, 
B. Voordendag Az.. » idem 
W. v. Leeuwen. » Hellevoetsluis. 
B. dc Waerd, » Nieuwenhooru, 

' s - l l a g e , 2 Nov.: bet bouwen van < 
op dc Veluwe. in dc gemeente Apeldoorn, onder 
beheer van den architect H. Wcsstra Jr., te 
's-llage; aangenomen bij nndorhandsclie aan
besteding door- Stellens en Wijnekus, te 's-llage. 
voor ƒ 11,400. 

ƒ 4423 
• 4350 
» 4200 
» 3799 
» 3787 

ene villa 

A m s t e r d a m . 3 Nov.: de levering van ijzen 
volgens Bi-stek no. 345. aan de Hnllaiulscho l.lzen 

n draagklossen, klemhaken cn schroefbouten, 
-li-spoorwegmaatschappij: 

fiere. I. 
4:iOII stuks 

draagklossen 
de 100 st. 

perc. 2. I perc. 3. 
4300 paar 1 4400 stuks 
klemhaken !schroefbouten 

de 100 paar de 100 st. 

Massa. 

D. A. Bonman, 
.1. Kzinga, 
I'. Huisman. 
F. v. Slooten, 
H. Schol tens, 
A. Robertus, 
C. Severiell, 

' s - B o s c h , 31 

Appingedam, /' 3560 
• I.opjM'rsuiii, » 3368 
» Onderdclidam, » 3280 
» Tjamsweer, % 3187 
o Vecndain, » 3059 
» Winschoten, » 2994 
» Ollderilendam, » 2874 

Oct.: het beplanten van twee 
gedeelten der dijken langs de Zlliilwilleinsvaart 
provincie Noordbrabant. volgens bestek no. 186, 
dienst 1K84—1887; minste inschr. was J. Annuls, 
tc Opheusden, voor ƒ '750 
Raming » 2280 

B. J . Olel', Leiden. 
Huppel, Cramer ft Co. Dortmund, 
Eisen werk Herborn, Herborn, 
L. 3. Knthoven & Co., 's-Hage, 
Actien-Gescllsehaft aOsnabriick", 

Osuabriick, 
Gebr. Donpler Maastricht, 
Société des forges et ateliers de 

Senctfe. SenelVe. 
Einile lleuricnt. Court St.-Ktienne. 
R. S. Stokvis en Zonen, Rotterdam. 
Fried. Ilevei-sinaiin, Hagen in West 

falen. ' 
D. A. Schrotlen ft Cn.. Leiden. 
Everts cn V. d. Weijden, Helmond. 
II.iistnman Amsterdam, 
Société l.iégeoisc d'Kstainpage. 

Luik. 
Ijzerfabriek van Tegelen, Tegelen, 
Bots ft Co., Rotterdam 
Reiuiebaum & Co.. Cleve, 
Van der Zijpen en Charlier, Deutz. 
Société anonyme des Boulonner-ics 

de La Cr-ovérc, La Croyèra, 

ƒ 49.64 
66.70 
«1.75 
43.— 

. 66.— 
47.50 

49.90 
56.— 
47-60 

70.— 
45.71 

51.6(1 
62.50 
78. -
60.65 

ƒ 38.50 
39.— 

61.60 

26.57 
• 5.52 
34.61 

38.25 
41.87 
66.— 
30.80 

27.06 

141.— 

44.07•"• 

ƒ 11.80 
12.-

11.85 
9.10 

8.41 
15.67 
10.07 

11.85 
21.86 
12.— 
9.67' 

10.69 

13.975 

10.80 

' 2134.52 perc. 1 
5042.80 
4860.25 

0008.20 

3658.25 
0344.84 
3919.— 

5176.15 
4727.24 

3639.— 

9220.86 
3354.— perc. 1 
5376.075 

475.20 perc. 1 

A r n h e m , 3 Nov.: het bouwen van eene slagerij 
met drie bovenwoningen aan den Iloiiunclsche-
weg te Arnhem, voor rekening van I.. H. 
Wellink, onder beheer van de architecten Van 
Gendt Nieraad; ingekomen 5 bilj., al 
G. I.iefting, 
VV. Leusink & Zn 
li. Bolder, 
Joh. v. Toll, 
Gebr. v. Daalen. 

und 

te Arnhein, 
idem 
idem 
idem 
idem 

ƒ 10,448 
» 10.200 
» 0.366 
» 9.225 
» 8,937 

'n-Hiige, 3 Nov.: de fevering aim het depar
tement van Koloniën van: 

lo. ijzerwerk en bardsteen voor loodsdeuren 

en wegafsluiiingeti, ton dienste der Staatsspoor-
wogen op Java; minste insehr. waren he Vries 
ItoMié \- Cn., te (iorit-liem, voor f 8100. 

2o. ile levering van verschil lom Ie licnmtligd-
hetlen, in 21 perceelen, als: gereeilsehappen, 
hang- en sluitwerk, draadnagels. houtschi"oeven, 
klinknagels, ijzer, Waalklinkers enz. enz.; minste 
inschr. waren: 
perc 1. Van tien Bent & Co., Amsterdam, 

f 5812.35 
.) 2, W. Hoven & Zn., 's-llage. » 2272/J2 
» 3, Van den Berg & Co., Amsterd., » 23«5.2« 
» 4, Firma Ktijn de Jongh. iilem » 3071.{i-l 
» 5, It. S. M. Kalker, idem ;> 2381.48 
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perc. 6, A. Zevenboom & Zn., Amsterd., ƒ 498.80 
» 7, Bonke & Co., Rotterdam, • 1729.44 
» 8, Van den Berg & Co., Amsterd., > 2735.21 
» 9, A. Zevenboom & Zn., idem » 208.26 
» 10, De Boer en V. d. Schuijt, id.,» 1847 
» 11, G. v. Hilten & Co., idem » 853.47 
t 12, De Boer en V. d. Schuijt, id., » 1125 
> 13, Alberdingk & Zr... id., » 4817.50 
» 14, S. A. Levison Sc Zn., 's-Hage, > 1184.04 
i 15, J. Moulijn & Co., Rotterdam, > 2898.80 
» 16, D. Merens & Co., Haarlem, n 1480 
» 17, N. C. Witsen, Amsterdam, » 680.26 
» 18, Diekema en Chabot, Rotterd., > 3459.84 
» 19, J. L. 11. Smits & Co., Amsterd., > 684 
» 20, Firma J. Verwaaijen Dz., 

Arnhem, > 523.25 
» 21, De Ruyter en Meijer, Amsterd.,» 1431 
• v e r l a n g b r o e k , 5 Nov.: het verbouwen van 

de pastorie der Herv. gemeente; ingekomen 8 
bilj., als: 
C. v. Dijk, te Langbroek, / 3600 
J. Koudijs. » Doorn. > 3419 
H. Arts, » Wijk-bij-Duurstede, » 3360 
J. W. Lamoree, » idem » 8350 
C. H. v. Bekkum, » idem » 3820 
F. & A. M. 

Meerdink, 
H. Roks, 
G. Boeschoten, 

» 8255 Langbroek, 
Wijk-bij-Duurstede. » 2970 

idem • 2580 
's-Hage, 5 Nov.: de levering, ten behoeve 

van de Staatsspoorwegen, van: 
lo. stalen spoorstaven met ijzeren eindver

bindingen en haakbouton, in 2 perceelen: 
perc. 1 ingek. 9 bilj., als: 

Rheinische Stahlwerke, Ruhrort, / 604,636 
Société Anonyme des aciéries 

d'Angleur, Renory, » 497,872 
Bochumer Verein fur Bergbau und 

Gussstahlfabrication, Bochum, > 496,400 
Phoeniz, Actien-Gesellschaft fiir 

Bergbau und Hüttenbetrieb, 
Laar. > 495,672 

Société John Cockerill, Seraing, > 495,000 
Hoorder Bergwerks- und Hutten-

Verein, Hoerde, » 494,525 
Gesellschaft fiir Stahl-Industrie zu 

Bochum, Bochum, > 494,141.85 
Bolckow Vaughan & Co. Limited, 

Middlesbro' on Tees, > 494,137 
Guttehollnungshütte, Actiën-Verein 

fiir Bergbau und Hüttenbetrieb, 
überhausen II, » 484,136.85 
perc. 2 mgek. 8 bilj., als: 

Hotz & Co., Rotterdam, f 14,700 
Fried. Beyersmann, Hagen, » 14,500 
Société anonyme de Gosselies, 

Gosselies, » 14,870 
R. S. Stokvis & Zonen, Rotterdam, i 13,080 
Société anonyme des forges et ateliers 

de Senefl'e, SenelI'e, » 12,994 
La Société anonyme des boulonneries 

de La Croyére, La Croyère, • 12,977 
Gebr. Doppler. Maastricht, > 12,660 
La Société anonyme des usines, 

boulonneries et fonderies de La 
Louvière. La Louvière, » 12,634.61 
2o. het verrichten van werken tot voorziening 

van den linkeroever van de Maas in de gemeente 
Kessel; ingekomen 11 bilj., als: 
i. H. v. Hezewijk, 
P. H. Creemers, 
F. v. Wylick, 
P. Rijnders, 
J. Hillen, 
1'. Hallmans, 
J. A. II, v. d. Venne, 
G. Straatman, 
A. Geldens. 
Q.Laumans. Tegelenen 

P. A. Grubben, 
G. Smeets, 

W a g e n i n g e n , 5 Nov. 
winkelpui, winhelopstand enz. voor G. van Wijk 
onder beheer van den architect S. Bitters 
ingek. 5 bilj., als: 
Wed. H. de Vries, 
J. Haar Hz., 
H. A. J. Popping, 
Joh, Ponse, 
Gebr. Mekking, 
gegund. 

A r n h e m , 6 Nov.: het bouwen van een 
magazijn aan de Kadestraat; ingekomen 7 

te Lobit, ƒ 15,418 
• Maasbracht, » 14,890 
> Luik, » 14,775 
> Valkensweerc ,» 14 470 
» Grave, > 14,200 
» Wel, » 13.964 
» Bree, » 13.800 
8 Linne, » 13,714 
» 's-Bosch, r. 13,490 

i Blerik. » 13,200 
1 Maaseik, » 13.140 

het bouwen van een 

te Wageningen, /' 1087 
idem 
idem 

» idem 
» Bennekom, 

959.50 
948 
915 
867 

bilj., als: 
Gebr. v. Daalen, 
11. v. d. Sand, 
G. J. Lucassen, 
G. H. v. d. Heijden, 
A. Jas, 
W. A. R. Kok, 
W M. Nijenes, 
gegund. 

ƒ 2 9 6 7 
> 2886 
» 2885 
» 2823 
» 2790 
> 2750 
» 2489 

Haarlem, 6 Nov.: het rioleeren, bestraten 
enz. van de Schoter- en Keimeinerstraten enz.; 
ingek. 13 bilj., als: 
H. Jongenburger, Waddinksveen, ƒ 8849 
J. B. Lasschuit, Haarlem, » 8450 
Wed. A. Reijnders, idem » 8083 
C. Romeijn, idem i 7989 
A. Kros, idem » 7974 
C. Bos, Haarlemmermeer, • 7970 
B. J. v. Liemt, Haarlem, » 7886 
G. P. J. Beccari, idem » 7690 
H. London. idem » 7650 
F. L. v. Velzen en Verzijlbergh, idem » 7549 
W, F. Muhring, Rotterdam, > 7324 
F. W. v. d Houwen, Ouddorp, » 7145 
W. C. v. d. Velde, Haarlem, » 6487.69 

In beraad gehouden. 
U s e I n i u i d e n , 6 Nov.: het verbouwen van 

het buitenverblijf «Meerburg" te Uselmuiden, 
onder beheer van dc architecten W. en F. C. 
Koch, te Zwolle; ingek. 12 bilj., als: 
G. J. Bruggink Gz., te Kampen, f 15,680 

idem » 16,589 
» idem > 14,620 
» Genemuiden,» 14,747 

Kampen, > 13,860 
» Zwolle, 
> idem 
» idem 
» idem 
> Kampen, 
» idem 
• idem 

13,709 
» 13,670 
> 13,626 
» 13,496 
» 12,800 
» 12,700 
» 12,690 

G. Londo, 
C. Visscher, 
F. Schipper, 
B. v. d. Bos, 
W. Gerrits, 
J. Grolleman, 
A v. Straten, 
L. Meijer, 
J. S. v. Enghrink, 
Tb. Rekveld, 
J. Gerrits, 
gegund. 

M i d d e l b u r g , 7 Nov.: Bestek no. 7, het 
onderhouden en verbeteren, ged. '85, van de 
havenwerken te Brcskens, prov. Zeeland; ingek. 
6 bilj., als: 
J. Colijn, te Groede, ƒ 6100 
J. Janssen, » Neuzen, » 6050 
A. Risseeuw, » Groede, » 5997 
C. D. Boller. o Scherpenissc, » 6896 
C. F. v. Fraijenhoven, « Neuzen, » 5867 
P. Monjé, i Breskens. » 6674 
Raming 6200 

BIJ V O E G S E L 

D E O P M E R K E R 
van ZATERDAG 15 NOVEMBER 1884. 

A A N K O N D I G I N G E N 
V A N 

AANBESTEDINGEN. 
M a a n d a g , 1 7 N a v . 

M a a s t r i c h t , te 10 uren, door hot ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het verrichten van baggerwerk tot 
verbetering van de havenkom der Zuidwillemsvaart, te Weert. Inl. bij 
den hoofdingenieur in het 7e district en hij den ingenieur Bek aar, beiden 
te Maastricht. Raming f 2120. 

L e l d e n , te 11 uren, in het café-Suisse: het houwen van eene villa 
in de Plantage, aldaar. Inl. bij den architect \V. f. van dei- Heyden, 
Doezastntat 43, aldaar. 

l l r e d a , te 12 uren, door burg. en weth.: het rioleeren van het open 
gedeelte van de Oudevest achter de Karuoinolkstraat, van do Ginneken-
straat af tot den Nieuweweg, henovens het versmallen van de zooge
naamde Ginnekenbrug en van een gedeelte van het riot>l »de Oudevest". 

L e l d e n , te 1 uur. door den architect .lacohus van der Heyden, 
Breosti-aat 154: het verbouwen van het jierceel aan den Heereiiweg 
113, nabij <h' Dnezabrug. 

H a a r l e m , te 2 uren, door dijkgraaf en heemraden van den Ilaar-
Ie mmermeerpolder, ter secretarie in de .lansstraat: het veldiepen van 
een gedeelte ringvaart, bij het Nieuwe Meer, en het verhoogen van den 
ringdijk en jaagweg, met de bermen tusschen de Slnterhrug en den 
Hoornweg, inl. bij den hoofdopzichter, te Haarlem en den opzichter, 
aan de Lijnden. 

' • • B o s r h , te 8 uren, door het best. der liedeitafel «Oefening en 
Uitspanning", in de keet op de voormalige Esplanade: 

lo. het maken van tuinmuren, veranda's, muzieknis, ijzeren hek enz ; 
2o. het leveren van: 

(7. 1400 Weenor stoelen, 
h. 27 mahoniehouten tafels, 
C. 100 tuintafels. 
d. 16 banken en 200 voetbankjes, 

lui. bij den bouwkundige .1. G. Th. Acrden, aldaar. Bilj. inzenden 
aan de genoemde keet. 

I H n s d a g , 1 9 N o v . 
B r e d a , te 11 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur, in het Hof 

van Holland: het plaatsen van grenspalen bij verdedigingswerken tus
schen Breda en Geertiuidenberg. Raming J 1070. Bilj. inzenden 17 
Nov., vóór :i uren, op het bureau van genoemden ingenieur. 

Atiien, te 12 uren. door het ministerie van binnenl. zaken, aan het 
gebouw van het prov. best.: het verbouwen en uitbreiden der gehouwen 
van het pi-ovinciaal bestuur van Drente, te Assen. Inl. hij den Rijks-
bouwkundige voor de onderwijsgebouwen en bij den opzichter van het 
gouvernementsgebouw A. W. G. Otterloo, te Assen. Raming ƒ 70.000. 

r t r e e d t . te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: 

lo. Bestek no. 405, het leggen van de tweede spoorbaan tusschen 
Middelburg en Vlissingen (Stad), het wijzigen en uitbreiden der genoemde 
stations en van de aansluiting der havenposten nabij Souburg en het 
verrichten van bijkomende werken, ten behoeve van den spoorweg 
Rosendaal—Vlissingen; 

2o. Bestek no. 406, het leggen van de tweede spoorbaan tusschen 
Rosendaal en Bergen-op-Zoom, het wijzigen en uitbreiden derstations-
terreinen te Rosendaal. Wouw en Bergen-op-Zoom en het verrichten 
van bijbehoorende werken, ten behoeve van den spoorweg Rosendaal— 
Vlissingen. 

U t r e c h t , te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: 

lo. Bestek AG, het leveren van omwendbare puntstukken en kruis
stukken van gegoten-staal en van contrarails met toebehooren, ten 
behoeve van het tweede spoor tusschen Rosendaal en Bergen-op-Zoorn; 

2o. Bestek AL, het leveren *an omwendbare puntstukken en kruisstuk
ken van gegoten-staal en van contrarails met toebehooren, ten behoeve 
van het tweede spoor tusschen Middelburg en Vlissingen; 

8o. Bestek AN, het leveren van stalen spooi-suiven, stalen lasch- en 
eindplaten, ijzeren haak- en schroefbouten en stalen veerringen, ten 
behoeve van het tweede sjioor tusschen Middelburg en Vlissingen; 

4o. Bestek All, het leveren van eikenhouten dwai*sliggers en van 
eikenhout voor wissels en kruisingen, ten behoeve van het tweede 
spoor tusschen Rosendaal en Bergen-op-Zoon», iu 3 j>erceelon; 

Bo. Bestek Al, het leveren van stalen spoorstaven, stalen lasch- en 
eindplaten, ijzeren haak- en schroefbouten en stalen veerringen, ten 
behoeve van het tweede spoor tusschen Rosendaal en Hergen-op-Zoom; 

6o. Bestek AM, het leveren van eikenhouten dwai*sliggers en van 
eikenhout voor wissels en kruisingen, ten behoeve van het tweede spoor 
tusschen Middelburg en Vlissingen, iu 2 perceelen. Inl. aan het cen
traalbureau en bij den sectieiugenieur H. K. Heunke, te Breda. 

Atoten, te 2 uren, door het ministerie van waterstaat enz, aan het. 
gebouw van het prov. best: het verbeteren van een gedeelte van 
het hovenpanil der Drentscho Hoofdvaart, tusschen de Voonesluis en de 
Beilervaart lui. bij den ingenieur Jolles, te Assen. Raming / 18,800. 

K o t t e r d a m - I ' i l e i i o u r d , tc 4 uren, door het parochiaal kerkbestuur 
van de MIJ. martelaars van Gorkum, in de Noodpastorie: het bouwen 
van een kerk met toren en pastorie. In), bij den architect J. Kayser, 
te Venloo. Aanw. te 12 uren. 

W o e n s d a g , I S N o v . 
V e l p (bij Arnhem), te 10 uren, in het koffiehuis van Wed. F. 

Tersteeg: het bouwen van een instituut op een terrein, tegenover het 
landgoed «Daalhuizen", nabij den Rijksstraatweg, te Velp. Biljetten 
inzenden 18 Nov., bij den bouwkundige F. Kortlang JEz., te Velp. 

' • - H a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
wegruimen van een in de Maas, onder Rijswijk, gezonken vaartuig. Inl. 
bij den hoofdingenieur van Diesen, te 's-Hage, bij den ingenieur Van 
Hoir, te Vucht en hij den opzichter Groenen, te 's-Bosch. 

' • - H a g e , te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: ten 
behoeve der Staatsspoorwegen: het maken van een administratie
gebouw op het goederenstation in do Stidsrietlanden te Amsterdam, 
ten dienste van den spoorweg Nieuwediep—Amsterdam. Inl. bij den 
eei-staanwezend-ingenieur hij deStaatsspoorwegeu, te Amsterdam. Raming 
f 52,500. 

H a r l i n g e n , te 12 uren, door het dijksbestuur der Vijf-Deelen-Zee-
dijkeu-Buiteudijks. ter secretarie van het waterschap: een perceel 
heiwerk, aanvullingsbestek der gewone werken, dienst '84. Aanw. te 
Surig door den opzichter J. fï. I'osthuma. te Almenum. 17 Nov., te 
11 uren. 

A m s t e r d a m , te I uur, door het ministerie van koloniën, in het 
gebouw der Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen: de levering, van 
verschillende beuoodigilheilen. in 4S perceelen. 

B o t t e r d a m , te 2 uren, door de maatschappij tot exploitatie van het 
Grand-Hotel Coomans: het verbouwen van 2 panden in verband met 
genoemd hotel, aan de lloofdsteeg, aldaar. Inl. bij de architecten <J. 
Hruvnzecl & D. Verheul, aldaar. 

T i e l , 'savonds 7 uren. door den architect G. A. Schotten, bij H. van 
Ringelesteiu: het bouwen van eene villa. Inl. bij genoemden architect. 

I l o n d c r d a g , 2 0 N o v . 
A m s t e l v e e n , te 3 uren. door het best. van de Veenderij in het 

noordelijk gedeelte des Middenpoldei-s iu Het dorstigo Hert: het op-
hoogen van de dijk hoefslagen no. 10 en 10'/ in genoemde Veenderij, 
Inl. bij den opzichter .1. 0. Louw Jr., Amsteldijk 45, te Nieuweramstel. 
Aanw. 18 Nov.. te 11 uren, nan «'t Kalf|e." 

B o t t e r d a m , door het best. der Rotterdamsche Diergaarde: het 
maken van eene paal- en gemetselde fundeering voor een roofvogel
gebouw. 

V r l j d ü g . 3 1 N o v 
' s - B e s r h , te 10>/t uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan 

het gebouw van liet prov. bestuur: 
lo. het driejarig onderhoud van de Rijkshaven- eu rivierwerken te 

Moerdijk, behoorende tot de havenwerken in Noordbrahant. Inl. bij den 
hoofdingenieur, te 's-Bosch, bij den ingenieur De .long van Beek en 
Donk, te llreda en bij den opzichter Fischer, te Moerdijk. Raming 
ƒ 5380 per jaar; 

2o. het driejarig onderhoud van de Rijkshavenwerken te Willemstad, 
met de zelfregistreerende peilschaal, aldaar en die te Steenbergschesas, 
behoorende tot de havenwerken in Noordbrah;mt Inl. bij den hoofd
ingenieur, te 's-Bosch, bij den ingenieur De .huig van Beek en Donk, te 
Breda en bij den opzichter Fischer, te Moerdijk. Raming /' 4520 
per jaar. 

' • • H a g e , te 1 uur, door het prov. best : het leveren van papier, 
schrijf- en verdere bureaubehoeften ten dienste van het prov. best., 
van 1 Jan. '85—31 Dec. '8b. 

L e e u w a r d e n , te 2 '/i uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best: het éénjarig onderhoud van de 
havenwerken te Makkum, Staveren, Lemmer en Takozijl, in 3 perceelen. 
Inl. bij den hoofdingenieur, te Groningen, bij den ingenieur, te 
Leeuwarden; voor perceel 1 en 3 bij den opzichter Oddens, te Sneek 
en voor perecel 2 bij den buitengewóón-opzichter Jongsma, te Staveren. 
Raming: perc. I ƒ 1650, perc. 2 / 1400, perc. 3 / 1700. 

N i j m e g e n , te 3 uren, door de commissie voor den uitleg der stad, 
ten raadhuize: het hegrinten van wegen en trottoii-s, welke op het 
terrein tusschen dc* Graafsehestraat en den Stationsweg, volgens Bestek 
no. 33, worden aangelegd. Inl. bij den hoofdopzichter W. C. A. Hof
kamp. Aanw. 17 Nov., te 11 uren. 

Z a t e r d a g . 3 3 NOT. 
V t l t m a r s u m , te lO'/a uren. door het gemeentebest. van Wonseradeel: 
lo. het vervloeren en gedeeltelijk vernieuwen van kei- en klinker

bestrating iu het dorp Makkum; 
2o het bevloeren en bepuinen van het plein vóór het schoolgebouw 

te Pingjuin. Aanw. 17 Nov., te lO'/j uren te Makkum, te 2 uren te 
Pingjuin. 

A r n h e m , te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur, in De 
Harmonie: het leveren van gen iegtred oren in de forten bij Westervoort 
en bij l>annerden. Raming ƒ 3380. Bilj. inzenden 21 Nov., vóór 3 uren, 
op het bureau van genoemden ingenieur. 

I l o r d r e r h t , te 12 uren. door het hoofdbestuur van Musis Sacrum: 
het vergrooten van het vereenigingsgobnuw en aanhooren. Aanw. door 
den bouwkundige II. E. van der ka». 17 Nov., te 12 uren. 

L a a g s o e r e n , te 1 uur, door den architect Brink Evers, in he t 
Hotel: het houwen van eene bofche met eetzaal en verdere restauratiën, 
zoo buiten als binnen, aan het hadhuis, met de levering der materialen. 
Bilj. inzenden 21 Nov., bij genoemden architect, te Ellekiim. 

M a a n d a g , 3 4 N o v . 
' • - H a g e , te WL 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 Arkelschen dam, ged. '85. Aanw. 17 Nov. 

A m s t e r d a m , te |*I uren, door de architecten I. P. F. van Rossem 
& W. J. Vuvk, in het American-Hotel: het bonwen van 2 woonhuizen 
in de Marnixstraat bij het Leidscheplein, te Amsterdam, voor rekening 
van P. Langeveld Jz. & Th. A . van Zeggelen 

A m s t e r d a m , door II. Landsaat Jr., Linnaeusstraat 22: de levering 
franco Amsterdam van: 
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340,000 le soort rood, 
25.000 miskleurige trasraamklinker, 
50,000 voorgevelklinker, 
95,000 gelijkl. Iiardgrauw. 

I l l n i d a g , ï * N e * . 
G r o n i n g e n , te 12 uren, door liet ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud ('85—'87) 
van het jaagpad langs de A. van Xieuwes'tatenzijl tot Nieuweschans, 
behoorende tot de wei ken der Binnen- en Buiten-A in dc prov. Gro
ningen. Inl. bij den hoofdingenieur, den ingenieur en den opzichter 
Bauer, allen te Groningen. Aanw. 18 Nov. Raming ƒ 2520 por jaar. 

l i r e . l i l te 2 uren. door de maatschappij tot exploitatie van 
Staatsspoorwegen, aan het centraalbureau i Bestek no. 410. het maken 
van eene wachterswoning op den spoorweg tusschen Brommen en 
Zutfen. Inl. aan het centraalhurcail en bij den sectieingenieur M .1 
van Duijl. te Zutfen. Aanw. 18 Nov.. te 11'uren. 

W o r n , d a g 2f t N o v . 
s - H a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 

maken van werken tot verdediging van den linkeroever der Bordsche 
kil, tusschen de kilometerraaien 127 en 128. onder de gemeente Dub
beldam. Inl. hij den hoofdingenieur Van Diesen. te 's-llage. hij den 
ingenieur lie Uruyn en den opzichter Koorevaar. Iieiden te Dordrecht 
Aanw. 19 Nov. m a t i n g / 7000. 

Donderdag, 27 Nov. 
H a a r l e m , te 11 uren. door het ministerie van waterst enz., aan 

het gebouw van het prov. hest.: het driejarig onderhoud der Rijks
zee- en havenwerken op het eiland Marken, lui. hij den hoofdingenieur, 
te Haarlem cn hij den ingenieur Hoogen boom, te Hoorn. Aanw. 20 
Nov. Raming j 8000 per jaar. 

H a a r l e m , te 11 men, door het ministerie van waterst enz., aan 
het gebouw van het prov. best: het maken en inhangen van 2 stel 
ijzeren huitenvloeihleuren. voor do kleine schutsluis cn dé uitwatering-
sluis der Noorilzeesliiizcn te Mmuiden, benevens bet uithemen, vervoe
ren, herstellen en opbergen vim de te vervangen deuren, beboerende 
tot dc werken van het kanaal van Amsterdam naar de Noordzee. Inl 
bij den hoofdingenieur, te Haarlem en hij den ingenieur Blom te Am
sterdam. Aanw. 20 Nov. Ramimr /" 29 5:'0. (Herbesteding). 

A r n h e m , te 2 uren door de directie der gemeentegasmbriek: de 
levering van 7.100.000 KG. Duitsche gaskolen, 

Dordrerht, aan de stijfselfahriek: de levering van p. in. 700 III.. 
Roer machinekolen. 

V r i j d a g . 2 * N a r . 
Middelburg, te 10 uren. door het ministerie ran w a t e n t enz., aan 

het geUiiiw van het prov. hest.: bet driejarig onderhoud ('85. '80 en 
>7' der registrcerende peilschalen te llorsele en Oostheveland en der 
Rijkspedschaal te II lekenskerke. lui. hij den hoofdingenieur in bet 
11e district, tc Middelburg en hij den ingenieur, te fines. Aanw. 20 en 
22 Nov. Raming ƒ 800 per jaar. 

M i d d e l b u r g , te II, uren, door het ministerie van waterst.enz., aan 
het gebouw van het prov, hest,: het driejarig onderhoud van het 
Nederlandsch gedeelte van het kanaal van Neuzen, met hijhehoorende 
werken. Inl. hij den hoofdingenieur in het 11e district, te Middelburg 
en bij den ingenieur, te Neuzen. Aanw. 20 en 22 Nov. Raming ƒ 4 2 700 
per jaar. 

' s - l l a g e . te 1 uur, door het ministerie van waterstiat enz: de 
aankoop van de buiten-dienst-gestelde telegraafliladen cn andere be
scheiden van de Rijkstelegi-aar. ged. '85, '86 en '87. met verplichting 
voor den kooner tot onleeshaarinaking dier bescheiden. Inl. hij den 
inspecteur, belast met het rekonplichtig beheer van de Rijkstelegraaf 
te 's-llage. 

L e e u w a r d e n , te 21/, uren. dnorjhet ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. hest: het driejarig onderhoud van de Rijks-
sluizen, behoorende tot de zeewerken van Friesland, in 4 pereeelen. Inl. 
bij den hoofdingenieur, te Groningen, bij den ingenieur, te Leeuwarden, 
voor perc. 1 en 2 hij den opzichter kramer, voor perceel 3 bij den 
opzichter Ten Doesscliate, beiden te Leeuwarden, en voor perc. 4 hij 
den buitengewóón-opzichter Jongsma, tc Staveren. Aanw. 21 Nov. 
Raming per jaar: perc. 1 ƒ 945, perc. 2 / 396, massa van perc. 1 en 
2 J 1340; perc. 3 ƒ 2350, massa p e r c 1, 2 cn 3 / 3690; perc. 4 f 350. 

Z a t e r d a g , 2 » V i » 

A p p i n g e d a m , te 1 uur. door regenten over de cellulaire gevangenis: 
herbesteding van het onderhoud der gevangenen ged. '85. 

U t r e c h t , tc 2 uren, door het ministerie van w a t e n t enz., aan 
het gebouw van het prov. best: het driejarig onderhoud van de 
schipbrug, liggende over de Lek, tusschen Vreeswijk cn Vianen. Inl. 
hij den hoofdingenieur Du Celnee Muller, tc Haarlem, den ingenieur i 
Rleckmann. te Utrecht cn den opzichter Van der Harst, te Vreeswijk. 
Aanw. 22 Nov. Raming 7990 per jaar. 

M a a n d a g , fl D e e . 
' s - H a g e , te U ' / i uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan ' 

het geitouw van het prov. hest.: 
lo. het driejarig onderhoud van de overlaten iu den Waaldijk hoven 

Goriehem, met de daartoe heimerende sluizen, duikers en verdere 
werken. Inl. hij den hoofdingenieur in het 10e district den ingenieur 
in het Dnordebjk arrondissement van het 10e district, heiden te's-llage, 
en bij den opzichter La Fontiju, tc Goriehem. Aanw. 24 Nov. Ramine 
ƒ 6970 per jaar: 

2o. de overbrenging van Hellevoetsluis naar Middelliamis, Dirksland 
en Stellendam en terug van passagiers, voertuigen, goederen en vee 
en van de brieven- en paldtetpost van 1 Jan. '85—31 Dcc. '90. Aanw. 
24 Nov. 

D i n s d a g , 2 D e e . 
A s s e n , te 2 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan het 

gebouw van het prov. best: het vierjarig onderhoud van de Hoofd- en 
Boilervuartcn. in Drente, aanvangende 1 Jan. '86. Inl. hij den ingenieur 
Jolles, te Assen. Raming ƒ 12,431 per jaar. 

U t r e c h t , te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 411, het maken van 2 
dubbele wachterswoningen nabij do brug over de Oudc-Maas te Dordrecht, 
alsmede hel uitvoeren van eenige bijkomende werken. Inl. aan het 
centraalbureau en bij den sectieingenieur Jhr. W. lloeullt, te Rotterdam. 
Aanw. 21 Nov., te 10l/j uren. 

I W o e n s d a g , : | D e e . 
li rei lil, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor

wegen, aan het centraalbureau: dc levering, ged. '85, van papier, 
enveloppen, bindtouw en verdere bureaubehoeften. 

M a a n d a g , 8 D é c . 
' s - l l a g e . te 11'/, uren, door het ministerie van waterstaat enz,, a a n 

het gebouw van net prov. best: 
lo. bet driejarig onderhoud van de groote- en andere Rijkswegen i n 

de prov, Zuidholland. in 8 pereeelen. Inl. bij den hoofdingenieur in het 
10e district en de ingenieurs in het noordelijk en het zuidelijk arron
dissement van het 10e district, en bij de betrokken opzichters. Raming 
per jaar: perc. 1 , / 8400, perc. 2, / 17.000, perc. 3, /' 16,520. perc. 4, 
ƒ 6470. p e r t 5, / 19,410. p e r c 6,' / 6700, perc. 7. f 14,500, perc. 8, 
ƒ 15,450; 

2o. het Onderhoud van bet Zcderikkannal met hijhehoorende werken 
en het Rijk-stoomgemaal aan den Arkelschedarn (Zuidholland), ged. '85. 
Inl. bij den hoofdingenieur in het 10e district en den ingenieur in 
het noordelijk arrondissement van het 10e distriet, lieiden te 's-llage 
en deu opzichter La Fontijn, te Goriehem. Aanw. 1 Dec. Ramiiitt 
/ 35,000. 

D i n s d a g , » ' ; l l r r . 
G r a n i n g e n , te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best: het driejarig onderhoud van den 
liijkswatcriunli'ii aan de Binncn-A hij Nieiiweschans. Aanw. 2 Dec. 
Raming f 760 per jaar. 

W o e n s d a g , to D e r . 
' s - l l a g e , te 11 uren. door het ministeiie van waterstaat enz.: 
lo. het onderhoud van dc schutsluizen en bijbehoorende werken te 

N i c h t e r e c h t b e h o o r e n d e tot dc werken voor den aanleg van een kanaal 
ter verbinding van Amsterdam met de Merwede. Inl. bij den hoofd
ingenieur Wellan, te Utrecht en bij den ingenieur kluit, te Amsterdam. 
Aanw. 3 Dcc. tc 12 uren. Raming ƒ 2815 ; 

2o. het onderhoud van het verruimde gedeelte van den Vaartsche-
Rijn onder do gemeenten Jutfaas en Vreeswijk (Utrecht), ged. '85, be
hoorende tot ile werken voor den aanleg vau een kanaal ter verbinding 
van Amsterdam met de Merwede. Inl. hij deu hoofdingenieur Wellan, 
eu den ingenieur Kemper, heiden te Utrecht Aanw. 3 Dcc. Raming 
ƒ 2370 

' s H a g e . te 11 uren door het ministerie van waterstaat enz.: het 
bonwen eener schutsluis en het maken van bijbehoorende werken nabij 
den Groenendijk, bewesten Utrecht, behoorende tot de werken voor den 
aanleg van i kanaal ter verbinding van Amsterdam met dc Merwede. 
Inl. hij deu hoofdingenieur Wellan en bij den ingenieur kemper, 
beiden te Utrecht. Aanw. 3 Dcc. Raining ƒ £03,750. 

V r i j d a g , 1 2 U r e . 
M i d d e l b u r g , te 10 uren. door het ministerie van waterst enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud dor registree-
neilscbaal te Hruinisse, behoorende tot de zeewerken in Zeeland. Inl. 
bij den hoofdingenieur in bet. 1 le district, te Middelburg en bij den 
ingenieur, te (locs. Aanw. 4 cn 6 Dcc. Raming ƒ 286 per jaar. 

M i d d e l b u r g , te l i / , uren, door burg. en weth.: het vernieuwen 
en onderhouden van in de gemeente gelegen straatwerken. 

Z a t e r d a g , 1 3 D e c . 
U t r e c h t , te 2 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. b e s t : het driejarig onderhoud van het 
gekanaliseerde gedeelte van den Hollandsche-Llsel, ged. '85—'87. Inl. 
bij den hoofdingenieur Du Celliée Muller, te Haarlem, den ingenieur 
bTcckmanu en den opzichter Baan, beiden te Utrecht. Aanw. 6 Dec. 
Raming ƒ 13,841 per jaar. 

M a a n d a g , l i t D e c . 
' • - H a g e , te 11';, uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best: het driejarig onderhoud van al de 
werken behoorende tot het kanaal door Voorne, in Zuidholland. Inl. bij 
den hoofdingnieur in het 10e district, te 's-llage, den ingenieur in het 
zuidelijk arrondissement van het 10e district, te Brielle en hij den 
opzichter Engten, te Hellevoetsluis. Aanw. 8 Dcc. Raming / 49,000 
per jaar. 

D i n s d a g , l « D e r . 
G r o n i n g e n , te 12 uren. door het ministerie van waterstaat enz., 

aan het gebouw van bet prov. best: het driejarig onderhoud van 
de Rijks groote wegen en van de verspreide Itijkshriiggen in Groningen, 
in 3 pereeelen en in massa. Inl. bij den hoofdingenieur en den inge
nieur, heiden te Groningen; voor perceel 1 hij den opzichter Bauer, te 
Groningen: voor perc. 2 cn voor het gedeelte Groningen—Winneweer 
van perc. 3. hij den opzichter Raammaker, te Groningen, en voor het 
gedeelte Winneweer—Delfzijl van perc. :l bij den opzichter Stratingh, 
te Delfzijl. Aanw. 9 Dec Raining: perc. 1 / 10,790, perc. 2 /' 10.940, 
perc. 3 ƒ 13,630: massa f 35,360. 

A s s e n , te 2 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best: het vierjarig onderhoud van het 
Veenhiiizerkanaal, ter verbinding van de Drentsche met de Friesche 
wateren en daartoe betrekkelijke werken, aanvangende I Jan. '85. Inl. 
by den ingenieur Jolles, te Assen. Raming ƒ 8372 per jaar. 

D o n d e r d a g , I N D c c . 
H a a r l e m , te 11 uren, door het ministerie van waterst enz., aan 

het gebouw van het prov. best: 
lo. het driejarig onderhoud der Rijkshavenwerkcn tc Medemblik. 

Aanw. 4 Dec. Raming / 4600 per jaar ; 
2o. het driejarig onderhoud der Rijks-zee- en havenwerken op Vlie

land. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem en bij den ingenieur 
llnogenlioom, te Hoorn. Aanw. 11 Dcc. Raming ƒ 35,000 per jaar. 

to. het driejarig onderhoud van de Doster-buiteiihavcn te Medemblik. 
Aanw. 11 Dec. Raming ƒ 2000 per jaar. Inl. bij den hoofdingenieur, 
te Haarlem en hij den ingenieur lloogenhoom, te Hoorn. 

V r l h t a g , 1 » U r e . 
' • - B o s c h , te 101/, uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van bet prov. best: het driejarig onderhoud der Rijks-
groote wegen in Noordhi-abimt, iu 10 pereeelen Inl. hij den hoofd
ingenieur in het 6c district, te 's-Bosch, hij dc arrondissementsingenieurs 
keurenner, te 's-lkisch en De Jong van Beek en Donk. tc Breda: voor 
perc. 1 hij den opzichter Weehuizen, te 's-Bosch, perc. 2 bij den op
zichter Vroeg, te Crevecoeur, perc. 3 bij den opzichter Pommée, te 

Aarlerikstel, perc. 4 en 5 bij den opzichter Brouwer, te Vucht, perc. 6 
en 7 bij den opzichter Ilenkclman, te Breda, perc. 8 en 9 hij den op
lichter Hermans, tc Breda, perc. 10 hij den opzichter Fischer, te 
Moerdijk. Aanw. 12 Dcc. Raming per jaar: perc. 1 ƒ 7000. perc 2 
f 6030 perc. 3 f 9000, perc. 4 ƒ 5800, perc. 5 ƒ C600, perc. 6 J 2(60, 
perc. 7 / 8870, perc. 8 f 3240, perc. 9 ƒ 8560, [«re. 10 /' 9540. 

Zwolle, tc 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw vaa het prov. best: 

lo. het vierjarig onderhoud van de Wannepervecnsche en Giethoorn-
sche wegen, en van den weg van Zwolle naar de Friesche grens, behoo
rende tot de groote wegen en verspreide landsbruggen in Ovorijsel. 
Inl. bij den ingenieur Labrijn, te Zwolle en den opzichter Dijk, te Meppol. 
Aanw. van perc. A 12 Dec, van perc. II 11 Dec. Raming per jaar: 
perc. A / 9900, perc. 11 / 11,325, massa J 21,226; 

2o. het driejarig onderhoud van de Rijkshavenwerkcn te Blokzijl. 

Inl. bij den ingenieur Labrijn, tc Zwolle en bij den opzichter Smit Gz„ 
te Blokzijl. Aanw. 12 Dec. Raming ƒ 2660 per jaar. 

D i n s d a g , 2 S D e c . 
G r o n i n g e n , te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz... aan 

het gebouw van het prov. best: het driejarig onderhoud ('85—'87) van 
de heide Statenzijlen cn hijhehoorende werken, behoorende tot de zee
werken in Groningen. lui. hij den hoofdingenieur, den ingenieur en 
den opzichter Bauer, allen tc Groningen. Aanw. 16 Dcc. Raming 
ƒ 1710 per jaar. 

W o e n s d a g , 2 1 J a n . I S S S . 
' « - H a g e , te 12 uren. door het ministerie van watent enz., ten 

dienste der Staatsspoorwegen: de inrichting en bediening van een 
stoombootdienst tusschen Enkhuilen en Staveren, iu verband met de 
diensten op de Staatsspoorwegen van Zaandam naar Enkhiiizen en van 
Staveren naar Leeuwarden. Inl. hij den directeur voor de spoorwegen, 
te 's-Hage. 

te 's-Bosch, /' 7300 
u VecheL • 7100 
» Oostorwijk, i 0973 
II Berlikuin, • 0855 
• St.-Aniiii, » 0640 
1 Vocht, » 0207 
i S-Bosch, r. 6249 
n Rossom, .) 6150 
» Meren. » 0(HH) 
t 's- Bosch, » 6075 
n Tilburg, .i 5970 
1 's-Bosch, .« 5065 

hot bouwen van oen 

tc Lopjx'isuin. 
••> (.rollingen, 
n rithui/erineeden, 
'i Steiluni, 
ii idem 
i) (ironingen, 
ft lieilniii, 
» Kenrum, 
>i Uithuizen, 
» Stedum, 
» 't Zand, 
» Warfum, 
» Kenrum, 
» Bedum, 
» rirum, 
» Stedum, 
» Bodinn, 
i l:ithuizen, 
ft Bedum, 
« iVskwert, 
» Uithuizermeeden 

ƒ 11,700 
ii 10.888 

10.882 
s 10,850 
• 10,830 

10.798 
10.735 

• 10,700 
10.694 

* 10,597 
10 589 
10,328 
10.200 

» 10.132 
10,000 

» 9,979 
1 9.900 

9,869 
9,828 
9,795 
0.760 

A F L 0 01' 
V A N 

AANBESTEDINGEN. 
R o s m a l e n , 4 Nov.: het afbreken der Oude

en het bouwen van eene nieuwe school op het 
gehucht Hintham, benevens bet leveren en 
stellen der schoohneiihelen, onder beheer van 
den architect A. v. Licmpt, te 's-Bosch; ingek. 
12 hilj., als: 
Van Tour & Zonen, 
Paaps, 
Versteijnen, 
Kustois, 
Groot, 
Hermans. 
Van Bekkum, 
Van Beulden, 
Esser, 
J. Schellekens, 
Dusee, 
A. Schellekens, 
gegund. 

Uilhuizen, 5 Nov 
post-en-telegraafkantoor 
.1. Holtinan, 
.1. Ibeling. 
II Bos 
Rotschafler, 
VV. Woldendorp 
D. Jansen, 
S. A. kremer, 
R. Zeef, 
J. Sijplinga, 
A. Pastoor, 
G. Broos, 
J. Zeldenrust, 
J. Penterman, 
A. J . Benninga, 
R. Wieringa, 
J. H. Pot, 
L. Los. 
A. kiel, 
T. Bos, 
H. J . Lcll'crs, 
J. Oll'ringa, 
gegund. 

D . r d r e r h t , 5 Nov.: het maken van eene 
verandah voor den westelijken frontgevel dor 
sociëteit Dc Harmonie, onder beheer van den 
architect H. W. Veth; minste inschr. was W. 
P. Tas, te Dordrecht, voor ƒ 4499; gegund. 

A m s t e r d a m , 8 Nov.: het maken vau een 
gemetselden kaaimuur tusschen de hellingen no. 
3 en 4 op 's Rijks werf; minste inschr. was J, 
P. Cornelissen, 'tc Amsterdam, voor ƒ 9980. 

U t r e c h t , 8 Nov.: het aanleggen van rioloe-
riug.li en bestratingen in nieuwe straten: 

in Abstede. idem op versch. 
plaatsen 

II. .longenburgcr, 
Waddinksveen, ƒ 7838 

G. Thoonsen, Mook, 7677 
P. Lcenders, Utrecht, 7283 
H. M. de knll'. idem 7200 
E. Scheepbouwer, idem, 6890 
J. de kruif, idem 6971.50 
O. Bos, Haarlemmermeer, 6880 

minste inschr. was C. Roskam Jr., te Sliedrecht, 
voor J 9265. 

4o. Bestek no. 10. het driejarig onderhoud 
van den Zwartewaalschen zeedijk en het 
Briclsche Spuiwater op Voorne. in 2 pereeelen: 
perc. 1, minste inschr. B. de Waerd, te Nieu

wenhoorn, voor ƒ 790. 
» 2, minste inschrijver .1. Hout, te Brielle, 

voor ƒ 497. 
H r e d a , 10 Nov.: lo. het lioiiwen van eene 

ambachtsschool: ingekomen 11 bilj.. als: 
P. II. den [rangen, ƒ 38.500 
A. D. Lucas, • 38,000 
J. A. N. Lucas, » 37,400 
.1. M Gruijters, » 36.975 
W. II. Segboer, » 36,813 

A. .1. Stil, f 36,652 
H. Degens, » 30 543 
A. Bom, » 34.300 
Th. kessel, » 33,956 
C v. Dongen, » 32,972 
II. Verlegh, » 32,091 

2a. het bouwen van een brandspuithuis; ingek. 
3 bilj., als: 

.1. koopmans, ./ 1400 
Th kessel, » 1287 
II. Verlegh, » 1262 

3o. het maken van trottoirs in de Nieuwe-
Huizen : iugek. 3 hilj., als: 

Th. kessel, ƒ 5067 
G. v. d. Seinden, » 4175 
H. Verlegh, » 4139 

's-llage. 10 Nov.: de levering van het ijzerwerk voor eene locomotictloods, eene goederen
loods, eene wagenremisc. een rolwagen en drie draaischijven, ten dienste der Bataviasche 
havenwerken; ingek. 13 hilj., als: 

f 4853 
4613 
3916 
4385 
4043 

B. Meijer, Stidsmiisselkanaal (gem. Onstwedde), 
.1. Entlioven & Co., 's-llage, 
en V'. Kalot Leuven, 

Moorowood & Co., Birmingham, 
E. Haverkamp Begemann, Helmond, 
k. Bekoort, Soc. An. des Atel. de construction de Malines, 

Meedelen, 
Union Act. ("•sells, für Burgban iindStahlindustrie, Dortmund 
I). A. Schretlen & Co., Leiden, 
J. Scheller, Dusseldorp Oberbuik, 
V. Alph. Frederix, Luik, 
E. von koeppen Ehrenfeld, Keulen, 
Koninklijke fabriek van stoom- en andere werktuigen, Am

sterdam, 
Soeiété Anonyme de Travaux la Dyle et Bacalan, Parijs. 

perc. 1 

j 12.359 
13,670 
16,233 

11,523 
13 560 
11.091 
13.999 

28,429.335 

12,326 
11,100 

perc. 2 

/' 5600 
' 5873 

6566 

4380 
5225 
5575 

4096 

7155 
4360 

f 15.903 
18,785 
17,489 

19.400 
15,450 

idem 
» Ureterp, 
o Assen, 

idem 

idem 
idem 
idem 

, als 
f 7595 
» 7672 
» 7483 
» 7290 

» 7174 

» 6967 
. 6893 
• 6853 

.1. Fruitier, Utrecht, 
H. Vermeer, idem 
J. Krachten, idem 
G. Beemer, idem 

• ' . - H a g e , 10 Nov. 
driejarig onderhoud 

6811 

6383 
6466 
lo. Bestek 

vau de dijk 

4255 
4580 
8851 
3396 

no. 9, het 
oever

werken om dc voormalige Rijksquarantaineplaats 
op De Tien Gemeten; minste inschr. was C. 
Roskam Jr., te Sliedrecht, voor f 2248. 

2o. Bestek no. 8, het driejarig onderhoud van 
de dijk- cn oeverwerken bij Hellevoetsluis en de 
beide Hoornsche hoofden; minste inschr. wasJ. 
Lagendijk Jr.. te Nieuwhclvoet. voor ƒ 4087. 

So. Hestek no. 188, het bezinken cn bestorten 
van den oever aan dc oostzijde van 'de hoofden 
A en B, gelegen aan de Goerecsche haven; 

A s s e n , 10 Nov.: het bouwen van een hoeren
huis voor II. Jacobs, onder beheer van den 
architect II. C. Winters; ingek. 8 bilj 
G. B. liroekema, te Assen, 
D. B. Wieling, 
K. .1. Kalt, 
G. v. d. Grampel, 
H. .lahing .% 11. Smallen-

hroek. 
Haren Winters & II. de 

Vries, 
E. Lamberts, 
D. Neisingh, 
gegund. 

's-llage, 10 Nov.: het onderhouden van- en 
het doei: van eenige herstellingen aan de ge
bouwen, behoorende tot liet huis, bewoond door 
den Commissaris des Konings in Zuidholland. 
van 1 Jan. 1885—31 Dcc. 1887; ingekomen 8 
bilj., als: 
F. i. Mirande, te 's-Hage, f 4795 
L. v. Soest » idem » 4700 
W. F. I'. v. d. Grijp, » Idem » 4680 
J. W. Bakker, » idem » 4664 
.1. L. Werder Jz.. » idem » 4556 
M. Houtman, » Idem » 4484 
J. de Haas, » idem » 4380 
J. C. Pietei-sen, » idem » 4299 

Nieuweramstel, 10 Nov.: het bestraten 
rioleeren, ophoogen enz., eener nieuwe straat 
aan de Weesperzijde; minste inschr. waren P. 
II. Kciiklee cn II. v. Locden, tc Nieuweramstel, 
voor / 4090; gegund. 

V l i s s i n g e n , 10 Nov.: het houwen van cene 
sociëteit aan den Noordzee-hoiilevard, onder 

architect J. J. Notenboom; helleer van den 
ingek. 5 hilj., als: 
A. Loois, 
A Goossens. 
A. L. v. Miert. 
C. Maters, 
.1. M. Ditmars & Zn., 
Raming 

A m s t e r d a m , 10 Nov. 

/ 29.176 
» 27,825 
» 26,380 
» 26,100 
» 25,980 
» 20,084 

het maken van een 

te Vlissingen, 
» Antwerpen. 
• Middelburg, 
» Vlissingen, 
» Middelburg, 

fundament voor de MMons hydraulische kraan 
op den kop der Handelskade: ingekomen 10 
hilj., als: 
A. v. Hrummelrn. te Amsterdam, ƒ 22.322 
J. P. Cornelissen, » idem » 18,181 
,M. Deuteknm, » idem » 10.700 
II. .1. Meekers, » idem » 16.675 
A. Vos Rz, » idem » 15,400 
P. Nieuwstad. » idem » 14,500 
A. v. Wensvecn, » idem « 13.780 
I). Zuiderhook, » idem » 12.970 
II. W. A. Paans, » idem » 11,850 
P. Brugman, • idem » 0.065 

D r i f t , 11 Nov.: de levering aan de artillerie-
sta|iel-en constrilctiemagazijneii van 2400 M. 
zwarte kardoeszijdo ; minste inschr. was .lanssens 
de Decker, te 'St.-Nikolaas (België), ii ./ 0,80 
per 11. 

A s s e n , 11 Nov.: het verbeteren van de liijks-
lagere school in kolonie II, te Frcderiksoord 
(gein. Vledder), en het verrichten van herstel
lingen aan de ouderwijzere woning, aldaar: ingek. 
14 hilj.. als: 

te Wolvega. 
» Steenwijk, 
i Terwispel, 
» Oranjewoud. 
» Oudeschoot, 
ft Meppel. 
» Blesse, 
» Noord wotde, 
• idem 
I Meppel, 
» Assen, 
i) Meppel, 
'i Kortezwaag, 
» Steenwijk. 

ƒ 6183 
» 6140 
» 5877 
» 5867 
„ 5850 
» 5810 
» 5800 
» 5797 
» 5700 
» 5749 
» 5555 
» 5355 
» 5345 
» 5283 
» 5405 

het maken van twee 
_ legen kolenbergplaat-

scn. van oen steeneu viaduct cn bijbehoorende 
werken, ten behoeve der gemeente gasfabriek 
aan den rechter Maasoever te Rotterdam; ingek. 
20 bilj.. als: 

,1. Nijholt 
.1. de Boer A Zonen. 
11. A. v. d. Veen, 
G. F. Brouwer. 
A. T. do Hoer, 
R. Bruintjes, 
.1. G. Hofman. 
.1. Fits Mz., 
.1. K. Mulder. 
.1. Ilessclingen, 
T, Boonstra, 
II. Strating, 
.1. Kisinga, 
G. .1. Abei-son, 
Ranting 

H . t t e r d a m , 12 N o v . 
stokerijen met tussehen; 

http://riug.li


B I J V O E G S E L 
E I : O P II K R K i i . . 

» 797,200 
a 7U3,(M)0 
» 793,000 
a 7110 000 
» 787.000 
» 779.900 

i 777.700 
» 774.500 

-) 770.490 
a 769.780 
» 718,000 
a 747.312 
» 742.500 

730.500 

K. Hollander, Gouda, ƒ 848,000 I 
G. A. v. Hattem, Sliedrecliten G. Goed

hart Dordrecht, » 8:10,000 
W . .1. Vermast, Rotterdam, » 620,000 
A. I . v. Wijngaarden Uz., Sliedrecht, » 827,900 
A. .1. v. I.iemt, Amsterdam, » 812.450 
M. L v. Spanje en 0. Meyers. 's-Hage, » 799.995 
A. v. d. Spiegel. Rotterdam, 
A. Henkemaus, idem 
IJ. Voordendag Az.. Dordi-echt, 
Jan Smit VII, Slikkerveer. 
J. Minister .1/... Puttersliook, 
M. A. .1. Taverne, 's-Hage, 
11. v. Rhijn. Naaiden, I*. Vlasman, 

Utrecht en W. Westd-lmf, Weesp. 
J. J. v. Shiisdam, Dordrecht. 
A. v. d Moijden Az. cn G. Vlot Gz., 

Hardiiiksveld, 
].. Kalis Kz., Sliedrecht, 
W. Zonneveld, Kralingen, 
W. G. (.'. Ililkes, Rotterdam, 
II. Stelwagen, idem 
G. Keij, idem 

'M-llHge, 12 Nov.: het houwen van 14 wo
ningen voor den werkenden stand, aan de 
Rijswijksehestraat te 's llage, (hniten de levering 
van hout en steen), onder helleer van den 
architect II. Wessti-.i Jr.. is hij onderhandsclie 
aanbesteding gegund aan de laagste inselrijvers 
F. li Kutiuel en J. ('. Mook. te 's-llage, voor 
ƒ 8230. 

BeUward, 12 Nov.: hid houwen van eene 
brugwaebtei-swoning bij de Xijezijl onder Oost-
hem. en bet maken vau eene houten afrastering, 
aldaar, met bijlevering der materialen: ingek 
15 bilj., als: 

te Sneek, 
o Holswai'd, 
a Sneek, 
. Hees, 
» Snoek, 
» Ylst, 
» Sneek, 
a Bolsward, 
a (>p|HMihuizen 
a Holswurd, 
u idem 
a Soudcl, 
a Holswurd, 
» Wons, 
a Makkum, 

' s - H a g e , 12 Nov.: het versterken van de 
oostpunt van Rozenburg aan het boveneind vau 
het Scheur, door middel van grondkrihhcii iu 
de Hotlek, en hijhehoorend haggerwerk; ingek. 
5 hilj.. als: 
A. L . v. Wijngaarden IJ/.., Sliedrecht, ƒ 101,400 
I.. A. v. Maarten, idem a 155,490 
A. Volker l.z., idem en I*. A. Ikis, 

Gorichern, a 133,000 
M. C. de Jong R.Mz., Sliedi-echt, a 181.880 
A. G. Huyskes, Hedel, >, 119 240 

l l a r l l n g r n , 13 Nov.: het amoveeren van 4 
perceelen en het houwen eener school; ingek. 
14 bilj., al 

wen van eene predikantswoning voor dc Herv 
gemeente; ingek. 14 bilj., als: 

d. Knaap. 
R. Heukelman, 
G . Louter, 
('. A. Dekker Itz., 
A, " 
C. 
II 
F 

Oostdijk, 
Oostdiïk, 

I. Il, 

tc Heenvliet, 
a Abbenbiook, 
a Geervliet, 
a Rhoon, 
a Heenvliet, 
a idem 
» idem 
a Vierpolders, 
a Heenvliet, 
a Oostvoorne, 
a Zwartewanl, 
a idem 
a Ouddorp, 
a Hricllc, 

ƒ 7990 
a 7989 
a 7976 
a 7770 
a 7700 
a 7690 
a 7687 
a 7676 
a 7670 
a 7630 
a 7610 
a 7398 
a 7132 
a 6995 

d. Ilouwen, 
dc Man, 

I). Wevels, 
C. Stans 
L. de Vós, 
G. Iteukelmau, 
F. W. v. d. Houwen, 
J. Hout. 

Vonrloopig gegund. 
' s - l l a g e , It Nov.: lo. de rioleering van de 

Prinsenstraat: ingek. 7 bil,;., nis: 
.1. W. G. de Hruijn, te 's-Hage, /' 3490 
C. de Vroede, a idem a 2752 
.1. de llruiju. a idem a 2391 
('. Wiibrands & Co., a idem n 2300 
G. Key. a Rotterdam, a 2180 
J Lagendijk, a Nieuwbelvoet, a 21IO 
II. Jongenburger, a Waddinksv(>en, * 1940 

2o. de draaibrug aan de llemsterhuisstraat; 
'•'""komen IJ hilj., als: 

C. II. Visser, 
A. Hamersma, 
G. Oksma, 
J- Spijkman, 
I. A. de Graai; 
G. C. Visser, 
L. T. Visser, 
J. Oosterhaan, 
G. de Hoer. 
C. v. d. Kooi, 
J. Jorritsma. 
L. IL v. d. Zee, 
W. Brandenburg, 
R. v. d. Weide, 
J .1. RoAlo, 

/' 1884 
'a 1850 
a 1762 
a 1748 
» 1724 
a 1076 
a 1675 
a 1650 
a 1587 
a 1583 
a 1550 
a 1485 
a 1465 
» 1297 

1288 

F. J. I.ankeruiau 
G. Vlot Gz., 
.1. do Hruyn, 
W. P. Teeuwisse, 
.1. v. Grncnciiduc] 
II. Jongenburger, 
L. Tromp, 
J. Lagendijk, 
I'. Meijers, 
I. v. d. Vlugt, 
I. II. de Swart, 
G. Keij. 
C. Wybrands & Co.. 

s Huge, 
Hardiiiksveld, 
's-llage, 
idem 
idem 

/ ' 22.629 
a 20.839 
a 20.300 
a 20.090 

19.WI0 
Waddinksveen, a 19.370 
's-llage, 

a Nioiiwhelvoet, 
a 's-llage, 
n Dordrecht, 
a 's-Hage, 
a Rotterdam, 

's-llage. 

19.360 
19,224 
18.4.13 
lS.OOO 
17.995 
I7.9SO 
17,950 

O i i h r m e r t , 14 Nov.: bet' bouwen van"eon 
woonhuis voor II. van Blijdeiistoin; ingekomen 
9 bilj., als: 

te Tirl. 
a idem 
a Opbeinert. 
» Tiel, 
a idem 
a Rossom, 

Tiel 

ƒ 3845 
a 3764 
a 3646.15 
a 3610 
a 3560 
a 8379 
a 3345 

a Waardenburg.a 8155 

a Opijiien, a 3134 

Gebr.'J. ,t J. Posthuma, Berlin 
C. A. Pol man. Boornbergum, 
J. Pickouiii, Pingjum, 
P. S. Westra. Arum, 
Jansen en Altera. Leeuwarden, 
C. Sehiore, Boornbergum, 
O. v. d. Weide. Kimswerd, 
J. Toornbeek, lliwlitigcn, 
Gebr. v. d. Meer, idem 
R. S. Westi-a, Acblum. 
G. S. Spoelstra Marling 
J. Pijkstra, llerguill, 
II. Kldring. Siiaineer. 
Jac. Langi'iihorst, Harlingen, 

N i j m e g e n . 13 Nov.: bet bouwen van eene 
villa te Groosheok, TOOT Jhr. Mr. R. M. A. de 
Mui'ees van Swilideren, onder helleer van den 
architect D. Somnieliiik; ingek. 8 bilj, als 

ƒ 21.444 
« 20.185 
a 19.8S7 
a 19,870 
a 19,496 
a 19,365 
» 19,023 
a 19,(00 
a 18,948 
a 18.882 
a 18,544 
a 18 469 

17,964 
17.500 

J. H Smits, to Nijmegen, 
N. v. Kck ,, idem 
O. J. Groot, a St-Anna, 
T. Ruskens, a N y n v g e n , 
T. M. Teeuwissen, a St.-Annu, 
W. v. d. Wagt, a Nijmegen, 
A. II. Verheij, » idem 
W. Nillissen, 1 GriK'sbeek, 

H a l l a n l . e . g , 12 Nov.: het vergrooten van 
v v iï V i " ' l > " ' v i n i l ' l < ' ; ingekomen 8 bilj.. als 

/' 12,395 
'a 11,938 
» 11,740 
» 11,720 
» 10,659 
a 10,570 
a 10200 

9,894 

K. Keillor, 
J . Visscber, 
C. W. Vlaming, 
G. v. Abs, 
Br.mw. 
J. Overtoom, 
J . Giebels & Servetten 
G. Digiuuu. 

te Sib I, 
a Haarlem, 
a Schagen, 
a Haarlem, 
a Beverwijk, 

Schagen. 
Haarlem, 
Schagen, 

ƒ 13,680 
a 11.246 
> 10,924 
a 10,895 
a 10,678 
» 10,500 
a 10.350 

9.999 

L. Cf, v. Ik'literen, 
.1. II. Weinke, 
G. v. Mamiueren, 
I), de Blank, 
Van Doesborg, 
Van Beurde, 
Van Alton, 
Van Krk. 
Gebr. II. en G. P. 

Roolifs. 
gegund. 

M i d d e l b u r g , 14 Nov.: bet éénjarig onder
bond van den zolfrogistrcorendon getijmeter op 
den noordelijken havendam der buitenhaven van 
het kanaal door Walcheren, te Veere; eenige 
inschr. Th. Volker, te Dordrecht, voor /' 600. 

Hees, 14 Nov.: bet verrichten van eenige 
belangrijke herstellingen aan de buitenplaats 
aWelgeiegen" te Hees, onder beheer van den 
architect D. Semmelink ; ingek. 4 bilj., als: 
X. v. Eek. te Nijmegen, f 4574 
W. v. d. Wagt. a idem a 4350 
A. II. Verben, a idem a 4300 
II. W. v. d. Waarden, a idem a 3855 
gegund. 

I l e e i » l l e t , 13 Nov.: het amoveeren cn bou 

' 

D E O P M E E K E E 
van ZATERDAG 22 NOVEMBER 1884. 

A A N K O N D I G I N G E N 
V A N 

AANBESTEDINGEN. | 
M a a n d a g , 2 4 N o v . 

• - H u g e , tc l l 1 / ! uion, 'loor het ministerie van waterst. en/., aan 
het gebouw van het prov. best: tie levering van steenkolen, ten behoeve 
van den dienst van het Zederikkanaal aan den stoom watermolen aan 
den Arkelsehen dam, ged. '85. 

A m s t e r d a m , te 12 uren. door burg. en weth.: het vervoeren en 
lossen van zand voor de bestratings- en andere werken der gemeente, 
van 1 Jan. '85—31 Dec. '87. lid. bij den stadsingenieur, raadhuis, 
kamer no. 106. 

A m s t e r d a m , te 2';2 uren. door de architecten ,1. P. V. van Rossem 
& VV. J. Vuvk, in het American-Hotel: het bouwen van 2 woonhuizen 
in de Maruixstraat bij het Loidseheploin, te Amsterdam, voor rekening 
van I'. f.aiigeveld Jz. & Th. A. van Zeggelen 

Zul len , te 3 uren, door E, J. Ilarmseu: het bouwen van (1 woningen, 
onder één dak, op een terrein buiten de voormalige Spittaalpoort. Destek 
en teekening liggen in De Oude Klok. Inl. bij den architect J. G. 
Meilink. 

E i n d h o v e n , te 4 uren. door den bouwkundige \Y. 11. Booms, in 
het lokaal Kindboven's .Mannenkoor: bet bouwen van een dubbel 
heerenhuis met aanhooriglieden, in de Willemstraat, aldaar. Aanw. 
te 2 uren. 

A m s t e r d a m , door II. LuuJsaat Jr., Linnueusstruut 22: de levering 
franco Amsterdam van: 

340000 le soort rood, 
25.000 miskleurige trasraamklinker, 
50.000 voorgevelklinker, 
95,000 gelijkkl. hardgrauw. 

D i n s d a g , 2 5 N o v . 
K r o n i n g e n , te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud ('85—'87) 
van het jaagpad langs de A. van Nieuwestatonzijl tot Nieuweschans, 
behoorende tot de werken der Kinnen- en Duiten-A in de prov. Gro
ningen. Inl. bij den hoofdingenieur, den ingenieur en den opzichter 
Bauer, allen te Groningen. Raming ƒ 2520 per jaar. 

' s - l l a g e , te 12 uren. door het ministerie van justitie: de levering 
van hennodigdheden voor de Rijksgestichten Ouuiieis&hans en Veen-
buizen, dienst '85, in perceelen. 

U t r e r h t , te 2 uren. door de maatschappij ' tot exploitatie van 
Staatsspoorwegen, aan het centraalbureau: llestek no. 410, het maken 
van eene wachterswoning op den spoorweg tusschen Brummen en 
Zutfen. Inl. aan het centraalbureau en bij den sectieingenieur M. J. 
van Duijl, te Zutfen. 

W o e n s d a g , 2«ft N o v . 
Vein, te 10 uren, door tien architect K. Kuitlang J.Kz, bij Naell: 

het bouwen eener naai-en-brei school op een terrein nabij den Keik-
weg. aan den Stationsweg, aldaar. Ihljetteu inzenden 25 Nov., bij 
genoemden architect. 

' s - l l a g e , te 11 nren, door het ministerie van waterst. ent.: het 
maken van werken tot verdediging van deu linkeroever der Dordsche 
K i l , tusschen de kilometeirlaien 127 en 128, onder de gemeente Dub
beldam. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, bij den 
ingenieur De Uruvn en den opzichter Koorevaar, beiden te Dordrecht 
Raming / 7*00. 

I l e n d e r d a g , 27 N e v . 
' s - K o s r h , tc 10 uren, door burg. en weth.: het maken van een 

f:ebouw tot verpleging op het terrein van bet groot ziekengasthuis. 
nl. bij den gemeentearchitect J. M. Nabbe, aldaar. Aanw. 24 Nov., 

te 10 uien. 
H a a r l e m , te II uren, door het ministerie van waterst. enz... aan 

het gebouw van het prov. best: het driejarig onderhoud der Rijks
zee- en havenwerken op het eiland Marken. Inl. bij den hoofdingenieur, 
te Haarlem en bij den ingenieur Hoogenboom, te Hoorn. Raming 
ƒ 8000 per jaar. 

H a a r l e m , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best: bet maken en inhangen van 2 stel 
ijzeren huitenvloeddeiireu, voor de kleine schutsluis en de uitwatering-
sluis der Noordzeeshiizen te Umuiden benevens bet uitnemen, vervoe
ren, herstellen en opbergen vim de te vervangen deuren, behoorende 
tot ile werken van het kanaal van Alnsterdam naar de Noordzee. Inl. 
bij den hoofdingenieur, te Haarlem eu bij den ingenieur Blom, te Am
sterdam. Raming /' 2U,5:iO. (Hei besteding). 

G r o n i n g e n , te 123;, uren, door burg. en weth.: 
lo. het maken en leveren van schoolmeubelon en/..; 
2o. het maken en leveren van gordijnen, beiden voor de in-aaubouw-

zijnde meisjesschool aan het gedempte Zuiderdiep. 
' s - H a g e , te 1 uur, in het Zuidhollandsch kotliehuis: het bouwen van 

6 woonhuizen aan de Koningiii-Kmuiakade, aldaar. Inl. hij den archi
tect N, Molenaar, Witte-de-Withstraat U4, altlaar. Aanw. 24 Nov., te 
i l uren. 

A r n h e m , te 2 uren, door de directie der gemeentegasfabriek: de 
levering van 7.100.000 KG. Duitsche gaskolen. 

D o r d r e r h f , aan de stijfsel fabriek: de levering van p. m. 700 HL. 
Roer maehinekolon. ' 

V r i j d a g , 2 * N o v . 
M i d d e l b u r g , te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best: het driejarig onderhoud ('85. '86 en | 
'87) der registreerende peilschalen te Borsele en Oostbeveland en der i 
Rijkspcilschaal te Hoedekenskerke. Inl. bij den Imofdingenieur in het ' 

11e district, te Middelburg en bij deu ingenieur, te Goes. Raming ƒ300 
per jaar. 

M i d d e l b u r g , te 10 uren, door het ministerie van waterst.enz., aan 
het gebouw van bet prov. best: het driejarig onderhoud van het 
Nederlandsch gedeelte van het kanaal van keuzen, met bijbehoorende 
werken. Inl. bij den hoofdingenieur in het lie district, te Middelburg 
en bij den ingenieur, te Neuzen. Raming ƒ 42,700 per jaar. 

H i l v e r s u m , te 10 uren door burg. en weth.: liet leveren en stellen 
van zuivertoestellen. ten dienste der te bouwen gemeentegasfahriek. 

Z u i l e n , te 11 uren, door den architect .1. Citerwijk W/.., iu het 
Cufé-Grooto: hel bouwen van 2 woningen op een terrein buiten de 
Spittaalstraat Aanw. 24 Nov., te l l t j uren. — ~ZT^ 

' s - H a g e , te 1 uur, door bet ministerie van waterstaat enz: de 
aankoop van de buiten-dienst-gestelde telegraaf bladen en andere be
scheiden van de Rijkstelegraaf, ged. '85, '86 en '87, met verplichting 
voor den kooper tot onleeshaarmaking dier bescheiden, lui. bij den 
inspecteur, belast met bet rekenpliehtig beheer van de Rijkstelegi-aaf, 
te 's-llage. . . ^ 

O H , te 2 uren, door Simon van den Bergh, in het koffiehuis van 
An toon van Os: het bouwen vau een magazijn en het verplaatsen van 
een huis met 2 woningen. Int. bij den bouwkundige J. de Beer, te 
Tilburg. Aanw. 2 uren vóór de besteding. 

L e e u w a r d e n , te 2', nren. doorehet ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhond \uti de Rijks-
lluixen, behoorende tot de zeewerken van Kriesland. in 4 perceelen. Inl. 
hij den hoofdingenieur, te Groningen, bij den ingenieur, te Leeuwarden, 
voor perc. I en 2 bij den opzichter Kramer, voor perceel 3 bij den 
opzichter Ten Doesschate, heiden te Leeuwarden, en voor perc. 4 bij 
den buitengewoon-opzirhtor Jongsma, te Staveren. Raming per jaar: 
pore. 1 ƒ Ü45, perc. 2 ƒ 996, massa van perc. I en 2 f 1340; perc. 3 
ƒ 2350, massa perc. 1, 2 en 3 ƒ 36Ü0; perc. 4 ƒ 350. 

Z a t e r d a g , 2 9 N o v . 

A p p l n g e d a m , te 1 uur. door regenten over de cellulaire gevangenis: 
herbesteding van het onderhoud tier gevangenen ged. '85. 

U t r e r h t , te 2 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van de 
schipbrug, liggende over de Lek, tussehen Vreeswijk en Vianen. Inl. 
bij deu hoofdingenieur Du Cellïée Muller, te Haarlem, den ingenieur 
Hleckmaun. te l'treeht en den opzichter Van der Harst, te Vreeswijk. 
Raming W W per jaar. 

v i i i s i e r d a m . te 3 uren. door de Amsterduinseho Omnibusmaat-
schappij, in Gafé-|*anorama: het bouwen van een stalgebouw voor 33 
paarden, met wagen remise, smederij en verder bijkomende werk'n, aan 
de 2e Leeghwaterstraat, aldaar. Inl. hij den ingenieur-architect A. L. 
van Gendt, aldaar. 

M a a n d a g , I H e r . 
' s - H a g e . te ll'/j uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: 
lo. bet driejarig onderhoud van de overlaten in den Waaldijk boven 

Gorichern, met de daartoe behoorende sluizen, duikers en verdere 
werken. Inl. hij den hoofdingenieur in het 10e district, den ingenieur 
in het noordelijk arrondissement van het 10e district, beiden te's-Hage, 
en bij den opzichter La r'ontijn, te Gorichern. Aanw. 24 Nov. Raming 
ƒ 61)70 por jaar: 

2o. de overbrenging van Hellevoetsluis naar Middelbands. Dirksland 
en Stellendam en terug van passagiers, voertuigen, goederen en vee 
en van de brieven- en |xikket|>ost, van 1 Jan. '85—31 Dee. 'DO. Aanw. 
24 Nov. 

3o. het driejarig onderhoud van de zeewerken op Goedereede, iu 4 
perceelen. Inl. bij den hoofdingenieur in het 10e district te 's-Hage, 
den ingenieur iu het zuidelijk arrondissement van het 10e district, te 
Hriellc en den opzichter Dalebout, te Goedereede. Aanw. 24 Dec. rtaming 
resp.: ƒ 3100. ƒ 16,869, f 2000, f 15,827. 

A m s t e r d a m , te 12 uren. door de architecten W. Wilkens en G. 
van Arkel, in het Nieuw Amsterdamsch kotliehuis: het maken van eene 
dubbele villa op een terrein in het Vondelpark, grenzende aan de 
Anna-Voudelstraat. gemeente Nieuweramstel. Inl. bij genoemde archi
tecten, Prinsengracht 494. aldaar. 

B r e d a , te 12 uren. door den raad van administratie der Koninklijke 
Militaire Academie: herbesteding vau perc. 3 en 6 der verschillende 
leveranties aan de K, M. Academie. 

A m s t e r d a m , te 12 uren. door burg. en weth.: het verruimen van 
het gedeelte der Singelgracht tusschen de brug voor de Willemspoort 
en de Staatsspoorwegbrug; het verlengen van do Haarlemmer trek
vaart; het verbroeden en verdiepen van een gedeelte dier vaart Inl. 
bij deu stadsingenieur, raadhuis, kamer no. 106. 

I i l r h t e n v o o r d e . te 2 uren. door burg. en weth.: 
lo. het bouwen van school en onderwijzerswoning in de buurtschap 

Vragender, gebeente Lichtenvoorde; 
2o. het leveren en leggen van p, m. 2500 M 1 grèskeien en eenige 

kliuker-veldkeienbestrating. Inl. bij den architect II. J. L. Oviuk. te 
Deutichem. Aanw. te 10','j "ren te Vragender, te 1 uur te Lichten
voorde. 

N e h o o n h o v e n . door den gemeentearchitect: de levering van p. ui. 
40,000 le soort vlakke Waalstraatklinkei-s, of p. m. 60,000 l'trechtsehe 
drielingen, franco wal. 

I l i n s d a g , 2 H e r . 
B e r g e n - o p - Z o o m , te 12 uren, door den eeistaanwezend-ingenieur, 

in het koffiehuis De Draak: het verbeteren van privaten hij kazerne-
gehouwen enz. te Bergen-op-Zoom. Raming /' 3560. Hiljetten inzenden 
1 Dec., vóór 3 uren, op het bureau van den opzichter van fortificatiën 
aldaar. 
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A s t e n , tn 2 uren. door hot ministerie van waterstaat enz., aan het 
gebouw van het prov. beat: het vierjarig nndoihnud van de Hoofd- en 
Beilervaarton, in Drente, aanvangende 1 Jan. '85. Inl. hij den ingenieur 
Jolles, te Assen. Raming ƒ 12,431 por jaar. 

l l ' M i f t l i ' l . i a i . te 2 uren, in de directiekoet van den Hoordplaatpolder: 
het maken van nieuwe- eu het vernieuwen van hestaamle rijshoofden. 
Aanw. 25 Nov., van I—3 uren en 28 Nov., van 2—4 uren. 

i n ei h l , te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: 

lo. Bestek no. 411, het maken van 2 dubbele wachters won ingen 
nabij de brug over de Üude-Maas te Dordrecht, alsmede het uitvoei-en 
van eenige bijkomende werken, lnl. aan het centraalbureau en bij 
den sectieingeiiieur Jhr. \V. Hoeull't. te «otterdam: 

2o. Bestel 412, het maken van een plankier in de haven te Sneek. 
Inl. aan het centraalbureau en bij den sectieingenieur L . J . de Sonnuville, 
te Groningen. Aanw. 25 Nov., te lil uren. 

W o e n n d i i g - , : i l i r e 
l ire* l i l . te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor

wegen, aan het centraal bureau: de levering, ged. '85, van papier, 
enveloppen, bindtouw en verdere Inirouiibohiief'ton. 

D o r d r e c h t , te 11 men, door den architect H. W. Veth. in het 
koffiehuis Koophandel-on-Zoevaart: het bouwen van eene stalling met 
koetshuis, op een vrij terrein aan de Dornelis-do-Wittstraat. 

Y r l j d » g . ft l i e r . 
's 11 o s i ' i i te 10'/, men, door het ministerie van waterstaat enz., 

aan het gebouw van het prov. best.: het maken van 4 wisselplaatsen 
op de Zuidwilleinsvaart (Noordhiab-mt). bil. bij den hoofdingenieur in 
het 6e district, den ai rondisseineuts-ingeniour Ke'menaer en den opzichter 
Weehuizen, allen te *s-Bosch. Aanw. 28 Nov. Raming / 7450. 

Z a t e r d a g , ii D e r . 
Z u i r i l i o r n . te 10 uren. door burg. en weth.: het bonwen van eene 

onderwijzerswoning, aldaar, lnl. hij den architect Scholanus, te Zuid-
hom. Aanw. 3 Dec, te il uren. 

l l n a n d n g , S l i e r . 
Vll i ige , te 11*/. uren. door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van net prov. best.: 
lo. het driejarig onderhoud van de groote- en andere Rijkswegen in 

de prov. Zuidholland, in 8 perceelen. Int. hij den hoofdingenieur in het 
l r e district en de ingenieurs in het noordelijk en het zuidelijk arron
dissement van het 10e district, en bij de betrokken Oplichten. Raming 
per jaar: perc. 1, ƒ 8400, perc. 2, /' 17.000, perc. 3, 16.520. perc. 4, 
ƒ f.170, perr. 5, J 19,410. perc. 6, /' 5700, perc. 7. ƒ 14.50), perc. 8, 
ƒ 15,450; 

2o. het onderhoud van het Zederikkanaal met bijbehoorende werken 
eu het Rijksstoomgeinaai aan den Arkelschedam (Zuidholland), ged. '85. 
Inl. bij den hoofdingenieur in het 10e district en den ingenieur in 
het n .ordelijk arrondissement van het 10e district, beiden te's-llage en 
den opzichter La Fontijn, te tioiichem. Aanw. 1 Dec. Raming ƒ85.000. 

A l l e n ad. Rijn, te 12 uren, iu het lokaal boven de R.-K. scholen: 
het bouwen van eene kerk met toren, pastorie enz. Inl. bij den archi
tect F. .1. Margry, Ie Rotterdam. Aanw. 2 Dec, te 11 uren. 

A i i i s i e r i l i i m te l',' t uren, door de Hollandsche IJzeren-spoorweg
maatschappij, in het administratiegebouw aan het Droogbak: 

lo. Bestek no. 346. het inrichten van perceel no. 21. aan den steiger 
te Rotterdam, tot bestclkantoor en woning. Raming ƒ 4500; 

2o. Bestek no. 347. het veranderen en verbroeden van de brug over 
de trekvaart te 's-llage. met bijbehoorende werken, in 2 perceelen. 
Raming: perc. 1 ƒ 41.000. perc. 2 / 27,000. lnl. bij den ingenieur van 
den weg, Achterburgwal 171, te Amsterdam. 

D l n M d a g , » • » " • 
( • r u i l i n g e n . te 12 uren. door bet ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het M O T . Oest.: het driejarig onderhoud van den 
Rijkswat en i luien aan de Binnen-A bij Nieuweschans. Aanw. 2 Pee. 
Raming ƒ 760 per jaar. 

W a e n m d a g , i n D e c . 
« - H a g e . te 11 uren, door het ministeiie van waterstaat enz.: 
lo. het onderhoud van de schutsluizen en bijbehoorende werken te 

Nichtevecht, bohoorende tot de welken voor den aanU>g van een kanaal 
ter verbinding van Amsterdam met de Merwede. Inl. bij den hoofd
ingenieur Wellan, te L'treeht en bij den ingenieur Kluit, te Amsterdam. 
Aanw. 3 Dec. te 12 uren. Raming ƒ 2815; 

2o. het onderhoud van het verruimde gedeelte van den Vaartsehe-
Rijn onder de gemeenten Jutfaas en Vreeswijk (Utrecht), ged. '85, be
hoorende tot de werken voor den aanleg van een kanaal ter verbinding 
van Amsterdam met de Merwede. Inl. bij den hoofdingenieur Wellan. eu 
den ingenieur Kemper, beiden te l'treeht. Aanw. 3 Dec. Raming f 2370 

3o. het maken van bazaltsteenglooiingen tegen bet buitenheloóp van 
den Rijksberin van de polders de Thomaswaard en de Oostelijke Opslag, 
rechteroever Nienwe-Merwede. tusschen de kilometerraaien 106 en 108 
onder de gemeente Werkendam. In), bij den hooldingenieur Van 
Diesen, te 's-llage, bij den ingenieur De Bruyn, te Dordrecht en bij den 
opzichter Rüumcr, te Werkendam. Aanw. 3 Dec. Raming /' 12,200. 

H a g e . te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
bouwen eener schutsluis en het maken van bij bohoorende werken nabij 
den Groenendijk, bewesten Utrecht, behoorende tot de werken voorden 
aanleg van een kanaal ter verbinding van Amsterdam met de Merwede. 
Inl. bij den hoofdingenieur Wellan en bij den ingenieur Kemper, 
beiden te Utrecht. Aanw. 3 Dec. Raming ƒ 2'J3,750. 

V r i j d a g , 1 2 l i e r . 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van liet prov. best.: het driejarig onderhoud der registree-
peilschaal te Bruinisse, behoorende tot de zeewerken in Zeeland. Inl. 
tij den hoofdingenieur in het lie district, te Middelburg en bij den 
ingenieur, te Goes. Aanw. 4 en 6 Dec. Raming ƒ 286 per jaar. 

A r n h e m , te 12 uren, door het ministerie van waterst. en/., aan het 
gebouw van het pmv. best.: het bouwen van een steenen duiker ter 
vervanging van de Wientjesbrug over de Nettelho.rstorsloot, in den 
Rijks-grooten weg Zutfen—Lochem— Gooi-, lnl. hij den hoofdingenieur, 
te Arnhem, bij den ingenieur Van Manen, te Zutfen en bij den opzichter 
Baerents, mede te Zutfen. Aanw. 4 en Ü Dec. Raming /' 2770. 

M i d d e l b u r g , te 1' , uren, door burg. en weth.: het vernieuwen 
e n onderhouden van in de gemeente gelegen straatwerken. 

Z a t e r d a g , I S H e r . 
I f r e r h t . te 2 uren, door het ministerie van waterstaat enz., a a n 

het gebouw van het prov. best.; het driejarig onderhoud van het 
gekanaliseerde gedeelte van den Hollandsche-IJsel, ged. '85—'87- Inl. 
bij den hoofdingenieur Du Celliée Muller, te Haarlem, den ingenieur 
Blcckmaun en den opzichter Baars, beiden te Utrecht. Aanw. 6 Dec. 
Raming / 13,841 per jaar. 

M a a n d a g , tA l i e r . 
K - H a g e , le II", uren, door het ministerie van waterst enz., aan 

het gebouw van het prov. liest: het driejarig onderhoud van al de 
werken behoorende tot het kanaal door Voorne, in Zuidholland. Inl. bij 
den hoofdiiignieur in het 10e district, te 's-Hage, den ingenieur in hel 
zuidelijk arrondissement van het 10e district te Brielle en bij den 
opzichter Lugten, te Hellevoetsluis. Aanw. 8 Dec. Raming ƒ 49,000 
per jaar. 

D i n s d a g , I f i l i e r . 
I.roningen . te 12 uren. door het ministerie van waterstaat enz., 

aan liet gebouw van het prov. best: het driejarig onderhoud van 
de Rijks groote wegen en van de verspreide Itijkshruggon in Groningen, 
in 3 perceelen en in massa. lnl. bij den hoofdingenieur en den inge-
n eur, beiden te Groningen: voor perceel 1 bij den opzichter Bauer, te 
Groningen; voor perc. 2 en voor bet gedeelte Groningen—Winneweer 
van p e r c 3, bij den opzichter Raammaker, te Groningen, en voor het 
gedeelte Winneweer—Delfzijl van perc. 3 bij den opzichter Stratingh, 
te Delfzijl. Aanw. 9 Dec Raming: perc. 1 'f 10.790, perc. 2 /' 10,940, 
pen:. 3 ƒ 13.630; mass* ƒ35 ,360 . 

%NNrn, te 2 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best: het vierjarig onderhoud van het 
Veenliuizerkanaal, ter verbinding van de Drentsche met de Friesche 
wateren en daartoe betrekkelijke wei-keu, aanvangende I Jan. '85. Inl. 
by ilen ingenieur Jolles, te Assen. Raming ƒ 8372 per jaar. 

I l o n d e r d a g , I * D e r . 
H a a r l e m , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best: 
1Ü. het driejarig onderhoud der Rijkshavenwerken te Medemhlik. 

Aanw. 4 Dec. Raming / 4500 per jaar: 
2o. het driejarig onderhoud der Rijks-zee- en havenwerken op Vlie

land, ltd bij den hoofdingenieur, te Haarlem en hij den ingenieur 
lloogenbooin. te Hoorn. Aanw. II Dec. Raming / 35,1,00 per jaar. 

So. het driejarig onderhoud van de Ooster- hui ten haven te Medemhlik. 
Aanw. 11 Dec. Raming ƒ 2000 por jaar. ltd. hij den hoofdingenieur, 
te Haarlem en bij den ingenieur llooireubooin, te Hoorn. 

4o. het driejarig onderhoud der Rijkshavenwerken op ïei-sc hel ling. 
Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem en hij den ingenieur Hoogen-
boom. te Hoorn. Aanw. 11 Dec. Raming /' 11,500 per iaar. 

V r l l d a g , 111 D e r . 
N - l ï o s e i i . te 10','j uien, door het ministerie van waterstaat enz. aan 

het gebouw van het prov. best: bet driejarig onderhoud der Rijks-
gi-oote wegen in Noordbrabant, in 10 pei-ceelen. Inl. bij den hoofd
ingenieur in het 6e district. te's-Bosch. hij de arroudissementsingenieurs 
Keurenaer. te 's-Bosch en De Jong van Beek eu Donk. te Breda; voor 
pei-c. I bij den opzichter Weehuizen, te 's-Bosch perc. 2 bij den op
zichter Vi-oejr, te Crevoeoeur, perc. 3 bij den opzichter Pommée, te 
Aarlerikstel, perc. 4 en 5 bij den opzichter Brouwer, te Vucht, perc. 6 
en 7 bij den opzichter llenkehnan. te Breda, perc. 8 en 9 bij den op
zichter Hermans, te Breda. perc. 10 hij den opzichter Fischer, te 
Meeldijk, Aanw. 12 Dec. Raming per |aar: perc. I f 7000. perc. 2 
ƒ 6030, perc. 3 f 9000, perc. 4 ƒ 5800, perc. 5 ƒ f600. perc. 6 /' 2760, 
perc. 7 / 8870, (Wc. 8 t 3240, perc. 9 ƒ 8560, perc. 10 /' 9540.' 

Z w a l l e , te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.* 

lo. het vierjarig onderhoud van de Wan neper veensehc en Giethoorn-
sche wegen, en van den weg van Zwolle naai- de Friesche grens, behoo
rende tot de groote wegen en verspreide landsbruggeu in Overijsel. 
Inl. bij den ingenieur Labrijn, te Zwolle en den opzichter Dijk, te Meppel. 
Aanw. van perc. A 12 Dec van perc. B 11 Dec. Raming per |aar. 
perc. A J 9900, perc. B ƒ 11,325, massa J 21,225; 

2o. het driejarig onderhoud van de Rijkshavenwerken te Blokzijl, 
lnl. bij den ingenieur Labrijn. te Zwolle en hij den opzichter SmitGz, 
te Blok /Ijl. AaflMV. 12 Dec. Raming ƒ 2660 per jaar. 

L e e u w a r d e n , te 2'/, uren, iloor liet ministerie van watei-st. enz., aan 
het gebouw van het prov. host.: het verheteren en verzwaren van 
den StaU'ndijk in de gemeente Weststellingwerl', hehoorenile tot de 
zeewerken in Friesland, lnl. hij den hoofdingenieur, te Groningen, bij 
den ingenieur, te Leeuwarden en bij den opzichter Postma. te Heeren* 
veen. Aanw. 12 Dec. Raming ƒ 9000. 

Z a t e r d a g , X O D e r . 
t t r e t l i i , te 2 uren, door liet ministerie van waterst. enz., aan het 

gebouw van het prov. best.: het onderhoud van de Keulsche Vaart in 
de prov. Utrecht, ged. '85. lui. bij den hoofdingenieur in het 8e en 9e 
district, te Haarlem, den ingenieur lileckinann. te lïtrocht en den op
zichter Van der Harst, te Vreeswijk. Aanw. 13 Dec. Ijaming ƒ 2970. 

D i n s d a g , 2 » D e c . 
K r o n i n g e n . te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud ('85—'87) van 
de beide Statenzijlen en bijbehoorende werken, behoorende tot de zee
werken in Groningen, lnl. hij den hoofdingenieur, den ingenieur en 
den opzichter Bauer, allen te Groningen. Aanw. 16 Dcc, Haming 
ƒ 1710 per jaar. 

W o e n s d a g , 2 4 D e e . 
' . - H a g e , te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., ten 

dienste der Staatsspoorwegen: het rnaken en stellen van eene tweede 
metalen bovenbouw voor de brug over de Maas, te Venloo. lnl. bij den 
eerstaanwezend-ingenieur, te Arnhem en den sectie-ingenieur, te Nij
megen. Aanw. 16 en 17 Dec, te 12 uren. Raming /'317,000. 

W o e n s d a g . 3 1 D e c . 
' • • H a g e , te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., ten 

dienste der Staatsspoorwegen: het maken en stellen van den ijzeren 
bovenbouw van eene brug voor spoorweg- en gewoon verkeer over de 
Donge, te Geertruidenberg. lnl. bij den eerstaanwezend-ingenieur bij 
de Staatsspoorwegen, te 's-Bosch. Aanw. 28 en 24 Dec., te 11 uren. 
Raming ƒ 166.000. 

A F LOOI' 
V A N 

AANBESTEDINGEN. 
Leeuwarden, 14 Nov.: lo. Bestek 

dienst '85—'87, het driejarig onderhoud 
Rijksbinnensluizen en verspreide bruggen 
hoerende tot de kanalen iu de provincit ' 
land, in twee perceelen: 

perc. I ingekomen 5 bilj., als: 

no. 18,| 
van 
be-

Kries-

11. dc Wind. 
C. Bakker, 
Wed. E. W. de Jong, 
J. I'. Boonstra, 
I,. J. v. Kampen, 

pen*. 2 ingek. 6 

tc Zoutkamp, 
I Kollum, 
» Akkrinu. 
. idem 
% idem 

bilj., als: 

per jaar. 
ƒ ss» 
» S37 
» 832 
,, 3011 
• 308 

Joh. Laiigenhorst, 
C, Makker, 
R. S. Westra, 
C. Bootsina. 
P. ,1. Nijdaui, 

2o. Bestek no. 11 

A. S. de .long. 
A. A. de Lange, 
J . II. Dijkman, 
K. 11. Ihjkmnu, 
W. A. Tjalnia. 

A r n h e m , 14 

per jaar. 
ƒ 700 
» 700 
I 6111 
>, 606 

Wed. I. IW. F. Krans Rotter
dam, ' ƒ 1405 

Franc. Jacobs, idem 1400 
II. Dalhuisen, Kampen, 1370 
Fr. Vernimuien, l'treeht, 1858 
Ijzergieterij .Prins van Oranje 

's-llage, 
G. Kelder. Kampen. 
I'. II. Meijer, Arnhem, 
II. .1. Siemens Jr., idem 
L. K. Duport, Amsterdam, 
Th. M. Blom, Haarlem, 
D. A. Schrotion Sc Ik).. Leiden, 1176 
gegund. 

bet rioleeren van het o|ien 
it achter de Karnemelk-

als: 
ti' Breda, 

idem 

1346 
1340 
1316.30 
1316 
1226 
1218 

f 6.73 

6.58 

te llarlingen 
• Kollum. 
» Aehluui, 
» Franekcr, 
» Tjuminariim. » 572 

zo. nesten no. 1 1 . dienst '85. het éénjarig 
onilerhnud van den Statnndijk, bij Slijkenburg. 
met de duarin gelegen zeesluis de Onde-Sehoter-
zljl en bet blliteukanaal de Wnrstslont, hehoo* 
rende tot de zeewerken in de prov. Friesland; 
ingek. 5 bilj.. als: 

te Lemmer 
. idem 
» idem 
» Sehoteruiterdijken 
. Oosterzoe, 

_ Nov.: het egaliseeren en ver
harden van de nieuwe wegen A, B, C, I) eu F. 
op het terrein, begrensd, ten oosten door den 
Hoininelscbeweg. ten zuiden door den Sonsbeek-
singel. ten westen door den Apeldoornsehen 
straatweg en ten noorden door den grond van 
naburige eigenaren, onder beheer van de archi
tecten Van Gendt Sc 
bilj.. als: 
J. Hummels, 
tïohr. v. haaien. 
W. M. Nijenos, 
K. J. Versteeg, 
1. H. v d. Ven, 
G. H. A. Fillers, 
W II. de Haan, 
M. P. Vale. 
gegund. 

• • • t h e m . 14 Nov.: het af breken eener oude 
en het wcderopboiiwen eener nieuwe bóeren-
behuizing voor W. M. Oppedijk. te Ylst, onder 
beheer van den ai-chitect I'. do Jong Jz.. te 

B r r d a . 17 Nov . 
gedeelte van de üudev 
straat: ingek. 10 bilj. 
J. 1'. Kleiner. 
C. v. Dongen, 
C. de Groot. 
,1. M. Gruijters, 
.1. Visser Gz... 
Th. Kleijn. 
Sï. Verhoeven. 
C. II. Kleijn, 
Th. Kessel, 
K. .1. Versteeg, 

ƒ 1818 
- 1813 
» 1793 

1743 
1718 

Nieraad; ingekomen H 

Dordrecht, 
's-llosch. 
Papendrecht, 
Sliedrecht, 
Prinseiihage, 
ltaainsdnnk, 
B r e d a , 
Oosterbeek. 

ƒ 19.498 
» 19.404 
» 19.400 
» 17.450 
» 16,44!) 
• 16.280 
. 15,990 
. 15.675 
» 15.497 
. 15.477 

Haren Winters en D. II. Wiering, Assen, f 69,443 
T Boonstra, idem "» 611,200 
II. Jalving en II. Smullenhrnok, idem . 68,700 

2o. het verbeteren van een gedeelte van het 
bovenpand der llrentsche Hoofdvaart, tusschen 
de Veiiesluisen en de lleilervaart: ingek. 9 hilj., als: 
F. Aberson, Steenwijk. 1 

J. Hesselingen, Meppel, K. Gruenillk. 
Steenwijk en .1. G. Hofman. Blesse. 

J. Otten, llep|iel, 
It. Hunne Jr., Assen, 
.lb. W. di' Vries en J . Klevelil, Smilde 
.1. N. Iluizinga Groningen, 
lik llennink. Utrecht, 
.1. W. de Vries, S.nilde en II. v. Dijk, 

Koevolden, 
G. .1. de Groot en Jb. Knoops, 

Nijmegen, 
K i i e i i i M . n l 18 Nov.: het bouwen eener nieuwe 

It.-K. kerk niet toren en pastorie, onder beheer 
van den architect J. Kavser, te Venloo: ingek. 
7 bilj., als: 

ti 

/ 20,200 

18,72» 
18.534 
18,467 
18440 
18,130 
18.000 

17,930 

16,9(10 

,1. Koelewy, 
v. Kssen, 
.1. llartog. 
den llreejen, 
Sterk. 
Brouwer, 
v. d Heuvel Az.. 

te Arnhem, 
» idem 
• idem 
» Oosterbeek, 
» Arnhem. 
» idem 
» Elden, 
. Arnhem. 

ƒ f000 
» 6249 
» 6072 
» 5400 
» 4979 
• 4953 
» 4888 
» 4368 

2o. 

I. 
II. 
Y . 

T. 
A. 
F.. 

. 12 hilj., als: 
te Ileeg. 

1 idem 
idem 

• Parrega, 
, Ylst, 
1 llolsward, 
1 Oostbem, 
1 Ytens. 
, Woudsend, 
1 Britswerd, 
> Gaastmeer, 
1 Sondel. 

Hninmerts: ingekomen 
T. v. d. Meer c.s. 
I.. F. de Vries, 
D. Siesling c.s., 
S. T. de Vries, 
.lulls. Spijksuia, 

J. Oosterbaan, 
L. I'auriuus, 
Tiiumenga. 

W J. üijzen, 
D. Gaastra, 
P. Wiersma, 
H. v. d. Veer, 

gegund. 
L e c h e m . 15 Nov.: het plafond-, muur- en 

cement werk van 3 villa's, onder beheer van den 
aannemer J. Zandvoort, te Deventer; ingek. 5 
bilj.. al 

ƒ 2973 

2880 

2730.30 

A. ' i . Rethmeijer, te Deventer, 
A. Simons, » Onsterhout, 
H. H. Bruggeman, » I.ochoin, 
D. H. Becker, • Meppel, 
A. Boels. B Nieuwaal, 

Kalterdam. 15 Nov.: het maken van 200 
ijzeren tuintafels voor de Rotterdamsche Dier
gaarde; ingek. 24 bilj., als: 

11. Burgoi-s, Deventer, ƒ 2220 
Florent Sehaofer, Antwerpen, 1876 
Th. J. v. Kavestoin & Co., 

Rotterdam, 1675 
1. Knlboven & Co., 's-llage, 1658 

r. Stennis. Hcndrikidoambacht, 1650 
Edm. de Kevser, Gend, 1588 

de Haas Sc Zn.. Rotterdam, 1576 
. A Benson, idem 1564 

Mohrmunn Sc Co., 
Leeuwarden, 1545 
v. Wingerden, Vrijenban, 1496 
A. Horn, Amsterdam, 1460 

«. C. Rover, Rotterdam, 1446 
Merckclhacli, v. Enkhuizen & 

Co., Breda J 1444 

II 

P. 
G. 
1. 

Haarlem, 17 Nov.: het verdiepen van eon 
gedeelte ringvaart in den HaurlcuimermccriHil-
der. hij het Nieuwe Meer. en het verhoogen van 
den ringdijk eu jaagweg, met de bermen tus 
scben de Sloterbrug en den Hoornweg 
7 blij., als: 

Haarlem, J 448(1 
Halfweg. » 42111 
Amsterdam, . 4200 
Haarlemmermeer, . 3920 
Spijk. . 3SO0 
Guinla. .) 36(10 
Haarlemmermeer, » 3600 

K c k . l e r . e c n , 17 Nov.: lo. bet bouwen eener 
hoerenhehuizing. 2o. de levering der henoodigde 
materialen: 

lo. 
Landeweer en Soiner. Stads

kanaal. 
B. i. Kliphuis, Annerveensche

kanaal, / 740 
.1. Si-huiling, Gicterveen, 673 
II. K. Kliphuis. Annerveensche

kanaal, en K. Meertens. 
Gii'ten, 659 

II. Schiphouwer, Annerveen
schekanaal. 660 

B. Borcheis en R. Kggens. idem 645.30 
A. Speel mar) en H. Meertens, 

Keksterveen, 643 
.1. Meihuizen. Wildervank, 
heiden gogiuid. 

J t a . i l r i c h t . 17 Nov.: het verrichten van 
baggerwerk. tot verbetering van de havenkom 

1 der Zuidwillemsvaart, te Weert) ingekomen 4 
".»'•«! hilj.. als: 
1' 8 4 0 i J. M. v. d. Ik-rgh. te Weert. ƒ 1915 
11.751 *• Geldens, • VBotch .1890 
11.500 ; 0. J. 

Groot rn J. 
Knoops, . St.-Anna b,Nijm 

M. Slegten, . Noerpelt 
Z a r t e r w a u d e . . 

het perceel aan den Heeren weg 113, gemeente 
Zoelerwoude. onder beheer van den architect 
-laenhus van der llevden: ingekomen Hbiljetten; 
hoogste inschr. waren Planjer en Bouwmeester,! 

ƒ 4 1 1 2 , 
minste » J. C. Swart. Zoeterwoude, » 3098, 
gegund. 

Breda . 18 Nov.: het plaatsen van grenspalen 
bij verdedigingswerken tusschen Breda en Geer
truidenberg. under het beheer der genie; ingek.' 
6 hilj., als: 

te Utrecht, / 950 
- Breda, » 888 
* idem » 818 
» idem » 780 
* Geertruidenberg, . 773 
» Breda, » 764 

J 1070 
A s . r n 18 Nov.: het verliouwen'en uitbreiden 

der geliouwen van het prov. best. van Drente, 
te Assen: ingek. 12 bilj., als: 
T. Hos Ik'ilum en II. Pastoor, Stedum, ƒ 76.760 
A. v. d. Meer. llarlingen, . 70,880 
Th. J. Miranda, 's-Hagc, » 74,670 
A. C Paardokooper idem » 72,800 
E. Berkenbosch, Groningen, . 72.800 
R. Ilunse Jr.. Assen, » 7I.8S6 
C. Ekhart, Almeloo, » 69.987 
lik. Timmer, Meppol. . 69,9611 
J . Hesselingen, idem > 69,648 

1 Maarsen, 
Rotterdam 
(touila. 
Haarlem, 
's-llage, 
Venloo, 
's-Hage, 

/ 126.250 
125.983 

,, 12 5.900 
,. 125.530 
» 125,000 
» 113.900 
» 112,375 

, ten behoeve 
VI is-naar 

ƒ 13.062 
. 12.885 
» 12.876 
p 12,688 

11,394 
11,092 
10.823 
10,587 

f 1650 
. 1500 
» 1350 
» 1240 
» 1099 

G. Struijeken. 
Wed. (i CauiesiS Co 
G. Toornvliet. 
I. Slenders. 
('. Meijers, 
L. ('op|„.s. 
.1. v. Groeuendual, 
gegund. 

Utrecht, 18 Nov.: lo. Bestek 110. 405. het 
k. I leggen van de tweede spoorbaan tusschen Mid

delburg i'ii Vlissingen (Stad), het wijzigen en 
uitbreiden der genoemde stations en van de aan
sluiting der havenspnren nabij Souburg en het 
verrichten van bijkomende werken, f— 
van den spoorweg van Rosendaal 
singen: ingek. 12 bilj, als: 
II. Hage. Middelburg. 
L. v. Dijk. Orteu. 
.1. v. Oijen Pz. Nijmegen, 
P. Reijnders. Valkeusweerd, 
('. Maters. Vlissingen. 
W. F. Weijers. Tilburg, 
II A. Wiogerink. Groenloo en F. 

E. Terwindt. Pannerden. 
A. Terwindt. Westpannerden, 
.1 II II. en (i D. Holier. Wouw, 
.1. M. Gruijtei-s. 's-Bosch. 
G. Goedhart, Dordrecht, 
J. Mill. 11. Grave, 

2n. Bestek 110. 406. het leggen van de tweede 
spoorbaan tusschen Rosendaal en llergen-np-
/.ooni. het wijzigen en uitbreiden der stations-
terii'inen te Rosendaal, Wouw en llergen-o|i-
Zoom en het verrichten van bijkomende werken, 
ten behoeve van den spoorweg van Rosendaal 
naar Ylissinünn: ingekomen 14 hilj.. als 

I P. II. de Rekker, laupcl. 
. J. v. Oijen Pz.. Nijmegen. 

E. Rei|uders. Valkeusweerd. 
W . F.' Weijei-s. Tilburg. 
L. v. Dijk en II. A. v. Erp. Orten. 
T. Verhoeven, Deventer, 
A. Geldens. 's-Bosch, 
M. Verhoeven PWnsenrtage, 
B. A. Wiogerink. Groenluo en F. E. 

Terwindt, Pannerden. 
- 1 — I G Goedhart. Dordrecht, 

17 Nov.: het verbouwen van J- B- IteaUinakere, Wouw en G. D. 
Rolier, Sliedrecht, 

J. M. Gruijters. 'a-Boech, 
J. HilliMi. Grave, 
A. Terwindt. Westpaiinerden. 

So, Bestek AG. het leveren van 
hare puntstukken en kruisstukken van gegoten 
staal en van coiitr.uails met toebehoocen. ten 
behoeve van het tweede S|ioor ttisschnn Rosen
daal en Bergen-op-Zoi)in j ingek. 4 bilj. 

1680 
1586 

' 45.500 
41.600 

1 41 400 
. 41.200 
, 41.058 
• 39,750 

. 39.300 
1, 37,222 
» 35,600 
• 34.910 
. 33,800 

211.990 

I 70,615 
',. 68 800 
» r,7.f00 
» 66.970 
» 65,500 
» 64.000 
• 63,1 lOO 

61,280 

. 61,249 
» 59.900 

„ 58,900 
» 58,440 
» 55 950 
» 55.222 

omwend-

per stuk 

/ 8.39 

7.88 

7.48 

7.22 

Friedr. Krupp, Essen, 

W. v. d. Broek, 
J. A. Mol. 

J. Mankten, 
1. Kessels. 

Krols, 
Mol, 

Raming 

Bochumer Verein für 
Bergbail u üiissstahlf. 
Bochum, 

Annener (iiissstahlwerk 
Actiën Gosellschaft, 
Annen Pr. Westf. 

land, Dortmund, 

le perc 
ƒ 99.-

93.50 
132.-
135.— 

2e perc. 
F.f 93 

85 
365 
338 

A 99.— 
B 97.50 
C 126.80 
0 127.80 

A ll:'.50 
B 107.50 
C 131.-
li 135.— 

h-
E 111.50 
F 100.-
O 436.50 

11 399.— 

http://KiieiiiM.nl
http://Kck.ler.ecn
http://Jta.il


C E O P M E R K E R , 

Naam. Woonplaats. 

Fr. Uanshof, Brugge, 
J. 11. v. Hoogewou, Ikikstcl, 
K. II. Clercx, Wem 
L. A. Spielings, idem 
J. J. v. il Eeraetl Pm., idem 
J. A. v. d. Eerden Wzn., idem 
T. Clercx, idem 
L Bennert en Faaabender, Antwerpen, 

J. II. Groothuis, llenekamp. 
J. Nahuis, Groenloo, 
W. Hoottgrr. Wezel. 
.1. W. v. d. Ven, Bokstel, 
Landnutte Vigneron, Brussel, 

lo perceel. 2e perceel 
/ 19,690 
» 2.69 p. st. 
» 2.64 » » 

» 17,7:15 
» 17,360 
» 17,666 

ƒ 19,690 
» 2.69 p. 
» 2.64 • 

» 17,735 
» 17,680 

17,666 

Se perceel. 

ƒ 20,415 (ODgeldi 

ƒ 17.805 
» 2.63 p. st. 

» 3.10 • » 

/ 2.67 p. st. 
» 18.246 
» 2.65 p. st. 

» 8.10 p. st 

ƒ 1700.-
» IS78'.-
» 1710.-
• 1578.-
» 1790. 

ƒ 37.80 Jf> 
» 40.— » 
» 36.35 • 
• 43.— • 

sc.™, 1 . ! :::;™ & ™ " t . T K r en 

Bergcn-op-Z,«,m (in 3 |ierooel.,n), ''" t W c c d e tusschen Rosendaal en 

op het gnodercnstation in de Stadsrietlanden to 
Amsterdam, ten behoove van den spoorweit 
Nieuwediep-Amstcrdam; ingek. 31 biljVals: 

Naam. Woonplaats. le perceel. 2e perceel. 

Aetien-Gesellschuft Eisen-n. Slahlwerk.üsnabrück 
Bolckow Vaiighan ft Co. Middlesbro' on Tees, 
Unorder Bergwerks- u Hutten-Verein, Hoerde, 
Rhcinische Stahlwerke. liulu-ort. 
Société anonyme Senell'e, Senell'e. 
Friedr. lieyersmaun. Hagen, 
Nierstrasz'tTeclm. bureau), Amsterdam, 
Société auonvmc de Bouloimerie. La Crnyère. 
Nicolas Nicaise. Marcinelle. 
R. S. stokvis & Zn., Rotterdam, 
Merrein ,t La Porte, Amsterdam, 
E. M. Vaillant, Rotterdam, 
Société anonyme dos Aciéries d'Anglour, Angleilr, 
Société anonyme des L'sines etc., La Louvière, 

/ 611.250 
» 70.01)0 
» 69.888.16 
» 69264 

65.108.16 

ƒ 2046.— 
» 2460.— 
» 20711.— 
•> 1996.— 
» 2091.25 
» 2108.625 

» 2045.34 

So perceel. 

ƒ19.95 p. 1000 st. 
»17-80 

6o. Bestek AL, het leveren ran oinuendhare 
piintstukken en kruisstukken van gegoten staal 
en vau contrarails met toebehooren, ten behoeve 
van het tweede s|]oor tusschen Middelbars eu 
Vlissingen: ingek. 4 hilj., als: 

le pare, 2i 
rriedr. Krupp, Essen, A / 98.— E / 

Annener Gussstahhverk 
Actien-Ges. Annen. 
Anneu, West!'. 

Bochumer Verein fur 
bergbau mul Gussstuhb 
fabrication, Bochum, 

II 

Maschinonl'ahrik Deuatch-
lauil. Dortinuiid, 

E 
93.— F 

131.- (i 
134.— 

113.60 
107.50 
131.— 
135.50 

99.— 
97.50 

126>0 
127.80 

' perc. 
93.— 
84.— 

359.— 

111.50 
100.— . 
436.50 1 

6n. Bestek AM, het leveren van eikenhouten 
dvVaisliggers cn van eikenhout voor wissels en 
kruisingen, ten behoeve van het tweede S|HWII-

tusschen Middelburg eu Vlissingen (iu 2 per
ceelen i: 

lc perc. 
F. Clercx, Bokstel, /' 15,740 
W. Hucttger, Wezel, 2.64 p. st 
.1. li. v. Hoogerwou, 

Bokstel, 2.74 » » 
J. J. v. d. Eerden IV.. 

idem 15,800 
L. A. Spierings, idem 
B. II. Clercx. idem 15.600 
M. P.v.d. Mee. Haren. 
.1. A. v. d. Eerden 

Wz.. Bokstel. 16,120 
I.. Bennet & Fass-

b e n d e r , A u t w e r u e n , 18,250 
.1. Nahuijs, Groenloo, 2.67 p. st. 

dezelfde, 3.20 » 
Lainbintte Vigneron, 

Brussel. 3.— » 

2e perc 
ƒ 1600 

41.50 p. M ; l 

1699 
1558 
1700 

38.80 p. H l 

89.80 p. M l 

(>. Verheelt & Zn., Amsterdam 
II. C. Dorlas, idem 
A. Baars, idem 
P. S. Rijniei-so, idem 
A. Aalders, ' idem 
0. Vlasman, idem 
A. I. v. Liemt, idem 
II. .1. Nederhoist, Gouda, 
H. 1. Meekers, Amsterdam, 
\V. L. Leihbr.mdt, idem 
C. Meijers, 's-Hage, 
P. Verhruggen, Waddinksveen, 
A. v. Zeist, Amterdain, 
J. Giebels en .1. 7. Servellen. Haarlem 
W. V. Leeuwen, llellevoetsluis, 
W. Voskuyl, Amsterdam. 
P. Vlasman, Utrecht, 
B. Krijuen. Amsterdam, 
('ruijlT en Schouten, idem 
F. W. v. d. Houwen, Ouddorp, 
F. II. Joseph, Helder, 
II. Zuiderboek. Amsterdam, 
II Riotsuijilor ft Zn., idem 
G. Boon, idem 
II. ('erlijn 8 Zn. en A. J. de Haan, id., 
T. Hilarius Wz.. Leeuwarden, 
K. Blocker, Zutfen, 
J. J. Vontijn, Amsterdam, 
M. Deutekoill, idem 
P. Duinkers, idem 
A. II. Grijpink. idem 

Tiel . 19 Nov.: het bouwen eener 
Tiel, onder beheer van den architect G. A. 
Schollen; ingekomen 3 bilj., als: 
J. de Weijer, te Tiel, ƒ 8888 
E. v. Zetten & Zn., » idem • 8590 
A. F. Koch, • idem I 8313 
gegund. 

Rotterdam, 19 Nov.: bet verliouwen van 
2 panden iu verband met liet Grand-lliStel 
CoomanS, aan de Hoofdsteeg. onder beheer van 
de architecten C. Bruijnzcel cn D. Verheul; 
ingek. 7 bilj., als: 

A. Plena, ƒ 3 1 , 7 6 0 
Spruit en Geluk. » 30,094 
VV. T. Muren, » 29,622 
Wed. G. Camesi & Co., » 28980 
II. Brew, » 28 460 
A. Henkemans. • 28.200 
A. v. il. Spiegel, » 28,173 

Harlingen. Iu Nov.: het heiwerk voor Vijf-
Deelou-Zecdijk-Buitendijks: ingek. 9 bilj., als 

/' 59,787 
» 56,000 
» 55 0(10 
» 54,90» 
» 54,180 
•> 53,240 
• 51,900 
» 61,800 
» 51.448 
» 51,334 
» 60,977 
» 50.888 
i 50 745 
» 50,400 
» 50,190 
» 50,13» 
» 49.940 
• 49.898 
» 49,870 
» 49,800 
• 49.80C 
» 49,790 
» 49,550 
» 49,393 
» 48.795 
» 48.760 
» 47 880 
» 47.589 
. 47,100 
» 45,913 
» 45,68» 
villa te 

7o. Bestek AN. bet leveren van stalen spoorstaven stalen l-,«el. .... • i i . 

en v t s - L G O R S ' « " 1 S ^ S ^ S ^ 

I'. Zwart, 
K. Kuipers, 
B. E. Strandstra, 
F. Strandstra 
W. Weidema, 
C. Dijkstra, 
P. Strandstra, 
A. Kool, 
J. de Lange, 
gegund. 

te Harlingen, 
i idem 
• Kornwerd, 
i Zurich, 
1 idem 

Kornwerd, 
Zurich, 
A1111 > -1111, i,. 

idem 

/' 365 
. 334 
l 223 
> 169 
• 165 

161 
145 
95.62 
92.45 

Naam. Woonplaats. 

Actien-Gescllschaft Eisen- und Staldwerk, Osnabrück, 
Horder Bergwerks- und llulten-Vereiu, Horde (Westf.) 
Rbeinische Stahlwerke, Ruhrort, 
Société anonyme des Aciéries d'Angleur. Angleur, 
Bolckow Vaiighan & Co., Middelbro' on Tees, 
R. S. Stokvis 8 Zoon, liolterduiu, 
Société anon. de Bouloonerie de LaCroyère, LaCroyère, 

A i de La Louvière, La Louvière, 
Nicolas Nicaisse adin. délégué de la Société anonyme 
de la fabriipie de Boulon de la Bhmchisscrie, Marcinello. 

Friedr. Beversmanu, Hagen. 
Nierttram (Technisch bureau), Amsterdam, 
Société anon, des forges des ateliers dc SenelI'e, Seneffo, 
Merrein & La Porto, Amsterdam, 
E. M. Vaillant, Rotterdam, 

le perceel. 2e perceel. 

/ 33,750 
» 34,210.14 
» 33.948 
» 30,640.14 
» 33,000 

3e [lerccel. 

/ 1464.50 
» 1402.— 
» 1438.37 

» 1454 — 
» 1670.— 
» 1487.— 
• 1439.— 

/19l)5p.lt)00st. 
»17.80 » » „ 

19 Nov.: lo. het wegruimen van een I A. .1. Smit „ „ „ ; 
in de Maas. onder Rijswijk, gezonken vaartuig; C. v d Vliet «"«ordam, , 1450 
ingekomen 6 bilj.. als: A Fisc'b.M * r",l'l\ « 1 1 5 2 
A. v.d. Tak. te Goodorecde, ƒ 3680 G! Meij. » s-Bosch, . 999 
G. Schermen, , Bussen, , OHIO 9, i „V 1 * Leeuwen, , 845 

HMD, 2100 I 2». het maken van een administratiegebouw 

B I J V O E G S E L 

D E O P M E E K E f i 
van ZATERDAG 29 NOVEMBER 1884. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

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

's-llnge. to U'/j oren, door liet ministerie van waterstaat eu/.. aan 
het gebOUW van het prov. bert.: 

lo. het driejarig OWdOffhotld van de overlaten in den Waaldijk hoven 
Gorichem, met de daartoe behoorende sluizen, duikeis en verdere 
werken. Inl. hij den honfdingenieur iu het lüe district den ingenieur 
in het noordelijk arrondissement van het 10e distriet. heiden te's-llage. 
en hij den opziehter l.a Fontijn, te Goriehem. Ituming f 6970per j a a r : 

2o. de overhi'enging van Ihdlevoetsluis naai Middelharnis. Dirksland 
en Stellendam en terug van passigiers, voertuigen, goederen en vee 
en van de brieven- en pakket|xist, van I Jan. 'H5—31 Der. HH), 

3o. het driejarig onderhoud van de zeewerken op Goedereede, iu 4 
pereeeleu. Inl. hij den hoofdingenieur iu het 10e distiiet te 's Hage, 
den ingenieur iu het zuidelijk arrondissement van het 10e distiiet. te 
llrielle eu den opzichter Dalehimt, te Goedereede. Raming resp.: ƒ 3 1 0 0 . 

ƒ Ul.SfiO, /' L'01/0, f 15,887. 
Amsterdam, te 12 uren, door de 'architecten W. Wilkens en G. 

van Arkel, in het Nieuw Amstenlaiusth kolliehuis: het maken van eene 
dubbele villa op een terrein in het Vondelpark, grenzende aan de 
Anna-Vondclstraat, gemeente Nieuweramstel. Inl. hij genoemde archi
tecten, Prinsengracht 404, aldaar. 

Breda . te 12 uren. door den raai) van administratie der Koninklijke 
Militaire Academie: herbesteding vau perc. 3 en fi der verschillende 
leveranties aan de l\. M. Academie. 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: het verruimen van 
het gedeelte der Singelgracht tusschen de brug voor de Willemspoort 
en de Staatsspoorwegbrug; het verlengen van de Haarlemmer trek
vaart; het verbroeden en verdiepen vau een gedeelte dier vaait. Inl. 
bij den stadsingenieur, 

Amsterdam, te lïi 
kleeding. uitrusting enz., aan zijn bureau: dt magazijn van militaire 

levering van: 
400 i 

ladhuis, kamer no. 106. 
Oren, door den directeur van's Rijks centraal-

; de levering van p, m. 
m. 60,000 Utrechtsehe 

enmans wollen dekens, 
55 tweemaits ijzeren bedkribben, 

voor het nachtleger (dienst '85). 
ii rollingen, te 12-T, uren, door burg. en weth.: 
lo. het onderhouden en vernieuwen der bestratingen binnen de ge

meente Groningen, ged. V6; 
2o. het onderhouden van kachels in gehouwen der gemeente, geil.'85; 
So. het leveren van gesmeed ijzerwerk, ged. '85; 
4o. het verrichten van verftverken, ten dienste van gemeentewerken, 

ged '85, met hijlevering van bouwstoffen, ar be ids loonen, transporten enz. 
s-llage, te l uur. door huig. en weth.: 
lo. het leveren van brandstollen, henoodigd voor de stoomwerktuigen 

te 's-IIage en te Seheveningeii. ged. '85; 
2o. het afgraven der duingronden en het "daardoor maken van de 

JMUdebaan voor de Duinstraat, te Seheveningen. 
Lichtenvoorde, te 2 uren, door burg. en weth.: 
lo. het bouwen vau school en onderwijzerswoning in de buurtschap 

Vragender, geioeente Lichtenvoorde; 
2o. het leveren en leggen van p. m. 2500 M 2 grèskeien en eenige 

klinker-veldkeieiihestnitiug. Inl. bij den architect II. J. L. Ovink, te 
Deutichem. Aanw. te 10'/, uren te Vragender. te 1 uur te Lichten
voorde. 

N r l i o o n l i o v e n , door den gemeentearehitect 
40,000 le soort vlakke Waalstraatklinkei-s, of p 
drielingen, franco wal. 

Olnsdag, 2 Bee. 
Bergen-op-Zoom, te 12 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur, 

in het kottehuis De Draak: het verbeteren van privaten hij kazerne-
gebouwen enz. te Itergen-op-Xoom. Raming /' 3560. Riljetten inzenden 
I Dec, vóór 3 uren, op het bureau van den opzichter van fortilicatien 
aldaar. 

De in , te 12 uren, door den directeur der artillerie-sUipel- en con-
structiemagazijnen: de levering van verschil lende behoeften, ten be
hoeve van den dienst in Nederlandsch-Indie, over '85 suppletoir en '86. 

Alkmaar, te 12 uren. in het kolliehuis van A. G. T. Levendag: het 
bouwen van eene nieuwe Xoordhollandsche boerenwoning met stalling, 
te I.mimen. Inl. bij den architect F. Vester, te Alkmaar. 

A s i t e n , te 2 uren, door liet ministerie van waterstaat enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het vierjarig onderhoud van de Hoofd- en 
Bei Ier vaar ten, iu Drente, aanvangende 1 Jan. *85. Inl. bij den ingenieur 
Jolles, te Assen. Raming / 12,431 per jaar. 

Hoofdplaat, te 2 uren, in de directiekeet van den Hoofdplaatpolder: 
het maken van nieuwe- eu het vernieuwen van bestaande rijshoofden. 

Utreeht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: 

lo. Bestek no. 411, het maken van 2 dubbele wachtorswoningen 
nabij de brug over de Oudc-Maas te Dordrecht alsmede het uitvoeren 
van eenige bijkomende werken. Inl. aan het centraalbureau eu bij 
den sectieingenieur Jhr. W. !Inruilt, te Rotterdam; 

2o. Bestek 412, het maken van een plankier in de haven te Snoek. 
Inl. aan het centraalbureau en bij den sectieingenieur L. J. de Sonnaville, 
te Graningen. 

Rotterdam', iu het Timmerhuis: de levering van 6 ijzeren zandbakken. 
Woensdag, S Bee. 

'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van marine: de levering 
van baai, dekens, matrassen enz. enz., in 4 perceelen. 

A a l s m e e r , te 12 uren, door het gemeentebest: het onderhoud der 
openbare wegen, te zamen ongeveer lang 17.000 M., met hijlevering van 
alle materialen, dagloonen. trans|>ortkosten, enz., henevens het onder
houd tier bruggen iu die wegen gelegen, en de bestaande opslagplaatsen 
van grint enz., alles met voorschreven bijlevering en zulks voor den tijd 
vau 3 achtereenvolgende jaren. Aanw. I en 2 Dec. 

I l o r d r r r l t t , te 11 uren. door den architect II. W. Veth. in het 
koOiehuis KiKiphandel-en-Zeevaart: .het bouwen van eene stalling met 
koetshuis, op een vrij terrein aau de «'ornelis-de- Wittstraat. 

V t r e r l i t , te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het ceiitraalhureau: de levering, ged. '85, van papier, 
enveloppen, bindtouw en verdere bureaubehoeften. 

I l o n d e r d d g , I D e r . 
I , i -onlngr i i . te 12't uren. door burg. en weth.: 
lo. het onderhouden der verschillende gemeentewegen en voetpaden, 

ged. '85; 
2o. het verrichten der ten dienste der gemeentewerken vereischte 

voerwerkeen. ged. '85; 
3o. de levering van hardsteen enz., ged. '85, alles met hijlevering van 

bouw stollen, irheidsloonen. transporten enz. Biljetten inzenden 3 Dec. 
aan het raadhuis. 

V r i j d a g , .1 Her . 
' s R n N r h te lO'/j uren. door hel ministerie van waterstaat enz., 

aau het gebouw van het prov. best.: het maken van 4 wisselplaatsen 
op de /uilwilleiiisvaait (Noordhrab-uit'. Inl. bij den hoofdingenieur in 
het 6e district, den arrondissements-ingenieur Keurenaer en den opzichter 
Weehuizen, allen te 's-Bosch. Raming f 7450. 

Namen, te II uren. door het prov. best: de aanleg van het eerste 
deel "Ier 2e sectie van den weg Malreiix-llaillonville. Uaming IV. 63.000. 

Helder, te 2 uren. aau het raadhuis: 
lo. de levering van steenkolen voor de gemeenteinrichtingen ged.'85; 
2o. de levering van school behoeften; 
3o. de levering van henoodigd heden voor het ouderwijs in de nuttige 

handwerken. 
Z a t e r d a g , <i H e r . 

Zulrihorn, te 10 uren. door burg. en weth.: het bouwen van eene 
onderwijzerswoning, aldaar. Inl. bij den architect Schotanus, te Zuid-
horn. Aanw. 3 Dec., te 0 uren. 

Itordrrrht. te 12 uren, door den eerstaauwezeiid-ingenieur te Breda, 
bij J 0. van der Horst: het verbeteren\an artillerieloodsen te Dordrecht 
Inl. bij <len opzichter van fortilicatien, te Dordrecht. Raming ƒ 6400. 
Hilj. inzenden 5 Dec, vóór 3 uren, op het bureau van den opzichter 
van fortilicatien. te Dordrecht. 

J o u r e , 'savonds 7 uren. ten kantore van den notaris .Monnik: het 
bouwen eener hoerenbehuizing ca. te Haskerdjken. behoorende tot de 
zat he en lauden van Ihr. W. G. de Jonge van Zwijnshergen. in huur 
hij lelie Aramis Jellema. met bijleveiing van materialen, arheidsloonen 
enz. Aanw. 2 Dec. door den architect J. H. Borger, te 12 uren. 

H a a n d i i g , f* H e r . 
' i t - H a g c , te 11' ., uren. door het ministerie van waterstaat enz,, aau 

het gebouw' van net prov. best.: 
lo. het driejarig onderhoud vau de gi(H>te- en andere Ilijkswegen in 

de prov. Zuidholtand, in 8 perceelen. Inl. hij den hoofdingenieur in het 
10e district en tie ingenieurs iu het noordelijk eu het zuidelijk arron
dissement van het 10e district, en hij de betrokken opzichters. Raming 
per jaar: perc. 1, f 8400. perc. 2. / 17.000. perc. 3, / 16.520. perc. 4, 
ƒ 6 4 7 0 . perc. 5, ƒ 10,410. perc. 6.' ƒ 5(00, perc. 7. ƒ 14.50*), perc. 8, 
ƒ 15,450: 

2o. het onderhoud van het Zcderikkauaal met bijheb,«nendo werken 
en het Ruk^stotmigemaal aan den Arkel<rhedam (Zuidholland). ged. '85. 
Inl. hij don hoofdingenieur in het 10e district en tien ingenieur in 
bet iiMirdelijk arrondissement van het 10e district, beiden te's-Hage en 
den opzichter La Fontijn. te Gorichem. Aanw. 1 Dec. Raming /':t5.000. 

Allen a'd. Rijn, te 12 uren, iu het lokaal boven de R.-K. scholen: 
Inl. I a rel li-het bouwen van eene kerk met toren pastorie 

tect E. J. Hargry, te Botterdam. Aanw. 2 Dcc, te 11 uren. 
Amsterdam, te 1'/, uren, door de Hollandsche IJzeren-spoorweg

maatschappij, in het administnitiegelxtuw aan het Droogbak: 
lo. Bestek no. ;[46, het inrichten van perceel no. 21, aau den steiger 

te Rotterdam, tot bestelkantoor en woning. Raming ƒ 4500; 
2o. Bestek no. 347. het veranderen en verbroeden van de brug over 

de trekvaart te 's-Hage, met bijbehoorende werken, in 2 |M'rceelen. 
Raming: perc. 1 ƒ 41,000, perc. 2 /'27,000. Inl. bij den ingenieur van 
den weg, Achterburgwal 171, te Amsterdam. 

's-Hage, te l uur, door burg. en weth.: 
lo. het leveren van Waal- en Rijnstraatsteen; 
2o. het leveeren van bekapte straatkeien, 

alles ten dienste van de gemeente 's-llage. 
Lelden, door den architect W. F. van der Heyden: eenige vakken 

voor den bouw van een hoerenhuis aan den Stationsweg, to Leiden. 
Inl. hij genoemden architect Aanw. 2 Dec., te 11 uren. 

IHnsdag, 9 Mee. 
E n s r h e d è , te 11 uren. door de firma Gerrit van Delden. in het 

Hotel De Graall': het bouwen van 3 woonhuizen op een terrein nabij 
het st.iti'MI te Gronau. Inl. bij den architect G. Beltman A.Gz, te 
Enschedé. Aanw. 8 Dee., te 1 uur. 

<• roningeii, te 12 uren, door het ministerie vau waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best: het driejarig onderhoud van den 
Rijkswatermolen aan dc Binuen-A hij Xieuweschans. Aanw. 2 Dec. 
Raming f 760 per jaar. 

Alkemade, te 12 uien, door burg. en weth.: het onderhouden van 
den grintweg en de voetpaden met de daarbij behoorende kunstwerken 
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cn plantsoen, voor don tijd van 3 jaren, ingaande 1 Jan. '85. Inl. bij 
den opzichter der gemeente, te Roelofarendsveen. Aanw. 4 Dec, te 10 
uien, te beginnen aan liet noordeinde van Oudewctering. 

W o r i i H d n g . l o Mee, 
M - I l i i ^ i - . te 11 uren, door bet ministeiie van waterstaat enz.: 
lo. liet onderhoud van de schutsluizen en bijbehoorende werken te 

Niehteverht, behoorende tot de werken voor den aanleg van een kanaal 
ter verbinding van Amsterdam met de Merwede. Inl. bij den hoofd
ingenieur Wellan, te Utrecht en bij den ingenieur Kluit, te Amsterdam. 
Aanw. 3 Doe. te 12 uren. Raming ƒ 2815; 

2o. het onderhoud van het verruimde gedeelte van den Vaartsohc-
Rijn onder de gemeenten .lutlïias en Vreeswijk (Utrecht), ged. '85( be
hoorende tot de werken voor den aanleg van een kanaal ter verbinding 
van Amsterdam met dc Merwede. Inl. bij den hoofdingenieur Wellan. en 
den ingenieur Kcmper, beiden te Utrecht. Aanw. 8 Dec Raming ƒ 8 8 7 0 . 

3o. het maken van bazaltsteoiiglooiingen tegen het huitenbeloóp van 
den Rijksherm van de polders de Thomas waard en de Oostelijke Opslag, 
rechteroever Nieuwe-.Merwede. tusschen de kilometerraaien 100 en 1<»8 
onder de gemeente Werkendam. Inl. bij den hooldingenieur Van 
Diesen, te 's-llage. bij deu ingenieur De Bruyn, te Dordrecht en bij den 
opzichter Bannier, te Werkendam. Aanw. 3 P c c Raming /' 12.200. 

IInIC4', te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
bouwen eener schutsluis en het maken van hijhehoorende werken nabij 
den Groenendijk, bewesten l'trecht. behoorende tol de werken voorden 
aanleg vim een kanaal ter verbinding van Amsterdam met de .Merwede. 
Inl. bij den hoofdingenieur Wellan en hij den ingenieur Kemper, 
beiden te Utrecht. Aanw. 3 Dec. Raming ƒ 2 ;3,750. 

T w e l l a a , te l i uren. ten raadhuize: het schoonhouden der 7 open
bare scholen in de gemeente Voorst, ged. '85. 

A m s t e r d a m te l uur, door het ministerie van koloniën, in het 
gebouw der Maatschappij Tot Nut van 't Algeineim: de levering van 
verschillende benoodigdheden, in n\ pereeelen. 

V r i j d a g . 1 2 l i e r . 
M i d d e l b u r g , te 10 uien. door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud der ivgistroe-
peihehaal te Bruinisse, behoorende tot de zeewerken in Zeeland, lid. 
bij den hoofdingenieur in het 11e district, te Middelburg en bij den 
ingenieur, te (iocs. Aanw. 4 en 6 Doe. Raming ƒ 286 per jaar. 

A r n h e m , te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw vau het prov. hest.: het bouwen van een steeneu duiker ter 
vervanging van de VVientjesbrug over de Nettelhorstersloot, in den 
Rijks-grooten weg Zutfen- -Lochem—Goor. Inl. bij den hoofdingenieur, 
te Arnhem, hij den ingenieur Van Manen, te Zutfen en bij den opzichter 
Baerents, mede te Zutfen. Aanw, 4 en 8 Dec. Raming f 2770. 

M i d d e l h u i - g . te l l / t uren. door burg. en weth.: liet vernieuwen 
en onderhouden van in de gemeente gelegen straatwerken. 

Z a t e r d a g , 1 3 l i e c . 
U t r e c h t , te 2 men, dooi het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van het 
gekanaliseerde gedeelte van den llollaudsche-IJsid, ged. '85—'87- lui. 
bij den hoofdingenieur hu Celliée Muller, te Haarlem, den ingenieur 
Blecknianu en den opzichter Baars, beiden te Utrecht. Aanw. 6 Dec 
Raming / 13,841 per jaar, 

M a a n d a g , I A l i e r . 
V H a g e , te L1V| uren, door het ministerie van waterst enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van al de 
werken behoorende tot het kanaal door Voorne, in Zuidholland. Inl. bij 
den hoofdiugnieur in het 10e district, te 's-Hage. den ingenieur in het I 
zuidelijk arrondissement van het 10e district, te Brielle en bij deu 
opzichter Lugten, te Hellevoetsluis. Aanw. 8 Dcc Raming ƒ 40.000 
per jaar. 

ÜlnHdaft, I » D I T . 
I . r o t t i n g e n , te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., 

aan het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van 
de Rijks gnxite wegen en van de verspreide Kijksbruggen in Groningen, 
in 3 pereeelen en in massa. Inl. hij den hoofdingenieur en deu inge
nieur, beiden te Groningen; voor perceel 1 bij den opzichter Bauer, te 
Groningen; voor perc. 2 en voor het gedeelte (ironingen—Winneweer 
van perc. 3. hij den opzit liter Raammaker, te Groningen, en voor het 
gedeelte Winneweer—Dclfziil van perc. 3 bij den opzichter Stratingh, 
te Delfzijl. Aanw. 0 Dec Raming: perc. 1 ƒ 10,700, perc. 2 ƒ 10,040, 
perc. 3 ƒ 13,630; massn ƒ 86,8450, 

U t r e c h t , te 2 uren. door de maatschappij tot exploitatie van 
StaatssjMiorwegeii, aan het centraalbureau: Bestek no. 413, het ver-
richten van grondwerken en het maken van gebouwen en verdere I 
inrichtingen, ten behoeve van de halte Poperga. Inl. bij den sectie- | 
ingenieur W. J. Klerk de Reus, te Meppel en aan het centraalbureau. 
Aanw. 8 Dec, te 3',1 uren. 

A s s e n , te 2 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan ' 
het gebouw van het prov. best.: het vierjarig onderhoud van het 
Veeiiliuizerkaiiaal, ter verbinding van de Drentscho met de Friesche 
wateren en daartoe betrekkelijke werken, aanvangende l Jan. '85. Inl. 
bij den ingenieur Jolles, te Assen. Raming ƒ 8372 per jaar. 

I l i m d c r d a f t - , IN h e i . 
H a a r l e m , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best: 
lo. liet driejarig onderhoud der Rijkshavenwerkcn te Medemblik. 

Aanw. 4 Dec. Raming j 4600 per jaar; 
2o. liet driejarig onderhoud der Rijks-zee- en havenwerken op Vlie

land. Inl. hij den hoofdingenieur, te Haarlem en bij den ingenieur 
Hoogenboom, tc Hoorn. Aanw. 11 Dec. Raming ƒ 35,t00 per jaar; 

3o. het driejarig onderhoud van de Oostcr-buitenhaven te Medemblik. 
Aanw. 11 Dec Raming ƒ 2000 por jaar. Inl. bij den hoofdingenieur, 
te Haarlem en bij den ingenieur Hoogen hoorn, te Hoorn; 

4o. het driejarig onderhoud der Rijkshavenwerkcn op Terschelling. 
Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem en bij den ingenieur Hoogen
boom. te Hoorn. Aanw. 11 Dec Raming ƒ 11,500 per jaar; 

5o. het onderhoud van de werken van het Krahhorsgat, behoorende tot 
dc havenwerken in Noordliolland. Inl. bh den hoofdingenieur, te Haarlem 
en bij den ingenieur Hoogenboom, tc Hoorn. Aanw. 11 Dec. Raming 
ƒ 5000; 

6o. het maken en leveren van 100 betonblokken voor de zeebrekers 

van de havenhoofden te IJmuiden. Inl. bij den hoofdingenieur, te 
Haarlem en bij den ingenieur Blom. te Amsterdam. Aanw. 11 Dec 
Raming ƒ 15.150. 

Y r i l d i i f t , I » l i e . 
's-Basch, te L0-L uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud der Rijks-
groote wegen in Noordhrahant, iu 10 pereeelen. Inl. bij den hoofd
ingenieur in bet 6e district, te's-Bosch, bij de ariiaidissementsingenieurs 
Keurenaer. te 's-Bosch en De Jong van Beek en Donk, te Breda; voor 
perc 1 hij den opzichter Weehuizen, te 's-Bosch, perc 2 bij den op
zichter Vroeg, te Crevecoeur, perc 3 bij den opzichter Pommée, te 
Aarlerikstel, perc 4 en 5 hij den opzichter Brouwer, te Vucht, perc. 6 
en 7 hij den opzichter Heiikelman. te Breda, perc. 8 en 0 bij den op
zichter Hermans, te Breda, perc. 10 hij den opzichter Fisehor, te 
Moerdijk. Aanw. 12 Dec. Raming per 'jaar: perc. 1 /'7000. perc 2 
ƒ 8080, perc. 3/9000, perc 4 /' 5800, perc. 5 ƒ 6 6 0 0 , perc 6 ƒ 2760, 
perc 7 / 8870. perc 8 f 3240, perc 9 ƒ 8560, perc. 10 /' 0540. 

Z w u l l e te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw vau hot prov. hest: 

lo. het vierjarig onderhoud van de Waiiucncrvcciralie en Giethoorn-
sche wegen, en van den weg van Zwolle naar de Friesche grens behoo
rende tot de groote wegen en verspreide landsbruggen in Overijsel. 
Inl. bij den ingenieur Labrijn, te Zwolle eu den opzichter Dijk, te Meppel. 
Aanw. van pore. A 12 Dec, van |iorc. B 11 Dec. Rauiing per Jaar. 
perc A j 0000. perc. B ƒ 11,325, massa / 21,225; 

2o. het driqarig onderhoud van de Rijkshavenwerken te Blokzijl. 
Inl. bij deu ingenieur Labrijn, te Zwolle en bij deu opzichter SmitGz., 
te BlokzijL Aanw. 12 Dec. Raming ƒ 2660 per jaar. 

L e e u w a r d e n , te 2'/, uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best: het verbeteren en verzwaren van 
den Statendijk in de gemeente Weststellingwerf, behoorende tot de 
zeewerken iu Friesland. Inl. bij den hoofdingenieur, te Groningen, bij 
den ingenieur, te Leeuwarden en bij den opzichter Postma, te Heeren
veen. Aanw. 12 Dcc. Raming ƒ 9000. 

Z a t e r d a g , 2 0 l i e r . 
n i n t m u i j k . te 12 uren, door de Geldersch-Overijselsche Lokaal-

spoorwegiuaatscliappij, in de Sociëteit: Bestek no. S7, het maken van 
de grond- en kunstwerken, het leggen van spoorbaan en wissels en het 
verrichten van eenige andere werken, voor den lokaalspoorweg Deuti-
choiii—Ruurloo. lang ruim 18 K.M. Inl. on het bureau, aldaar, waar 
de bilj. uiterlijk te 11 uren moeten bezorgd zijn. 

U t r e c h t , te 2 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het onderhoud van de Keulsche Vaart in 
de prov. Utrecht, ged. '85. Inl. bij den hoofdingenieur in het 8e en 9e 
district, te Haarlem, den ingenieur Bleekiiiaim, te Utrecht en den op. 
lichter Van der Harst, te Vreeswijk. Aanw. 13 Dec Raming ƒ 2970. 

I M l t M d a g , 2 3 l i e r . 
(•ranlngcti. te 12 uren, door het ministerie van waterst enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud ('85—*87) van 
de heide Staten/ijlen en hijhehoorende werken, behoorende tot de zee
werken in Groningen. Inl. bij den hoofdingenieur, den ingenieur en 
den opzichter Bauer, allen te Groningen. Aanw. 16 Dec. Raming 
ƒ 1710 per jaar. 

W o e n s d a g , 2 4 D e c . 
' a - l l a g e , te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., ten 

dienste der Staatsspoorwegen: 
lo. het maken en stollen van eene tweede metalen bovenbouw voor 

de brug over de Maas, te Venloo. Inl. bij den eei^taanwezend-ingenieur, 
te Arnhem en den sectie-ingenieur, te Nijmegen. Aanw. 16 en 17 Dec, 
te 12 uren. Raming /' 317,000; 

2o. ile levering van bureaubehoeften voor de onderscheiden bureau's 
der Staatsspoorwegen, ged. '85. 

W o e n s d a g . 3 1 l>CC. 
' H - l i a g e , te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., ten 

dienste der Staatsspoorwegen: 
lo. het maken en stellen van den ijzeren bovenbouw van eene brug 

voor spoorweg- en gewoon verkeer over de Donge, te Geertruidenberg. 
Inl. bü den eerstaanwezend-ingenieur bij de Staatsspoorwegen, te 
's-Bosch. Aanw. 23 en 24 Dec, te 11 uren. Raming ƒ 156,000; 

2o. het maken der fundeeringswerken voor de ijzeren overkapping op 
het centraal peisonenstation, te Amsterdam. Inl. bij den eerstaan
wezend-ingenieur bij de Staatss|K>orwegen, te Amsterdam. Aanw. 23 
en 24 Dec. Raming ƒ 128,000. 

3o. het maken, leveren en stellen van 4 draaischijven van 13.5 M. 
middellijn. Inl. op het bureau der spoorwegen, te 's-Hage. Raming 
ƒ 19,000. 

W o e n s d a g . 7 J a n . 
' s - H a g e , te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., ten 

dienste der Staatsspoorwegen: het maken en stellen van afrasteringen, 
overwegafsluitingen, afstaudspalen en andere teekens, met eenige bij
komende werken, voor het gedeelte Amersfoort—Kesteren van den 
spoorweg Amei-sfoort—Nijmegen. Inl. bij deu eerstaanwezend-ingenieur 
bij de Staatsspoorwegen, te Arnhem. Aanw. 29 en 30 Dec, te 11 uren, 
aanvangende te Reenen. Raming ƒ 62,500. 

W a e n i i d a f f , 2 1 J a n . tHHX. 
' • - H a g e , te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., ten 

dienste der Staatsspoorwegen: de inrichting en bediening van een 
stoombootdienst tusschen Kokhuizen en Staveren, in verband met de 
diensten op de Staatsspoorwegen van Zaandam naar Kokhuizen en van 
Staveren naar Leeuwarden. Inl. bij den directeur voor de spoorwegen, 
te 's-Hage. 

O p l a t e r t e b e p a l e n d a t u m . 
K o u d i i m , door den architect Van der Meuten: het bouwen van eene 

boerenstelphuizing, op een terrein in de Wiel onder Minis cn Bak
huizen, voor J. van der Veer Jz., te Koudum. 

A F L O O P 
V A N 

AANBESTEDINGEN. 
' . -Bo.ch, 17 Nov.: lo. het maken van tuin

muren, veranda's, muzieknis, ijzeren hek enz., 
voor de liedertafel «Oefening en Uitspanning"; 
gegund aan L. Hurkons, tc's-Hosch, voor ƒ 7 -100. 

2o. het leveren van 1400 Weener stoelc 
gegund aan L. L. van Getren van der Weegen, 
te VBosch, voor / 4102. 

3o. inahouieti'n tafels; gegund aan T. van der 
Ven, te 's-Bosch, voor /' 240.28. 

4o. tuintafels; gegund aan G. van Elderen, 
te 's-Bosch, voor ƒ 201.08. 

5o. tain ban ken; gegund aan ,1. Doijer, teEinst 
bij Vaasson, voor /' 08. 

Lelden, 17 Nov.: het bouwen van een villa 
in de Plantage, ouder beheer vau den architect 

ingekomen 11 hilj.. als: 
te heiden. 
» idem 
I Haarlem. 
» Leiden, 

idem 
idem 
idein 
idem 
idem 

Delft, 
's-Hage, 

/' .'11.410 
.•10.500 
20647 
20,400 
29.390 
28.080 
28,781 

Heek & Co., te Delft, 

W. F. v. d. Heijd. 
W. A. v. Lith, 
L. Maas, 
T. L. v. Velzen, 
P. C. de Vrind, 
ï . Los, 
Hoiitliuijzen \- Filipjio, 
G. Splinter, 
W. P. .1. Verhaar, 
P. Gestuian, » idem » 28,000 
G. .1. v. Heek & Co., » Delft, » 26,735 
P.J Lankcrnian & Co., » 's-llage, » 21,420 

Gegund aan G. J. 
voor ƒ 26,785. 

N i j m e g e n , 21 Nov.: het begrinten van wegen 
en trottoirs, welke op het terrein tusschen de 
Graafschcstraat en den Stationsweg, volgens 
Bestek no. 83, worden aangelegd; ingekomen 4 
bilj., als: 
G. .1. Groot, te St.-Anna h/Nijni.. f 1685 
H. Holland, . Nijmegen. « 1576 1 
G. J. Kokken, » Hatert b/Nijm., » 1560 
W. v. Hasselt, » Nijmegen, » 1394 
gegund. 

Groningen, 21 Nov.: het gedurende '85 on
derhouden van de zee waterkeering tusschen dc 
Hunsingoosluis, tc Zoutkampen den Nittei-shoek, 
in Friesland, met bijkomende werken; ingek. 12 
bilj., als: 
J. Goudberg, te Delfzijl. / 12.023 
J. Kerkstra, » Ruigozandstorpolder, » 19,880 
G. C. M. Rotting

huis, » Delfzijl, » 12,000 
ï . Bos, » Bedum, I 12,670 
S. H. Kremer, » idem » 12,571 
J. N'. Kruizinga, I Groningen, • 12,560 

Zoutkamp, » 12.400 
Bedum, » 12.486 
Garnwerd, » 12,420 
Onderdendam, » 12,:):10 
Balloo, » 12,320 

J. C. Carmiggclt, 
L. Knklaar, 
li. A. Schoonman, 
li. Steltenberg, 
G. Gcrbrands, 
.1. Steinvoort, 
J. de Witt, pens. 2 ingek. 4 
II. W. D o o m s , 
A. & .1. v. d. Burg, 
G. Ilu.ml,. 
G. Slik 

te Brummen. 
. Dieren, 
» idem 
» idem 
» Laagsoeren, 
» Dieren, 
» idem 

bilj., als: 
te Zutfen, 
» Dieren, 
D idem 

idem 

/ 5740 
» 4879 
« 4K30 
I 4819 
» 4256 
» 4230 
» 4031 

f 2349 
» 2342 
» 2075 
» 1918 

Aan de minste inschr. gegund. 
Dordrecht, 22 Nov.: het'vergrooten van hel 

vereenigingsgehouw Musis Sacrum, onder beheer 
van den 'bouwkundige II. K. v. d. Kaa; ingek. 
0 hilj.. als: 

J. v. d. Vlugt, ƒ B440 
H. v d. Kloet Mz., » 4787 
L. Kooijman, » 4787 
P. v. In-iel, » 4043 
.). v. Welsenis, » 4520 
II. Degen. Ir, » 4287 
gegund. 

A m M e r d a i n , 23 Nov.: het bouwen van twee 
woonhuizen iu de Marnixstraat, te Amsterdam, 
voor rekening van P. Latigeveld Jr. en Th. A. 
van Zeggelen, onder beheer van de architecten 
P. F. van Rossem en W. J. Vuyk; ingek en 

L'S.VIO I?' : ' ! s : 

.1. \onhpi 

H. de Wind, 
J. Veldkamp, 
R. Pathuis, 
G. Huisman, 
K. Danhof, 
A. \Voldringh& 

J. v. d. Berg, 
'M-HUM-II . 21 

Zoutkamp, 
Nov.: het driejari' 

11.750 
onderhoud 

W. 11. Struij 
P. .1. v. Workum. • 
Timmer & Fm-stner, » 
K. R. Kuipers, » 
W. L. Leibbrandt, » 
W. Grcve, » 
II. Midler, s 
L. C. Appels en A. 

Theuuiasen v. 
Manen, » 

.1. F. Prenzler, » 
A. v. Zeist, » 
J. G. de Haas Jr., » 
P. Kampman en J. 

v. Harderwijk, » 
Gebr. v. Berkum, » 
P o ë t e n eu Roelofsen,» 
.!. Stam, » 
P. S Rijnierse, • 
B. Krijnen, » 
! l . J. en G. Il.ian-

driksman, s 
Knipper en Vree, » 
D. Verbeek & Zn., » 
A. Aalders, • 
P. de Haan, » 
J. P. Rieken en 

J Becker Jr., » 
H. W. A. Paans, » 
Cruijll' en Schouten, » 
II. lïietsnijder & Zn., » 
G. Boon, » 
Kommer en Visser, » 
F. Rijke, » 
I). Zuiderhock, * 

te Amsterdam, 
n idem 
n idem 
0 idein 
» Nieuweramstel, 
» Amsterdam, 
1 Buiksloot, 
» Amsterdam, 

idein 
idem 
idem 
idem 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

ƒ 32.9no 
i> 32.700 
» 32,500 
I 32.000 
» 30,974 
» 30,919 
» 30.H25 
n 30,580 

30.215 
29 9011 
29.875 
29,874 

29.380 
89,243 
29,200 
29,023 
29,000 
28,840 

28.575 
28,510 
28.377 
28.340 
28.240 

J. Koordernan, 
v. d. Velde, 
J. Boezewinkel, 
Langenberg AWz. 
.1. Grootei-s, 
.1. Mulderij, 

G Carmiggclt, 
Altena, 
Pasman, 
Meijer, 
Stukadoren, ingekomen 5 bilj. 

A. Knzeriuk, te Zutfen, 
F. .1. Beek, » idem 
F. W. ten Molscher, » idem 
J. Bief, » idem 
II. J. Uil be I-s, i) idem 

Smeden, ingek. 7 bilj., als: 
.1. M. Wullink, te Zutfen 
W. Meijerink, 
.1. Volkers, » 
A. liurhauk. 
G. .1. Meenhorst, 
.1. W. ten Braak 
.1. W. Wullink, 

te Zutfen. 
I idem 
» Brummen, 
• Zutfen, 
I idein 
n Vierakker, 
» Bi iiiuineii, 
I idem 
i Zutfen, 
h Warnsveld. 

als: 

idem 
idem 
idein 

Hoven. 
Zutfen, 

idem 

II. 11. 
Lood en zink, ingekomen 5 bilj.. als: 

A. v. 
«le V 

Hulst, 
Kldik, 

Tappers, 
llaijtiuk 

Zutfen. 
idem 
idem 
idem 
idem 

Glas- en verfwerk. ingek. 10 bilj., als: 
.1. v. Dieren, 

II. Barenk, 
Verbeek en Visser, 
II. ter Hogt, 
G. !\el holt, 
.1. Douwes, 
II. R. Kvers, 
II. v. Bosheide, 
J. R. Meister. 
Wed. G. 11. Voskami 

Behangen, ingek 
II. Kerkiueijer, 
II. Paalman, 
F. J. Wensink, 
II. llujshof, 

Zutfen, 
» idem 
•> idem 
i idern 
» idem 
• idem 
» Hoven, 
n Zutfen. 
II idem 
» idem 

hilj.. als: 
te Zutfen, 
» idem 
l idem 

ide 
Metselen en timmeren, ingek. 5 bilj, 

F. R. .1. Wiginan, 
Gebr. Landeweert 
II. Meijer, 
II. W. Douwes, 
J. Schut. 

Massa, ingek. 2 
Gebr. Landeweert, 
C. ter Haar, 

l l t r r r l i t , 25 Nov.: 

hilj. 

- Bruimnen, 
idem 

Warnsveld, 
Zutfen, 
Brummen, 

als: 
B Zutfen, 
> Winterswijk, 
het maken van eene 

ƒ 308» 
» 3010 
» 2096 
> 2084 
» 2003 
• 2942 
» 2899 
» 2884 
. 2762 
,, 2590 

ƒ 142 
. 138 
. 137 
• 135 
• 133 

ƒ 4 1 6 
» 415 
» 396 
» 394 
,: 382 
I 380 
» 375 

ƒ 371 
371 
367 
362 
360 

' 470 
424 

• 4U0 
» 400 
» 398 
» 398 
,. 388 
» 375 
» 300 
» 340 

f 6B 
'» 55 
> 54 
» 62 

als: 
ƒ 7730 
» 7615 
» 719» 
» 7028 
I 6996 

ƒ 8609 
» 8400 

wachteiswoning op den spoorweg tusschen 
Hruuimen en Zutfen; ingek. 5 hilj., als: 

«11 

der Rijkshavenwerken te Willemstad met dc j F. '-"'j 1 ' ' 1 1 . 
zelfreglstreerende peilschaal, aldaar, en die te »• '''' 
Steenbergschcsas; minste inschr. was J. Hack, ! J - v - 'jerne, 
te Oudgastel, voor ƒ 3580 per jaar. » > , ' h " 1 " -

2o. het driejarig onderhoud van de Rijkshaven-
en rivierwerken te Moerdijk; minste inschr. was 
J. van llouwelingen, te Sliedrecht, voor ƒ 4658 
per jaar. 

Leeuwarden, 21 Nov.: het éénjarig onder
houd van de havenwerken te Makkum, Staveren, 
Lemmer en Takozijl, iu 3 pereeelen.-

perc. 1 (havenwerken te Makkum); minste 
inschr. was A. A. de Lange, tc Lemmer, voor 
ƒ 1 « 0 ; 

perc. 2 (idem te Staveren): minste inschr. 
was A. S. Cu|ieriis, te Staveren, voor / 1087; 

perc. 3 (idem te Lemmer en Takozijl); minste 
inschr. was A. S. de Jong, te Lemmer, voor 
ƒ 1689. 

A r n h e m , 22 Nov.: liet leveren van genie-

idem » 28,222 A. Bogen), " te Delfzijl, 
idem » 28,000 A. .1. Pasman, » Zutfen, 
idem •> 27,887 G. Boerstoel, » llruuuucn, 
idem » 27,775 ! 11. A. Hllbeis, > On loo, 
idem » 27,240 A, Klanderman. » Drummen, 
idem » 27.117] Gebr. Landeweert, » Zutfen, 
idem » 27.100 
idem «> 26,870 
idem • » 26,840 
idem I 26.439 
idem I 26,420 
idem » 25,250 

het vervoeren en lossen 
van zand voor de bestratingswerken en andere 
werken der gemeente, van 1 Jan. '85 tot ultimo I 
Dcc.'87.(llestek no. 41 van 1884;; ingek. 11 hilj.. als: .1. II. Dijkhuis, Oudeschans, 

per M' II. Timmer, lleerla en W. Timmer, 
.1. llouwelingen Amsterdam, ƒ 0.81 I Finsterwolde, 
C. J. Maks Jz. cn J. J. Boek holst, idem » 0.78 | II. Veiunga, Niouwoschans, 

Amsterdam, 24Nov. 

A. Klauileriiian. 
Gebr. Landeweert, 
Firma G. .1. Carmij 

& Zn., 
II. W. Douwes. 
J. Schut 
S. Dekker, 

Groningen, 25 Nov 

» Drummen. 
I Zutfen, 
o Driimuien, 
H Daeshiirg, 

het driejarig ondi 

ƒ 4247 
,i 3586 
» 3427 
» 3400 
» 3345 
» 309» 

» 2»85 
» 2975 
» 2890 
,, 2862 
rlioud 

van het jaagpad langs de A, tusschen Statcnzijl 
en Nieuweschans; ingekomen 5 hilj., als: 

per jaar 
/' 2673 

W. Goedkoop l)z., idem » 0.77 
Ph. Verbruggen, Waddinksveen, » 0.7449 
A. Kramen, Amsterdam, » 0.74 
P. Westinaas. idem » 0.733/, 
C. Bos Az.. idem » 0.73 
G. D. v. Doorn, idem » 0.084 
H. Dinkier, Buiksloot, » 0 068 
G. Schoonk, Amsterdam, » 0.667 
E. v. Brummelen, Nieuweramstel, » 0.64 

• 2600 
• 2598 
I 2584 

2498 

Zullen. 24 Nov.: het bouwen van zes wonin 
goederen in de forten bij Weeter voort cn bij ' gen onder één dak op een 
Pannerden; ingek. 6 bilj., als: 
D. W. Magendans, te Arnhem, 
A. Jas, » idem 
J. P. Welsing, » idem 
G. H. v. d. Heijden,» idem 
J. v. Toll, » idem 

terrein buiten de 

ƒ 3165 
>, 3090 
» 2990.9» 
I 296» 
l 2960 

C. F. W.'Uitewaal, » Wijk-b;l)uurst., I 2934.60 
Raming » 3380 

Laagsoeren, 22 Nov.: het bouwen van eene 
porche met eetzaal en verdere restauratiën, zoo 
buiten als binnen, aan het badhuis te Laag
soeren, onder beheer van den architect Brink 
Evers, te ICIlekum; ingekomen op perceel 1 
7 bilj., als: 

voormalige Spittaalspoort, onder beheer 
architect J. 0. Meilink: 

Metselwerk , ingek. 5 hilj, als: 
.1. W Heiivelink, te Vierakker, 
W. Kerkiueijer, » Zutfen, 
II. Rood, » Goixd, 
G J. Carmiggclt, « Brummen, 
Een briefje van onwaarde, 

Timmeren, ingekomen 15 bilj., als: 
F. I!. ,1. Wiginan, te Drummen, 
II. .1. Ik'ssem, » Zutfen, 
G. .1. Kerkmeijcr, » idem 
Gebr. Landeweert, » idem 
L. Nijland, » idem 

vau den 

/ 4800 
» 473» 
I 4525 
» 4450 
> 4200 

ƒ 3726 
» 3500 
I 3448 
» 3200 
• 3130 

F. v. Balen, idem 
R. Havinga, Winschoten, 

' . - H a g e , 26 Nov.: het maken van werken tot 
verdediging van den linkeroever der Dorische 
Kil. onder de gemeente Dubbeldam; ingek. 10 
bilj., als: 
A Boer Wz„ 
A. Prins T.llz.. 
Pli. Verbruggen, 
W. Volker, 
II. Volker, 
C. v. d. Plas, 
T. de Groot, 
G. Goedhart, 
G. ile Hoog, 
C. Roskam Jz., 

Hompen. 20 Nov.: het herstellen van een 
gedeelte djjk (Drontenhjk le gedeelte), tusschen 
de iiijkpalen 39 en 40, met hijii-veiing der m a 
terialen; ingekomen 4 bilj.. als: 

W. v. d. Beid, ƒ 508 
R. Pap, 
.1. Wienholt, 
G. J. Lucassen, 
second. 

te Sliedrecht, ƒ 7760 
v idem » 7082 
ii Waddinksveen, B 7547 
o Sliedrecht a 7410 
> Dordrecht, i 7200 
0 Hardinksveld, i 7100 

V 
Giescndam, • 6872 

a Dordrecht, • 6745 
n Goriehem, jt 6r.66 

• Sliedrecht • •6447 

584 
442 
434 

file:///onhpi
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Velp, 26 Nov.: liet bauwen eener naai-eii-
broischool, onder beheer van den bouwkundige 
F. Kortlang I.Ez.; ingok. 8 bilj., als: 
A. Abbenhuin, te Velp, / 5307 
11. Vleemlng, • idem » 5858 
A. .las, • Arnhem, » M00 
E. J. N. Steentjes, i Vein, » 5084 
1'. Hiemcr. • Arnhem, » 4088 
W. A. Diiijm. I Velp, I 4888 
E. II. v. Heaven, • idem • 4865 
IJ. Wassinlc, » idem • 4450 

11 mi 111-• II . 20 Nov.: lo. bet maken en in 
hangen van 2 stel ijzeren huitenvlooddeiiren voor 
de kleine schutsluis en ile uitwateringshus der 
Noordzeesluizen te l.lmuiilen. benevens het nit-
rieuieii, vervoeren, herstellen en opbergen van 
de te vervangen (leuren: minste itisehr. was W. 
II. Jacobs, te Haarlem, voor ƒ 27,846. 

2o. het driejarig onderhoud der Rijks-zee- en 
havenwerken op Marken; minste inschr, was (', 
Blaukevoort, te Monnikendam, voor f 7987. 

N - l l a g e , 27 Nov.: het bouwen van 6 woon
huizen aan de Kouingin-Kuimakade, voor de 
Coöperatieve Vereeniging tot het houwen van 
eigen woningen, onder beheer van den architect 
Nic. Molenaar: ingek. 20 bilj., als 
H. Stieltjes & Co., 
W. V. P. v. d. Grijp, 
A. Stichter, 
J. Giebels en J . V. 

Servellen, 
F. li. Kubnel en J . C. 

Mook, 
.1. II. de Vos, 
S. Timmer, 
P. v. Rossen), 
C. Meijers. 
Hi L v. Spanje, 
\V. Franken, 
F. .1. Lankerinan, 
A. C. Paardekooper, 
11. Hombout, 
.1. L Weides Jr.. 
,1. Rosmolen. 
P. v Vliet Cz., 
M. Houtman, 
J . v. d. Ham, 
F. L. v. Volsen. 

Gegund aan ,1. v. d. Ham. 
H-KONIII. 27 Nov.: het maken van een ge

bouw tot verpleging op het terrein van het 
Groot Ziekeiigusthuis: ingek. 10 bilj., al: 

te s-llage, j 55,555.55 
y, idem » 28 900 
* idem » 27,240 

Haarlem, » 28,000 

•s-llagc, » 24,975 
| Utrecht, » 24,970 

's-llagc. » 84,»67 
» idem » -'4,745 
| idem » 24.018 

idem » 24.000 
| idem o 23.190 

idem I 23.184 
» idem » 23.004 
» ideal » 23.100 

idem » 82,990 
idem » 2-'.'. S4 

t idem » 22.777.77 
» idem » 22.228 

idem ii 21,849 
• Haarlem, » 19,507 

F. A. v. Kaveiistein, 
A. W. v. il. Bruggen, 
A. J. H. Hermeen, 
J Scliellckens .lz., 
H. v. Heivoort, 
A. Hanssi'ii, 
J . v. Rosmalen 
.1. ('. Sohollckons, 
0. de Ruyter, 
L. Frankeibrt 

-llnscli, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

/• 3244 
» 3200 
. 3087 
, 2998 
. 2945 
,, 2891 
• 2801 
.1 2707 
• 2740 
. 2092 

« r u i l i n g e n , 27 Nov.: lo. liet maken en 
leveren van selioolmoulielen enz. voor do in-
uanbnuw-zijllde meisjesschool aan liet gedempte 
Zuidcrdif|i: minste inschr. was T Holllmis Sr.. 
tc Groningen, voor ƒ 003. 

2o. liet maken eu leveren van gordijnen voor 
die school; minste inschr. was 11 J. Hrokken, 
te Groningen, voor ƒ 895. 

M i d d e l b u r g , 28 Nov.: lo. het driejarig onder
houd van het Nedeiiandseh gedeelte van het 
kanaal van Neuzen: ingek. 13 hilj., als: 
C. Dos. Dordrecht, j 49,700 
Th. Volker, idem » 47,500 
C. F. .1. Fraeijenhove, Neuzen, » 43,700 
J . Verkniji Ijiiakkclaar, Vlissingen, » 42.700 
M. I.. v. 'Wijngaarden, Sliedrecht, » 42,400 
C. Holier Cz„ llniinisse, » 41.789 
A. Tholens, Neuzen. » 41.700 
C. D. Holier, Scherponisse, » 41.009 
M. I). de Putter en.I. Tollenaar, Neuzen. » 41,300 
A. v. d. Heek, Zaamslag, » 41.300 
M. C. de .long. Sliedrecht, » 39,870 
H. llage. Middelburg, » 38,900 
C. v. d. Hooft, Neuzen. » 30,380 

2o. het driejarig onderhoud der registreerende 
peilschalen te 'Borsele en te Oosthcveland en der 
iiijkspeilscllaal te llnedekenskerke. hehoorende 
tot (le zeewerken in de prov. Zeeland; ingek. 
3 hilj.. als: 
A. ,l..de Muijnck, Borsele, / 450 
A. Smit, (locs, ii 389 
A. J. A. Hoogvliet, Baarland, » 287 

Assen, liet verbeteren dor Rijks-lagere school 
te Frederiksoord is gegund aan deu minsten 
inschr. O. .1. Aberson, te Steenwijk. 

ü I J V O E G S E L 

D E O P M E R K E R 
van ZATERDAG (> DECEMBER 1884. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
H a a i l d a g , S l i e r . 

M - l l a g e , te ll*/- uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan | 
het gebouw van net prov, best.: 

lo. het driejarig onderhoud van de groote- en andere Rijkswegen in I 
de prov. Ziiidholland, in 8 perceelen. Inl. bij den hoofdingenieur in het | 
10e district en de ingenieurs in het noordelijk en het zuidelijk arrnn- i 
dissernent van het 10e district, en hij de betrokken opzichters, Raming 
per jaar: perc. 1, ƒ 8400, perc. 2, f 17.000, perc. 8, /' 16.520. perc. 4, 
f 6470, perc. 5, / 10,410. perc. fi,' / 5700, perc. 7. f 14.500, perc. 8, 
/ 15,450; 

2o. het onderhoud van het Zederikkanaal met bijbehoorende werken 
en het Rijksstooingemaal aan den Arkelschedarn (Zuidbolland), ged. '85. i 
Inl. hij den hoofdingenieur in het 10e distriet eu den ingenieur in 
het noordelijk arrondissement van het 10e district, beiden te 's-Hago en i 
den opzichter La Fontijn, te Gorichern, Raming /'35,000. 

A m n t e r d a m , te 12 uren, door buig. en weth.: het leveren van 
zand voor het ophoogen van wegen om het Rijksmuseum, aan do Stad
houderskade. Inl. bij den stadsingenieur, raadhuis, kamer no. 109. 

A l I V I I a/d. Rijn, te 12 uren, in het lokaal boven de R.-K. scholen: 
het houwen van eene kerk met toren, pastorie enz. lui. bij den archi
tect E. I. Margry, te Rotterdam. 

« .ro l l ingen , te \W\X uren, door burg, en weth.: 
lo. de levering van steen, kalk. cement enz., ged. '85; 
2o. de levering van rongen, spijkers enz., ged. '85; 
Ho. het verrichten van eenige verfwerken aan het raadhuis, ged.'85; 
4o. het onderhouden van kachels in het raadhuis ged. '85, met bijle

vering van bouwstoffen enz. 
A m s t e r d a m , te l ' / 2 uren. door de Hollandsche IJzeren-spoorweg

maatschappij, in het administratiegebouw aan het Droogbak: 
lo. Bestek no. .'146. het inrichten van perceel no. 21. aan den steiger 

te Rotterdam, tot bestel kantoor en woning. Raming ƒ 4500; 
2o. Bestek no. .'147, het veranderen en verbroeden van de brug over 

de trekvaart te 's-Hage. met bijbehoorende werken, in 2 j>erceelen. 
Raining: perc. 1 ƒ41,000, perc. 2 /" 27,000. Inl. bij den ingenieur van 
den weg, Achterburgwal 171, te Amsterdam. 

--llage. te 1 uur, door burg. en weth.: 
lo. bet leveren van Waal- en Rijnstraatsteen; 
2o. het tevoren van bekapte straatkeien; 
So. het leveren, leggen en heileggen van hmlsteenor: trottoirbanden, 

alles ten dienste van de gemeente 's-llage. 
L e l d e n , door den architect W. F. van der Hevden: eenige vakken 

voor den houw van een heerenhuis aan den Stationsweg, te Leiden, 
lui. bij genoemden architect. 

I i i i i sd i ig . «ft l i e r . 
E n t t r h r d é , te 11 uren. door de firma Gerrit van Delden, in het 

Hotel De Graatf: het bouwen van 3 woonhuizen op een terrein nabij 
het station te Gronau. Inl. bij den architect G. Dcltman A.Gz., te 
Enschedé. Aanw. 8 Dec, te 1 uur. 

«•'roiiingen, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van den 
Rijkswatermolen aan de Uiinien-A bij Nieuweschans. Raming ƒ 760 
per jaar. 

A J k c m a d e , te 12 uren, door burg. en weth.: het onderhouden van 
den grintweg en de voetpaden met de daarbijhehnorende kunstwerken 
en plantsoen, voor den tijd van .'1 jaren, ingaande 1 Jan. '85, Inl. bij 
den opzichter der gemeente, te Roelofarendsveen. 

A r n e m u i d e n , te .'1 uren, dooi- burg. en weth.: het dempen der oude 
vest dier gemeente. 

H a i i N u e e r d , te 4 uren, door den architect A. de Clercq, te Krui
ningen: het bouwen van een nieuw woonhuis met broodbakkerij, te 
Hansweerd. Inl. bij genoemden architect. Aanw. 1 uur voor de 
besteding. 

W o e n s d a g , flO l lec . 
'rol lage, te 11 uren, door het ministciie vau waterstaat enz.: 
lo. bet onderhoud van de schutsluizen en hijhchoorcnifo werken te 

Nichteveiht. behoorende tot de werken voor den aanleg van een kanaal 
ter verbinding van Amsterdam met de Morwede. Inl. bij den hoofd
ingenieur Welkin, le Utrecht en bij tien ingenieur Kluit, te*Amsterdam. 
Raming ƒ 2815 ; 

2o. het onderhoud van het verruimde gedeelte van den Vaart sehe-
iïijn onder de gemeenten Jutfaas en Vreeswijk (IHrecht), ged. '85, be
hoorende tot de werken voor den aanleg van een kanaal ter verbinding 
van Amsterdam met de Merwetle. Inl. bij den hoofdingenieur Wellan, en 
den ingenieur Keinper, beiden tc l'treeht. Raming ƒ2370; 

3o. het maken van bazaltsteenglooiingen tegen het buitenbeloop van 
den Rijksberm van de polders de Tluuiiaswaant en de Oostelijke Opslag, 
rechteroever Nieuwe-Merweile, tusschen de kilometerraaien 106 en 108 
onder de gemeente Werkendam, Inl. hij den hoofdingenieur Van 
Diesen, te 's-llage, bij den ingenieur De Briivn, te Dordrecht en bij den 
opzit liter Düumcr, te Werkendam. Kaming /' 12.200. 

' • • l l age . te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
bouwen eener schutsluis eu het maken van bijbehoorende werken nabij 
den Groenendijk, bewesten l'treeht. behoorende tot de werken voor den 
aanleg van een kanaal ter verbinding van Amsterdam met de Merwetle, 
Int. bij deu hoofdingenieur Wellan en bij den ingenieur Keinper, 
beiden te l.trerht. Raming ƒ 2')3,750. 

T w e l l o o . te li uren, ten raadhuize: het schoonhouden der 7 open
bare scholen iu de gemeente Voorst, ged. '85. 

A m s t e r d a m , te 1 uur. door het ministerie vau koloniën, in het 
gebouw der Maatschappij Tot Nut van *t Algemeen: de levering van 
verschillende benoodigdheden, in 26 perceelen. 

(•onilii, te 1 uur, dooi burg. en weth.: 
lo. de levering van verschillende benoodigdheden. ged. '85. in 17 

perceelen; 
2o, het maken van een bazaltinuur, 9000 M. schoei ing, rioleerings-

werken, den bovenbouw eener ijzeren ophaalbrug, een vaste houten 
brug. en de noodige bestrating, ged '85, in 6 perceelen. 

V r i j d a g , 1 2 H e r . 
M i d d e l b u r g , te 10 uren. door het ministerie van watei-st. enz., aan 

het gebouw van het prov. best,: bet driejarig onderhoud der registree-
peilschaal te Bruinisse, behoorende tot de zeewerken in Zeeland. Inl. 
oij den hoofdingenieur in het lie distriet, te Middelburg en bij den 
ingenieur, te Goes. Raming f 286 per jaar. 

Z e g v e l d , te 11 uren, door het best. van het waterschap Zegveld, in 
het gemeentehuis: het amoveeren der bestaande- en het houwen van 
eene nieuwe steenen schutsluis langs de Grecht, in genoemd water
schap. Inl. bij deu architect N. A. Swanenburg, te Woerden. 

A r n h e m , te 12 uren. dooi- bel ministerie van waterst. en/., aan het 
gebouw van het prov. best.: het bouwen van een steenen duikir ter 
vervanging van de Wientjeshrug over de Nettelhorstersloot, in den 
Rijks-grooten weg Zutfen—Lochom—Goor. Inl. bij den hoofdingenieur, 
te Arnhem, bij den ingenieur Van Manen, te Zutfeu en bij den opzichter 
Baerents, mede te Zutfen. Raming /' 2770. 

s - l l a g e , te 1 uur. door burg. en weth.: het maken van een 
gedeelte walmuur, langs de haven ten zuiden der Hangbrug te Sche
veningen. Aanw. 10 Dec, te 12 uren. 

V l l a g e , te 1 uur, door burg. en weth.: het afbreken van eenige 
gebouwen, noodig voor den aanleg eener straat van den Prinsessewal 
naar het Kerkplein. Aanw. 10 Dec. te 10 uren. 

M i d d e l b u r g , te l"j uren, door burg. en weth.: het vernieuwen 
en onderhouden van in de gemeente gelegen straatwerken. 

Z a t e r d a g , I S l l e c . 
U t r e c h t , te 2 uren, door het ministerie van waterstaat enz., a a n 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van het 
gekanaliseerde gedeelte van den Hollandsche'-IJsel, ged. '85—'87- Inl. 
bij den hoofdingenieur Du Celliée Muller, te Haarlem, den ingenieur 
Dleckinann en den opzichter Baars, beiden te l'treeht. Raming f 13,841 
per jaar. 

M a a n d a g , IA l l e c . 
' H - l l a g e , te 11*.j uren, door bet ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van bet prov. best.: het driejarig onderhoud van al de 
werken behoorende tot het kanaal door Voorne. in Zuidholland. Inl. bij 
den hoofdingnieur in het 10e district, te 's-Hage. den ingenieur in het 
zuidelijk arrondissement van het 10e district, te Drielle en bij den 
opzichter Lugten, te Hellevoetsluis. Aanw. 8 Dec. Raming ƒ 49,000 
per jaar. 

s - l l a g e . te 111', uren, door het prov. best.: het tweejarig onderhoud 
van den havendam van Onltgensplaat ('85—'86). Inl. bij den hoofd
ingenieur van den prov. waterstaat J. van der Vegt, te's-Hage. Aanw. 
10 Dec, te 12 uren. 

B r e d a , te 12 uren. door burg. en weth.: 
lo. het leveren eu leggen van trottoirbanden aan den Academiesiugel 

en in de Hendrikstraat; 
2o. het maken van een plafond in de voormalige vleeschhal; 
So. het maken en leveren van meubelen voor de scholen van lager 

onderwijs; 
4o. het onderhoud der gemeentewerken, op tarief', over '85; 
5o. het leveren van drukwerken over '85. 

Inl. bij den geuieentearchitect. Aanw, 10 Dec, te 10 uren. 
' • • - l l a g e , te l uur, door burg. en weth.: 
lo. het bouwen eener school voor on vermogen den aan het Korten-

bosch, te 's-llage. Aanw. 12 Dec, te 10 uren; 
2o. het aanleggen van straten iu een park aan den Be/.uidenhout-

scheweg. aldaar. Aanw. 12 Dec, te 12 uren. 
K r o n i n g e n , 'savonds S uren. door den architect G. Nijhuis. in liet 

huis De Beurs: het houwen van eene heerenbehuiziug met bovenwoning 
op een terrein, gedegen aan den Heeresingel, kadastraal bekend seetie 
I, no. 2300. Aanw. 13 Dec. te 11 uren. 

I l i i iMdag. IH Her. 
liceiinarde , te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur, te 

Zwolle, aan den Arendstuin: het doen vau verbeteringen aan het 
hospitaal te Leeuwarden. Raming ƒ 7240. Aanw. 12 Dec, te 10 uren. 
liilj. inzenden 15 Dec, vóór 3 uren, bij den opzichter van fortificatiën, 
te Leeuwarden. 

(.rollingen, te 12 uren. door het ministerie van waterstaat enz., 
aan het gebouw van het prov. best.: liet driejarig onderhoud van 
ile Rijks groote wegen en van de verspreide Itijksbruggen iu Groningen, 
in 3 perceelen en in massa. lui. bij den hoofdingenieur en den inge
nieur, beiden te Groningen; voor perceel 1 bij deu opzichter Bauer, te 
(«rollingen; voor perc 2 en voor het gedeelte Groningen—Winueweer 
vau perc 3, bij den opzit liter Raammaker, te Groningen, en voor het 
gedeelte Winueweer—Delfzijl van perc 3 bij den opzichter Str.itingh, 
te Delfzijl. Aanw. 9 Dec Raming: |ierc. 1 ƒ 10.790, perc 2 /' 10.940, 
perc. 8 ƒ 13,630: massa ƒ 86,800. 

Lochcni, te l uur, in het Hotel Bak: het amoveeren van liet heeren
huis De Pol, aldaar, en het daurterplaatse bouwen van eene villa en 
een koetshuis met stalling, woning enz. Inl. bij den architect M. K. 
Smit, te Dieren. Aanw. te 9 uren. 

l ' t r e e h t , te 2 uren. door de maatschappij tot exploitatie vau 
Staatsspoorwegen, aan bet centraalbureau: Destek no. 413, het ver-
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richten van grondwerken en het maken van gehouwen en verdere 
inrichtingen, ten helmeve van de halte IVperga. Inl. hij den sectie-
ingenieur W. .1. Klerk de Reus, te Mepjxd en aan het centraalbureau. 
Aanw. 8 Dec, te 3',j uren. 

A toten, te 2 uren. door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het vierjarig onderhoud van het 
Vcenhuizcrkanaal, ter verbinding van de Drentsche met de Friesche 
Wateren en daartoe betrekkelijke werken, aanvangende 1 .tan. '85. Inl. 
by den ingenieur Jolles, te Assen. Raming ƒ 8372 per jaar. 

W o e n s d a g , 17 D e r . 
' « - H a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 

aanloggen van 2 dwarskribhen onder de gemeente Ingen (Lienden), aan 
den linkeroever van den Nodorrijn, tusschen de kilometeriuaien 56 en 
57. Iui- bij den hoofdingenieur Van der Toorn, te 's-Hage, bij den 
ingenieur Casteiidijk, te L'treeht en bij den opzichter Doeree te Vvage-
ningén. aanw. 10 Dec Kaming ƒ 0 0 0 0 . 

D o n d e r d a g , i s D e r . 
H a a r l e m , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van bet prov. best.: 
Iu. het driejarig onderhoud der Rijkshavenwerken te Medemhlik. 

Raming J 4800 per jaar; 
2o. het driejarig onderhoud der Rijks-zee- en havenwerken op Vlie

land, lnl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem en bij den ingenieur 
Hoogenhoom, te Hoorn. Aanw. 11 Dec. Raming ƒ 35,000 per jaar; 

3o. het driejarig onderhoud van de Unster-buitenhaven te Medemhlik. 
Aanw. 11 Dec. Raming ƒ 2000 per jaar. lui. hij den hoofdingenieur, 
te Haarlem en hij den ingenieur Hoogenboom, te' Hoorn; 

4o. het driejarig onderhoud der Rijkshavenwerken op Terschelling, 
lnl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem en hij den ingenieur Hoogen-
boom, te Hoorn. Aanw. 11 Dec. Raming ƒ 11,500 per jaar; 

5o. liet onderhoud van de werken van het Krahbersgat, behoorende tot 
de havenwerken in Noordliollaud. lnl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem 

n, te Hoorn, Aanw. 11 Dec. Raming 
ƒ 50011; 
en bij den ingenieur Hoogenhoom, 

6o. het maken en leveren van 100 betonblokken voor de zeebrekers 
van de havenhoofden te IJiuuideii. lnl. bij den hoofdingenieur-, te 
Haarlem en bij den ingenieur Blom. te Amsterdam. Aanw. II Dec. 
Raming ƒ 15.150. 

Y r l . d n g , 11» D e r . 
' f t - H o M ' l i , te lO'/j uren, dooi' het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud der Rijks-
groote wegen in Noordbrabant, in 10 perceelen. Inl. bij den hoofd
ingenieur in het fie district, te's-Bosch. bij de arrondissementsiiigenieiirs 
Keurenaer. te 's-Bosch en De Jong van Beek en Donk. te Breda; voor 
perc 1 bij den opzichter- VVeehuizen, te 's-Bosch, perc. 2 bij den op
zichter' Vroeg, te Grevecoeur, perc. 3 hij den opzichter Dommee, te 
Aarlerikstel, perc. 4 en 5 bij den opzichter- Brouwer, te Vucht. perc. 6 
en 7 hij den opzichter Henkelman, te Breda, perc 8 en 9 bij den op
lichter Hermans, te Breda. perc. 10 bij den opzichter Fischer, te 
Moerdijk. Aanw. 12 Dec. Raming per 'jaar: perc. 1 /" 7000. perc. 2 
ƒ 0030, perc 3 f 1)000, perc 4 ƒ 5800, pèrc 5 ƒ 6600, perc fl ƒ 2700, 
perc 7 /' 8870, perc 8 t 3240, perc. 9 ƒ 8500, perc. 10 /' 1)340. 

V H o K e h te 10'/» uren. door het ministerie van water-staat enz., 
aan het gebouw van het prov. best.: 

lo. het beplanten van het verlengde gedeelte van den Rijksweg van 
's-Bosch naar Tilburg, van 4f>0 M. voorhij kilometernaal no. 1 tot 274 
M. voorbij kilometcrpaal no. 2, onder Vucht. lnl. hij den hoofdingenieur 
in het fie district, den arrondissementsingenieur Keurenaer, beiden te j 
's-Bosch en bij den opzichter Brouwer, te Vucht. Aanw. 12 Dec. 
Raming ƒ 2900; 

2o. het maken vun een steenglooiing langs het buitenbeloop van den 
linker Diozedijk, tot voortzetting van de verbetering van het kanaal de 
Dieze, in Noordbrabant. lnl. bij den hoofdingenieur in het 0e district, 
den arrondisseiuentsingenieur Keurenaer, heiden te 's-Bosch en bij den 
opzichter" Vroeg, te ('revecoer. Aanw. 12 Dec. Raming ƒ 4000. 

A r n h e m te 12 uren, door- het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best: het beplanten van een gedeelte Rijksweg, 
gelegen in do gemeente Stad-Doutiehem en deel uitmakende van den 
Rijks-grooten weg van Doesburg naar de Pruisische grens hij Anholt. 
Inl hij don hoofdingenieur, te Arnhem, bij den ingenieur Van Manen, 
te Zutfen en bij den opzichter Lijsen Pz., te Doesburg. Aanw. 11 Dec. 
Raming /' 024. 

Z w o l l e , te 12 uren. door bet ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best..* 

lo. het vierjarig onderhoud van de \Vanno|rervoensche en Giethoorn-
sche wegen, en van den weg van Zwolle naar- de l-'riesche grens, behoo
rende tot de groote wegen en verspreide lands bruggen in Overijsel. 
lnl. bij den ingenieur Labrijn, te Zwolle en den opzichter Dijk, te Meppel. 
Aanw. van perc. A 12 Dec, van perc. B 11 Dec. Raming per jaar. 
perc. A J 9900. perc. II ƒ 11,325, massa / 21,225; 

2o. het driejarig onderhoud van de Rijkshavenwerken te DIokzijl. 
lnl. bij den ingenieur Lahrijn. te Zwolle en bij den opzichter Smit Gz., 
te Blokzjjl. Aanw. 12 Dcc Raming ƒ 2000 per jaar. 

Z w o l l e , te 12 uren, door het prov. best.: 
lo. het uitvoeren van vernieuwingen, herstellingen, verf-en teerwerk 

atm de kunstwerken, gehouwen enz. der Dedemsvaurt en hare zijtakken, 
ged. '85, iu 3 perceelen. lnl. hij den prov. ingenieur A. Dékiug Dura, 
te Zwolle en hij den opzichter S. J. II. Breukel. aan de Balkbrug. 
Raming: perc. 1 ƒ 2215, perc. 2 ƒ 1425, perc 3 ƒ 281)0; 

2o. het onderhoud van de aarde- eu verdiepingswerken van de 
Dedciusvaart en hare zijtakkeu over '85, in 3 perceelen. lid. hij den I 
prov. ingenieur A. Déking Dura en hij den hoofdopzichter S. J. H, 
Breukel. Raming: perc. I /'2200, perc. 2 / 1320. perc 3 f 1750; 

3o. het bouwen van eene wachterswoning hij sluis no. 0 der Dedems-
vaarl. lnl. bij den prov. ingenieur A Déking Dura en bij den opzichter 
G. S. J. Breukel, te Lutten. Aanw. in de week, die de besteding 
voor-afgaat, te 12 uien. Raming /' 2100. 

Leeuwarden', te 2'/a uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: 

lo. het verbeteren en verzwaren van den Statendijk in de gemeente 
Weststellingwerf, behoorende tot de zeewerken in Friesland, lui. bij 
den hoofdingenieur, te Groningen, bij den ingenieur, te Leeuwarden 

en bij den opzichter Postma, te lleerenveen. Aanw. 12 Dec. Raming 
ƒ 1)000; 

2o. het doen van eenige buitengewone herstellingen aan het oostelijk 
kanaalboord van de Mimiiikezijlsterrijt. lnl. bij den hoofdingenieur, te 
Groningen, hij den ingenieur en bij den opzichter Kramer, beiden te 
Leeuwarden. Aanw. 12 Dec Raming /' 1800. 

Z a t e r d a g , 2 0 D e r . 
U l t m a r H u m , te 10'/2 uren, ter secretarie van Wonseradeel: de 

levering van 800 stère riviergriut en 430 stère harde puin, ten behoeve 
van de gemeentewegen in Wonseradeel. 

W i n t e r s w i j k , te 12 uren, door de Geldorsch-Overijselsche Lokaal-
spoorwegmaatschappij, in de Sociëteit: Bestek no. S7, het maken van 
de grond- en kunstwerken, het leggen van s|ioorbaan en wissels en het 
verrichten van eenige andere wei-ken, voor den Jokaals|rOnrweg Deuti
chem—Ruurloo. lang ruim 18 K.M. Inl. op het bureau, aldaar, waar 
de hilj. uiterlijk le 11 uren moeten bezorgd zijn. 

U l r e r h t , te 2 aren. dooi- het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prnv. best.: het onderhoud van de Keulsche Vaart in 
de prov. l'treeht. ged. '85. lnl. bij den hoofdingenieur in het 8e eu 9e 
district, te Haarlem, den ingenieur Bleckmaim, te Utrecht eu den op
zichter Van der- Harst, te Vreeswijk. Aanw. 13 Dec Raming ƒ 2970. 

H e r g i i m , te 5 uren, ten gemeentehuize: het verbouwen van de 
school en onderwijzerswoning te Witveen, onder Üostermeer. Aanw. 
17 Dec, te 11 uren. 

t l a a n d u g , 112 D c c . 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prnv. best.: 
lo. het driejarig onderhoud van de groote en andere Rijkswegen iu 

Noordliollaud. in 5 perceelen. Raming per jaar: perc. 1 /'21.114, p e r c 
2 J 11,059, perc, 3 ƒ 5955, perc. 4 f 8577. perc. 5 /' 14,794; 

2o. het driejarig onderhoud van- en liet vellichten van eenige ver
nieuwingen en herstellingen aan de werken behoorende tot het Noord-
zeekanaal, in 3 perceelen. Raming per jaar: perc 1 ƒ 23,770, perc. 2 

ƒ 12,490. perc. 3 ƒ 12,940; 
So. bet driejarig onderhoud van het Groot Noordhollandsch kanaal, 

iu 7 [MTCeelen. Raming per jaar: perc. 1 ƒ 20.410, perc. 2 f 14,375, 
perc 3 /' 9820, perc. 4 / 7275, perc 5 ƒ 14,300. perc. 0 ƒ 13,850, perc 
7 /' 19,900. lnl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem. Aanw. 15 Dec. 

D h i ü d a g , 2 : i D e r . 
< • r o i . l i . g e n , te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz... aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud ('85—'87) van 
de heide Staten/ijlen en bijbehoorende weiken, behoorende tot de zee
werken in Groningen. Inl. bij den hoofdingenieur, den ingenieur en 
den opzichter Bauer, allen te Groningen. Aanw. 16 Dec. Raming 
ƒ 1710 per jaar. 

t Y a r n s d i i g , 2 4 D e r . 
' « - • • f 9 , te 11 uren, dnor het ministerie van waterst, en/..: de 

levering van hallaststeen voor de Rijksrivierwerken op de Maas, in 2 
perceelen. lnl. Iiij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-llage, hij den 
ingenieur Van llooll', te Vucht en hij de betrokken opzichtera, Aanw. 
17 Dec. 

' . - H a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: liet 
gedurende '85 onderhonden van- en het doen van eenige herstellingen 
aan de l.andsgebouwen te 's-llage. lnl. bij don Rijksbouwmeester in 
iu het 2e district en den hoofdopzichter der l.andsgebouwen J. A. 
Weinberg, beiden te 's-llage. Aanw. 17 Dec, te i) uren. Raming 
/ 14,496. 

' s - l l a g e , te 12 uren, dnor het ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste der Staatsspoorwegen: 

lo. het maken en stellen van eene tweede metalen bovenbouw voor 
de brug over di' Maas, te Venloo. lnl. bij den eerstaanwezend-ingenieur, 
te Arnhem en den sectie-ingenieur, te Nijmegen. Aanw. 16 en 17 Dec, 
te 12 uren. Raming /' 317,1100: 

2o. de levering van bureaubehoeften voor de onderscheiden bureaus 
der Staatsspoorwegen, ged. '85; 

.'lo. het maken en leveren van 60 ijzeren lantarenpalen, 150 tantaren-
arinrn en 220 koperen lantarens. Inl. op het bureau der spoorwegen, 
te 's-Hage. Raming / 3800. 

Z a t e r d a g , '11 D e r . 
L e e u w a r d e n , te 1 uur. door burg. en weth.: het maken, stellen 

en goedwerkend opleveren, op door de gemeente te maken fundeering, 
van eene gegoten-ijzeren gasuouderkuip met plaatijzeren gashouder, ter 
inhoudsgrootte van ongeveer 3000 stère, gegoten-ijzeren kolommen, 
afsluitput, in- en iiitlaatbuizen. afsluiters enz., ten dienste der gemeente
gasfabriek, aldaar, biljetten inzenden ter gemeentesecretarie 26 Dec, 
vóór 's avonds 5 uren. 

W a e u s d a g . 3 1 D e c . 
. - H a g e , te 11 uren. door bet ministerie van waterst. enz.: het 

verruimen en gedeeltelijk omleggen van het Zederikkauaal tusschen 
Vianen eu den Staatsspoorweg bij Schotdeuren, in de gemeenten 
Nieiiwlaud en Arkel, met het maken der kunstwerken, behoorende tnt 
den aanleg van een kanaal ter verbinding van Amsterdam met de 
Merwede. Inl. bij den hoofdingenieur Wellan, te l'treeht en hij den 
ingenieur l'.'scher, te (ïoriehein. Aanw. 24 Dec. Raming /' 1,200,000. 

' s - H a g e , te 12 uren, door bet ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste der Staatsspoorwegen: 

lo. het maken en stellen van den ijzeren bovenbouw van eene brug 
voor spoorweg- eu gewoon verkeer over de Donge. te (leertruidenberg. 
lui. hij den eerstaanwezend-ingenieur bij de Staatsspoorwegen, te 
's-Hoscl'i. Aanw. 23 eu 24 Dec, te 11 uren. Raming ƒ 156.000; 

2o. het maken der l'undeeringswerken voor de ijzeren overkapping op 
het centraal persnnenstatiou, te Amsterdam, lnl. hij den eerstaan
wezend-ingenieur hij de Staatsspoorwegen, te Amsterdam. Aanw. 23 
en 24 Dec. Hauling ƒ 128,000. 

8o. het maken, leveren en stellen van 4 draaischijven van 13.5 M. 
middellijn, lui. op het bureau der spoorwegen, te 's-llage. Raming 
ƒ 19,000. 

W o e n s d a g , 7 J a n . 
' s - l l a g e , ti1 12 uren, door het ministerie van watei-staat enz., ten 

dienste der Staatsspoorwegen: bet maken en stellen van afrasteringen, 
overwegafsluitingen, al'standspalen en andere teekons, met eenige bij
komende werken, voor het gedeelte Ainei*sloort—Resteren van den 

spoorweg Amersfoort—Nijmegen, lnl. bij den eerstaanwezend-ingenieur 
bij de Staatsspoorwegen, te Arnhem. Aanw. 2» en 30 Dec, te 11 uren, 
aanvangende te Reenen. Raming ƒ 62,600. 

Woensdag . I I Jan. 1 S 8 S . 
'.-Hage, te 12 uren. door het ministerie van waterst. enz., ten 

dienste der Staatsspoorwegen: de inrichting en bediening van een 
stoombootdienst tusschen Enkbuizen en Staveren, in verband met de 
diensten op de Staatsspoorwegen van Zaandam naar Enkhiuzen en van 

Staveren naar Leeuwarden. Inl. bij den directeur voor de spoorwegen, 
te 's-Hage. 

O p l a t e r l e b e p a l e n d a t u m . 

A n j u m : het afbreken van 2 oude- en het verbouwen van eene 
nieuwe stelphilizing met lijtshuis, vuurhut enz.., op Jewier, onder 
Anjum. Bestek en teekening liggen bij 'l'eake Haaksma, aldaar. Aanw. 
8 Dcc, te 10 uren. 

A F L O O P 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
A r n h e m , 27 Nov.: de levering van 7.100,000 

KG. Duitsche gaskolen; gegund aan C. Berghiujs. 
te Amsterdam, uit de mijn «IJnser Fritz", voor 
/• 679e/ioo cent per 100 KG. 

Hilversum, 28 Nov.: het leveren en stellen 
van de zuivertoestellen en fabrieksleiding, ten 
dienste der te houwen gemeentegasfabriek; 
ingek. 9 bilj., als: 
F. J. Hijlard, Hilversum, /' 10,699 
Kon. Ned. Grofsmederij, Leiden, » 10,300 
A. Kli'uuie, Dortmund, » 10,000 
J. L. Nering Högel & Co., Deventer, » 9,600 
Deprez Sc Co., Tilburg, » 8,860 
Van den Honert en Punt, vertcgen-

diger van La Compagnie des conduites 
d'eau, Vennes, » 8,619 

M. Saltzherr, vertegenwoordiger van 
het Technisch bureau Nierstrasz, 
Amsterdam, » S . 4 4 3 

J. II. llegemann, Helmond, » 7 000 
A. Trifet, Louvicre (België), » 6.323 

Gunning voorbehouden. 
Z u t f e n , 28 Nov.: het bouwen van 2 woningen 

onder één dak, onder beheer van den architect 
J. Uiterwijk Wz.; ingek. 11 bilj., als: 
B. ter Haar, te Winterswijk, / 2510 
H. W. Douwes, » Zutfen, » 2200 
II. I.angenberg, » idem » 2182 
j , Schut, » Brammen, • 1955 
Gebr. Landeweerd, o Zutfen, » 1945 
IC. Meijer, » Warnsveld, » 1944 
J. Pesman, » Zutfen, » 1882 
R. v. d. Velden, » idem » 1855 
F. B. J. Wigman, » Brammen, » 1843 
A. Mulderije, » Vierakker, » 1839 
L. Nijland, s Zutfen, » 1838 
gegund. 

L e e u w a r d e n . 28 Nov.: het driejarig onder
houd van de Rijksslnizen, behoorende tot de 
zeewerken in Friesland, iu 4 perceelen; minste 
inschr. waren: 

perc. 1 (Friesche sluis bij Zoutkamp), A. J. 
Nicolai. te Munnikezijl, voor ƒ 830 per jaar; 

perc. 2 (binnensluis te Munnikezijl). U. Kerk
stra, te Munnikezijl, voor ƒ 296 per jaar; 

massa perc. 1 en 2, A. .1. Nicolai, voor/1001 
per jaar; 

perc. 3 (zeesluis onder Fngwierum), C. Bakker, 
te Kollum. voor /' 2208 per jaar: 

massa perc. 1, 2 en 3, C. Bakker, voor/3419 
per jaar: 
perc. 4 (Molkwerumerzijl), A. I). Scbellinga. 

te Staveren, voor ƒ 273 per jaar. 
U t r e c h t , 20 Nov.: het driejarig onderhond 

('85—'87) van de schipbrug, liggende over de 
rivier de Lek tusschen Vreeswijk en Vianen. 
volgens Bestek no. 23, dienst '86—'87; ingek. 4 
bilj., als: 

C. de Groot, te Dordrecht. 
A. de Groot, » Heukehun. 
J. Schooten, » Vianen, 
J. Barneveld, » Vreeswijk, 

A m s t e r d a m , 29 Nov.: het maken van een 
stalgebouw met wagen-remise, smederij en 
verdere bijkomende werken, voor de Alnster-
damscho < hiinishlisinautsclntppij. o| i terrein 
aan de 2e I.eeghwaterstr.iat. te Amsterdam, 
onder beheer van den ingenieur-architect A. L. 
van Gendt; ingek. 37 bilj., als: 

A. v. Zeist, ƒ32,615 

D. Verbeek Sc Zn., 
W. Voskuijl, 
B. v. Buuren, 
J. P. Rieken, 
II. J. Meekers, 
I). II. Zeevat, 
Cruijlf en Schouten, 
G. V lasman, 
J. Koster, 
Timmer en Fiirstner, 
H. de Bruijn, 
C. Romeijn, 
II. .1. en G. Ilaandrikman, 

ƒ 26,970 
» 26,840 
ii 26,840 
> 26,800 
» 26,787 
-i 26,773 
> 26,680 
• 26,624 
» 26,595 
» 26,411 
» 26,277 
» 25,873 

25,600 
I). Cerlijn .tZn.enA. J.deHaan, » 25,580 
11. Rietsnijder & Zn., 
J. J. Vontijn, 
Gebr. v. Berkum, 
K. J. B. r. Damme, 
G. D. v. Doorn, 
F. W. v. d. Houwen, (Ouddorp 

Z.-II.), » 21,555 
Gegund aan G. D. v. Doorn. 

'a-Hage. 1 Dec: lo. het leveren van brand 

25.390 
» 25,308 
* 24,989 
» 24,734 
» 24.643 

amstel. onder beheer van de architecten W. 
Wilkens en G. van Arkel: ingek. 20 bilj., als: 

F. Luijten, / 68,700 
II. C. Dorlas, » 49.989 
Staal en Haaluieijer. » 48,969 
I). Verbeek .t Zn., » 48,797 
R. A. Warners, » 48,500 
J. Koster, » 47,946 
.1. J. Vontijn. > 47.099 
A. Aaiden! » 46,780 
Cruijlf en Schouten, » 46,480 
W. L. Leibbrandt, » 45.444 
II. W. A. Paans, )> 44,820 
Gebr. v. Berkum, » 43.998 
.1. Becker en ,1. P. Rieken, » 41.800 
II. Rietsnijder Sc Zn., » 40,950 
E. R. Kuipers, » 40,948 
K. J. 11. v. Damme, » 40,772 
.1. G. ,le Haart, » 40,393 
II. Cerlijn & Zn. en A. J. de Haan, • 39,980 
G. Boon, » 39,678 
W. Grave, Buiksloot, » 38.487 

H a a r d p l a a t , 2 Dec: het maken van nieiiwe-
en het vernieuwen van bestaande rijsboofden in 

inschr. was Berkhout, aldaar: ~ I * b i , j j a l s i 

voor het stoomwerktuig in de Koningstraat: •!• '•"•>* 
•• - en j . «inuso 

A. Oosters, 
H. v. Loon, 
C. Bastiaanse. 
H. J. Horsten, 
A. Gorsen, 
A. Asselbergs, 

U t r e c h t . 2 
maken van 2 

per jaar. 
ƒ 8580 
» 7975 
» 7590 
» 7420 

Kommer en Visser, » 32,150 
Oosterink en Schut, » 30,900 
J. C. de Haart Jr.. . 30,500 
II. C. Dorlas, » 29.933 
Peeters en Roelolsen, » 29,839 
1'. Kampman en J. V. Harderwijk. » 29,815 
J. Schoonenbnrg en C. J. Maks, . 29.500 
II. de liaan, » 29.000 
II. \V. A. Paans, » 28,600 
F. R. Kuipers, » 28,584 
W. Grove, (Buiksloot N.-IL), » 27.963 
I). Zuiderhoek, » 27.896 
llastiaan Krijnen, » 27,740 
G. Boon. •> 27,340 
Knipper en Vree, » 27,240 
W. L. Leibbrandt, » 27,123 

Roerkolen ./' 0.50 
Engelsche kolen » 0.70 
takkenbossen » 0.12 

voor het stoomwerktuig aan de Hangbrug te 
Scheveningcn: 

Roerkolen ƒ 0.52 
Engelsche kolen » 0.78 
takkenbossen » 0.12 

2o. het afgraven der^duingrnnden en het 
daardoor maken van de aardebaan voor de 
Duinstraat, te Scheveningen; minste inschr. was 
P. Boks, te Amersfoort, voor ƒ 6300. 

' . - H a g e . 1 Dcc: lo. het driejarig onderhoud 
van de overlaten in den Waaldijk boven Gorichem 
met de daartoe behoorende sluizen, duikers 
en verdere werken; minste inschr. was ,1. L. 
de .longh, te Ameide, voor ƒ 6146. 

2o. de overbrenging van Hellevoetsluis naar 
Middelbands, Dirksland en Stellendam en terug 
van passagiers, voertuigen, goederen en vee en 
van de brieven- eu pakket|Kist, van 1 Jan. '85— 
31 Dec. '90: minste inschr. was I'. Langeveld 
Hz., te Hardinksveld, VO0T f 18,949. 

3o. het driejarig onderhoud van de zeewer
ken op Goede'reede, in 4 perceelen; minste 
inschr. waren: 
perc. 1, A. v. d. Tak. Goedereede, J 2.900, . 

. 2, (.'. Roskam Jz.. Sliedrecht. » 13,362 •'• 
, 3, S. Bezagen, Ouddorp, » 1,590 »• l J''• 
. 4, C. Roskam Jz., Sliedrecht, . 12.984; j - ft%£™k 
K r o n i n g e n , 1 Dec: lo. het onderhouden en j j " | | ,),, \ y j t ' 

vernieuwen der bestratingen binnen de ge-1 jj_ Klaus, 
meente Groningen, ged. '85; ingek. 6 biljetten, jj i i , , , , , , , , ^ 
voor de som van ƒ 0360, ƒ 8880, ,8400, /7703, , , ' , h > H k , . | l n a n 

ƒ 7727 mi. van J. I. Toesman, aldaar, J 0679. | A H Visser, 
2o. bet onderhouden van kachels in gebouwen 2 l | D,.st,.k 

der gemeente, ged.'85; minste inschr. was G.J. 
van der Meer. aldaar, voor ƒ 46.49. 

go. het leveren van ges ed ijzerwerk, geil. 
'85; minste inschr. was B. J. Boelens, aldaar, 
voor 28 pet. beneden tarief. 

4o. het verrichten van verfwerken. ten dienste 
van gemeentewerken, ged '85: minste inschr. 
was II. de Groot, aldaar, voor 23 pet. beneden 
tarief. 

A m s t e r d a m , 1 Dec: Bestek no. 42 (1884), 
het verruimen van hel gedeelte der Singelgracht 
tusschen de brug voor de Willemspoort en de 
Staatsspoorweg brug; het verlengen van de in- II. Keijzer Jz 
vaart der lliiarleiiuuertrekvaart; het verbroeden | D. Landstra, 
en verdiepen vaneen gedeelte dier vaart; ingek 
8 hilj.. al: 

te 's-Heerarendskerke, ƒ 5449 
» Neuzen, » 5349 
» Breskens, » 5262 
» Hoek, » 5125 
ii Zaamslag, » 4847 

B e r g e n - o p - Z o o m , 2 Dec: het verbeteren 
van de privaten bij kazernegebouwen enz., al
daar; ingek. 6 bilj.. als 

.inseu, 
P. Monjé, 
D. Tbolens. 
A. v. d. Beek 

te Willemstad. /' 3477 
» Bergen-op-Zoom, » 3200 
n idem « 3066 
» idem » 2989 
0 idem » 2978 
» idem » 2«89 

Dec- lo. Bestek no. 411, het 
dubbele waehterswoningen nabij 

de brug in den Staatsspoorweg over de Oude-
Maas te Dordrecht, alsmede het uitvoeren van 

bijkomende werken; ingekomen 16 eenige 
bilj.. al . 
P. Kraaijovcld Pz., te Sliedrecht, 
A. liogerd, » Delfzijl. 
L. Lahrijn, » Puttershoek, 
C. Bothof Hz... » Zwijndreeht, 
A. v. Gameren, Strijen 

en B. II. v. [peren, •> 's-Gravendeel 
.1. Blok, 
J. v. d. Vlagt Jr.. 

ƒ 24,800 
'» 21.947 
» 21.450 
» 21,430 

plankier 
bilj., als: 
B. II. Clercx. 
P. .1. v. d. Steele. 
N. P. Molenaar. 
H. Formsma, 
.1. A. de Graaf. 
C. Srhiero, 
G. C. Visser, 

T. .lenstra. 

21,019 
idem » 20.800 

Dordrecht. » 19,850 
» Lagezwaluwe,» 18.700 
» Dordrecht. » 18,614 
» idem » 18.542 
» Gilze, » 18,188 
» Dordrecht. » 17.993 
. idem » 17.839 
» idem I 17.569 
i . Zwartewaal, » 16,220 
» Rotterdam, » 16,140 

no. 412, het maken van een 
in de haven te Sneek: ingekomen 17 

H. Posl. 
,1. Thorbrögger. 

F. E. Terwindt en 
II. A. Wiogerink, te Arnhem. 

W. Ainbagtsheer, . Amsterdam. 
W. Goedkoop Hz... » idem 
11. Ilenuik II.Ez... » Vreeswijk, 

Bos, » Amsterdam, 
G. D. v. Doorn, » idem 
C. Langeveldt, :> idem 
P. Westmaas, » idem » 20,475. \'. F. Ilraini, 

A m s t e r d a m , 1 Dec: het bouwen van een .1. Verweel, 
dubbele villa in het Vondelpark, grenzende A. v. Lit, 
aan de Aiina-Voiidelstraat, gemeente Nieuwer-, M. /.ouderhuis, 

Gebr. v. d. Meer, 
H. T. Hiesma, 
R. F. Feenstra. 

/ 39,468 F. Ililarius, 
.1. Langenhorst, 

A l k m a a r , 2 Doe. 
nieuwe Nonrdb 
stalling, te Lil—-
uvhitect F. Vester. te Alkmaar; ingekouien l i 

lis 

» 39,1100 
» 35,700 j 
I 35,000 
» 28.795 
» 26,000 
» 25,387 l,j 
» 20,476 I v.''F. 

te Bokstel, 2345 
Bozuni. 229fi 

» Sneek. > 2295 
ï Giïjpskerk, 2234 

Sneek, » 2184 
| Bnornberguiii 1 2158 

Ylst, u 2157 
Baard. * 2137 

» Heeren veen. 1 2124 
Bedum, 2000 

» Leeuwarden. » 2047 
ff Sneek, 9 8046 
» llarlingen, I 2000 

Bozum, 1 1992 
» Bols ward. • 1877 

1 uwarden, 1841 
» llarlingen, » 1502 

het bouwen van eene 
Ische boerenwoning met 
1, onder beheer- van den 

te Beverwijk. 
» Olerieek. 
» uitgeest, 
I Alkmaar, 

f 7000 
» 6970 
» 6865 
» 6815 

http://�roi.li.gen
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to Beemstor, 
• Asaendelft, 
» Schoor], 
» Uitgeest, 
» Alkmaar, 
» Limmen, 
» idem 
» Eenigenburg, 
» Reiloo, 
l Kastrikum, 
» St.-.Maarten, 
» 't Zand, Zijpe, 
» Alkmaar, 

ƒ 6590 
I 6580 
» 6350 
l 6180 
» 6180 
I 61U 
I 6100 
I 5806 
- 5853 
» 5824 
I 559» 
i 5349 
• 5200 

K. Bonman, 
M. Noes, 
A. Ba reman, 
G. P. B. Schermer 
P. Metselaar, 
S. Pepping, 
J . Ilosrniis, 
J . Dekker, 
K. Bolton, 
Wed. J . Res, 
P, Nomes, 
D. Tromp, 
C. Grootegoed, 
gegund. 

Helft, 3 Dec.: de levering aan de artillerie-
sta|H'l- en constructiemaga/ijnen van: 

perc. 1, 8000 M. witte saai-kardoes; minste 
inschr. waren Cloos en V. Leembrugge, Leiden, 
a ƒ 0.60"/, per M. 

perc. 2, 200 haren buskruitkleeden, heele, 
ƒ 8.19 j>er stuk, 220 baren buskruitkleeden, 
halve, J 4 06 per stuk; minste inschr. was W. 
Stevens, Kraling:en. 

peTC 3, 15 boksree|Kn tot veld- en vesting-
bokken a ƒ 20.21 pei' stuk, 8 kop|>elreopen tot 
schranken a /' 36.12 |ierstuk. 20 kanonstrop|ren, 
groote, a f 7.48 |H*r stuk, 7 kauonstrnppen, 
kleine, a / 5.18 jver stuk, 10 kannnstroppen, 
stop, a _/ 0.65 pel" stuk, 5 ka non trok ree pen a 
ƒ 18.14 per stuk; minste inschr. was W. J . de 
Voogd, Dordrecht. 

perc* 4, 300 L. machineolie; minste inschr. 
was Bax, Rotterdam. 

perc. 5, 15000 gespen tot ondersingels a 
ƒ0 .0125 per stuk: 90 KG. koperplaat, D 0.0010 
a ƒ 0 . 8 2 per KG.; 30 KG, inessingdraad, D 
0.0108 a ƒ 0.78 per KG.; 36 KG. messingdraad, 
D 0.003 a ƒ 0 . 7 8 per KG.; 30 KG. messingplaat, 
D 0.002 a /'0.78 per KG.; 100 KG. messingnlaat 
D 0.001 a ƒ 0.78 por KG.; 3500 ijzeren gesjien 
a ƒ 0.01'klier stuk; 2000 ijzeren gespen a /* 0.01 
per stuk: 15000 ijzeren gesjien a ƒ 0.01̂ 5 juk
stuk; 250 KG. koperplaat \ f 0.82 per KG.; 300 
KG. koperplaat u ƒ U.82 per KG.: 50 KG. ines
singdraad a ƒ 0.78 per KG.: 70 KG. messing
draad a ƒ 0 . 7 8 per KG.; 100 KG. messingplaat 
a ƒ0 .78 |ter KG.; 150 KG. messingplaat a ) 0.78 
per KG.; 400 KG. knpcrstaaf, rond', dik. a/"0.88 
per KG.; 5 KG. messingdraad, dik, a /' 1.02 per 
KG.; 200 KG. koperplaat a j 0.82 per KG.; 250 
KG. koper, staaf rond, a ƒ 0.88 per KG.: 15 KG. 
messingdraad a ƒ 1.02 per KG.: 50 KG. messing, 
staafroud, ü ƒ 0 . 7 8 per KG.: 250 KG. messing, 
staufrond, a ƒ 0 . 7 8 per KG.; minste inschr. 
waren \V. Hoven ft Zn.. s-H UgC. 

perc. 6, 905 stuks staalplaat; 1150 KG. staal, 
staaf, gegoten en 110 KG. staal, geslagen, plat; 
minste inschr. waren llotz & Ca, Rotterdam, 
te zamen /' 3040.92. 

perc. 7, 400 11* vilt, dik 0.003: minste inschr. 
was J. A. G. Wessels, Utrecht, a / 1.42 per M*. 

Meppel, 3 Dec.: liet houwen van 5 woon
huizen met wachtkamer (behalve de levering 
van hardsteen, marmer en zandsteen) aan de 
aanlegplaats der stoombooten hij de Bron wer
straat, voor rekening van B. Lotgering, onder 
beheer van den architect Muntendam; ingek. 5 
bilj., als: 

tc ƒ 7000 
» 4793 
i 415C 
» 4298 
• 3844 

H.'G. Stratingh, te Mep|iel. 
P. G. Jans, » idem 
A. Hazelaar, » idem 
J . Kinmink Az., » idem 
K. Worst, » idem 
gegund. 

-. I t o v e i , 5 Dec: het maken van 4 wissel
plaatsen op de Zuidwillrmsvuart(Xoordbrabaut): 
ingek. 4 bilj., als; 
A. dc Kort, te Baardwijk, J «52.1 
A. Geldens, . 's-lloscb, » 7790 
W. P. de Vries, » Rossem, » 7525 
P. Rijnders, » Valkenswecrd, > 6875 

B I J V O E G S E L 

D E O P M E E K E E 
van ZATERDAG 13 DECEMBER 1884. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Haandag, 1.1 lier. 

Arnhem, te 11 uren, door de architecten G. J . van Gendt & C. M. 
G. Sieraad, in het Ceiitraalgebouw: voor rekening van Th. Etty: het 
egaliseeren en verharden van de nieuwe wegen A en B, tusschen dc 
Amsterdamsche en Zijpendaalsche wegen, te Arnhem. 

's-llage, te uren, door het ministerie van watent enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhond van al de 
werken behoorende tot het kanaal door Voorn e. in Zuidholland. Inl. hij 
den hoofdingnieur in het 10e district, te 's-llage, den ingenieur in hel 
zuidelijk arrondissement van het 10e district, te Brielle en bij den 
opzichter Lugten, te Heltevoetsluis. Raming f 49.000 per jaar. 

'•-Hage, te ll'/j uren, door het prov. best.: het tweejarig onderhoud 
van den havendam van Ooltgensplaat ('85—'86). Inl. bij den hoofd
ingenieur van den prov. waterstaat .'. van der Vegt, te's-ÏIage. 

Breda, te 12 uren, door burg. en weth.; 
lo. het leveren en leggen van trottoir ban den aan den Academiesingel 

en in de Hendrikstraat; 
2n. het maken van een plafond in de voormalige vleeschhal; 
So. het maken en leveren van meubelen voor de scholen van lager 

onderwijs; 
4o. hèt onderhoud der gemeentewerken, op tarief, over *85; 
5o. het leveren van drukwerken over '85. 

Inl. hij den gemeentearehitect. 
Herdrerht. te 12 uren, in het raadhuis: 
lo. de levering aan de gemeente, voor den dienst '85, van: 

dennen-, grenen-, eiken-, iepen-, Amerikaansch grenen- en ge-
eroosoteerd dennenhout; 

hardsteeneii trottoirbanden; 
kalk, tras; 
teer, touwwerk; 
smidswerk; 
vlakke Waalklinkers; 
gegoten-ijzeren straatsyphnns; 
olie, brandhout, turf, [voetskatoen en talk; 

2o. het onderhouden der openbare |K>mpen. 
' a - H a g e , te 1 uur, door burg. en weth.: 
lo. het houwen eener school voor on vermogenden aan het Korten-

boseh, te 's-Hage; 
2o. het aanleggen van straten in een park aau den Bezuideuhout-

scheweg, aldaar. 
Nijmegen, te 1 uur, door den burgemeester: 
lo. ouder Malden: m, het omriolen van grond iu Houmensoord, in 7 

perceelen. h. het slootengraven in het Eikenhout, in 7 perceelen, r. het 
omplaggen van grond, in 13 jieireelen; 

2o. onder Heiunen: het uitrooien van klossen op de grippen hij de 
Douiineeswaai. in 4 perceelen. 

Wageningen, door burg. eu weth.: 
lo. te 1 uur: het leveren en stellen van 50 M. ijzeren hek bij school 

no. 1. Inl. hij den geineenteopzichter S. Bitters; 
2o. te 1'/, uren: het leveren der brandstollen voor de gemeente-

gebouweii ged. '85. 
A s s e n , 'savonds 7 uren, in het Stationskoflieliuis: het houwen van 

een huis voor R. Gunster, met bijlevering der materialen. Inl. bij den 
stadsbouwmeester H. (,' Winters. 

Cirenl ngen . *s avonds 8 uren. door den architect G. Nijhuis. iti Het 
huis De D e u n : het bouwen van eene heerenhehiiizing met bovenwoning 
op een terrein, gelegen aan don Heeresiugel, kadastraal bekend sectie 
I, no. 2300. 

Dinsdag, 141 lier. 
L e e u w arde • te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur, te 

Zwolle, aau den Arendstuil.: het doen vau verbeteringen aau het 
hospitaal te Leeuwarden. Raming f 7240. Bilj. inzenden 15 Dec, vóór 
3 uren. bij den opzichter van fortilicatien, te Leeuwarden. 

i. ran In gen . te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., 
aan het gebouw van het prov. best: het driejarig ondei-huud van 
de Rijks groote wegen en van de verspreide Rijksbruggen in Groningen, 
in 3 jk'iceeien en in massa. Inl. hij den hoofdingenieur eu den inge
nieur, heiden te Groningen; voor |ten-eel I hij den opzichter Bauer, te 
Groningen; voor perc. 2 en voor het gedeelte Groningen—Winneweer 
van perc, 3, bij den opzichter Raammaker, te (troningen, en voor het 
gedeelte Winneweer—Delfzijl van perc. 3 hij den opzichter Stratingh, 
te Delfzijl. Raming: pefC 1 ƒ 10,790, pei-c. 2 ƒ 10,940, perc. 3 ƒ13,630; 
massa, f 35,300, 

Isorlirm, te 1 uur, iu het Hotel Bak: het-amoveereii van het heeren-
huis De pol, aldaar, en het daartei plaatse houwen van eene villa en 
een koetshuis niet stalling, woning enz. Inl. hij den architect M. K. 
Smit, te Dieren. Aanw. te 9 uren. 

Utrecht, te 2 uren. door de maatschappij tot exploitatie van 
StaatssjHKtrwegen. aau het centraalbureau: llostek no. 413, het ver
richten van grondwerken en het maken van gehouwen en verdere 
inrichtingen, ten behoeve van de halte Peperga. lid. bij den sectie
ingenieur W. J. Klerk de Reus, te Meppel en aan het centraalbureau. 

Assen, te 2 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het vierjarig onderhoud van het 
Veenhuizerkanaal, ter verbinding van de Drentse he met de Friese he 
wateren en daartoe betrekkelijke werken, aanvangende 1 Jan. '86. lid. 
by den ingenieur Jolles, te Assen. Raming ƒ 8372 per jaar. 

Woensdag, 17 Her. 
s-llage, te 11 uren, doer het ministerie van waterst. enz.: het 

aanleggen van 2 divurskribhen onder de gemeente Ingen (Lienden), aan 
den linkeroever van den .Nederrijn. tusschen de kilometerraaien 56 en 
57. Inl. bij den hoofdingenieur Van der Toorn, te 's Hage, hij den 
ingenieur Castend ijk, te Utrecht en bij den opzichter Boeree te Wage
ningen. Raming ƒ 6000. 

Nijmegen, te 3 uien, in het café Krven P. van Daal: hel bebouwen 
van 2 jierceelen aau de Nieuwe Markt, aldaar, lui. bij den architect 
I). Scmmclink. 

's-Kesfh, bij den voorzitter. L. Bogaerts, van het waterschapsbestuur 
van het Laag Bemaal; de levering van 4'JO M 3 harde grove puin, op 
den wal aan de krib van de gemeente Alem op 't Wild. 

Donderdag, is Her. 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst, en/.., aan 

het gebouw van het prov. best.: 
lo. het driejarig onderhoud der Rijkshavenwerken te Medemblik. 

Raming ƒ 4800 per jaar; 
2o. het driejarig onderhoud der Bijks-zee- en havenwerken op Vlie

land. Inl. hij den hoofdingenieur, te Haarlem en bij den ingenieur 
Hnogenbooin, te Hoorn. Raming ƒ 35.1.00 per jaar; 

3o. het driejarig onderhoud van'de Ooster-hiiitenhaven te Medemblik. 
Raming ƒ 2000 per jaar. Inl. hij den hoofdingenieur, te Haarlem en hij 
den ingenieur Hoogenhooin, te Hoorn: 

I" het driejarig onderhoud der Rijkshavenwerker, op Terschelling. 
Inl. hij den hoofdingenieur, te Haarlem en bij den ingenieur Hoogen
hooin. te Hoorn. Raming ƒ 11,500 per jaar: 

5o. het onderhoud van de werken van het Krahbersgat. behoorende tot 
de havenwerken in Noordholland. lui, bij den hoofdingenieur, te Haarlem 
en hij den ingenieur Hoogenhooin. te Hoorn. Riming /'5000; 

Go, het maken en leveren van 100 betonblokken voor de zcobrekers 
van de havenhoofden te Llmuiden. lui. bij den hoofdingenieur, te 
Haarlem en bij den ingenieur Blom, te Amsterdam. Raming ƒ 15.150. 

Arnhem, te 12 uren: door den directeur der gemeentegasfabriek: 
lo. de levering van magazijn «goede ren, iu 15 perceelen (waaronder 

38O.0O0 KG. kluitkalk), henoodigd ged. het dienstjaar '85; 
2o het onderhoud der fabrieksgebouwen enz. ged. het dienstjaar 85; 
3o. het kissen en vervoeren van Engelsche eu Duitsche gaskolen, 

alsmede vau kluitkalk. ged. het dienstjaar '85. 
Aanw. van uo. 2, 15 Dcc, van 10—11','j uien. 

Vrildag, I » Her. 
's-Hosrh, te lO'/j uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud der Rijks-
grooto wegen in Noordhrabant, in 10 perceefen Inl. bij den hoofd
ingenieur in het 6e district, te's-Bosch. bij de ariouilisseuientsingenieurs 
Keurenner, te 's-Bosch en De Jong van Beek en Donk. te Breda; voor 
perc. 1 bij den opzichter Weehuizen, te 's-Bosch, perc. 2 hij den op
zichter Vroeg, te ('reveeooiir, perc. 3 hij den opzichter Ponimêe, te 
Aarlerikstel, |»ere. 4 en 5 bij den opzichter Brouwer, te Vucht, perc 6 
en 7 hij den opzichter lleiikehnaii te Breda. perc. 8 en 9 bij den op
zichter Hermans, te Breda, perc. 10 hij den opzichter Fischer, te 
Moerdijk Raming per jaar: perc. 1 f 7000. jierc. 2 ƒ 6030. p e r c . . ! 
f 9000, perc. 4 ƒ 5800, perc. 5 ƒ C600. perc. 6 ƒ 2760, |iere. 7 /' 8870, 
perc. 8 /" 3240. perc. 9 ƒ 8560, perc. 10 ƒ 9540. 

'M-Hasrli te 10'ƒ, uren. door het ministerie van waterstaat enz., 
aau het geitouw van het prov. best.: 

lo. het beplanten van het verlengde gedeelte van den Rijksweg van 
's-Bosch naar Tilburg, vau 460 M. voorbij kilometerpaal no. 1 tot 274 
M. voorbij kilometerpaal no. 2. onder Vucht. lui. bij den hoofdingenieur 
in het 0e district, den arrondissomeiitsingenieiir Keurenaer. heiden te 
's-Bosch en hij den opzichter Brouwer, te Vucht. Raming ƒ 2900; 

2o. het maken vin een steenglooiing langs het huitenbolonp vau den 
linker Diezedijk, tot voortzetting van de verbetering vau het kanaal de 
Dieze. iu Noordhrahuut. Inl. bij den hoofdingenieur iu het 6e district, 
den ari'ondisseiiieiitsiugenieur Keurenaer, beiden to 's-Bosch en bij den 
opzichter Vroeg, te Crevecoeiir. Raming ƒ 4600. 

Arnhem, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw vau het prov. best.: het beplanten van een gedeelte Rijksweg, 
gelegen iu de gemeente Stad-Dciitichcin en doel uitmakende van den 
Rijks-grooton weg van Doesburg naar de Pruisische grens bij Anholt. 
Inl. bij den hoofdingenieur, te Arnhem, bij den ingenieur Van Manen, 
te Zutfen eu hij den opzichter Lïjseu IV... te Doesburg. Raming f 624. 

Zwolle, te 12 uren. door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw vau het prov. best.; 

lo. het vierjarig onderhoud van de Wannoperveonscho en Giethoorn-
sche wegen, en van den weg van Zwolle naar de Friesche grens, behoo
rende tot de groote wegen en verspreidt* landsbruggen iu Overijsel. 
lui. hij den ingenieur Labriju, te Zwolle en den opzichter Dijk, te Meppel. 
Aanw. van perc. A 12 Dec, van perc. B 11 Dec. Raming per jaar. 
perc. A / 9000. perc B ƒ 11,325, massa ƒ 21,226; 

2o. hét driejarig onderhoud van de Rijksliavenwerken te Blokzijl. 
Inl. hü den ingenieur Labriju, te Zwolle en bij den opzichter Smit Gz, 
te Blokzijl. Raming ƒ 2660 per jaar. 

/ n o l l e , te 12 uren, door het prov. best.: 
lo. het uitvoeren van vernieuwingen, heistellingen, verf- en teerwerk 

nr.n de kunstwerken, gehouwen enz. der Dedemsvaart en hare zijtakken, 
ged. '85, in 3 perceelen. Inl. hij den prov. ingenieur A. Déking Dura, 
te Zwolle en liij den opzichter S. J. 11. Breukol, aan de Balkbrug. 
Raming: peic. 1 ƒ 2215. |ierc 2 f 1425. |»erc. 3 ƒ 2890; 

2o. het onderhoud van de aarde- eu verdiopingswerken van de 
Dedemsvaart en hare zijtakken over '85, in 3 perceelen. Inl. bij den 
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Erov. Ingenieur A. Déking Dure cn bij don hoofdopzichter S. J. II. 
reukei. Raming: perc. 1 f 2200, perc, 2 /' 1320. perc. I ƒ 1750; 
3o. hel bouwen van eene wurhtorswonitig bij sluis no. 6 der Dedems

vaart. lid. hij den prov. ingenieur A Déking Dura en bij den opzichter 
G. S. .1. Hreiikel, te button. Aanw. in de week, die dc besteding 
voorafgaat, te 12 uren. Raming /' 2400. 

/ u i l e n , te 2 nren, ten gemeentehuize: 
lo. dc leverantie van verschillende materialen en ijzerwerken, ten 

dienste der gemeentewerken; 
2o. het onderhoud der openbare pompen. 
Inl. bij deu gemeentoarcbiteet. 
L e e u w a r d e n , te 2'/, uren, door bet ministerie van waterst, enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: 
lo. het verbeteren en verzwaren van den Statcndijk in de gemeente 

Weststellingwerf, behoorende tot de zeewerken in "Friesland. Inl. bij 
den hoofdingenieur, te Groningen, bij den ingenieur, te Leeuwarden 
en bij den opzichter Postma. te II etiveen. Raining ƒ 90(10; 

2o. het doen van eenige buitengewone herstellingen aan bet oostelijk 
kanaalboon] van de Mimnikozijlstcrrijt. Inl. hij den hoofdingenieur, te 
Groningen, bij den ingenieur en bij den opzichter Kramer, beiden te 
Leeuwarden. Raming /' 1800. 

Z a t e r d a g , 2 0 D e r . 
WltmuI-MIMI. te 10'/, uren, ter secretarie van Wonseradeel: de 

levering van 860 stère riviergriut en 430 Stère harde puin, ten behoeve 
van de gemeentewegen in Wonsei-.uleel. 

I l recht, te 11 uren, door burg. en weth.: 
lo. het doen van vernieuwingen aan- en hot eenjarig onderbond van 

de sluis en ilaarbijbehoorende werken te Vreeswijk; 
2o. idem idem van den straatweg enz. van Utrecht naar Vreeswijk: 
3o. idem idem van de sluis enz. te Xiouwersluis en het jaagpad van 

daar naar Hinderdam; 
4o. idem idem van het jaagpad met bijbehoorende werken van Utrecht 

tot nabij Woerden; 
5o. het leveren van materialen voor dc openbare gemeentewerken, 

dienstjaar '85, in 21 perceelen. 
W i n t e r s w i j k , te 12 uren, door de Geldois«h-Overijselsche Lokaal-

spoorwegmaatschappij, in de Sociëteit: Bestek no. 37, het maken van 
de grond- en kunstwerken, het leggen van spoorbaan en wissels en het 
verrichten van eenige andere werken, voor den lokaalspoorweg Deuti
chem— Ruiirloo. lang ruim 18 K.M. Inl. op bet bureau, aldaar, waar 
de bilj. uiterlijk te 11 uren moeten bezorgd zijn. 

l l l r e r h t , te 2 men, door bet ministerie van waterst. enz., aan het 

§ebouw van het prov. best.: het. onderhoud van de Keulsche Vaart in 
e prov. Utrecht, ged. '85. Inl. bij den hoofdingenieur in het 8e en 9e 

district, te Haarlem, den ingenieur llleekmann, te Utrecht en den op
zichter Van der Harst, te \Veswijk. Raming ƒ 2970. 

D o k k u m , te 5 uren, tei»geineentehiiize: de levering van de dooi
de gemeente in '85 benoodigde bureaiiheboelten ten behoeve van de 
gemeentesecretarie en de school behoeften en leermiddelen voor de 
openbare lagere scholen iu die gemeente. 

R e r g u n i , te 6 uren. ten gemeentehuize: bet verbouwen van de 
school en onderwijzerswoning te Witveen, onder Oostermeer. Aanw. 
17 Dec, tc 11 uren. 

A m s t e r d a m , door de maatschappij tot exploitatie van het American 
Hotel: bet maken van een biljartzaal ca. , grenzende aan bet American 
Hotel, onder beheer van de architecten Henkcnhaf en Ebert. Aanw. 
18 Dec. 

T e r n a a r d , door burg. en weth. van Westdongeradeel: het leveren, 
maken en plaatsen van 56 gordijnen met toebehooren in de scholen te 
Holwerd, Nes, llantunihuizcn en 1 l.nil iim. 

M a a n d a g , 2 2 D e c . 
R e e t s t e r z w a a g , te 10 uren, door burg. eu weth. van Opsterland: 
lo. bet in- en uitwendig alvei-ven van scholen en onderwijzerswo-

ningen te Heets, Tynje, Wijnjeterp, Bakkeveen, Hemrik, Lippenhuizen 
en Kortezwaag, in 7 perceelen; 

2o. het verrichten van onderhoudswerken aan de dor|is- en gemeente-
eigendommen, ged. '85, in 24 perceelen timmerwerk en 24 pei-ceelen 
verfwerk; 

So. het verrichten van onderhoudswerken aan de scholen en ondcr-
wjjzerswoningcn, ged. '85, in 6 perceelen timmerwerk en 6 perceelen 
verfwerk; 

4o. de levering van Waalstccnklinkers en grint, ged. '85, in 2 
perceelen. 

H a a r l e m , te 11 uren, door liet ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het pi-ov. best.: 

l o . bet driejarig onderhoud van dc groote en andere Rijkswegen in 
Noordbolland. in 5 perceelen. Raming per jaar: perc. 1 ƒ21,114, perc 
2 f 11,069, perc. 3 ƒ 5966, perc. 4 / 8677, perc 6 /' 14,794; 

Zo. het driejarig onderhoud van- en het verrichten van eenige ver
nieuwingen en herstellingen aan de werken behoorende tot het Noord
zeekanaal, in 8 perceelen. Raming per jaar: perc. 1 ƒ 23,770, perc. 2 
ƒ 12,490, perc. 8 ƒ 12,940; 

8o. het driejarig onderhoud van het Groot Nonrdhollandsch kanaal, 
in 7 perceelen. Raming per jaar: perc. 1 ƒ 20,410, perc. 2 f 14,375, 
perc 3 f 9820, perc. 4 f 7275, perc 5 ƒ 14,300, perc. 6 ƒ 13,850, perc. 
7 ƒ 19,900. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem. Aanw. 15 Dec. 

A m s t e r d a m , te 12 uren, door burg. en weth.: het maken van 
een gebouw voor 2 openbare lagere scholen (le en 2e klasse) aan de 
Roggeveenstraat, tusschen de Van-Linschoten- en Van-Neckstraten. Inl. 
by den stadsarchitect, raadhuis, kamer no. 101. 

' s - H a g e , te 1 uur, door burg. en weth.: het leggen van rioollei
dingen, tot voortzetting der rioleering te Scheveningen. 

D i n s d a g , I S D e e . 
A r n h e m , te 11 uren. door burg.en weth.: 
lo. het onderhoud van de schoolgebouwen in '85, in 4 perceelen; 
2o. het onderhoud van de bestratingen ged. '86. 
Aanw. van no. 1, 17 Dec, te 10 uren, beginnende aan de hoogere 

burgerschool; voor no. 2, 18 Dec, te 10 uren, bureau Publieke Werken. 
G r o n i n g e n , te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud ('85—'87) van 
de beide Statenzijlen en bijbehoorende werken, behoorende tot de zee-

1 i n l . bij den hoofdingenieur, den ingenieur en werken in Groningen. 

den opzichter Broer, allen te Groningen. Aanw." 16 Dec. Raming 
J 1710 per jiuir. 

Z a a n d a m , te 1 uur, door burg. en weth.: 
lo. het vergrooten der Oostzjidor begraafplaats: 
2o. bet maken eener bonten "brug in bet Noorderkerkpad: 
3o. het maken eener bouten beschoeiing lungs bet Noorderkerkpad, 
Inl. bij den gemeentcarchitect .1. van der Koogh. 
Z e e l a n d (Noordbr.), te 1 uur, door burg en weth.: het verbouwen 

cn vergrooten der openbare school, in de kom der gemeente, met bij
levering der bouwstoll'en. Inl. bij den bouwkundige J. Frankefort, te 
Uden. Aanw. een halfuur vóór de besteding. 

U l r e c h t , te 2 uren, door ile maatschappij tot expl. van Staatsspoor-
Wegen, aan bet centraalbureau: 

lo. Bestek no. 415. bet maken van eene bergplaats voor steenkolen 
en takkenbossen en eenige bijkomende werken, op bet station Eind
hoven. Inl. aan het centraalbureau en bij den sectieingenieur II. van 
der Kun, te Venloo. Aanw. 18 Dec, te 11,36 uren.; 

2o. Bestek no. 416, het veranderen van do Kraanhrng over het Zijl-
sterdiep in eene vaste brug, en het verrichten van daarmee in-verband-
staande werken, ten behoeve van den spoorweg Groningen—Nieuwe
schans. Inl. aan bet centraalbureau en bij den sectieingenieur L. J. 
de Sonnaville. te Groningen. Aanw. 15 Dec, te 11 uren. 

I.'iriM-hi, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 414. het maken van een 
haltegeboiiw te Deinuin, ten behoeve van den spoorweg Leeuwarden— 
Harlingen. Inl. aan h t centraalgehniiw en bij den sectieingenieur L. 
.1. de Sonnaville, te Groningen. Aanw. 16 Doe.', te 91', uren. 

V i r r l h i g s h r e k , te 2 uren, door het kerkbestuur, in de herberg van 
M. van Bon: bet bouwen van een gesticht met schoolgebouwen. Inl. 
bij den architect L. Derks. te VBosch. Aanw. 18 Dec, te 2 uren. 

Itmi ei tin iu , in het Timmerhuis: de levering van: 
getrokken en vlakke Waalklinkers, Waal-boerengrauw. 
Utrechtsehe straatklinkers. 
Ilsel-straatplavei en beste harde IJscl-ondcrstcen, 
Eseaussijiiselisteenen trottoirbanden, 
Luiksche kluitkalk. 
Grèskeien, Quciiastkcicii, porlierkeion, 
steenslag vim natuurlijke steen uit de groeven van Quenast of Lessines, 
grove grint, griiitzaud, 
eiken-, grenen-, dennen- en vuren timmerhout, 
gegoten-ijzeren straatsvphons en straatberriebanden, 
staaf-, band- en plaatijzer, 
tegels, dakpannen, kannenbuizen, 
pleister tras, Portland-cement, 
gasbranders, glazen ballons, 
zink, lood, 
louden- en vertind-looden buizen, 
spijkers, ijzerwaren, briigornementen. enz. enz. enz. 

R o l l e r d a m . in het Timmerhuis: de levering van: 
lo. 7 ijzeren scheepsboeien, elk wegende ongeveer 1150 KG.; 
2o. 7 ijzeren sehroefankers met kettingen voor idem. 
H e r g u m e r h e l d e , bij R. Hoogland, op t Boschhuis: het bouwen van 

een koepel op de kerk, aldaar. Aanw. 16 Dec. te 2 uren. 
W o e n s d a g , 2 4 D e c . 

• - H a g e , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: de 
levering van ballaststeen voor de Rijksrivierwerken op de Maas, in 2 
perceelen. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, bij den 
ingenieur Van Hoon", te Vueht en bij de betrokken opzichters. Aanw. 
17 Dec. 

' s - H a g e , tc 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
gedurende '85 onderhouden van- cn het doen vau eenige herstellingen 
aan de l.andsgehouwen te 's-Hage. Inl. bij den Rijksbouwmeester in 
in bet 2e district en den hoofdopzichter der Landsgebouwen J. A. 
Weinberg, beiden te 's-Hage. Aanw. 17 Dec, te 9 uren. Raming 
/ 54.495. 6 

A r n h e m , te 11 nren, door burg. en weth.: 
lo. bet onderhoud van de gemeentegebouwen enz., in '85, in 4 

perceelen; 
2o. het onderhoud van eenige gemeentewerken ged. '85. 
Aanw. 18 Dec, van no. 1 te 10 ui-en, beginnende aan het achter

gebouw gemeentehuis, van no 2 Publieke Werken 
H o o r n . te 11 uren, door de commissie van administratie over de 

gevangenissen: de levering van macbinaal-gesiionnen woefgarens en 
borstelhaar, benevens blik, lood, tin, ijzer en gesponnen paardehaar, 
ten dienste van den arbeid der gevangenen in '85. 

' s - H a g e , tc 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste der Staatsspoorwegen: 

lo. bet maken en stellen van een tweeden metalen bovenbouw voor 
dc brug over de Maas, te Venloo. Inl. bü den eerstaanwezend-ingenieur, 
te Arnhem en den sectie-ingenieur, te Nijmegen. Aanw. 16 cn 17 Dec, 
te 12 uren. Raming / ' 317,000; 

2o. dc levering van bureaubehoeften voor de onderscheiden bureau's 
der Staatsspoorwegen, ged. '85; 

3o. het maken en leveren van 60 ijzeren lantarenpalen, 150lantaren-
armen en 220 koperen lantarens. Inl. op het bureau der spoorwegen, 
te 's-Hage. Raming / 3800. 

H l l l e g e r s b e r g , te 1 uur, door burg. en weth.: het bouwen van 
eene school voor 192 leerlingen, met onderwijzerswoning en verder 
bijbebooren, aldaar. Inl. bij den architect H. Wesstra Jr., te 's-Hage. 
Aanw. 20 Dec, te 11 uren. 

V r i j d a g , ia D e r . 
R o t t e r d a m ' , in het Timmerhuis: de levering van getrokken-ijzeren 

PÜpen, ijzeren en koperen littings. brandei-s, lantarenruiten, kalk, smee-
en plaatijzer, gegoten ijzerwerk en andere magazijnsgoederen, ten dienste 
der gemeentewerken. 

Z a t e r d a g , |27 D e e . 
L e e u w a r d e n , te 1 uur, door burg. en weth.: het maken, stellen 

en goedwerkend opleveren, op door de gemeente te maken fundeering, 
van eene gegoten-ijzeren gashouderkuip met plaatijzeren gashouder, ter 
inboudsgrootte van ongeveer 3000 stère, gegoten-ijzeren kolommen, 
afsluit put. in- cn uitlaatbuizen, afsluiters enz., ten dienste der gemeente

gasfabriek, aldaar. Biljetten inzenden ter gemeentesecretarie 26 Dcc, 
vóór 's avonds 5 uren. 

W o e n s d a g , S I D e e . 
s - H a g e , te 11 uren, door bet ministerie van waterst. enz.: bet 

verruimen en gedeeltelijk omleggen van bet Zederikkanaal tusschen 
Vianen en den Staatsspoorweg bij Schotdeuren, in de gemeenten 
Nieuwland en Arkel, met het maken der kunstwerken, behoorende tot 
den aanleg van een kanaal ter verbinding van Amsterdam met de 
Merwede. Inl. bij den hoofdingenieur Wellan, tc Utrecht en bij den 
ingenieur Escher, te Gorichern. Aanw. 24 Dcc Itaming /' 1,200,000. 

' s - H a g e , te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste der Staatsspoorwegen: 

lo. het maken en stellen van den ijzeren bovenbouw van eene brug 
voor spoorweg- cn gewoon verkeer over de Dongc. te Geertriiidenberg. 
Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur bij de Staatsspoorwegen, te 
's-Boscii. Aanw. 23 en 24 Dec, tc 11 uren. Raming ƒ 156.000; 

2o. bet maken der fundeeringswerken voor de ijzeren overkapping op 
het centraal personenstation, te Amsterdam. Inl bij den eerstaan
wezend-ingenieur bij dc Staatsspoorwegen, te Amsterdam. Aanw. 23 
«n 24 llec. Raming ƒ 128,000. 

8o. bet maken, leveren en stellen van 4 draaischijven van 13.5 M. 
middellijn. Inl. op het bureau der spoorwegen, te 's-llage. Raming 
ƒ ÏU.OOO. 

V r i j d a g , 2 J a n . » 8 8 * . 
' s - H a g e , te 1 uur, door bet ministerie van waterstaat enz.: bet 

leggen en ingraven van telegraafkabels onder den grond, te Zwolle. 

Inl. bij den inspecteur-chef van bet technisch beheer, te 's-Hage en 
bij den lijninspecteur te Groningen. Raming ƒ 970. 

W o e n s d a g , 1 J a n . 
K l a a s w a a l , te 11 uren, in het gemeentebuis: het vergrooten der 

openbare school. ' Inl. bij den architect Fop Smit, te Oudbeierland. 
Aanw. 6 Jan., tc 10 uren. 

' s - l l a g e , te 12 uren, door bet ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste der Staatsspoorwegen: het maken en stellen van afrasteringen, 
ovcrwegafsluitingen, afstandspalen en andere teckens, met eenige bij
komende werken, voor bet gedeelte Amersfoort—Kestcren van den 
spoorweg Amersfoort—Nijmegen. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur 
bij de Staatsspoorwegen,'te Arnhem. Aanw. 29 en 30 Dcc, te 11 uren, 
aanvangende tc Reencii. Raming ƒ 62,500. 

W o e n s d a g , 2 1 J a n . 
' • - l l a g e , te 12 uren. door bet ministerie van waterst. enz., ten 

dienste der Staatsspoorwegen: de inrichting en bediening van een 
stoombootdienst tusschen Enkliiiizen en Staveren, in verband met de 
diensten op de Staatsspoorwegen van Zaandam naar Enkbuizen en van 
Staveren naar Leeuwarden. Inl. bij den directeur voor de spoorwegen, 
te 's-Hage. 

« | i L i t e r It b e p a l e n d a t u m . 
M a r s u m , bij A. Nieuwland: het grootendeels vernieuwen der stelp-

liiiizing, bewoond door Fetze Elgersrna, op Waekens. onder Winsum. 
Aanw. 23 Dec, van 11—4 uren. 

W e l s u m i bet afbreken der oude- en het bouwen van eene nieuwe 
stebiliiiizing te Westbeni. lid. bij .Ian P. Wicrsma, te Vijfhuis, onder 
Wolsum. Aanw. 29 Dee., van 10—12 uren. 

Haarlemmermeer, » 14,714 

A F L O O P 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
A a l s m e e r , 8 Dec: het onderhoud der open

bare wegen, samen lang ongeveer 17,000 M., 
met bijleverang van alle materialen, benevens 
het onderhoud der bruggen, in die wegen ge
legen, en de bestaande opslagplaatsen van grint 
enz.; ingek. 3 bilj., als: 
C. Bos, te Haarlemmermeer, ƒ 15.648 
C. Eigenhuis, a Aalsmeer, » 15,300 
A. G. van den 

Heuvel Jz., 
gegund. 

A m s t e r d a m , 8 Dec: lo. het veranderen en 
verbroeden van de brug over de trekvaart in 
den II. 1.1. S. te 's-Hage. volgens Bestek no. 
347, perceel 1; ingekomen 11 bilj., als: 
J. M. Taverne, te 's-Hage, ƒ 53.982 
i. v. d. Berg, » Amersfoort, » 52,000 
J. de Haas, » 's-Hage, » 61,000 
H. J. Nederhorst, » Gouda, » 51.000 
J. Trinthamer, » Schiedam. » 51,000 
K. Hollander, » Gouda, » 50,890 
H. Wienhovcn, » Schiedam, » 49,880 
W. P. Teeuwisse, » 's-Hage, » 47,190 
C. Romijn, » Haarlem, » 45.4:19 
J. M. Gratters, » 's-Bosch, » 44.975 
A. Korteweg, » Zevenbergen, » 43,990 

Perceel 2 wordt onderhands gegund. 
2o. het inrichten van perceel no. 21. aan den 

steiger te Rotterdam, tot bestelkantoor en wo
ning, volgens Bestek no. 346; ingekomen 21 
bilj., als: 

te 's-Hage, 
Rotterdam. 

/' 4690 
I 4449 

Charloos. » 4358.26 
• IJsclmonde, » 4295 
» Kralingen, » 4295 

« Rotterdam, » 4275.50 
» idem » 4271 
% idem ii 4250 

i> Kralingen, > 4233.33 
i Schiedam, » 4149 
» Rotterdam, » 4135 
,i idem » 4085 
» Kralingen, » 3942 
» Rotterdam, I 3925 
> idem » 3898.30 
ii idem » 3894 
» idem » 3879 

idem » 3879 
idem » 3722 
idem > 3699 

» Hillesluis. » 8590 
' s - H a g e , 8 Dec: lo. het éénjarig onderhoud 

van het Zederikkanaal; ingek. 7 bilj.; minste 
inschr. was G. de Hoog, te Gorichern, voor 
f 29,467. 

2o. het driejarig onderhoud van de groote- en 
andere Rijkswegen in de prov. Zuidhollaiid: 

le perc. ingek. 6 bilj.; minste inschr. was G. 
de Hoog, voor / 6948. 

perc. 2 ingek. 10 bilj.; minste inschr. was L. 
den Hoed, te Delft, voor ƒ 14,600. 

perc. 3 ingek. 9 bilj.; minste inschr. dezelfde 
voor f 13,284. 

perc. 4 ingek. 9 bilj.; minste inschr. was J. 
van der Vlugt Jr., tc Dordrecht, voor / 5910. 

W. P. Teeuwisse, 
A. Piena, 
P. v. Buren, 
J. v. d. Houwen, 
M . v. Linscboten, 
H. W. Vralijk lirma 

W. A. Vrolijk & Zn.. 
Spruijt en Geluk, 
H. Stelwagen, 
J. Spruijt en A. v. 

Staveren, 
i. Trinthamer, 
A. Wijtiekes, 
H. Brem-, 
W. Zonneveld, 
J. H. Housdcns, 
Smit en Muijsson, • 
J. Kramer, » 
C. J. v. Tussenbroek, » 
Wed. G. Camesi & Co., » 
P. A. Zanini, » 
J. Mirande Jr., s 
H. Langbroek, s 

perc. 5 ingek. 7 bilj.; minste inschr. was L. 
den Hoed, voor f 16.915. 

perc 6 ingek. 8 bilj.: minste inschr. was .1. 
G. Woudenborg, te Dubbeldam, voor J 4643. 

perc 7 ingek. 8 bilj.; minste inschr. was G. 
de Hoog, voor ƒ 12.360. 

perc. 8 ingek. 10 bilj.: minste inschr. dezelfde, 
voor ƒ 13.082. 

-,-ilage. 8 Dee.: lo. de levering aan do 
gemeente van keien; ingek. 21 bilj., als: 
Neef en Lavelije, Luik, Ourthe-keieii. 

'»/„ ƒ 48.- en %. f 72.-
Kloos en V. Liinblll'gh. Rotterdam, porfier, 

i»/„ ƒ 50.43 ">/„ ƒ 75.75 ƒ 124 
Niei-strasz. Alnsterdam, 

Ourthe, » / . , ƒ 65.97 » / „ f 81.34 
C. Petit. Breda, idem » » 46.34 

dezelfde, Iten-Abin, » » 61.36 
E. Bullion,Luik,Ourthe,» » 48.03 

dezelfde, Hen-Aliin, » » 63.63 
G. Thoonsen, Mook, 

Ourthe. » » 46.98 
.1. Lagendijk. N.-IIel-

voet. idem » » 48.30 
dezelfde, lava, '° / , s » M - 5 0 

L. Goflin. Luik, 

70.50 
» 99.— 
» 72.— 
<il 10.— 

ii 71.45 

» 72.45 

Ourthe, "/,» » 50.97 » » 76.49 
P. Lagendijk, Utrecht, 

Ben-Aliiu, » ii 64.80 ii > 102.50 
A. Dapsens. Yvoir, 

Ourthe. » » 47.47 » » 71.20s 

V. Noorden & Schvvor-
zel. Rotterdam, idem» « 47.78 » » 71.76 

E. Jansen, Luik, 
Ben-Ahin, » » 63.— » sllO— 
dezelfde. Ourthe, » » 48.50 » » 74.— 

F. Botzon. Mook. idem » » 49.20 
dezelfde. Ben-Ahin. » » 58.50 

.1. T. Smits. Dordrecht, 
Ourthe, » ii 47.93 ii » 72.50 
dezelfde, lava. !•/.„ » 58.50 

V. Noorden & Schwer-
zel, Rotterdam, 
Ben-Ahin. » 65.98 • » 98.97 
2o. idem van Rijnklinkors; ingekomen 6 

bilj.. als: 
Wed. Knijll & Zn.. 
V. d. Bergh & Co., 
W. II. v. Zanten, 
.1. Bruut, 
.1. de Koning, 
ll. 

te Woerden, 
» Montfoort, 
• Leiderdorp, 
n Woorden, 
ii idem 

Frankenhuijsen, » Montfoort, 

ƒ 11.25 
» 10.83 
ii 10.80 
ii 10.69 
» 10.49 
II 9.63 

3o. idem van Waalklinkers; ingekomen 4 bilj.. als: 

vlakke perc. 1 perc 2 
getrokken 

perc, 3 j perc. 4 

R. v. Wijck, Beteren, 
A. N. de Lint, Delft, 
.1. de Bruijn. Heerewaarden, 
P. II. den Ouden, Zalthommel. 

f 14.29 
14.69 
13.95 
13.19 

ƒ 14.29 
14.69 
13.95 
13.19 

/' 14.29 
' 14.69 

13.19 

ƒ 14.29 ƒ 14 29 

1.995 

2.07 

2.02' 

0.33 
0.44 

4o. idem van trottoirbanden; ingekomen 17 
bilj., als: 

leveren leggen heileggen 
per M. 

E. Bullion, Luik, ƒ1 .965 
C. Petit, Breda, 1.88»/,0 

.1. Bosman, Rotterdam, 
II. Jongenburger, , 

Waddinksveen, ƒ 0.53 ƒ 0.32 
G. G. Reuvers, 

's-Hage. 0.70 
S. Severin, idem 1.99s 0.69s 

E. Janssen. Luik 
A. P. Schotel, 

Dordrecht, 
V. Noorden & Schwer-

zel, Rotterdam, 2.18 
Nierstrasz, Amsterd., 2.37 
YV. Swanevcld, 

's-llagc, 2.03s 

L. Phili[is, idem 2.10 0.60 
J. .1. Sebolts, 

Alnsterdam, 2.03s 

P. Lagendijk, Utrecht, 1.179 
L. GoOin, Luik, 2.11s 

A. Dapsens. Yvoir, 2.47 
J. Lagendijk, 

N.-Helvoet, 3.05 
L e i d e n , 8 Dcc: eenige vakken 

0.36 

0.40' 
voor den 

I j , ' . , . , - . . , u . ^ . w . — O , , 

bouw van een heerenhuis aan den Stationsweg, 
aldaar, onder beheer van den architect W. F. van dér Heyden; ingek. 10 bilj., als 
T Los, tc Leiden 
W. F. v. Lith, ii Wem 
S. v. Leeuwen, » idem 
C. G. v. Oerle, » 'dem 

f 13,984 
'» 12,830 
II 12,800 
» 12,449 

P. C. dc Vrind, te Leiden, 
W. P. J. Verhaar, » idem 
P. Gesman, » idem 
('. Meijers, » 's-llage, 
G. J. v. Heek & Co., » Delft, 
A. C. Paardekooper, » 's-Hage, 

Gegund aan G. J. v. Heek & Co. 
H a n ü w e c r d , 9 Dec.: bet bouwen van een 

nieuw woonhuis met bi-oodliakkerij, aldaar 
onder beheer van den architect A. le 
te Kriiiuiiigcn; ingek. 6 bilj., als: 

ƒ 12,286 
» 12.108 
» 12,065 
» 11,997 
» 11,800 
» 11,700 

Clercq, 

W. Dierens, 
B. v. Verre, 
L. v. Verre, 
C Koek en A. 

Goedemondt, 
P. Dronken, 
J. M. Lamincrce 

te Biezelinge, 
ii Noordgouwe, 
* Kruiningen, 

ƒ 3920 
>i 3900 
» 3600 

Hansweerd, » 3479 
Kapelle. » 3450 
Hansweerd, » 3395 

E n s c h e d é , 9 Dec: bet bouwen van 3woon
huizen voor G. van Delden, te Gronau, onder 
beheer van den architect G. Beltman A.Gz.; 
ingekomen 9 bilj., als: 
F. Mossels, te Rorne, 
A. Niehuis, » Hoogeveen, 
P. en A. Fijlstra, t Enschedé, 
G. Robcrs. • idem 
J. Limbeck, » Gronau, 
G. Horstmuller, » idem 
H. ten Cate, » Enschedé, 
Kessemeier. » Gronau, 
G. A. YVogerecf, » Enschedé, 

G r o n i n g e n , 9 Dcc: 
's Rijks watermolen aan de Nieuweschans; 
4 hilj.. als: 
P. J. Bosscher, te Oudeiickela, ƒ 775 
G. P. v. Balen, » Nieuweschans, » 757 

/ 12,600 
•i 12,250 
>i 12.150 
» 11,955 
» 11,700 
•• 11,640 
» 11,433 
i ' 11,400 
» 10,930 

bet onderhoud van 
ingek. 
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H. Timmer, » lieerta, » 690 
H. Veninga, , » Niouwesohans, » 663 

N l t t a r d . 9 Dec.: het houwen van nieuwe-en 
liet horstellen der oude schoollokalen; ingek. 10 
bilĵ , als: 

te Roermond, ƒ 10.800 
» idem » 16.580 

Maashracht, » 16,144 
16,000 
15.660 
15,600 

ƒ 4425 
» 4420 
» 4302 
., 4214 
» 3275 
» 3250 
» 2400 
I 24(10 
» 2371 
I 2340 

1820 

J. Rmilcau / n , 
F. Rouleau, 
G. H. Mestrom, 
J. Mei is. » |>ut, 
.1, Willems, » Sittard, 
J. Cloven, » Nieuwstad, 
F. Lahaije. » Sittard. 
.1. Limpons, » Jlaastricht, 
J. Laudy, » Sittard, 
G. Beckers, » idem 
gegund. 

A r n e m u i d c n , 0 Dcc: het druipen van de 
Oudevcst: ingek. 10 hilj., als: 
J. XI. v. Ditmars, te Middelburg, 
L. F. v. Miert, » idem 
P. F. de Wilde, » idem 
A. Tolciiiiiir, • Nieowdorp, 
J. F. .Muller, » Vlissingen, 
Hcijblom, » idem 
J . K. Crocq, » Aruemuiileii. 
Bolier. » Rilland-liath, 
C. v. Fraaijenhove, » Xliddelburg, 
Jan Leijs, » Nioiiwdorp, 
J. v. d. Hoek, » Middelburg, 

' • - H a g e , 10 Dec: lo. het maken van /uilen 
bazalsteonglnoiing tegen liet hiiilenbeloop van 
den Rijkshcrin van de polders Thomaswaard en 
Oostelijke Opslag langs den rechteroever van de 
Nieiiwe-XIerwede: ingek. 8 hilj. , als: 
G. Beenhakker Gz., te Sliedrecht, / 12.388 
C. de Groot, » Dordrecht, » 11.070 
W. Volker, a Sliedrecht, » 11.60(1 
A. Doer Wz., > idem » 11,825 
G. de Hoog, » Goriehem, o ll.6i)5 
C. de Ruiter, ., Harilinksveld,» 11,640 
C. Dos Az., » Dordrecht, » n,420 
Ph. Verbruggen, » Waddinksv., » 11,180 

2o. het bouwen eener schutsluis en het maken 
van bijbehoorondo werken nabij den Gi-oenedijk 
bewesten Utrecht, behoorende tot de werken 
voor den aanlog van een kanaal ter verbinding 
van Amsterdam met de Merwedej ingek. 16 
bilj., als, 
C. P. W. Dessing, Gouda, f 227.000 
P. Vlasinan. Utrecht. » 225,874 
II. Th. Wiegeriuk. Groonloo, •> 203,000 
B. A. Wiegeriuk, Groonloo en F'. E . 

Terwindt, Pannerden, » 202,500 
W. P. de Vries, Rossom, » 108.400 
T. Swets Tz., Aineide en A. de Groot, 

L e r l i e m , 10 Dec: het bouwen van een villa 
te Lochem, aan den Nieuweweg, onder beheer 
van den architect J. Bosch; ingek. 4 bilj., als: 
Zandvoort, te Deventer, ƒ 6825 
.1. Olthoff, » Lochem, » 5351 
A. Beyers, » idem » 6263 
II. Reerink, » idem » 4843 

' • - B o s c h , 11 Dec: lo. het verrichten der 
nooilige werken tot het vervangen van dogrint-
baan door eene kcibcstrating, op een gedeelte 
van den prov. weg van Oudgastel naar Rintol-

» 15.5681 oord. te Staiu|>ersgat; minste inschr. was Joh. 
» 15.50O| Hak, te Oudgastel. voor ƒ 2804. 
» 14,(00 2o het vernieuwen vim den bovenbouw van 
» 13,877 , 2 bruggen in den prov. weg van Geinert naar 

Beek-en-Donk; minste inschr. was A. Vervoort, 
tc Vechel, voor ƒ «40. 

So, het opruimen der bestaande- en het hou
wen eener nieuwe brug over de Kleine Dommel, 
in den prov. weg van Geldrop naar Helmond, 
te Geldrop; minste inschr. was L. van Gaal, te 
Geldrop, voor f 5603. 

4o. het éénjarig Onderhond van den klinker
weg van Oosterliout langs de Heihoeve naai
den Rijksweg Ie klasse Breda—Tilburg; minste 
inschr. was G. W. Metsen, te Ginneken, voor 
/ «63. 

A r n h e m , 12 Dei'.: het houwen van een 
steeneu duiker ter vervanging van de Wientjes-
brug over de Xcttclhnrstcrslnot, in den Kijks-
grooten weg Zutfen-- Lochem— Goor; ingek'. 7 
hilj.. als 

» 108.000 
» 107.000 
» 106.787 
» 105.600 
» 105,750 
» 188900 
» 188,545 
o 184.980 
» 183,900 
» 182,000 

M. Lakerveld, 
ft. Darneveld, 
3. v. Harpen, 
A. Prins Tz., 
C. Krachten Jz., 
11. XI. de Kolf. 

lleukeloin, 
P. Duinker. Amsterdam, 
C. Blankevoort. Xloimikendain, 
I. Koov. Ainsterilam. 
J . M o n t e r Jz., Pnttershoek, 
P. Rijnders, Valkciisweerd, 
J . M. (Jruvters. 's-Bosch, 
A. v. d Xieydcn Az., llardinksveld, 
P. Hell en A. Blocks, Zwolle, 
J . Smit VII. Slikkerveer, 
L. v. Dijk, Orten en II. A. Erp, 's-Roscli, » 175,800 

So. het éénjarig onderhoud van het verruimde 
gedeelte van den Vaartsche-Rijn onder de ge
meenten Jutfaas en Vreeswijk; ingekomen 6 
bilj., als: 

te Utrecht. ƒ 2300 
» Vreeswijk, » 2235 
» Wijk-bij-Duurstede, » 2100 
» Sliedrecht, » 2147 
» Utrecht, » 2140 
» Utrecht, » 2120 

4o. het onderhoud van de schutsluizen cn 
hijhehoorende werken te Nichtevecllt; ingek. 3 
bilj.. als: 
J . Swi'ts Az„ te Nichtevecht, ƒ 2897 
D. Darneveld, » Vreeswijk, » 2585 
J . v. Harpen, » Wijk-bij-Duurstede, » 2385 

Mrhrteiiliigen, 10 Dcc: het maken van 2 
guaiidcrijci de verbouw van het catechisatie-
lokaal, met daarboven te maken woning in-en 
aan de kerk der Ned. Hervormde gemeente, 
onder beheer van den architect H. E. de Daan; 
ingekomen 14 bilj., als: 
W. P. Teeuwisse, te 's-llage, ƒ 14 300 

» idem » 13.810 
» idem » 13 720 
» idem » 13,225 
» Scheveningen, » 12,998 
» idem » 12,497 
» 's-Hage, » 12.100 
» idem » 12.07» 
• Idein » 11,906 
» Scheveningen,» 11.850 
» 's-llage, » 11,680 
I idem a 11.650 
» idem » 1L637 
» idem » 11,553 

C. Versteeg, te Vein, ƒ 2723 
A. Beden, » Lochem, i 2(169 
II. Wegerif, > Apeldoorn, » 2645 
I. Schuurman, » Den-Ham, » 2642 
II .1. Buitenhuis, » Elspcet, • 2588 
II. A. Ililbers, » Groonloo, » 2585 
F. II. v. Eerden. o Aalten, » 2568 

ullage 12 Dec.: lo. het afbreken van hui
zen voor den aanleg der Nieuwe Prinsenstraat: 

perc. 1 pei-c. 2 
XI. Steenks. Naaldwijk, ƒ 1187 ƒ 749 
.1. Daars, Amsterdam, 13C0 
W. v. Spronsen, .Monster, 1500 1050 
T. Hoogendoorn, 's-llage, 1675 1500 
.1. v. 't Wondt. Hillegei-shcrg, 1800 1900 
H.Jongenburger. Waddinksveen, 1800 1000 
.1. Huisman, 's-llage. 2035 670 
Janssen Smit, Rotterdam. 2120 1930 
A. Oostenrijk, idem 2222.65 1950 
XI. Frisco, 's-Hage, 2250 950.50 
G. J. v. d. Linde, Rotterdam, 2800 2200 
A. Blok, '«-Gravendeel, sooo 2too 

2o. het bouwen van een ualmuur langs de 
haven te Scheveningen: ingek. 8 bilj. . als: 
A. Platteel. te 's-llage, ƒ 5470 
J. L. W e r d e n , » idem « 5150 
C. Paardenkooper, • idem i 5149 
XL I. v. Spanje, » idem » 5148 
('. Wijbraiuls & Co., > idem » 4145 
T. Hoogendoorn, » idem » 4080 
.1. Lagendijk, » Nieuwhelvoet, » 4100 
.1. II. de Kwart, » 's-llage, » 3639 

M i d d e l b u r g , 12 Dec: het driejarig onderbond 
(1885, 1886 en 1887) der registreorende peilschaal 
te Bruinisse, behoorende tot de zeewerken in 
de prov. Zeeland; ingekomen 2 bilj., als: 
.1. Elenbaas, te Druinissej ƒ 348 
A. Zootor Jr., i idem » 310 
Kaming „ 286 

A s s e n . De verbetering van een gedeelte 
van hel bovenpand der Drentsche lloofdvaart is 
gegund aan G. J. Gi-oot en J. Knoops, te 
Nijmegen. 

M. L. v. Spanje, 
J . C. Pieterse,' 
J . II. Weides, 
A. Krul Jr., 
.1. Schilerli. 
W. v. d. Grijp, 
A. de Niet, 
J. de Niet. 
P. Haak. 
I.. Tromp, 
W. Franken, 
C. Metiers, 
A. C. Ili liarilekooper, 

D E O P M E K K E E 
van ZATERDAG 20 DECEMBER 1884. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
M a a n d a g , 2 2 l i e r . 

I l e e l - l c , - / . u i m g . te 10 uren, door burg. en weth. van Opstrrlund: 
lo. het in- en uitwendig afverven van scholen eu ondorwïj/.rrswo-

niugon te Beets, Tijnje, Wijnjcterp, Bakkevcen, llcinrik, Lippcnhiiizen 
en Kortezwaag, in 7 perceeMs): 

2o. het verrichten van onderhoudswerken aan de dorps-en gemeen te-
eigeiiilommen, ged. '85, in 24 pereeelen timmerwerk en 24 pereeelen 
verfwerk; 

Se. het verrichten van onderhoudswerken aan de scholen en nniler-
wijzei'swoiungcii. ged. '85, in 6 pereeelen timmerwerk cn 6 pereeelen 
verfwerk; . . 

4o. de levering van Waalstocnklinkors en grint, ged. 8a, in 2 
pereeelen. . . 

De Hruislierg (bij DeutichemI, te 10 uren, door de commissie van 
administratie over dó strafgevangenis van jeugdige mannelijke veroor
deelden : de levering van ijzer. IJzerdraad, patent-klinknagels en slot-
schrocven, blik, llaiika-tin. si kolen en diverse soorten llollandsch-en 
machinaal papier. 

H a a r l e m , te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz , aan 
het gebouw van het prov. best.: 

lo. het driejarig onderhoud van de gniole en andere Rijkswegen in 
Nonrdlinllaiiil. in 5 pereeelen. Raming per jaar: perc. I /21.1I4, perc. 
2 f 11.059, perc. 3 ƒ 5955, perc. I /' 8577, perc 5 /' 14,794; 

2o. het driejarig onderhoud vau- en liet verrichten van eenige ver
nieuwingen i'ii'herstellingen aan de werken behoorende tot hel Noord-
zeekanaal, in 3 pereeelen. Raming per jaar: perc. 1 ƒ 23,771', perc. 2 
f 12.490. perc. 3 / 12,940; 

3o. het driejarig onderhoud van het Groot Noordholliindsch kanaal, 
in 7 pereeelen. Kaming per jaar: perc 1 ƒ 20.410, perc. 2 /' 14,375, 
perc .1 /' 9620. perc. 4 f 7275, perc. 5 ƒ 14.300. perc. 6 ƒ 13,650, perc 
7 ƒ 19,900. Inl. hij den hoofdingenieur, te Haarlem. 

V e l p (gem. Reden', te II uren, door het K.-K. kerkbest, bij Wed. 
Tersteeg: bet maken van eikenhouten kerkbanken, lui. bij den architect 
J. VV. Boerbooms, te Arnhem. 

. \ n i - t e r d a m . Ie 12 uren, door burg. en weth.: het maken van 
een gebouw voor 2 o|iciihare lagere scholen (le en 2e klasse) aan de 
Hnggevconstraiit, tusscl le Vun-I.inschoten- en Van-Neckstraten. Inl. 
bij den stadsarchitect, raadhuis, kamer no. i0l. 

« r o l l i n g e n , te 12-1;, uren, door borg. en weth.: 
lo. het. onderhoud' van- en het doen van eenige herstellingen of 

vernieuwingen aan 11 schoolgebouwen, met toebehooren, ged. '85; 
2o. het onderhouden vim- cn het doen van eenige herstellingen of 

vernieuwingen aan 11 schoolgebouw n met toebehooren, ged. '85; 
3o. het onderhouden van- en het doen van eenige herstellingen of 

vernieuwingen aan 0 schoolgebouwen met toebehooren, ged. '85; 
4o. de levering van lood, zink en/... ged. '85; 
5o. de levering van nieuwe glasgordijnen enz. in het raadhuis, 

ged.'85; 
0o. het stollen, wasscheu, bijwerken en witten der stukadoorwerken 

aan het raadhuis, ged. '85; 
7o. het onderhonden, opwinden enz. van eenige uurwerken der ge

meente, ged. '85, '86 en '87. 
's-llagi-, te 1 uur, door burg. en weth.: 
lo. het leggen van rioolleidingen, tot voortzetting der rioleering tc 

Sclicveiiillgeli; 
2o. het bouwen van een wuluiuur langs een gedeelte der Veenkade, 

t 0.ttcegn(gein. Reden), tc 3 uren. voor rekening van .1. W. Jansen, in 
het Hotel «De Engel": liet houwen vau een bergplaats met kantoor, 
bloemenkas, lessenaar met ramen enz., op een stuk grond, gelegen 
teg iver het landgoed «Valkenberg", aan deu Rijksstraatweg te Reden. 
Biljetten in/enden uiterlijk 2 uren vóór de bestelling bij den architect 
M. K. Smit, te Dieren. 

D i n s d a g , 2:t D e r . 
V e l p (gom. Reden) te 10 uren. voor rekening van de directie der 

Arnhenische Traiiiweginaatschapnij: het bouwen van een remise enz., 
naast de bestaande, te Velp. Bilj. inzonden 22 Dcc, bij den architect 
XI. K. Smit. te Dieren. 

A r n h e m , te 11 uren. door burg. en weth.: 
lo. het onderbond van de schoolgebouwen iu '85, in 4 pcrccelell|; 
2o. liet onderhoud van de bestratingen ged. '85. 
B e r g a m b a c h t . te II uren, in de Polderkainer: het zesjarig onder

houd van 5 wind- en 1 stoomwaterinolen. benevens van de sluizen, 
huizen, bruggen enz... van den polder Bergambacht 

K r o n i n g e n , te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz... aan 
het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud ('85—'87) van 
de belde Statenziilen en bijbehoorende werken, behoorende tot ile zee
werken in Groningen. Inl hij den hootilingeui •, den ingenieur en 
den opzichter Bauer, allen tc' Groningen. Raming ƒ 1710 per jaar. 

Z a a n d a m , te I uur, door burg. cn weth.: 
In. het vergrooten der Oostzijdcr begraafplaats; 
2o. het maken eener houten 'brug in het Noorderkerkpad; 
8o. het maken eener houten hesclrieüng langs het Noorderkerkpad. 
Inl. bij den geiueentearcbitcct .1. van der Koogh. 
Z e e l a n d (Nonrdhr.), te 1 uur, door burg en weth.: het verbouwen 

cn vergrooten der openbare school in de kom der gemeente, met bij-
levering der bouwstollen. Inl. bij den bouwkundige J. Frankofort, te 
Uden. Aanw. een halfuur vóór de besteding. 

U t r e c h t , te 2 uren, door de maatschappij tnt expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: 

lo. Bestek no. 415. het maken van eene bergplaats voor steenkolen 
en takkenbossen en eenige bijkomende werken, op het station Eind
hoven. Inl. aan het centraalbureau en bij den sectieingenieur II. van 
der Kun. te Venloo. 

So. Bestek no. 416. het veranderen van de Knumhriig over liet /.ijl-
steriiiep in eene vaste brug. en het verrichten van daarmee in-verbaud-
staande werken, ten behoeve van den spoorweg Groningen—Nieuwe-
schans. Inl. aan het centraulbuivau en bij den sectieingenieur L. .1. 
do Sonnaville, te Groningen. 

l'trecht, te 2 uren, door ili latscliappij tot expl. van Staatsspoor-
ween, aan het centraalbureau: Bestek no. 414. het maken van een 
lialtegel w te lleiiiuin, ten behoeve van den spoorweg Leeuwarden— 
Ruilingen, lui. aan Int ccntraalgebouw en bij den sectieingenieur L. 
J. de Sonnaville. le Groningen. 

Vlerlliigsbrrk., Ie 2 uren, door het kerkbestuur, iu de herberg van 
XI. van Hou: het houwen van gesticht met schoolgebouwen. Inl. 
bij den architect I.. Derks. te 's-Bosch. 

's-HoMcl, , te 2 uren. door de commissie van administratie over de 
gevangenissen; de levering van 310(1 KG. velschillende wollen- en 500 
ivll. katoen, ii breigarens confectiemiddelen, enz. 

Botterdam, 'savonds 7', men. door den ingeni • J. I. van 
Waning: het bouwen eener "nieuwe- en het afbreken der bestaande 
remise eu paardenstal op de Imiti-iiplaais «lluitonliist", te Hillegersberg. 

Botterdam, hl hel Timmerhuis: de levering van: 
getrokken en vlakke Wiialklinkeis. Waal-boerengrauw, 
Utrechtsche straatklinkers. 
I.lsel-straatplavei en beste harde Uselondersteen, 
Escaussijuschsteenon trottoirbanden, 
Liiiksrhe kluitkalk. 
Givskeiili. tjiieuastkeien, porlicrkeion. 
Steenslag van natiiiirlijkestecn uit de groeven van Qtienust of Lessines, 
grove grin:, grintzand, 
eiken-, grenen-, dennen- en vuren timmerhout, 
gegoten-ijzeren straatsvphons eu straatberriebanden, 
staaf-, band- en plaatijzer. 
tegels, dakpannen, kannenhui/.en. 
pleister tras. Portland-cement, 
gasbranders, glazen ballons, 
zink, lood, 
looden- en vertind-looiien buizen, 
Spijkers, ijzerwaren. hriigoriiomrnton. enz. enz. enz. 

B o t t e r d a m , in het Timmerhuis: de levering van: 
lo. 7 ijzeren scheepsl ien. elk wegende ongev • 1150 KG.; 
2n. 7 ijzeren schroefankors t kettingen voor idem. 
B r r g l i m e r h r i r i r , bij K. Hoogland, op 't lioschhuis : het bouwen van 

een koepel op de kerk, aldaar. 
• N i j m e g e n . door den burgemeester: 
lo. do levering van 235.000 keien. 780 XI. trottoirband cn 150 XI. 

dek/erken, alles van Niederineiuiigcr steen; 
2o. idem van 250.00(1 straatklinker en ongeveer 350,000 grootendeels 

miskleurige, gedeeltelijk grijze vlakke klinker; 
3o. bet verrichten van verfwerken aan de geinecntegeboiiwen; 
4o. liet onderhoud der geiiieentepouipeti; 
5o. het onderhoud der kachels in de gemeentegehouwen: 
6o. het leveren van brandstoffen — de vier laatsten allen ged. '86. 

W o e n s d a g , 2 4 l i e r . 
' s - l l a g e , tc 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: dc 

levering van hallaststeen voor de Rijksrivierwerken op de Xlaas. iu 2 
pereeelen. lui. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-llage, bij den 
ingenieur Van Hooll', te Vuclit en bij de betrokken opzichters. 

' s - l l a g e . te 11 uren, door het Ministerie vau waterstaat enz.: het 
gedurende '85 onderhouden van- en het doen van eenige herstellingen 
aan de Landsgebouwen te 's-llage. Inl. bij den Rijksbouwmeester in 
in bet 2e district en den hoofdopzichter der l.aiiilsgeboiiweu J. A. 
Weinberg, beiden te 's-llage. Kaming / 54.405. 

A r n h e m , te 11 uren. door burg. en weth.: 
lo. het onderhoud vau de geiiieenlegebnuwen en/.., in '85, in 4 

pereeelen; 
2o. het onderhoud van eenige gemeentewerken ged. '85. 
H o o r n , te 11 uren, door de commissie van administratie over de 

gevangenissen: de levering van inachinaal-gesponneii weefgarens en 
borstelhaar, benevens blik, lood, tin, ijzer en gesponnen paardehaar, 
ten dienste van den arbeid der gevangenen in '85. 

W l l l r m s o o r d , te 11 uren. door de directie der marine: het houwen 
van cene bergplaats voor Whitebeads-torpedo's. Inl. bij den hoofdinge
nieur der marine, te Willemsoord. Aanw. 22 en 23 Dcc, te 10 uren. 

' s - l l a g e . te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste der Staatsspoorwegen: 

lo. het maken en stellen van een tweeden metalen bovenbouw voor 
de brug over de Maas. le Venloo. Inl. bij de rslaanvve/.einl-ingenieur, 
te Arnhem en den sectie-ingenieur, te Nijmegen. Ranting /' 317,000; 

2o. de levering van bureaubehoeften voor de onderscheiden bureau's 
der Staatsspoorwegen, ged. '85; 

go, het iiiakcn en leveren van 50 ijzeren lantarenpalen, 150hmtaren-
armen eu 220 koperen lantarens. Inl. op het bureau der s|ioorwegen, 
te 's-!Iage. Raming ƒ 3600. 

P e t t e n , te 12 uren. door het gemcentebest.: het verbeteren van de 
onderwijzerswoning, aldaar. Raming ƒ 2540. 

D e l f t s h a v e n , te 1 uur, door burg. en weth.: 
lo. het éénjarig onderhoud van de gebouwen, werken en inrichtingen 
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der gemeente, in 5 perceelen, als: timmerwerk, metselwerk, smidswerk, 
verfwerk. loodgieterswerk; 

2o. het éénjarig onderhond van hot rijspakwerk langs het kanaal 
door de Riiigcplaat, aldaar; 

80. het rioleeren, onder-proliol-hrcngen en bestraten van de St-
Jozefsstraat. aldaar. Aanw. 22 Dcc, resp. te 10, 1"/, cn 2'/. uren. 

lui. bij den gemeentearehitect 
llillegersherg. te 1 uur, door burg. en weth.: het bouwen van 

eene school voor 102 leerlingen, met onderwijzerswoning en verder 
bijhehoorou, aldaar. Inl. hij den architect II. Wesstra Jr., te 's-Hage. 

Vlissingen, te 2 uren. door huif;, en weth : het maken van een 
ijzeren brug op gemetselde landhnoulon, overdeMiddelbuig-Vlissingsche 
watergang. Inl. bij den gemeen te bouwmeester. 

Hoot *s avonds 5 uren, hij den landbouwer M. O. dc Vries: het 
bonwei ler stelphuizing op een nieuw terrein te Konten. 

I M J n i e g r n , 's avonds 8 uren, in het café »ln den bonten Os", 
Molenstraat: het maken van een gebouw, bestaande uit dubbel woon
huis en pakhui/en, aan den Weilltsrhewcg, aldaar. Inl. bij de architeten 
P. II. Scheltema on .1. Knoops Jr.. In-de-Hetniiwsti-aat, aldaar. Aanw. 
te 10''3 uren. 

Haarlem, door ilen architect S. Rong: het bouwen van een woon
huis aan de Williclminustraat, aldaar. 

Vrijdag. 2S Iter. 
Rotterdam, iu het Timmerhuis: ile levering van getrokken-ijzeren 

pijpen, ijzeren en koperen fittings, branders, lantarenruiten, kalk, smee-
eu plaatijzer, gegoten ijzerwerk en andere inaga/.ijnsgoedi'ren, ten dienste 
der gemeentewerken. 

Zaterdag, lï lier. 
Moi hl eren, te 12 uren. door burg. en weth.: het onderhouden van 

de kunstwegen in de gei ite. ter gezamenlijke lengte van 45.485 M.. 
benevens de daarliijhehoorende tolhuizen en alinhoorige werken, kunst
wegen enz... ged. ' 8 5 . 'Sfi en 'S7. Inl. bij tien gein leopzichter (i. 
Groen, te Siililchuvcn. 

Leeuwarden, te 1 uur. door burg. en weth.: het maken, stellen 
en goedwerkend opleveren, op door de gemeente te maken l'undeering, 
van eene gegoten-ijzeren gushnuderkuin met plaatijzeren gashouder, ter 
hilmudsg rootte van ongeveer 8000 store, gegoten-ijzeren kolommen, 
afsluitpnt. in- en llilla ithllizeii, aisluitors 0117... t lieiiste der gemeente-
gasfabriek, aldaar. Biljetten inzenden ter gi entesecretarie 26 Dec. 
vóór 's avonds 5 uren. 

Barsingerhorn, te .'I uren. door burg. en weth.: het doorschieten 
vat Ier I ikalen van de gemeenteschool te Kolhorn. 

Maandag. -i» Her. 
tiarlrhem, to II uren. in de Doele: het zesjarig onderhoud der 8 

liooge-boezeiniuolens. sluizen en huizen, met bijbehoorende Werken, van 
het waterschap do Overwaard, iu het Klshout, gemeente Nieuw-
lekkerland. 

Amsterdam, te 12 uren, duur burg. en weth.: 
lo. het verbouwen van dc openbare lagere school lc klasse no. 12, 

in de Marnixstraat; 
Sn. het verbouwen van de openbare lagere school Ie klasse 110. 8, iu 

de Planciusstraut: 
80. het verbouwen van de openbare lagere school le klasse no. 15, in 

de Willemstraat; 
4o. het Stellen van trottoirbanden en bet leveren van steenhouwers-

arbeid, ged. '85. 
Inl. voor lo., 2o. en 80, bij den stadsarchitect, raadhuis, kamer no. 1 

101, voor no. 4 bij den stadsingenieur, raadhuis, kamer 110. 108. van : 
10—12 uren. 

's-llage. te 1 uur, door burg. en weth.: 
lo. bet onderhouden van de openbare pompen; 
2o. het leveren van materialen; 
80. idem van gegoten-ijzeren straatknlken; 
4o. idem van verschillende houtwaren. 
Alles ged. '85. 
I . ee i i i i i .n i e , te 2 uren, door cle commissie van administratie over I 

dc gevangenissen: de levering van mai liiiiuul-gcspnnncn bieden, vlassen, 
wollen en katoenen weofgarens, best houtskoolhlik, sanella, kaneras, 
blauw baai ei lige conl'ectiemiildelen, ged. '85. 

A m s t e r d a m , tc 2 uren, door de commissie van toezicht op het 
Godsdienstonderwijs, in het gebouw Spuistraat 46: bet amoveeren en 
wedcropbouwen van perc. no. 46. in de Spuistraat, aldaar. Inl. bij den 
architect J. W. Meijer. J 

Itoi i ei-da iu , te .'I uren, door commissarissen der sociëteit «Harmonie": 
het afbreken en verbouwen van de bestaande stoelen- en coulissen-
bergplaats, en bet bouwen van een lokaal en aanhooren, dienstig voor 
café-concert enz., op de plaats der sociëteit «Harmonie", aldaar. Inl. 
bij den architect A. van Amevdcn van Duym Dz., Sclneilamsoheshigel 
65, aldaar. Aanw. 24 Dcc, te 10 uren. 

Dinsdag, :lO Iter. 
'a-Hage, le 1 uur, door het ministerie van justitie: het verrichten 

van vernieuwingen en herstellingen aan- en het ged. '65, '80 en '87 
onderhouden van: 

de rechtsgcbouwcii te Arnhem, Zutfen, Tiel, Utrecht, Amersfoort, 
Donrecht en heiden: 

dc gevangenissen te Arnhem, Zutfen, Tiet, Utrecht,'Montfoort, Rot
terdam, Dordrecht en 's-llage. 

Inl. bij den ingenieur-architect voor dc gevangenissen en rechtsge-
bouwen W. €. Metzelaar. te 's-Hage en bij de betrokken opzichters. 
Aanw. resp. 23, 24 en 27 Doe. 

Middelburg, te l 1 / , uren, door burg. en weth.: de levering van 
de ged. '86 voor de gemeentefabrikage benoodigde bouwstollèn, als: 
plaatzand, houtwaren, verfstollnn, kalk, tras en cement. 

Amsterdam, te 2 uren, door do commissie tot bestuur over de 
kerkgebouwen, goederen, fondsen en inkomsten der Nederl. Herv. 
gemeente, in de kostorie der Nieuwe Kerk: het verrichten van eenige 
herstellingen en vernieuwingen, benevens het onderhoud gedurende het 
jaar '86, aan cle kerken en gebouwen, behoorende tot de kerken der 
Ned. Herv. gemeente, aldaar. Inl. bij den opzichter der kerkgebouwen, 
kantoor Nieuwe Kerk. (Alleen onder leden der Nederl. Hervormde 
gemeente.) 

Zutfcn, te 2 uren, ten raadhuize: de levering van 4o0,000 straat
klinkers, franco op den wal, aldaar. 

Woensdag, 3 1 lier. 
a.llage. te 11 uren, door hot ministerie van waterst. enz.: het 

verruimen cn gedeeltelijk omleggen van het Zedorikkanaal tusschen 
\ianen cn den Staatsspoorweg bij Schotdeuren, in dc gemeenten 
Nicuwland en Arkel, met het maken der kunstwerken, behoorende tot 
den aanleg van een kanaal ter verbinding van Amsterdam met de 
Morwede. Inl. hij den hoofdingenieur Wellun, te Utrecht en bij den 
ingenieur Bather, te Gorichem. Aanw. 24 Dcc. Raming /' 1,200,000. 

'••Hage, te 11 uren, door bet ministeiie van waterstaat enz.: het 
wegruimen van het wrak van het, beneden Maassluis, in het Scheur, 
gezonken stoomschip «Deiuetrius". Inl. bij den hoofdingenieur Van 
Diesen, te 's-Hage, bij den ingenieur Leemans, te Botterdam en bij den 
adjunct-ingenieur Sanders, te lloek-van-llolland. Aanw. 24 en 27 Dcc. 

Lliisc holen. te 11 uien, door het best. van het waterschap Wul-
verhoist cn de heide Vlooswijken: hot zesjarig onderhoud van den 
windwatermolen eu verdere eigendommen van het waterschap. 

s-llage, te 12 uren, door bet ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste der Staatsspoorwegen: 

lo. het maken en stellen van den ijzeren bovenbouw van eene brug 
voor spoorweg- en gewoon vinkeer over de Donge, tc üeertruidenberg. 
Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur bij de Staatsspoorwegen, tc 
's-liosch. Aanw. 2-'i en 24 Dcc, te 11 uren'. Raming ƒ 156,000; 

2o. het maken der filndeeriiigswerken voor de ijzeren overkapping op 
het centraal pei-sonenstution, te Amsterdam, lui. bij den eerstaan
wezend-ingenieur bij de Staatsspoorwegen, te Amsterdam. Aanw. 23 
en 24 Dcc. Raming ƒ 128,000. 

to. het maken, leveren en stellen van 4 draaischijven van 13.5 M. 
middellijn. Inl. op het bureau der spoorwegen, te s-Hage. Raming 
/ l'.IOOll. 6 

Konijn in. door d irchitect f'. Ilrouwer: het afbreken der mielo
on het I wen vin ne nieuwe stclphuizing te Oustriiin iu gebruik 
bij I). Zijlstra Teekening ligt bij den kastelein Hieinstra, hij liokk 
Aanw. 27 Dcc. te 12 uren. 

Vrijdag. 2 Jan . Iss.1 
'« H a g e . ti' 1 •, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

leggen en ingraven van telegraafkabels onder den grond, te Zwolle. 
Inl. bij den inspecteur-chef van het technisch beheer, te 's-Hage cn 
hij den lijninspecteiir te Groningen. Raining /' «70. 

Zaterdag, :s Jan. 
Itnltercliim, door het best. der Rotterdainsche Diergaarde: het 

maken en stellen van ijzeren perken voor een roofvogolgolioiiw. 
Wuensdag. 7 Jan. 

Klaaswaal, le II uren. in bet gemeentehuis: het vergrooten der 
openbare school. Inl bij den architect top Smit, te Oudboierland. 
Aanw. 5 Jan., te 10 uren. 

's-llage, te 12 uren. door het ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste der Staatss] •wegen: het maken eu stellen vau afrasteringen, 
overwegafsluitingen. afstandspaleii en andere teekens, met eenige bij
komende werken, voor het gedeelte Amersfoort—Kesteren van den 
spoorweg Amersfoort— Nijmegen. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur 
bij de Staatsspoorwegen, te Arnhem. Aanw. 20 en .'10 Dcc, te 11 uren, 
aanvangende te Reenen. Raming ƒ 62,500. 

Ilonderdag, H Jan. 
s-iiage. te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 

onderbonden en herstellen van het ijkkantoor te Amsterdam, ged. '85, 
'8G en '87. Inl. hij den Rijksbouwmeester iu het 2edistrict, te's-Hage 
en hij den hoofdopzichter (I. II. U'ijndels de Jongh, te Amsterdam. 
Aanw. 30 Dcc. te 10 uren. Raming ƒ 2215. 

Woensdag, i l l Jan. 
's-llage, te 12 uren. door het ministerie van waterst. enz., ten 

dienste der Staatss|>oorwcgen: de inrichting en bediening van een 
stoombootdienst tusschen Kokhuizen en Staveren, in verband met dc 
diensten op de Staatsspoorwegen van Zaandam naar Kokhuizen en van 
Staveren naar Leeuwarden. Inl. bij den directeur voor de spoorwegen, 
te 's-Hage. 

Maandag, 'Ui Jan . 
s-llage. to 11'/, uren. door het ministerie van Waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov, best.: dc overbrenging van Hellevoetsluis 
naar Middelbands, Duitsland en Stellendam en terug van passagiers, 
voertuig goederen en vee en van de brieven- cn pakkct|iost, van 1 
Juli '86—31 Dcc. '90. Inl. bij den hoofdingenieur in het 10c district, 
tc 's-Hage, den ingenieur in het zuidelijk arrondissement van het 10e 

, district, to llrielle en den opzichter Lugten, te Hellevoetsluis. (Hcr-
I besteding.) 

Op later le bepalen datum. 
Marsuni, bij A. Nicuwland: het grootetidcels vernieuwen der stelp

buizing, bewoond door Fctzo Elgei-sma, op Waekcns. onder Winsum. 
Aanw. 23 Dec, van 11—4 uren. 

Wolsumi bet afbreken der oude- en het bouwen van eene nieuwe 
stelpbuizing te WeStl i. Inl. bij Jan P. Wicrsma, te Vijfhuis, onder 
Wolsuin. Aanw. 21) Dcc, van 10—12 uren. 

Assen, door directeuren der Noordwillcmskanaal-maatschappij: dc 
levering van grenen cu vuren houtwaren ged. '86. Inl. bij den opzich
ter .1. .1. Bolloe, aan sluis III, onder Vries. 

Makklnga, door dt •ii architect II. \rijburg: bot afbreken van eene 
huizing niet schuur en het wedcropbouwen van eene nieuwe stelpbui
zing, aldaar. Bestek ligt in het logement van J. Schurer. 

A F L O O P 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Alfen a/d. Rijn, 8 Dec.: het bouwen vaneen 

R.-K. kerk met toren, pastorie enz., onder be
heer van den arebiteet E. J. Margry, tc Rotter
dam; ingekomen 20 bilj., als: 
J. Rutgers, te Aarlanderveen, ƒ 107,987 
A. Vlasman, » Alfen a/d. Rijn, » 102,800 
J. Vlasman, » Utrecht, » 101,699 
P. Verbrugge. « Waddinksveen, » 99,300 
11. C. Paardekooper, » 's-llage, » 95,284 

• Utrecht, » 92,340 
» Papendracht, » 91,772 
» Utrecht, » 89.426 
» 'a-Hage, » 89,135 
» utrecht, » 88,818 
» Maarten, » 8s,i50 
» Utrecht, » 87,790 
» Amsterdam, » «7,700 
• Haarlem, » 87,425 
» Rotterdam, » 87,399 
. Gouda, » 87,290 

J. II. de Vos, 
J. Visser Gz., 
O. v. Zeeland, 
J . v. GrcM'iiendaei 
F. W. v. Vloten, 
L. Stronten, 
C. v. Sc'liaik, 
II. Krijuen, 
J . Sleutels, 
H. v. d. Sande, 
C. P. W. Dessing 
Wed. G. Camesi 

& Co., 
F. G. Bekhuis cn 

Dainstra, 
A. Moons, 
A. Rings. 

Rotterdam, 87.164 

Leeuwarden, » 86,320 
Herkei. » 85,985 
Santpoort, » 83,300 

Gegund aan A. Moons, te Herkei, voor ƒ 85,985. 
Gouda, 11 Dec: du levering aan dc ge

meente van: 
Eikenhout: A. de Jong & Zn„ Gouda, 7% 

beneden tarief. 
Amerikaansch grenenhout]: W. Hoogendijk, 

Gouda, 13% ben. tarief. 
Grenenhout: A. de Jong & Zn., Gouda en 

Prinse en Zwart, Zaandam, beiden 10% ben. 
tarief. 

Dennenhout: W. Hoogendijk, 13% ben. tarief. 
Delen: C. J. C Hoogendijk, Gouda, 12% 

ben tarief. 
Rondhout: dezelfde. 12% ben. tarief. 
Ijzerwerk: J. J. Verdries, idem, 21% beneden 

tarief. 
Spijkers en lichte ijzerwaren: dezelfde, 33% 

ben. tarief. 
l,ood, zink cn soldeer: dezelfde, 36% beneden 

tarief. 
Verfwaren en glas: C. v. Dillen & Zn., idem, 

16% ben. tarief 
Teer: .1. Ypelaar Jz., idem, 11% boven tarief. 
Kalk: J. Mulder, idem, 20% ben. tarief. 
Grint: .1. Hroere, idem, 10% » » 
Zand: dezelfde, tegen tarief. 
1000 M* fijne puin: T. J. Verinaat, Utrecht, 

ƒ 1335. 
45000 Beii-Ahin-keien: C. 1'. Petit, llreda, 

ƒ 3724.85. 
50000 blauwe Uscl-straatklinkers: Schalij en 

Rekker. Schoonhoven, /' 310. 
25000 Usel-metscdplavei: J. Smits, Gouderak, 

ƒ 161.25. 
30000 Vechtlche straatklinkers Vecbtschen 

vorm: Wed. J. Brunt Woerden, ƒ 420. 
40000 idem Waalvorm: C. II. Kolemans 

Beijnen, Utrecht, f 618.60. 
25000 vlakke grijze Vechtsche klinkers Vecbt

schen vorm: dezelfde, /' 395. 
Plantsoen- en boomgewas: J. W. van Groos, 

Boskixip, ƒ 300. 
40 M. bazaltinuur langs het jaagpad: C. P. 

W. Dessing, Gouda, ƒ 1750. 
90 M. schoeiing langs de Hleekerskade: K. 

Hollander, idem, J 1570. 
De rioleering der Zijlen met bijhehoorende 

werken: II. J. Nederhoi-st, idem. ƒ 12,543. 
Bovenbouw eener ijzeren ophaalbrug: J. J. 

Verdries, idem, ƒ 2138. 
Eene vaste brug bij bet Stationsplein: B. 

Ilogerwaard. idem, /' 1020. 
De bestrating en bet onderhoud in 1885: D. 

Varkevisscr, Ouwei-schie, 15 ct. par M 2 . 
Zegveld. 12 Dcc: het amoveeren der be

staande- en hot bouwen van eene nieuwe 
steenen schutsluis langs de Gracht in het water
schap Zegveld, onder beheer vau den architect N. 
A. Swancnbiirg, te Woerden, ingekomen 10 
lilj., als: 

te Nieuwkoop, ƒ 9480 
» Utrecht, » 8836 
iiLaagnieuwkoop,» 8274 
» Papendrecht, » 7940 
» Puruicrend, 

Mijdrecht, 
. V i w i v i L i i - i 

J. Hokkcling, te Nieuwkoop, ƒ 7163.60 
C. Fluijt, ii Woerden, » 6999.75 
J. P. Hoot, » Waarder, » 6985 
II. de Hoog, » idem • 6698 
J. Vermeer, » Hekendorp, > 6177 

A r n h e m , 12 Dcc: het bouwen van een blok 
woonhuizen op een vlak terrein, voor E. Smits, 
onder beheer van den bouwkundige W. J. Th. 
Wcrrelinann; ingek. 5 bilj., als: 

A. Jas, J 9393 
M. Ilnrstink, » 8925 
.1. Hummels, » 8196 
G. .1 Lucasscn, » 7235 
.1. T. Kaalberg, » 6997 

l ' l r e c h t , 13 Dec: het driejarig onderhoud 
('85 '87) van het gekanaliseerde gedeelte vau 
den llollaiidsche-l.lsi-1; ingek. 18 bilj., als: 
.1. Poot. Amsterdam, / 13.627 
A. Tolk. Haastrecht, 
1'. Sterk. Spijk. 
Chr. P. W. Dessing, Gouda, 
II. .1. Nederhorst, idem 
I). Harneveltl. Vreeswijk, 
L. Ilrouwer. Gouda, 
('. .1. C. Hoogendijk. Gouda, 
P. Vermeer Jz., idem 
.1. d.' Groot, l.lselsteiu. 
.1. Vermeer, Hekenilorp, 
G. II. v. d. Wilt. Kronkelen, 
J. Bouwman. I.lselstein, 
Ph. Verbruggen, Waddinksveen, 
... .1. de liaan. I.lselstein, 
J. v. Wamel. Wijkbij-Duurstede 
J. v. Harpen, idem 
P. v. Woerden, Usclstein, 

s-llage, 15 Dec 
do school en woning 
16 bilj., als: 
P. v. Vliet, 
G. V. Wijk. 
C. Wijlirands ft Co., 
Raasveld en Gerritse: 
L. Tromp, 
M. L v. Spanje. 
C. Meijers. 
A Stichter, 
Gebr. de Vos. 
F. v. d. Waals, 
l. cle Haas. 
J L. Werden, 
Gebr. Houtman, 
J. Rosmalen, 
A. C. Piilideukoopei 
W. T. Huuren, 

2o. het aasje, 

13.400 
13,000 
12 800 
12.590 
12,500 
12.300 
12,290 
12,184 
12,081 
12,060 
I 1.796 
11.740 
11,734 
11,580 
11,000 
10.99(1 

» 10,514 
: lo. bet vernieuwen van 
op bet KortenboBch; ingek. 

te 's-l lago, 
» idem 
.1 idem 
• idem 
• idem 
1 idem 
• idem 

Idem 
r> idom 
1 idoi u 
» idem 
> idem 
» idem 
» idem 

idem 
» Rotterdam 

in . . . . . ,-gen van straten ... 
i i den lleziiidenhout; ingekomen 2 bilj.. als 

C. S. Bodegraven, 
P. Leenden, 
C. Koren, 
J. Visser, 
P. Nieuwstad, 
S. v. Soest, 
G. Snel, 
J. Timmer, 
C. Verwey, 
W. Bokhoven, 
\ . v. Soest 

f 39 '.mo 
» 38.800 
» 38.000 
n 37.700 
« 36.820 
» 36.554 
» 26.494 
» 36,360 
» 35.700 
» 34.950 
» 34.944 
» 31240 
» 33.986 
» 31.017 
» 30.2113 
» 80,106 
'en park 
lj.. Ills: 

A. v. Kekein, Gouda, ƒ 25.187 
T. Hoog loom, 's-llage, » 24.984 
A. de Borst, Papendrecht, » 24,348 
J. Lagendijk. Nieuwhelvoet, » 21,789 
G. Keij Rotterdam, » 20.990 
II. Joii'-'olihuigcr. Waddinksveen, » 20.479 
W. T. Miiiiren, Rotterdam, » 20.M5 
C. Bos, Haarlemmermeer, » 19.746 
.1. de Hl'llijll, 's-llage. » 18,200 
P. Kraaijenveld, idem » 17.765 
G. v. d. 'Heijden, Arnhem. » 16.446 

H r e d a , 15 Dec: lo. het leveren cn leggen 
van trottoirbanden aan den Acadeniiesingel en 

Je Hendrikstraat; aangenomen door G. van 
der Sandcn. te Breda, voor / 297. 

2o. bet maken van een plafond in de voorma
lige vlceschhal; aangenomen door A. van tien 
Akker, te Hreda. voor ƒ 179. 

Sn. het maken en leveren van schoolineiibelen 
voor de scholen vau lagerondcrwijs; aangenomen 
door .1. .1. M. van Gils, te Hreda. voor /' 499. 

4o. het onderhoud der gemeentewerken, over 
'85: volgens tarief; aangenomen door G. II. 
Hooienbergh, te Breda, met vermindering van 
7, SI 

' A r i i l i e m , 15 Dcc: het egaliseeren en ver
harden van de nieuwe weg'en A en B, tusschen 
de Amsterdamsche en Zijpendaalsehe wogen; 
ingekomen 8 bilj., als 
Gebr. v. Daalen, 
J. Hummels. 
J. H. v. tl. Ven, 
W. II. de Haan, 

P. Vale, 
H. A. Eibers, 

» Woerden, 
f> Kamcrik, 
» Mijdrecht, 
» Gouda, 
n Bodegrave, 

» 7878 
,. 7738 
» 7676 
• 7542 
» 7488 
» 7438 
» 7300 

M 
C. . 
W. M. Nijenes, 
Joh. v. Toll 

te Arnhem, 
» idem 
» idem 
» Elden, 
» Arnhem, 
» idem 
I ld.'10 

idem 

ƒ 7855 
» 5391 
« 5318 
» 5253 

4629 
4483 
3999 
3610 

grenenhout: Van Dorsser Sc Co., idem, 
voor ƒ 233. 

eikenhout: ,1. Nahuijs. Groenloo, voor ƒ 7 1 2 . 
geer. dennenhout: Van Doisser Sc Co., Dor

drecht, voor / 837. 
ienenhout voor bruggen: M. cn A. M. van 

der Kloet, iilcin, voor /' 499. 
Aiiierikaausch grenenhout: H. G. Albers, 

Werkendam, voor /' 112. 
eikenhout: J. Nahuijs, voor ƒ 844. 
Alles ineens af. 
Waalklinkei-s (minstens 100.000 stuks): G. B. 

Versteegh. Nieuwwaal, voor j 12.80 p. KlOOstuks. 
wit, geteerd en verslagen touw: W. van 

Loon, Aliiuierstol, resp. voor /' 0.50, ƒ 0.45 en 
ƒ 0.25 per KG.; te verslaan touw. W. J. de 
Voogd, Dordrecht, voor f 0.12 por KG. 

schiemansgaren en hendel: W. van Loon, 
Aiiniierstol, resp. voor / 0.32 en ƒ 0.45 lier KG. 

I tskiitoeii: Hoogland en Massée, Dordrecht, 
voor /' 0.46 per KG. 

Stokholmer teer: Firma .1. Klim Jr., idem, 
voor /' 0.121/, per KG. 

I'riesche en Hollandsche turf: .1. van Koppel, 
Dordrecht resp. v • f 0.87 en f 0.67 per 100. 

kadi.'Ildokkeii en kachelhout: C. C. Arboiiw 
Jr., idem. resp. voor ƒ 7.25 per M 3 cn ƒ 0.45 
per HL. 

patcutolic: W. N. van Doorn, idem, voor 
/ 0.34 per L. 

talk: Hoogland en Massée, idem. voor / 0.49 
per KG 

gegoten-ijzeren straatsyphons (15 stuks): 
Firma Penn en llaiidiim.' idem, voor J 12.80 
per stuk. 

rechte en gebogen hardsteenen trottoirbanden: 
A. P. Schotel Gz., id de eerste voor f 2.60 
en de laatste voor ƒ 3.60 per M. 

i e a m , 15 Decibel houwen vaneen burger 
woonhuis, bevuttouil 
Stationstraat, voor 
bilj., als: 
G. V. d. Gnuilpel. 
II. Jalviilgh en II. 

broek, 
D. II. Wieling, 
It tic Vries, 
E. Lambert! 
II. Winters 

Dieliliiian 
gegund. 

's-llage. U 

'•-Hage.' 15 Dcc: het driejarig onderhoud 
van al de werken behoorende tot het kanaal 
door Voorne; ingek. 4 bilj.; minste inscbr. was 
C. Bos Az., te Dordrecht, voor ƒ 40,170. 

D o r d r e c h t , 16 Dcc: het levering van mate
rialen aan de gemeente, dienst '85: 

dennenhout: F. cn A. van der Linden, Dor
drecht, voor f 995. 

II. 
2 woningen, nabij de 
Gunster: ingekomen 6 

A. ,1. 

te Assen, ƒ Ü983 

• idem » 2829 
Idem >> 7̂90 

v 
idem .> 27fi3 
idem » 2749 

idem >» 2038 

15 Hoe 
\ a n 

'86); 
den haventlam 
ingek. 7 bilj., al 

bet tweejarig onderhoud 
van Ooltgensplaat ('85— 

Nieuwenlioorn, 
Noorilgouwe, 
Willemstad, 
Sliedrecht, 

idem 
Goeroe, 
Willemstad, 

per jaar. 
900 
864 
8:18,50 
830 
794 
788 
759 
850 

B. de Waard. le Nieuwenhoorn, / 
P. Vink, 
A. Oostera, 
('. Roskam Jz.. 
W. Volker, 
W. Scbatlileleo 
C. Lodder Hz., 
Raining 

t a s e » . 16 Dcc: lo. het vierjarig onderhoud 
van bet Veciihiiizerkanaal, ter verbinding van 
de Drenlscbe met de Friesche wateren, met 
hijbehiKirenile werken: ingek. 5 hilj., als: 
.1. Otten. te Meppel. /' K'.IOO 
II. Hunee Jr., » Assen, » 8580 
F. Aberson, » Stecnwijk. » 818:1 
F. v. Balen, » Nieuwescnans, » 7890 
,1. \V. di' Vries en 

H. v. Dijk. » Smilde. » 7140 
2o. het vierjarig onderhoud van de Rijks

groot!' wegen en van de verspreide Rijkswerken 
in Drente: ingek. 2 bil;., als: 
F. v. Balen, te Nieuweschans, /' 21,200 
J. W. de Vries en 

II. v. Dijk, » Smilde, » 20.700 
3o. bet vierjarig onderhoud vau de Hoofd en 

Heilervaarteii in Drente' ingekomen 2 bilj.. als: 
F. v. Balen. tc Nieuweschans, /' 11.990 
J. W. do Vries en 

H. v. Dijk, » Sinilile, » 11.900 
Voor de massa van no. 2 en 3 ingekomen 8 

bilj.. als: 
• Meppel, 
t Nieuweschans, 
i Assen. 

ƒ 34.400 
» .13,900 
» 33,880 

,1. Otteu. 
F. v. Balen, 
H. lliinse Jr., 
J. W. de Vries cn 

J. Elevcld, » Smilde, » 32 800 
F. Abeison, » Stesmwijk, » 32,140 
j . \V. do Vries en 

H. v. Dijk, » Smilde, » 30.640 
I i i . c l i i 16 Dcc: Bestek no. 413. het ver

richten van grondwerken en het maken van 
gebouwen en verdere inrichtingen ten behoeve 
van de halte Peperga; ingek. 19 bilj., als: 
J. Nijholt, te Wolvoga. ƒ 22,600 
It piist, » Heerenveen, » 22,484 
C. J . de Vroeg, » Te'iwispel, » 22,287 
R. A. v. d. Veen, » idem » 22,000 
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K. Otten, te Meppel, 
G. J. de Boer, » Blosse, 
II. Brians, » Zwolle, 
J. Ku nek Az., » Meppel, 
J. de Boer & Zonen, t Steenwijk 
E. Groeuink. Steen

wijk en J. Hes
selingen 

S. J. Lenstra, 
C. ter Haar, 
K. A. Tolman, 
C, Sohioro, 
A. v. d. Moor, 
J. Kits Mz., 
A. Bogerd, 
F. Aborson. Steen

wijk en G. J. 
Hofhout, 

D. Landstra. 

Moppel, 
Wnlvoga, 
Winterswijk, 
Boornbergum, 
• idem 

liar lingen, 
Nnordwolde, 
Delfzijl, 

ƒ 20,731 
» 20,080 
» 20,4118 
» 20,241 
» 20,070 

» 19.089 
» 19.988 
» 19.844 
» 19,460 
» 19.345 
» 19,2311 
» 19.100 
» 18,937 

Kroningen. 10 

» Blesse, 
» Sneek, 
Dec.: het 

breken en wedêroptj 
in de llrngstraat, voor B. Jacobs, 
van den architect X. W. Lit; 

» 18.787 
» 18,780 

leeltelijk af-
opliouwen eener winkelbebnizir 

jnder bene 
•gekomen 2t 

bilj., als, 
T. 1.1. .lelsma. 
II. de llaan, 
H. v. d. Nap, 
G. P. v. lap, 
II. J. I.. Walker, 
II. Schreoder, 
II. J. Meuge, 
J. Haverman, 
K. Fekkes, 
D. Jansen, 
E. lierkonbosch, 
J. Ilaupt. 
E. W. Wii'tsema, 
J. Hidings. 
A. Steendam. 
F. Holthuis, 
B. de Jong. 
II. Jansen, 
D. Dooijes, 
E. Peters, 
II. Meijer, 
gegund. 

(•rollingen . 10 Dec 
Rijks groote wegen en de verspreide Rijkshriig-
gen iu de prov. Groningen, in drie pcrceeien en 
in massa: 

2o. de levering van 60,000 Friesche gele 
machinale hakkliuker; minste inschr. was J. 
van Hulst, te llarlingen, voor ƒ 11.49 per 1000; 

Sn, de levering van zand. ged. '85 (cn-ca 1500 
M'): minste inschr. waren S. Landstra en J. S. 
de Jong. te Leeuwarden, voor 81'/, cent per M'. 

N i j m e g e n , 17 Dec.: het bebouwen van twee 
perceelen aan de Nieuwe Markt, onder beheer 
van den architect D. Semmelink; ingekomen 7 
bilj., als: 

te Nijmegen, 
» idem 

Eek, 
Tennissen, 
v. d. Peppel, idem 

ƒ 13,184 
» 12,169 
» 11,145 

to Groningen. f 6488 
idem i fi:,M, 

» idem • (1185 
ii klem » (11(0 
% idem o G0U7 
» idem • 6076 
• Idem » 508» 

idem » iis:.5 
» idem u 5850 
1 idem )) 5845 
i) idem )> 5680 
* idem .) 56(56 

idem » 5655 
» idem » 5049 

idem 1 5620 
i iilem 1 541)0 
> idem » 5-X15 
t idem » 5200 

idem » 5200 
idem • 5007 

i idem » 8000 

liet onderhoud van de 

perc. 1 ingek. 6 bilj., als: 
A. J. Beuuiiiga, te Bedum, 
F. A. Croon, » Groningen, 
S. de Witt, » iilem 
J. N Kruizinga, » iilem 
It. II. Harkema, » idem 
F. v. Halen Gz., , Nieuwesehari! 

perc. 2 ingekomen 5 bilj., als: 
C. Hakker. te Ko'lhuu, 
S. .1. Dijkstra, o idem 
II. Foriiisma. ,) Grijpskerk. 
F. v. Balen Gz., » Nieuweschans, 
II. Olthof » Dorkwerd, 

perc. 3 ingekomen 3 bilj.. als: 
G. (.'. M. Rottinghuis, te Delfzijl, 
J. Bos. . Reih 
J. Goildberg. » Delfzijl, 

In massa in de 3 jaren: ingek. 6 
G. ('. M. Rottinghuis, te Delfzijl 
.1. N. Kruizinga. 
,1. Bos, 
F. v. Balen Gz., 
J. Veldkamp. 
P. II. Dopheide, 

l.nt hem , 16 Dei 

ƒ 10.556 
» 9.792 
» 9.580 
» 9.460 
» 8.783 

, » 8,740 

/ 11,.'! 80 
» 11,0(1(1 
» 9.342 
.) 9.2MI 
» 9,275 

J. S. Grandjean en 
II. W. Thennissen, » idem » 10,650 

W. v. d. Roest, » idem » 10 500 
.1. 11. Smits, idem • 9.943 
W. v. d. Wagt, » idem » 9,887 
gegund. 

Groningen, 18 D e c : het houwen van eene 
heeienbehiiizing met bovenwoning aan den 
Zuidersingel, voor .1. D. van Houten, onder be
heer van den architect G. Nijhuis; ingekouien 

nij., als: 
te Grnningen, 
» idem 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

idem 
idem 
idem 

/' 13,998 
» 13,750 
» 13,749 
» 13,74(1 
» 13,420 
» 13.3:13 

13 210 
i, 12.970 
» 12.893 
» 12.824 
•i 12.820 
» 12.788 
» 12.760 
» 12.750 
» 12.597 
•i 12,528 
» 11.972 
» 11.849 
» 11753 
» 10.483 

» 12,870 
» 12 823 
» 12,680 

bilj., als: 
ƒ 33.4(H) 

Groningen, l 33.300 
i Bedum, » 33.230 
» Nieuweschans.o 30 490 
)> Bedum, » 30.240 
i) Groningen, >, 29.540 

het arnoveeren van een 
hoerenhuis en het bouwen van eene villa met 
stalling enz., op «Dc Pol", aid •. onder beheer 
van den architect M. K. Smit, te Dieren; in.-ek 
8 bilj.. als: 
II. Woudstra, te Arnhem, /' 28.473 
E. J. N. Steentjes, » Velp. '» 25.90(1 
E. v. d. Woerd, » Deventer, » 25.4(10 
.1. Zandvoort, a idem » 24,915 
A. Ileijers, » Locln » 24il60 
M. M. Herendsen, » Laagkep|iel, » 23,119 
A. .1. Reerink & Zn., » Lochem, » 21,565 
J. Olthoff, „ idem „ 21,344 
gegund. 

s - H a g e , 17 Dec: het maken van 2 dwars 
kribben onder de gemeente Ingen, aan den 
linkeroever van den Nederrijn; ingekomen 5 
bilj., al 

20 
II. Kiel 
II. haverman, 
.1. Werkman, 
D. Edzards, 
II. de Haan, 
II. Janssen, 
K. Fekkes. 
K. Ilerkenhosch 
II. v. il. Nap, 
B. de Jong. 
II. S. Diddens, 
A. Sebreuder, 
II. Ilooijes. 
II. J. Meuge, 
I'll. Hendriks, 
G. I'. v. Kin, 
E. Peters, 
.1. Hidings, 
D. Janssen, 
T. IJ. Jelsina, 
gegund. 

I l i m r l e m . 18 Dec: lo. bet driejarig onder
houd der Rijkshavenwerken op Terschelling; 
minste inschr-. was C. Bos Az., te Dordrecht, 
voor /' 9400 per- jaar. 

2o. het driejarig onderhoud der Rijkshaven
werken le Medemhlik; minste inschr. was A. 
Vos Rz„ te Amsterdam, voor /' 1820 per jaar. 

to. bet driejarig onderhoud der Hijksz en 
havenwerken op Vlieland: minste inschr. was 
T. Volker, te Sliedrecht, voor /' 30.900 per jaar. 

4o. het driejarig onderhoud 'der Oostei buiten
haven te Medemhlik; minste inschr. was .1. 
Gijzelaar, te Mod blik, voor f 1820 per jaar. 

no. bet maken en leveren van I0O betonblokken 
voor de zeehrekers van de havenl fden te 
IJmuiden; minste inschrijver was L. Kok. te 
lliniuden, voor f 13.100. 

6o. het onderhoud van de werken van het 
Kinbbersgat bij Eukhuizen; minste inschr. was 
T. C'. Mantel, te Eukhuizen, voor ƒ 3989. 

A r n h e m , 19 Dec: het beplanten van een 
gedeelte Rijksweg, gelegen in de gemeente 
Stad-Deiitichem en deel uitmakende van den 
Rijks-grooten weg van Doesburg naar de Prui
sische grens bij Anholt; ingek. 3 hilj., als: 
II. .1. Viiiknulmrg. Deutichem, ƒ 657 
II. König. Naaiden en .1. Smits. Bussem, » 619 
W. Geurts Az. en F. v. Breuk, Opheusden » 679 

Z w o l l e , 19 Dec: lo. het. vierjarig onderhoud 
der Wannoperveensche- on Giethiiornsche wegen 
en van den weg van Zwolle—Friesche 
behoorende tot de groote wegen en verspreide 
landsbrnggen in Overijsel: 

per-c A perc. B massa 

Th. v. .1. Bogaard, 
J. II. Iloirinck, 
G. .1. Mol', 
.1. II. v. Ilezewijk, 
F. E. Terwindt, 

L e e u w a r d e n , 
60,000 Kriesehe hakkliuker. le soort; minste 
inschr, was de firma Van der Meij en Vermeulen 
te Leeuwarden, voor ƒ 9.40 per 1000; 

te Leeuwen, 
» Pannerden 
I Kuilenburg 
» Lobit, 
» Pannerden, 

17 Dec: lo. de levering van 

ƒ 5800 
» 5486 
» 5342 
» 6333 
» 5091) 

C. F. Seidel, Vollen-
llove. 

.1. G. Hofman, Ulesse, 

.1. W. de Vries en H. 
v. Dijk, Smildo, 

,1. Ilesselink, Meppol 
en E. Groaning, 
Steenwijk. 

A. Blocks, Zwolle, 
.1. da Boer & Zonen, 

Sti'enwijk, 
F. Aherson, idem 
W. Arntz, Milligen, 
.1. Otten, Meppel, 

2o. bet driejarig onderhoud 
havenwerken te Blokzijl: ingek. 
E. Groenink, te Steenwijk 
G. T. Smit, » Blokzijl, 

ƒ 22,150 
21.980 

21,680 

ƒ 10,199 / 12,289 
11,120 

10,408 
9,753 

11,115 

9.494 

21,213 

19.894 
10,568 
10,494 

van do Rijks-
4 bilj., als: 

ƒ 2647 
,. , , » 2485 
F. Aberson, » Steenwijk, » 2387 
U K Seidel, . Vollenhóve, » 2374 

l l o s e h , 19 Dec: het driejarig onderhoud 
dor Rijks-groote wegen in Noordbrabant: 

perc. 1, P. H. de Bekkcr, Empel, 
» 2, dezelfde, 
» 3, dezelfde, 
» 4, S Schellekens, Vucht, 
» 6, dezelfde, 

per jaar. 
ƒ 6247 
» 6437 
» 8233 
» 489» 
» 6614 

BIJ V O E G S E L 

D E O P M E R K E R 
van ZATERDAG 27 DECEMBER 1884. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
M a a n d a g , 2 » D e c . 

fcorlchem, te 11 uren, in de Doele: het zesjarig onderhoud der 8 
liooge-boezemmolens, sluizen en huizen, met bijbehoorende werken, van 
jet waterschap de Overwaard, in het El shout, gemeente Nieuw-
lekkerland. 

A m s t e r d a m , te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het verbouwen van de openbare lagere school le klasse no. 12, 

in de Marnixstraat; 
2o. het verbouwen van de o(>oiibare lagere school le klasse no. 8, in 

le Planciusstraat; 
3o. het verbouwen van de openbare lagere school le klasse uo. 15, in 

de Willem*, i aal: 
4o. het stellen van trottoirbanden en het leveren van steenhouwers-

arbeid, ged. '85. 
Inl. voor lo., 2o. en 3o. bij den stadsarchitect, raadhuis, kamer no. 

101, voor no. 4 bij tien stadsingenieur, raadhuis, kamer no. 106, van 
10—12 uren. 

G r o n i n g e n , te 123/*. uren, door burg. en weth.: de levering van, 
grenen- en vurenhout, ged. '85. 

' • - H a g e , te 1 uur, door burg. en weth.: 
lo. het bouwen van een wachthuis voor politie eu brandweer iu de 

nabijheid van het badhuis, te Scheveningen; 
2o. het ged. '85 onderhouden van de schoolgebouwen, woningen en 

schoolmeubelen. te 's-Hage; 
So. het onderhouden van de openbare |K>iu|>er.; 
4o. het leveren van materialen; 
lo. idem van gegoten-ijzeren straatknlkon; 
6o. idem van verschillende houtwaren. 
Alles ged. '85. 
W a g e n l n g e n , te 1 uur, door burg. en weth.: het onderhouden, 

schoonmaken en in deugilelijkeu staat brengen over het jaar '85 van 
alle gemeentegebouwen. Inl. hij den gemeentenpzuditor S. Hitters, 
aldaar. Aanw. te 0 ure», te beginnen aan de Stadsbleek. 

L e e u w a r d e n , te 2 uren, door de commissie van administratie over 
de gevangenissen: de levering var. mach inaal-gespon non bieden, vlassen, 
wollen en katoenen weelgarens, best houtskool blik, sanella, kanevas, 
blauw baai en eenige eonfectiemiddelen, ged. '85. 

A m s t e r d a m , te 2 uren, door de commissie van toezicht op het 
Godsdienstonderwijs, in het gebouw Spuistraat 40: het arnoveeren en 
wederophouwen vim perc. no. 46. in de Spuistraat, aldaar, lnl. bij den 
architect J. W. Meijer. 

R o t t e r d a m , te 3 uren, door commissarissen der sociëteit «Harmonie": 
het afbreken en verbouwen van de bestaande stoelen- eu coulissen-
bergplaats, en het bouwen van een lokaal en aanlooien, dienstig voor 
café-concert enz., op de plaats der sociëteit «Harmonie", aldaar. Inl. 
bij den architect A. van Ameyden van Duym Dz., Schiedainschesingel 
65, aldaar. 

D i n s d a g , 3 0 D e r . 
H e n d r l k - I d o a m h a t h t , te 11 uren, in de consistoriekamer der 

Herv. kerk: eenige vernieuwingen en reparatiën aan de kerk, als: 
timmer-, metsel-, verf-, lood- en leidekkei-sworken. lnl. bij den archi
tect C. Kaï-ssoboom, te Rijsoord. 

H a a k s b e r g e n , te 11 uren, vanwege D. J. ten Hoopen, m het 
logemeut-Moisinkhof: de verbouwing van zijn wagenhuis met toebe
hooren, te Haaksbergen, tot kantoren, magazijnen enz. lnl. bij den 
architect J. Moll, te llengeloo (O). Aanw. te 9 uren. 

' s - H a g e , te 1 uur, door het ministerie van justitie: het verrichten 
van vernieuwingen en hei-stellingen aan- en het ged. '85, '86 en '87 
onderhouden van: 

de rechtsgobouwen te Arnhem, Zutfen, Tiel, lTtrecht, Amersfoort, 
Ik>rdrecht en Leiden; 

de gevangenissen te Arnhem, Zutfen, Tel, L'treeht, Montfoort, Rot
terdam, Dordrecht en 's-Hage. 

Inl. hij den ingenieur-architect voor de gevangenissen en rechtsgo
bouwen W. C. Metzelaar, te 's-Hage en hij do betrokken Oprichters. 

' s - l l a g e , te |*L uren, door het ministerie van justitie: het leveren 
van bont. metselstee non, metsel- en plcistci-spcciëii, pannen, tegels, 
verfwaren, glas en gereedschappen, aan de Rijksgestichten Ommerselians 
en Veenhuizen. Inl. bij den ingenieur-architect voor de gevangenissen 
cn rechtsgebouwen W. C. Metzelaar, te 's-llage. 

M i d d e l b u r g , te l l / i twen, door burg. en weth.: de levering van 
de ged. '85 voor de gemeentefabrikage henoodigde bouwstoflën, als: 
pUatzand, houtwaren, verfstoffen, kalk, tras en cement. 

A m s t e r d a m , te 2 uren, door de commissie tot bestuur over de 
kerkgebouwen, goederen, fondsen en inkomsten der Neder). Herv. 
gemeente, in de kosterie der Nieuwe Kerk: het verrichten van eenige 
herstellingen en vernieuwingen, henevens het onderhoud gedurende het 
jaar '85, aan de kerken en gebouwen, behoorende tot de kerken der 
Ned. Herv. gemeente, aldaar, lnl. bij den oplichter der kerkgebouwen, 
kantoor Nieuwe Kerk. (Alleen onder leden der Nederl. Hervormde 
gemeente.) 

Z u l T e n , te 2 uren, ten raadhuize: de levering van 400,000 straat
klinkers, franco op den wal, aldaar. 

W o r k u m , hij Wed. F. L. Visser-Troste: het arnoveeren van een 
ktetshuis enz. eii het bouwen van een woonhuis, met gedeeltelijke bij-
leu'ring van materialen. Inl. bij den architect J. Bogtstm, aldaar. 

W o e n s d a g , S I D e e . 
t - l l a g e , te 11 ui-en, door het ministerie van waterst. enz.: het 

verruimen en gedeeltelijk omleggen van hot Zederikkauaal tusschen 
Vianen en den Staatsspoorweg hij Schotdeuren, in de gemeenten 
Nieuwland en Arkel, inet het maken der kunstwerken, behoorende tot 
den aanleg van een kanaal ter verbinding van Amsterdam met de 
Merwede. lnl. bij den hoofdingenieur Wellan, te Utrecht en bij don 
ingenieur Kscher. te Goricheiu. Raming /' 1,200,000. 

' s - H a g e , te 11 uren, door het uiinisteiie van waterstaat enz.: het 
wegruimen van het wrak van het, heneden Maassluis, in het Scheur, 
gezonken stoomschip "Demetrius", lnl. hij den hoofdingenieur Van 
Diesen. te 's-Hage. bij den ingenieur Leemans, te Rotterdam en hij den 
adjunct-ingenieur Sanders, te Hook-van-Hollund. 

L t n s e l i o t e n , te 11 uren, door het best. van het waterschap Wul-
verhorst en do beide Vlooswijken: het zesjarig onderhond van den 
windwatermolen en verdere eigendommen van het waterschap. 

' s - l l a g e , te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste der Staatsspoor wegen: 

lo. het maken en Stellen van den ijzeren bovenbouw van eene brug 
voor spoorweg- en gewoon verkeer over tie Donge. te Goertriiidenherg* 
Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur hij de Staatsspoorwegen, te 
's-Bosch. Raming ƒ 156.000; 

2o. het maken dér fundeeriugswerken voor de ijzeren overkapping op 
het centraal personenstation, te Amsterdam, lnl. bij den eerstaan
wezend-ingenieur hij de Staatsspoorwegen, te Amsterdam. Raming 
ƒ 128,000. 

3o. het maken, leveren en stellen van 4 draaischijven van 13.5 M. 
middellijn. Inl. op het bureau der spoorwegen, te 's-Hage. Raming 
f 19,000. 

A s s e n , te 1 uur, ten gemeentehuize: het onderhoud van het ge
meentehuis, gymnasium, de lagere scholen en verdere gehouwen en 
werken over '85. 

' s - H o s r h , te 3 uren, door den machiiienfabrikant W. Grasso. in het 
kofliehuis Plaats Royaal: het bouwen van 9 woningen aan den Vesting
wal, nabij de voormalige St.-Jans|roort. lnl. bij den bouwkundige Th. 
.1. Kloinpers, aldaar. Aanw. 30 Dec. te II uren. 

K o r n j u m . door den architect I'. Brouwer, het afbreken «Ier oude-
en het bouwen van eene nieuwe stelphuizing te Oostrum, iu gebruik 
hij I). Zijlstra. Teekening ligt bij den kastelein Miemstra, hij Rukkum. 

V r i j d a g , ' 2 J a n . I M f t V 
's H a g e , te 1 uur. door het ministerie van waterstaat enz.: het 

leggen en ingraven van telegraafkabels onder den grond, te Zwolle, 
lnl. bij den inspecteur-chef van het technisch beheer, te 's-llage en 
bij den lijiiins|>ecteur te Groningen. Raming / 970. 

Z a t e r d a g . :» J a n . J 
W l | e . te 2 uren, door Huron von Knohelsdorlï: het bonwen van een 

boeren woonhuis en steltenberg op een terrein, gelegen aan den weg 
naar Raalte. lnl. bij den bouwkundige II. Wissink, te Olst. Aanw. 
te 11 uren. 

R o t t e r d a m , door het best. der Rottordamsehe Diergaarde: het 
maken en stellen van ijzeren perkeu voor een roofvogelgebnuw. 

W i e r d e n . op het raadhuis: 
lo. het houwen eener onderwijzerswoning te Hooge-Heksel; 
2o. idem idem te Notter; 
8o. het verbouwen der onderwijzeiswoniug te lo|>eloo. 
Aanw. 30 Dec, aanvangende te llooge-lleksel. 
A k k r u m , bij den architect F, II. Hoekstra: het afbreken van de 

oude Iroerenbeliuizing en het bouwen van eene nieuwe stelphuizing 
met kaashok, op de liieming van de plaats, in gebruik hij Tjitte II. de 
Jong, te Haskerdijken. Aanw. 29 Dec., te 10 uren. 

M a a n d a g , ."• J a n . 
L m h e m . bij den ingenieur der Geldersch-Ovorijselseho Stoomtram-

maatschappij: het maken van eene schoeiing langs de Stadsgracht, te 
Lochem, met eenige bijkomende werken. Aanw. 29 Dec, te 11 uren. 

W o e n s d a g . 7 J a n . 
K l a a s w a a l , te 11 uren, in het gemeentehuis: het vergrooten dei-

openbare school. Inl. bij den architect Pop Smit, te Oud beierland. 
Aanw. 5 Jan., te 10 uren. 

W i l l e m s o o r d , te 11 uren, door do directie der marine: de werk
zaamheden tot het onderhouden van de dok-, sluis- en andere water
werken van het maritieme etablissement Willemsoord, lnl. bij den 
hoofdingenieur der marine, te Willemsoord. 

' s - l l a g e , te 12 uren. door het ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste der Staatsspoorwegen: het maken en stellen van afrasteringen, 
overwegafsluitingen, afstaudspalen en andere teekens, met eenige bij
komende werken, voor het gedeelte Araersfbort—Kesteren van den 
spoorweg Amersfoort—Nijmegen, lui. hij den eerstaanwezend-ingenieur 
bij de Staatsspoorwegen, te Arnhem. Aanw. 29 en 30 Dec., te 11 uren, 
aanvangende te Reetien. Raming / 02,500. 

' s - l l a g e , te 1 uur. door het ministerie van justitie: het leveren van 
buitenlandsche- en inlandsche houtwaren, inetselsteeiien, metsel- en 
plcistorspeeiën, pannen, tegels, verfwaren, glas-en verversgereedschap
pen, als: 

Bestek no. 1, leverantien ten behoeve van het tuchthuis te Leeuwarden; 
» i) 2, idem idem van het huis van correctie te Hoorn: 
A i 3, idem idem van de militaire strafgevangenis te Leidon; 
Ö » 4, idem idem van de strafgevangenis De Kruisberg, te 

Deutichem. 
Inl. bij den ingenieur-architect over de gevangenissen en rechtsge

bouwen W. Metzelaar, te 's-Hage. 
D o n d e r d a g , H J n n . 

' s - H a g e , te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz.: bet 
onderhouden en herstellen van het ijkkantoor te Amsterdam, ged. '85, 
'80 en '87. Inl. bij den Rijksbouwmeester in het 2e district, te's-Hage 
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en bij den hoofdopzichter (1. D. Wijndcls de Jongh, te*Amsterdam. 
Aanw'. -HO Deo,, te 10 uren. Raming ƒ 2215. 

V r i j d a g . « J a n . 0| 
A f t s e n , te 1 uur, dooi* Gedeputeerde Staten: het leveren van papier 

en verdere bureaubehoeften, ten dienst*» van prov. best. van Drente, 
ged. '85. 

A r n h e m , door het prov. best.: het onderhouden van het gebouw 
voor liet prov. best. in Gelderland, te Arnhem, van den dag der goed
keuring van de besteding tot en met 31 Dee. '86. Inl. bij den Rijks-
bouwkundige voor (Ie onderwijsgebouwen, te 's-llage en hij den op
zichter van den prov. waterstaat, te Arnhem. Aanw. den 7en en 4en 
dag vóór de besteding, te 8 uren. 

I l i n s d a g , 18 J a n . 
R o t t e r d a m , in het Timmerhuis: de levering van: 
lo. de levering van gegoten ijzeren buizen en hulpstukken, tot een 

gezamenlijk gewicht van 3,682.649 KG.; 
2o. in 3 perceelen: 

a. afsluiters, 
//. brandkraueu, 
c. bijbehoorend gietwerk voor reservestukken, 

alles ten dienste van de drinkwaterleiding. 
W o e i ï * d a t f , 14 J a n . 

' A r n h e m , te 11 uren, door regenten van het ri.-K. gesticht nlnsula-
Dei", in het gesticht: het afbreken van het bestaande- en het bouwen 
van een nieuw schoolgebouw enz, in de St.-.lansstraat, aldaar. ltd. bij 
den architect J. \V. P.oerbooms, aldaar. Aanw. 7 en 13 Jan., te 
11 uren. 

B e r g e n - o p / o o m . te 1 DDT, door burg. en weth.: het verbeteren 
der rivier de Zoom, het bouwen van bruggen, duikers, stuwen, en het 
verrichten van daarmede in-verband-staande werken. Inl. bij den 
architect R. H. C. van Someren, aldaar. Aanw. 9 cn 10 Jan., te 
9 uren. 

V» e e n - d a g . S I J a n . 
' • - H a g e , te 12 uren, door liet ministerie van waterst. enz., ten 

dienste der Staatsspoorwegen: de inrichting en bediening van eer. 
stoombootdienst tusschen Enkhuizen en Staveren, in verband met de 
diensten op de Staatsspoorwegen van Zaandam naar Enkhuizen en van 
Staveren naar Leeuwarden. Inl. bij den directeur voor de spoorwegen, 
te 's-Hage. 

M a a n d a g . ïtt J a n . 
' a - H a g e , te 11'/, uren, door bet ministerie van waterstaat enz, aan 

het gebouw van net prov. best.: de overbrenging van Hellevoetsluis 
naar Middolharnis, Dirksland en Stellendam cn terug van passagiers, 
voertuigen, goederen en vee en van de brieven- en pakketpost, van 1 
Juli '85—31 Dec. '90. Inl. bij den hoofdingenieur in het 10e district, 
te 's-Hage, den ingenieur in het zuidelijk arrondissement van het 10e 
district, te Brielle en den opzichter Lugten, tc Hellevoetsluis. (Her
besteding.) 

0 | i l a t e r l e b e p a l e n d a t u m . 
W o l - u r n : het afbreken der oude- en bet bouwen van eene nieuwe 

stelphtiizing te Westbem. Inl. bij Jan P. Wiersma, te Vijfhuis, onder 
Wolsum. Aanw. 29 Dec, van 10—12 uren. 

A a a e n , door directeuren der Noord willemskanaal-maatschappij: de 
levering van grenen en vuren houtwaren ged. '86. Inl. bij den opzich
ter J. J. Bollee, aan sluis III, onder Vries. 

M a k k l n g a , door den architect II. Vrijburg: het afbreken van eene 
huizing met schuur en het wederopbouwen van eene nieuwe stelphui-
zing, aldaar. Bestek ligt in het logement van J. Schurer. 

A F L O O P 
V A N 

AANBESTEDINGEN. 
A r n h e m , 18 Dec.: lo. liet onderhouden der 

geljouwen van de gemeentegasfabriok; gegund 
aan O, I.iofting, te Arnhem, voor /' 1868. 

2o. het lossen en vervoeren van Engelsche cn 
Duitsche gaskolen, alsmede vim kluit kalk: gegund 
aan Wed. G. Molenaar, te Arnhem, voor 
ct. per 100 KG. 

3o.de levering van magazijnsgoederen; gegund: i £ ' !J' "V.**** - * ' 
perc. I, W . J . Stokvis, An.Vm. f 1548.24? | R J ; , , ^ ™ " ' 

2, Gehr. Prins, idem 
3, H. L. v. Perlstein. idem 

1.32s 

299.70 
_, R. S. Stokvis 8c Zonen, 

Rotterdam, » 1783.42 
» 5, .1. de Hakker, Oosterhout, r> 1238 01) 
> 6, G J. de Waal, Arnhem. » 269.30 
» 7, T. v. d. Bach & Co., idem » 2180.44 
» 8, G. J. ilc Waal, idem » 387.56 
» 9, J. I.. II. Smits Sc Co., 

Amsterdam. I 230.65 
r 10, ilezcllden, » 23.50 
> 11, D. Mercns Sc G>., Haarlem, » 201.10 
. 12, t). F. W. Herngreen. Berg

ambacht. » 113.68 
» 13. J. Kersten, Groesbcek. » 40.00 
» 14, J. Heijmen, Duiven, w 65.00 
» 15. M. Jansen, Arnhem, • 418.00 
/ « o l i e . 19 Dec: lo. het bouwen van eene 

wachterswoning bij sluis no. 6 der Dedems
vaart; ingek. 10 bil}., als: 
K. A. Rakkert, te Avereest. f 2499 
J. Beuker Jz., » Zwartsluis, '» 2498 
H. Scbolkamp, » Avereest, » 2467 
W. Kosters, » idem » 2443 
II. Stam en B. Boon, » Zwartsluis, » 2390 
J. Kleinmeijer, » Avereest, » 2880 
H. Snijders. » idem » 2314 
11. F. Naarding, » idem > 2290 
J. Nuis, » idem i> 2280 
F. II. Noorman, o Zwolle, » 2279 
Raming. i 2400 

2o. het onderhouden van dc aarde- en ver-
diopingswerken der Dcdemcvaart in '85, in 8 
perceelen: 

perc 1 ingek. 4 bilj., als: 
B. v. d. I.inde, te Avereest, / 2309.20 
F. Aberson, » Steenwijk, » 2285 
W. Bosman, > Nieuwléuzen, » 2230 

te Staveren, f 8879 
> K ui ure. i 7800 
» Eesterga, » 7776 
» Rijs, . 7603 
» Lemmer, - 7400 
- Oudebaske, - 6982 
» Veen wouden, n 6890 
» Lemmer, 
» Oosterzee, 
II Kuinre, 
» Oudebaske, 
» Scboteruiterdijken, 
» Oosterzee, 

Raming 
Z u t f e n , 19 Dcc 

rialen aan de gemeente, voor den dienst '85; 
minste inschr. waren: 

per | P 
perc. 1, liezaagd eikenhout, Ketjen en Van 

R. H. de Boer, 
II. W. Veldkamp, 
G. .1. Bakker, 
F. A. de Vries, 
J. W. do Jong, 
R. B. Kooiman. 
G T. Praamstra. 
H. H. Woudstra.Ir 
W. A. Tjulma, 
.1 II. Dijkman. 
W. Krikke, 
K. II. Dijkman, 

6800 
6977 
5907 
5663 
5587 
9000 

lo. bet leveren van mate-

Rockel, 
2, beslagen eikenhout, dezelfde, '* 
3, a. bezaagd Nerva grenenhout, 

A. G. Wijers Sc Zn., s 
b. Amerikaunsch grenenhout. 

Ketjen en Vim Roekei. t 
4, vurenhout, Sehultz, s 
5, dennenhout. Wijers Sc Zn , » 
6, versmeden van oud ijzer per 

100 KG.. Meenhorst. 
7, a. levering van Eng. ijzer per 100 

KG., Burhank, 
b. best Eng. patent idem. dez., i 

8, levering Zweedscb ijzer, dez., 
9, . bouten en kranen, 

Meenhorst, 

70.00 
30.00 

36.40 

50.0'J 
29.00 
35.00 

6.00 

15.00 
20:00 
30.00 

44.00 
80.0(1 
65.00 

A. Terwindt, Westpannerden, / 69,444 
B. A. VViegcrink, Groenloo en F. E. 

Terwindt, Pannerden, » 65,800 
Raming i 85.200 

A m s t e r d a m , 20 Dec: het maken van eene 
biljartzaal c a . grenzende aan het American 
Hotel, onder beheer van de architecten Henken* 

,,,,r , .L 17 hi t i n i s : 
ƒ 26,270 
» 24,440 

» 22,780 
* 22.500 
r. 22,200 
, 22.180 

22,100 

6800 haf en Ebert; ingek. 17 bilj., als: 
P. S. Rijnierse, 
Kommer en Vissers, 
P. Kampman en J. 

v. Harderwijk, 
D. Zniderhoek, 
.1. H. F. Lockhorn, 
B. de Bruin. 
II. W. A. Paans, 
E. R. Kuijiei-s, 
H. .1. en G. Haan-

drikman. 
K. J. R. v. Ilaiimie. 
Deenik & Zn., 
J. J. Vontijn. 
.1. P. Rieken. 
Timmer en Fiirstner, 
.1. G. de Haart, 
G. Boon, 
J. J. P. Tburing, 
gegund. 

V u / c n . 20 Dec. 

te Amsterdam, 
idem 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

Nieuweramstcl, » 21,980 

Amsterdam, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

Nieuweramstel, 
Amsterdam, 

idem 

21.900 
20.724 
20,645 
20.400 
19,980 
19,829 
19.494 
19,256 

i 17,999 

het herstellen van sluizen 
in den Oostboor, aldaar, onder beheer der genie 
te Breda; ingek. 7 bilj., al: 

Avereest, 2198 
2260 

te Avereest, 
idem 

ƒ 1623 
» 1256 
» 1320 

ƒ 1925 
» 1684 

1750 

K. A. Rakkert. 
Itamin, 

nerc 
W. Haverkost, 
K. A. flakkert, 
Raming 

perc. 3 ingekomen 2 bilj.. als: 
J. Haverkost, te Avereest, 
K. A. Hakkert, > idem 
Raming 

8o. de vernieuwingen en herstellingen aan de 
kunstwerken en gebouwen der Dedemsvaart. 
alsmede verf- en teerwerk, in 8 perceelen: 

perc. 1 ingek. 7 bilj., als: 
F. Aberson, te Steenwijk, ƒ 2214 
F. II. Noorman, » Zwolle, ' > 2148 
J. Beuker Jz., s Zwartsluis, , 2124 
K. A. Hakkert, » Avereest, > 2030 
J. Nuis. < idem » 1980 
H. Snijders, » idem » 1815 
11. F. Naarding, » idem « 1800 
Raming . 2215 

perc. 2 ingekomen 5 hilj.. als: 
J. Bunker Jz., tc Zwartsluis. ƒ 1349 
J . Nuis, » Avereest, s 1230 
K. A. Hakkert, > idem > 1212 
H. Snijders, . idem * 1210 
H. F. Naarding, < idem » 1175 
Raming » 1425 

perc. 8 ingekomen 3 hilj,, als: 
J. Beuker Jz., te Zwartsluis. ƒ 2980 
K. A. Hakkert, > Avereest, , 2624 
J. Nuis, » idem ,2612 
Raming n 2890 

L e e u w a r d e n , 19 Dec.: lo. buitengewone 
herstellingen aan het oostelijk kanaalboord van 
de Miinnekezijlsterrijt, Bestek no. 201, dienst 
'85; ingek. 8 bilj., als: 
Job. Bakker, te Kollum. j 2140 
S. J. Dijkstra, n idem > 2096 
II Formsma. i> Grypskerk, » 2066 
A. J . Nicolai, » Munnekezijl, » 2033 
D. Kerkstra, . idem » 1884 
II. de Wind, » Zoutkamp, » 1776 
S. Hoogevcen, » Dokkum, » 1766 
H. Helmus, » idem » 1700 
Raming » 1800 

2o. het verbeteren cn verzwaren van den 
Statendijk, in de gemeente Weststellingwerf, 
Bestek no. 200, dienst '84; mgek. 13 bilj., als: 

ii 9, touwwerk r. wit, Van der Worp. 
ii b. geteerd, dezelfde, 

» 10, verfwaren Van Dijken Wesseldijk, 
te zamen, ƒ 197.00 

2o. het driejarig onderhond der openbare 
pompen, Van Hulst, ƒ 798.99. 

3o. bet leveren van bespanningen voor bet 
dagelijkscb vervoer der tonnenwagens enz. per 
jaar: 
perc 1. Schuurman, / 520 

» 2. A. Franken, » 679 
» 3, Gt. Weijgers, » 589 
•> 4, H. Bobhink, » 398 
' s - B e s r h , 19 Doe: 1». het driejarig onderhoud 

der Rijks-groote wegen in de prov. Noordbrabant; 
minste inschr. waren: 
perc. 1. P. de Dekker, Empel, ƒ 6247 

• 2, dezelfde, » 6437 
> 8, P. II. de Bekker, Empel. > 8233 
ii 4, A. Sebellekens, Vueht, » 4893 
> 5, dezelfde. ,i 5614 
» 6, L. Botermans, Gilze. » 2236 
, 7, A. Oerleinans, Vrijhoeven-Kapel, » 7889 
. 8, G. W. Metsers, Ginneken, » 2750 
• 9, dezeirde, » 7220 
» 10, A. van Meer. Zevenbergen, » 8149 

alles per jaar. 
2°. het maken van eene steenglooiing langs 

het huitenheloop van den linker Diezedijk; minste 
inschr. was L . Mol, te Hedel, voor ƒ 8666. 

' s - H a g e , 20 Dec; het bouwen van 2 winkel
huizen met bovenwoningen, aan het Achterom 
te 's-Hage. onder beheer van den architect H. 
Wesstra Jr., aldaar: minste inschr. waren J. Stef-
fens en M. Th. Wijnekus, te 's-Hage, voor ƒ 10,650 
gegund. 
Raming f 10,900 

H e r g u n t , 20 Dec: het verbouwen van de 
school en onderwijzorswoiiing te Witveen, onder 
Oostermeer; ingek. 18 bilj., als: 
Job. 11. Veenstm, Suameer, 
A. v. d. Meer, Drogebam. 
M. J. Veenstra, Augustinusga. 
I). J. Beek. Drachten, 
Ate J. Visser, Tietjerk, 
Klaas de Vries, Eestrum, 
W. D. Talman, Hergum, 
II. J . v. I.eiji'ii. Surhuistervcen, 
Corn. Talman, Boornbergum, 
L Kldering, Oostermeer, 
S. H. Kijlstra, Drachten, 
B. H. Hos. Surhuistcrveen, 
H. Eldering, Suameer, 
F. Schiere, Rottevalle, 
J. Duursmn, Drachten, 
Itinne .1. Gi*os, Garijp. 
I). Schuilinga en Dalstra, Surhuistervcen, 
Oosterbaan cn V. d. Veen, Drachten, 

W i n t e r s w i j k , 20 Dec: Bestek no 

S. v. Rees, 
D. Herrebout, 
G. .1. Balkenstein, 
M. v. d. Hoek, 
.1. L. Koole, 
C. dc Smidt Cz., 
M. D. de Putter, 

V e l p , 22 Dec: 
in de R.-K. kerk; 

te Neuzen, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

ƒ 212C 
» 2100 
» 2047 
* 1995 
ii 1990 

1882 
1850 

de levering van kerkbanken 
ingekomen 12 bilj., als: 

per zitplaats. 
te Wije, 

» Arnhem» 
ii Roermond, 
»i Arnhem, 
» idem 
» Winterswijk, 
, rtrecht, 
x kink. 
i Arnhem, 
» Huizen, 
» Doornen burg, 

Batavieren, 

ƒ 12.35 
9.75 
9.67 
9.24 
8.34 
7.99 
7.96 

Oosterwijk, 
Jas. 
Rennen, 
V. d. Veen, 
Post, 
Lichtenberg, 
Nicola. 
Smits. 
St raker. 
Kalf, 
Witjes, 
Ernst, 

' s - H a g e , 22 Doe: lo. bet bouwen van een 
walmuur aan de Veenkade; ingekomen 9 

7.29 
7.24 
6.69 
5.25 
4.529 

bilj., als 
A. Deurloo, 
J. C. Dceriks, 
C. Wijbrands Sc Co., 
H. Jongenburger, 
G. Keij, 
J. Lagendijk. 
M. L. v. Spanje, 
.1. de Bruijn, 
J. 11. de Swart & Zn 

te 's Hage, 
. idem 
» idem 
» Waddinksveen, 
» Rotterdam, 
» Nienwbelvoet, 
ii 's-llagc, 

idem 
idem 

f 6480 
* 4790 
» 4777 
» 4770 
» 4689 
» 4687 
» 4675 
» 4475 
» 4368 

2o. het rioleeren van een deel der Duinstraat 
ingek. 4 hilj., als: 
J. de Bruijn, 
P. Kraijenveld, 
G. Keij, 
II. Jongenburger, 

H a a r l e m , 22 Dee 

ƒ 49S0 
'» 4646 
i. 4498 
» 4497 
•• 4444 
ii 4396 
I 4365 
» 4360 
» 4285 
>i 4268 
• 4264 
» 4288 
» 4144 
» 4128 
» 4089 
» 3995 
» 3788 
» 3493 
37, het 

maken van de grond- en kunstwerken, het 
leggen van s]ioorbaan en wissels en het uitvoe
ren van eenige andere werken, ten behoeve van 
het gedeelte locaalspoorweg van Deutichem naar 
Ruurloo; ingek. 4 bilj., als: 
J . C. Boutersc, Velzen en C. Langeveld, 

Nieuweramstel, / 89,103 
W. F. Weijei-s, Tilburg, . 71,773 

f 17.978 
» .11(159 
» 5,38» 
» 7,659 
» 12,000 

te 's llage, ƒ 684 
. idem » 613 
» Rotterdam, • 570 
» Waddinksveen, , 515 

: lo. het driejarig onder
mud van de groote en andere Rijkswegen in 

Noordholland, in 5 perceelen; minste inschr. 
waren: 
perc 1, 0. Bos. Haarlemmermeer. 

• 2, J. II. Daudij, Haarlem, 
» 3, C. M. Roozenburg, Naaldwijk. 
» 4, P. Otes, Wognum, 
• 5, J. Oldenburg, Bergen, 
2o. bet driejarig onderhoud van- en het ver

richten van eenige vernieuwingen en heistellin
gen aan de werken behoorende tot het Noord-
zcckanual. in 3 perceelen; minste inschr. waren: 
perc 1, C. Hos Az., Dordrecht, ƒ 22,400 

s 2. J. C. Boiiterse, Veizen, » 11,892 
> 8, L. Pot, Buiksloot, . 14.650 
3o. het driejarig onderhoud van bet Groot 

Nonrdhollandsch kanaal, in 7 perceelen; minste 
inschr. waren: 

1, J . J. Bekker, Lent, 
2, J. Oldenburg, Bergen, 

» 8, dezelfde, 
, 4, dezelfde, 
. 5, dezelfde, 
» Ci. dezelfde, 
» 7, G. G. v. Doorn, Amsterdam, 
Alle inschrijvingen per jaar. 
'a-Hage, 22 Dec.: lo. bet maken, leveren en 

plaatsen van meubelen enz. in het gebouw voor 
pathologische anatomie, te Leiden; minste inschr. 
was F. van Herpen, te Amsterdam, voor ƒ 16,390. 

perc ƒ 18,789 
. 12,140 
» 8,140 
» 6,270 
ii 11,540 
» 11.400 
» 17.600 

http://3o.de
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2o. hot onderhoud van- en het doen van eenige 
herstellingen aan het gebouw van het prov. 
gouvernement van Zuidhollund, tc 's-Hage, van 
1 Jan. '86-31 Dec, '86; minste inschr. was A. 
Stigter, tc 's-llage, voor f 6060. 

(ironingen. 22 Dec; lo. Bestek no. 171, het 
onderhoud van 11 schoolgebouwen ged. 1885; 
ingekomen II bilj., als: 

J. I. Toesman, ƒ 3887 
F. Holthuis Sr., • 3725 
II. .1. Meuge, • 3702 
J. de Vries, I 3635 
R. Hovingh, i 3334 
J. Poelman, » 3275 
J. Werkman, » 3022 
P. Hendriks, i 2007 
E. Berkenbosch, t 2000 

2o. Bestek no. 173, het onderhoud van 11 
schoolgeliouwen ged. '85; ingek. 7 bilj-, als: 

II. J. Meuge, /' 3530 
E. W. Wietzema, I 3300 
J, I. Toesman, I 3200 
E. Berkenbosch, I 2830 
J. Werkman, • 2611 
Ph. Hendriks, I 2577 
R. Hoving. I 2480 

3o. Bestek no. 176. het onderhoud van 0 
schoolgebouwen ged. '85; ingek. 6 bilj., als: 

J. I. Toesman, ƒ 2887 
II. J. Meuge, » 2760 
E. Berkenbosch, » 2720 
R. Hovingh, » 2505 
Ph. Hendriks, a 2297 
J. Werkman, I 2238 

4o. dc levering van lood en zink ged. '8 
ingek. 2 bilj., als: 

J. v. d. Woude, 20'/, pet. onder tarief. 
A. M. Rohbel-sell. 25 ,) » ii 
5o. de levering enz. van glasgordijnen in 

Raadhuis ged. '85; ingekomen 4 bilj., als: 
.1. Raven, 
M. O. Uithof, 
A. Ensdc.-ll', 
J. A. A. Meijer, 

6o. de stukadoorwerken aan 
ged. '85: ingek. 3 bilj., als: 

(teerde* & Co., ƒ 367 
J. 11. Wachtendorf, » 360 
.1. D. Dubben, » 358 

7o. het onderhoud der uurwerken in de ge-

maatschappij te Velp, onder beheer van den ar
chitect M. k. Smit, te Dieren, ingek. 6 bilj., als: 
H. Woudstra en B. 

Geurtsen, te Arnhem, ƒ 8936 
II. Vleeming. » Velp, » 8460 
E. H. van lleuven, » idem „ 3376 
E. .1. N, Steentjes, » idem » 3245 
L. Enk laar, » Dieren, » 2882 
A. li. Schoanmun, » idem » 2863 
gegund. 

Utrecht ,23 Dec: lo. Bestek no. 414, het maken 
van een haltcgebouw te Dcinum, ten behoeve 
van den spoorweg van Leeuwarden naar Har
lingen; ingekomen 8 bilj., als: 
L. Strak, te Harlingen, f 3450 
A. N'icuvvland, » Dcinum, » 3S80 
J. de Jong Jz., » Almenum, » 3367 
C. Schicre, » Boornhcrgum, » 3232 
R. A. v. d. Veen, ,i Terwispel, » 3200 
J. A. ih' Graaf, » Sneek, » 2933 
W. Honncma en K. 

Hagedoorn, » Harlingen, » 2932 
.1. G. Hofman, » Blesse, » 2883 

2o. Bestek no. 415, het maken van eene berg
plaats voor steenkolen en takkenbossen en 
bijkomende werken op het station Eindhoven; 
ingek. 12 hilj., als: 

1. Putten, te Helmond, 
» Geldrop, 
n Valkeusweerd, 
i Herik, 
i) Helmond, 

Bede! 

M. P. Vale, ƒ 12,948 
G. II. v. d. Heijden, » 12,711 
W. II. de Haan, . » 12,243 
gegund. 
e. het onderhoud der gemeentegebouwen enz, 

in vier ]ierc; ingek. 51 bilj., als: 
perc 1 perc 2 perc 3 perc 4 

J. T. Verhoeven, 1607 4200 3400 1699 
J. P. Welsing. 1598 
J. Cohen Gz., 1516 
Gebr. Van Daalcn, 1500 
P. dc Leeuw, 1484 
II. v. d. Sand. 1459 
W. J. T. Werrehnanii,1403 
G. .1. Lucussen, 
J. van Toll, 
J. T. Kaalherg, 
,1. W. Janssen, 
B. Bidder, 
W. A. R. Kok, 
A. Jas, 

1427 
1400 

13b7 
1220 
1220 

831 
is iu beraad 

3811 
4459 
8800 
3490 
3589 
466» 
3597 
3810 

4665 
3480 
3333 

2161 
gehouden 

3U90 
8860 
8600 
3385 
3547 
3U99 
3285 
3480 
3522 
2920 

3180 
2217 

hot 

ƒ 3 7 1 
» 240.90 
I 21» 
- 185 

Raadhuis 

.1. W. 
L. v. Gaal, 
P. Rijudcrs, 
G: Beckers. 
J. 
A. 
-M 
J. 
L. 
A. 
A. 
P. 

Eindhoven, 
Grave, 
Tilburg, 
's-Boscn, 
Bokstel, 
Woensel, 

ƒ 4340 
» 4310 
,i 4300 
» 3985 
I 3849 
I 3780 
I 3774 
» 3745 
» 37CO 
I 3696 
» 3620 
» 3491 

het 

meen te 
bilj.. al: 

J. Raker, 
A. Veenhoü', 
II. Cusiel. 

ged. '85, '86 cn '87; ingekomen 3 

ƒ 125 
,, 117 
» 117 

Heden. 22 Dcc: het bouwen van een berg
plaats met kantoor, bloemenkas, lessenaar met 
ramen enz., op een stuk grond, gelegen tegen
over het landgoed «Valkenberg", onder beheer 
van den architect M. K. Smit te Dieren, ingek. 
9 hilj., als: 

tc Dieren, /' 3778 
> idem • 3773 

A. R. Schouninan, 
L. Enklaar, 
J. Stoinvoort, 
II. Mulder, 
E. J. N. Steentjes, 
E. II v. lleuven, 
H. M. Bercndsen, 
K. Benuink, 
H. G. Menthen, 
gegund. 

Wageningen, 
M. ijzeren hek om de school no. 2; ingekomen 
3 bilj., als: 

te Wageningen, 
» idem 
» idem 

idem 
idem 

Velp, 
idem 
Laag-Keppel, 
Reden, 
idem 

3599 
3650 
3586 
3546 
3413 
2941 
2890 

22 Dcc: het stellen van 4 0 1 » 1 ! » * - . 8 •#< a l s 

I. Velden 
.lansen, 
ilezciiiaus, 

Billen, 
de Rooij, 
Geldcns, 
Willaert, 
Eliens, 

8o. Bestek 
kraanhrug 
brug en het uitvoeren van daarmede hl-verband 
staande werken, ten hehoeve van den spoorweg 
van Groningen naar Nicuweschans 
bilj., al 

tc Groninger 
» Winschoten, 
n idein 
ft Groningen, 
»)# Appingedam, 
» Grave, 
ii Bedum, 

ttronlngen. 23 Dec: het driejarig onderhoud 
der Statcnzijlen; ingekomen 8 bilj., als: 

p e r jaar. 
.1. t l . Sluiter, te Bollingwolde, f 18»0 
W. Timmer, » Finsterwolde, • 1830 
II. Dik. • Winschoten, • 1800 
R. .1. Bosschee, » Oudepekela, » 17»0 
II. Timmer, » lleeita, » 1790 
II. Veninga, » Nicuweschans, » 1786 
R. Ilavinga, • Winschoten, » 1715 
G. P. v. Balen, » Nicuweschans, i> 1707 

Doesburg, 23 Dec: lo. het éénjarig onder-
houd der Schip- en Driekoningciibi uggen, in 3 
pereeelen; gegund aan II. de Goede, aldaar, 
perc 1 voor ƒ 677, lierc. 2 voor ƒ 1482, perc. 3 
voor f 100; 

lo, het dempen der kolk op de Reuversweide; 

G. de Vries, 
R. Ilavinga, 
II. Dik. 
E W. Wietzema, 
A. E. Stijkel, 
J. Dillen, 
J. Thorhröggen, 

110. 416, het veranderen van de 
over het Zijlsterdiep in cene vaste 

ingek. 7 

/' 2112 
» 2025 
• 2010 
ft 1997 
» 1700 
» 1420 
» 1417 

dc gunning: 
d. het onderhuid der gemeentewerken, 

komen 9 hilj., als: 

1687 
1900 
1U34 
1838 
1886 
1515 
1990 
1741 
1660 

1555 
984 

inge-

J. Hummels, ƒ 5650 
Gebr. Van Haaien, » 5U»7 
Th. Putman, < 6140 
A Jas, » 6650 
G. J. I.m assen, ,1 5998 
Joh. van Toll, » 5638 
G. II. A. Eibers, » 5399 
H. Bolder, » 6270 
.1. W. Janssen, » 5240 

gegund. 
Vlrrlingsheek, 23 Dcc; het houwen van een 

R.-K. gesticht met schoolgebouwen, ouder beheer 
van den architect L. Derks, te 's-Bosch, ingek. 
17 bilj., als: 

te Gassel, 
» Mook. 
* Maarsen, 
» Zenderen, 
» L'bcrgen, 
« Hoornenburg, 
1 Venloo, 
II Oosterwijk, 
» Beugen, 

Gemert, 

M. Biilkcns, 
W. A. Roelofs, 
Leon. Struijcken, 
Adr. Peters, 
Fr. Buskens, 
Joh. Roodenrijs. 
M. v. Gasselt, 
II. Vriens. 
Joh. Janssen, 
F. Olieviei-s, 
G. W. v. Heeswijk, » lleninen, 
Leon. Cuppens, 
Pet. Peuuings, 
Ant. Korting, 
W. Wijnhoven, 
Klh. Odellhoven, 
Joh. Janssen, 

Venloo, 
Kessel, 

ƒ 19,877 
» 19.580 
» 17.534 
» 17,500 
» 17.000 
» 16,83» 
» 15,980 
» 15,»73 
» 15,870 
ft 15.741 
» 15,483 

15.449 
14.946 

» Aijon gein. Bergen, » 14,778 

ƒ 2 7 5 
» 246 
» 244.99 

F, C. Herberts, 
C. Viets. 
G. v. Triest, 
gegund. 

Amsterdam. 22 Dcc.: het maken van S 
openbare lagere scholen aan de Van-Linschoten-
en Van-Nccksti-atcn; ingekomen 19 hilj., als: 

B. Thijsselink, 
T. Franken, 
M. II. Mink, 
gegund. 

Arnhem, 23 Dcc 

te Doesburg, 
11 Drempt, 
» Doesburg, 

ƒ 114» 
. 750 
» 5i:3 

het verrichten van onder. 

A. Aaldcrs, 
H. H. Hendriks, 
W. I.. Leibbrandt, 
L. Vlasuian, 
Gebr. r. Berkum, 
II. C. Dorlas, 
A. Paans, 
J. F. Prenzler. 
Peters en Roeloll'sen, 
p. Brugman, 
C. Meijcrs, 
J. Koster, 
Cruijll' en Schouten, 
G. Bonn, 
P. S. Reinierse, 
W. Voskuijl 
R. Repko, 
P. Vlasman, 
J. J. Vontijn, 

Velp, 23 Dec 

/' 88,928 
'» 86,980 
. 86.980 
» 85,585 
ft 84,448 
» 82.545 
» 82,500 
» 82.100 
11 81,950 
11 81.900 
I 81,3»4 
» 80,880 
» 80,870 
ft 7»,6O0 
II 79,195 
» 78,»80 
» 78,000 
» 77,878 
A 77,099 

het bouwen van eene remise 
bij de bestaande der Arnhemsche Tramweg-

, hnudswerken gedurende 1885: 
! n. het onderhoud der schoolgebouwen enz., in 
• vier perc.; ingek. 47 bilj.: 

perc. 1 perc. 2 perc. 3 perc. 4 
J . T. Verhoeven, 5600 7900 095 4760 
,1. T. Kaalherg. 5378 7364 1111 5090 
J. P. Welsing, 5333 799 
.1. Cohen Gzn., 49118 77CO 830 5384 
1'. de Leeuw, 4»»7 746» 843 4»23 
H. v. d. Sand, 4992 7278 648 4736 
A. Jas, 4951 6854 780 
Gebr. v. Daalcn, 4932 7179 800 49U8 
G. .1. Lucussen, 4921 0976 725 5265 
.1. W. Janssen. 4490 7460 601 4407 
B. Bolder. 4430 680 
Joh. v. Toll, 4380 6222 6 66 4444 
W. J . T. Werrelmann, 7899 995 
W. A. R. Kok, 6789 4560 
gegund aan de laagste inschrijvers. 

b. het onderhoud der bestratingen; ingek. 7 
bilj., als: 

W. M. Nijenes, ƒ 15,900 
Joh. v. Toll, » 14,444 
G. II. A. Eibers, > 14,819 
J. H. v. d. Ven, » 13,338 

Venraij, » 14,518 
idem » 13,995 

Vierlingsbeck, » 12,982 
Gegund aan Leon. Coppens. 
Z e e l a n d . 23 Dec; het verbouwen en ver

grooten der openbare school, in de kom der ge
meente, onder beheer van den bouwkundige J. 
Frankefort, te ('den; ingek. 7 bilj., als: 
M. Bulken, 
J. P e e t e n , 
G. v. Berkel, 
II. Verhagen, 
J. hamers, 
II. v. Mil, 
I. v. Berkel 
gegund. 

Meppel, 23 
huis voor den 
gemeente, aan 

te Gassel, 
Grave, 
Uden, 
Beck-eu-Donk, 
Zeeland, 
Uden, 
Schaik, 

ƒ 4 0 7 9 
> 4700 
II 4463 
» 4099 
» 3979 
» 3940 
» 3699 

Dcc: lo. het houwen van een 
predikant der Remonstrantsclie 
den Stationsweg, onder beheer 

van den architect S. H. van der Veen; ingek. 
9 hilj.. als: 
J. Withaar Sr., 
II. Timmer, 
J. v Leendei-s, 
II. Lambrechts, 
J. Withaar Jr., 

Eminink, 

tC Meppel. 
ft idem 
» idem 
i> idem 
n idem 
» idem 
» idem 
» idem 
o idem 

R. Geskus, 
.1. Hessclingen, 
R. Bruintjes, 

2o. het houwen van eene woning voor H. J . 
van der Vecht; ingek. 7 bilj., als: 

f «077.36 
II 9270 
» 8744 
» 8449 
» 8400 

8236 
8198 
8119 
7887 

R Geskus 
.1. Hesselingen, 
R. Bruintjes, 
II. Zwikker, 
A. Hazelaar, 
G. ten Hoopen, 
J. Eminink, 

Vlissingen, 
ijzeren brug op i 

te Meppel, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

ƒ 1288 
» 1264 
» 124» 
» 1198 
» 1168 
o 104? 
» 892 

24 Dec: het maken van eene 
gemetselde landhoofden over de 

Middelburg-Vlissingsche watergang, ingekomen 
4 bilj., als: 
C. Maters, te Vlissingen, ƒ 16.200 
D. Bijl, > idem » 17,692 
J. v. d Hoek, > Middelburg, » 16,700 
C. de Groot, » Dordrecht, » 17,900 
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