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A A N O N Z E L E Z E R S . 

De gewoonte om in het eerste nommer van 
een nieuw blad een programma op te nemen 
heeft, niet alleen bij ons te lande, maar dooi
de gansche beschaafde wereld het burgerrecht 
verkregen, 't Is daarom, dat wij hier in korte 
trekken de strekking van »de Opmerker" willen 
mededcelen. 

Reeds lang gevoelt men cenc groote leemte 
in onze journalistiek. Bijna Iedere tak van kunst 
of wetenschap heeft zijn speciaal orgaan, dat 
trouw den belanghebbende onderricht en mede
deelt wat het binnen- en buitenland belangrijks 
voor hem oplevert. Zulk een orgaan mist tot 
dusverre de Nederlandschc architect, ' ingenieur, 
fabrikant en werktuigkundige. 

Tot buitenlandsche, meestal zeer kostbare, 
tijdschriften moeten z i j , die op de hoogte der 
wetenschap willen blijven, hun toevlucht nemen. 
Maar bovendien, hoe dikwijls werd de behoefte 
aan een speciaal orgaan voor den bouwkundige 
in den laatsten tijd gevoeld. Herhaaldelijk toch 
werden hoogst belangrijke discussién gevoerd over 
onderwerpen, die ieder beoefenaar der schoone 
bouwkunst belang inboezemden, maar die men , 
onmogelijk kon volgen, daar ze in allerlei dag
en weekbladen verspreid waren. 

Een en ander gaf aanleiding tot het plan om 
dit weekblad op te richten, dat verslag zal 
geven van al hetgeen op het gebied van den 
architect of ingenieur in ons land plaats vindt, 
en dat tevens zal wijzen op het belangrijkste op 
dat gebied in den vreemde. De redactie wensclit, 
in één woord, haar blad te maken tot eene 
vraagbaak voor allen die de kunst van den ar
chitect of ingenieur beoefenen. Zij wenscht hare 
kolommen daarbij open te stellen voor critiek 
van verschillende bouwwerken , voor de uitschrij
ving en de resultaten van prijsvragen , de biogra-
phie van beroemde mannen in het kunstvak en 
de beoordeeling van boekwerken , terwijl zij tevens 
de praktische en technische vraagstukken wi l 
behandelen en nieuwe uitvindingen zal mede
dcelen. Hoewel overtuigd dat die onderwerpen 
ook de pract ici , industrieel en en aannemers van 
publieke werken in hooge mate belang inboeze
men, wenscht zij voor deze in haar blad nog 
eene rubriek te openen voor aankondigingen en 
inschrijvingen der verschillende bestedingen , om 

ook op die wijze de waarde van het blad voor 
hen nog te verhoogen. 

71e redactie gevoelt zeer goed de groote be
zwaren die zij zal moeten overwinnen , om haar 
weekblad te doen beantwoorden aan de illusie, 
die zij zich vormt: zij ontveinst zich geenszins 
dat onvermoeide zorg van hare zijde, maar boven
al hartelijke medewerking van elders onmisbaar 
i». Bekende en bekwai i .c - iaannen hebben haar 
die al toegezegd , doch zij hoopt dat meerdere 
bouw- en werktuigkundigen dat goede voorbeeld 
zullen volgen. Trouwe hulp, algemeene onder
steuning en veelzijdige medewerking zijn onmis
baar om haar voornemen te verwezenlijken. A l 
leen dan kan »üe Opmerker" beantwoorden aan 
den eisch, dien men het orgaan van den Neder-
landschen bouwkundige en fabrikant mag stellen. 

Verdere uitweiding acht men hier overbodig. 
Alleen dit nog, dat men zich voorstelt zaken 
te bespreken e n personen, zoo veel mogelijk, 
daar buiten te houden. 

Wat de rubriek advertentie!) betreft, behouden 
wij ons liet recht voor de plaatsing te weigeren 
van aankondigingen, die naar ons oordeel voor 
de lezers van geen belang zijn. 

D e redactie beveelt het nieuwe blad bij allen 
dringend en minzaam aan. Zij hoopt dat men 
haar gegronde aanmerkingen niet zal onthouden 
en geeft de verzekering daaraan, zoo veel mo
gelijk, te genioet te willen komen. Zij wenscht 
zich de sympathie — die reeds n u hare ver
wachting overtreft, — waardig te maken. 

De liedaelie. 

B e r i c h t e n e n m e d e d e e l i n g e n . 

Arnhem, 0 April 1866. 

De stad Reims heeft eene prijsvraag voor een 

schouwburg van 1H00 zitplaatsen uitgeschreven, 
waarbij prijzen van i2 ,O00, .'1000 en 1000 francs 
voor de drie best gekeurde ontwerpen worden 
toegestaan. In het programma komen verschil
lende bepalingen omtrent distributie, construc
tie e n de eenheidsprijzen van begrooting voor, 
zijnde het cijfer der kosten op 800.000 francs en 
de tijd van inzending der antwoorden op de prijs
vraag op 1f> Juli I80Ü gesteld. De ingekomen 
plannen zullen van 20 to t^ -^ .^uJ i 1800 voor 

hel publiek ten toon gesteld en de uitspraak van 
de jury binnen veertien dagen daarna bekend 
worden. 

Het ware te wenschen, dat men hier te lande 
bij de uitschrijving van prijsvragen wat meer acti
viteit aan den dag legde en het voorbeeld van 
Frankrijk navolging vond. Terwijl men te Reims 
den tijd van Mne maand voldoende acht om de 
jury haar rapport te doen opmaken, en het pu
bliek gedurende een groot deel van dien tijd in 
de gelegenheid stelt, om met de plannen kennis 
te maken, wordt hier te lande eene onverklaar
bare 'geheimhouding in acht genomen en gaan 
maanden voorbij, vóór en aleer men iets van 
het rapport der jury verneemt. 

Voor hen. die ons gevoelen nietdeelen, bren
gen wij onder meer anderen de quaestie aan
gaande het nationale monument in herinnering'; 
het gedrukte rapport der beoordeelaars van de 
ontwerpen van een paleis voor de Slatcn-llene-
raal der Nederlanden strekt daarvoor mede ten 
bewijze en de j u r y , die den 5 Augustus 18C5 
benoemd werd, was den 13 d"" November en dus 
ruim drie maanden daarna gereed. 

En wat doet de maatschappij tot Bevordering 
van Bouwkunst.' Zij bepaalt den tijd van inzen-' 
ding der ontwerpen op de door haar uitgeschre
ven prijsvragen op 1 November en deelt ruim 
zeven maanden daarna op de algemeene vergade
ring in Juni , het rapport der jury mede! — 
't Is te hopen dat de maatschappij, die tot leus 
heeft de belangen der bouwkunst te bevorde
ren,, het verkeerde van dezen maatregel spoe
dig zal inzien , opdat men haar weldra aan an
dere corporation als voorbeeld voor het spoedig 
en degelijk afdoen van zaken kan aanhalen. 

Dezer dagen zijn de notulen der laatste ver
gadering van het Koninklijk Instituut van Inge
nieurs in druk verschenen en wij verwijzen den 
belangstellenden lezer naar hetgeen daarin voor
komt over het creosoteeren van liet hout en de 
aanvankelijke ondervinding bij het gebruik van 
riolen en buizen uit de fabriek van de beeren 
Undo en Co. 

Rotterdam. Bij de plaatselijke werken vun 
Rotterdam wordt voor hel toezicht op de bedie
ning der waterwerken , het onderhoud van wegen 



enz. een hoofdopziener op eene jaarwedde van 
ƒ 1 2 0 0 als minimum en ƒ1500 als maximum ge
vraagd. 

Deventer. Door het eervol ontslag, den heer 
A . Nales op zijn verzoek verleend, is de be
trekking van assistent-bouwmeester, op eene 
jaarwedde van f 700, vacant. Sollicitanten moe
ten zich vóór den 15 Apr i l bij den Burgemees
ter aanmelden. 

Kampen. De betrekking van directeur der 
waterwerken , waaraan een jaarlijksch traktement 
van f 1400 verbonden i s , vaceert door het 
overlijden van den heer Ardesch. Tot den 20 
Apri l e. k. kunnen sollicitanten zich bij den heer 
Burgemeester aanmelden. 

Arnhem. Het Departement Arnhem der Ne-
derlandsche Maatschappij ter Bevordering van 
nijverheid heeft een bewijs van leven gegeven 
en eene commissie voor de organisatie en ex
ploitatie van eene doorloopende tentoonstelling 
benoemd. Die Commissie heeft zich geconsti
tueerd en bij circulaire kennis gegeven, dat de 
doorloopende tentoonstelling in het oude schouw
burg-gebouw zal gehouden worden. Hierdoor 
wordt de gelegenheid geopend om kosteloos fa
brikaten en waren te exposeeren in een daartoe 
ingericht gebouw, onder behoorlijk opzicht en met 
het recht om die goederen te koop te stellen. 
Wij verwijzen belangstellenden naar de circu
laire , die in grooten getale verzonden i s , en 
hopen dat fabrikanten, trafikanten en industriee-
len , zoo van Arnhem als elders, in bun eigen 
belang zullen samenwerken om het denkbeeld 
der Commissie te verwezenlijken , daar het van 
de deelneming zal afhangen of de doorloopende 
tentoonstelling zal geopend worden. De opgaven 
worden vóór den 15 Apr i l e. k. ingewacht. 

PALEIS V A N VOLKSVLIJT TE AMSTERDAM. 

Onder de gebouwen, die in den laatsten tijd 
in ons vaderland zijn tot stand gebracht, verdient 
het Paleis van Volksvlijt eene eerste plaats. Ver
gelijkt men dit kolossale gebouw met de ijzer-
constructiën, die in Londen en Parijs voor het 
houden van wereldtentoonstellingen zijn opge
richt , dan staat het Nederlandschc Tentoonstel
ling-gebouw in grootte ten achteren, maar uit 
het oogpunt van kunst schenken wij de voorkeur 
aan het laatstgenoemde, dat door den verdien
stelijken architect cornems outshoorn ontworpen 
werd. De lijnen en versieringen herinneren ons 
aan den Byzantischcn stijl en zijn naar de bij
zondere eischen der constructie in ijzer ge
wijzigd. 

Wij rekenen ons gelukkig hierbij de teekenin-
gen van den platten grond en den voorgevel in 
gravure te kunnen voegen en halen de volgende 
afmetingen aan om een denkbeeld van de grootte 
van het gebouw te geven. — De voorgevel is 
126 el lang en de breedte van het paleis over 
het midden gemeten bedraagt 80 cl . 

De groote zaal heeft de lengte van 114 el bij 
eene breedte van 31 e l , welke breedte in het 
midden van het langwerpige achtkant tot 40 
ellen vermeerdert. De vier bijzalen zijn ieder 
45 el lang, 10 el breed en 17 ellen hoog, ter
wijl de hoogte van het gebouw uit den grond 
tot aan den kop van het beeld op 02 ellen ge
meten wordt. 

Aangaande de geschiedenis van den bouw van 
het Paleis voor Volksvlyt deelen wij mede ,̂  dat 
het aan de ijverige pogingen van den heer Dr. 
S. Sarphati, te Amsterdam, te danken is dat de 
Gemeenteraad in 1855 het besluit nam voor dit 
kolossale gebouw twee a drie bunders grond 
aan of bij de Utrechtsche poort of, zoo noodig, 
bij de Leidschc of Muiderpoort af te staan. 

In het voorjaar van 1856 werden prospectus 
en statuten voor het Paleis voor Volksvlyt op
gemaakt , en de uitgeschreven lecning van een 
millioen gulden was op den eersten dag reeds 
volteekend. 

De architecten Warnsinck , De Greef en Gode-
froy maakten het programma voor eene prijsvraag 

op, doch geen der tien ingekomen antwoorden 
werd der bekroning waardig gekeurd; waarop 
het maken van het ontwerp aan den architect-
ingenieur cornems outshoorn werd opgedragen. 

De bepaalde afstand van het bouwterrein gaf 
vele moeiten, vooral om de daarmede in verband 
staande verplaatsing van kazernen; maar in 1858 
mocht men er in slagen eene oppervlakte van 
ongeveer drie bunders aan land en water in erf
pacht te bekomen. 

Toen deze zwarigheden uit den weg waren ge
ruimd , nam de bouw van het Paleis voor Volks
vlijt spoedig een aanvang. De aanbesteding der 
fundeeringwerken had op den 3 September 1858 
plaats, en de uitvoering dezer werken werd aan 
den aannemer M . Vermaes, van Hellevoetsluis, 
gegund. De eerste paal werd op den 7 Septem
ber daaraanvolgende in tegenwoordigheid jvan 
Z. M . den Koning en drie der Koninklijke Prin
sen geslagen , waarna onafgebroken met dit 
gewichtig deel van het bouwen werd voortgegaan. 

Voor de belangrijke heiwerken van het Païe,is 
werden niet minder dan 2000 stuks zware hei-
masten gevorderd, benevens 370 kubiek el den
nenhout, 390 kubiek el greenenhout, 18 kubiek 
el eikenhout, 2400 kubiek el metselwerk, 270 ku
biek el hardsteen, 13500 Ned. pond gegoten en ge
smeed ijzer en de noodige hoeveelheid klinkert om 
eene ruimte van 66 vierkante roeden te bestraten. 

De eerste aanbesteding van den bovenbouw 
werd op den 24 Maart 1859 gehouden, waarbij 
negen biljetten werden ingeleverd. Uit hoofde van 
verschillende bezwaren bleef deze besteding zon
der gevolg, doch naar aanleiding eencr tweede 
besteding op den 24 Mei daaraanvolgende, ont
vingen de heeren Van Heel en Holtzman, te Am
sterdam , de opdracht om dezen arbeid ten uitvoer 
te brengen. De aanneiningssom door ben gevor
derd, ad /'61U000, bleef f 15500 beneden de 
laagste aanbieding by de eerste aanbesteding of 
/•55800 heneden liet hoogste cijfer van het mede
dingend negental. 

De eigenaardigheid dat deze bovenbouw hoofd
zakelijk uit ijzer moest worden gewrocht, gaf 
aanleiding dat een geruime tijd verliep alvorens 
de werklieden een belangrijk getal bouwonder-
deelen hadden gemodelleerd; doch nauw waren 
de eerste bezendingén 'geschied, of op Vrijdag den 
13 Apri l 1860 werd de eerste kolom, in tegen
woordigheid van Z. M . den Koning en den Prins 
van Oranje opgericht. 

Eene ongedachte teleurstelling veroorzaakte den 
aannemers vele en velerlei onaangenaamheden. 
Zij waren tot de inschrijving overgegaan , na eene 
overeenkomst omtrent de uitvoering met de ijzer

fabrikanten Smith & Son, te Birmingham, te 
hebben gesloten; dan weldra bleek het dat 
genoemde fabrikanten in flnancieele omstandighe
den verkeerden, die het hun onmogelijk maak
ten aan de op zich genomen verplichtingen te 
voldoen. 

De daaruit voortvloeiende staking in de afle
vering veroorzaakte onverwachte belemmeringen 
bij den bouw , maar der Nederlandsche ijzer-indu
strie daarentegen bracht deze verwikkeling groot 
voordeel aan; want nu sloten de heeren Van Heel 
en Holtzman contracten met Nederlandsche fa
brikanten te Amsterdam, 'sGravenhage, Leiden 
en Utrecht voor het benoodigde gietwerk, waar
door alleen de fabriek te Utrecht haar personeel 
met 80 werklieden vermeerderde. 

Het y'zerwerk, ten dienste van 't schip werd 
nu hoofdzakelijk geleverd door de firma Paul van 
Vlissingen & Dudok van Heel te Amsterdam , de 
versierde gevels door Enthoven & Co. te 's Ilage, 
de groote koepel door Kruseinan en Van de Wall 
Bake te Utrecht, het achttal koepels boven de 
bijzalen door D. A . Schretlen & Co. te Leiden , 
de balustraden door de wed. A . Sterkman & Zoon 
te 's Hage en de kapiteelen en basementen dei-
kolommen , benevens andere versierselen, door den 
heer L . W . Schiitz te Zeijst. Het timmerwerk 
aanvankelijk den heer K. Kooy opgedragen , werd 
na diens overlijden en sinds de lente van 1863, 
door de heeren Paul Van Vlissingen en Dudok 
van Heel te Amsterdam geleverd. 

Bijna negentien maanden na liet oprichten van 
de eerste kolom, en wel op den 9 November 
1861, werd de eerste kapschinkel boven de groote 
zaal gesteld, en den 13 October 1862 met den 
bouw des koepels een aanvang gemaakt; welk 
werk in nagenoeg een jaar tijds voleindigd was, 
zoodat den 3 September 1863 het kolossale 
Victoria-beeld op den koepeltop kon geplaatst 
worden. 

In de eerste helft van 1864 voltooiden de sme
den, timmerlieden, stukadoors en schilders het 
binnenwerk, werd de gasverlichting aangebracht, 
en kon men overgaan tot het bestraten der toe
gangen. 

Naar aanleiding van deze vorderingen, werd 
in de vergadering vanVlen Raad van Toezicht, van 
Commissarissen en der Directie, op den 14 April 
1864 , de plechtige opening van het Paleis voo' 
Volksvlijt tegen het midden des zomers (den 16 
Augustus) vastgesteld. 

Met inbegrip der beide ververschingszalen, zijn 
voor dit werk de navolgende bouwmaterialen noo
dig geweest , als i 
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Zoodat de kosten van den bouw een millioen 
gulden bedragen hebben; voegt men daarbij de 
uitgave voor den aankoop van terrein, het dem
pen van het water, het toezicht, enz., dan worden 
de kosten tot een cijfer van anderhalf millioen 
gulden gebracht. 

De ondervinding heeft voldingend bewezen dat 
het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam voor 
groote bijeenkomsten en tentoonstellingen bij
zonder geschikt is en wij wenschen de hoofdstad 
van ons rijk geluk met een gebouw, dat door 
landgenoot en vreemdeling om het zuurste ge
roemd wordt. 

B o e k b e o o r d e e l i n g . 

Dc aanleg van spoorwegen op Midden-Javu, 
door N . H . Henket, vroeger ingenieur 
bij de spoorweg-opname op J a v a , en later 
ingenieur bij de Nederl.-Indische Spoor
weg-Maatschappij. Amsterdam , J . C. Schló-
l i i a n n . 

Met genoegen namen wij kennis van de bro
chure, die onlangs onder bovenstaanden titel het 
licht heeft gezien. Het is een kort en duidelijk 
résumé van den loop dien de concessie voor den 
spoorweg op Midden-Java heeft gehad. Vrij van 
vooroordeel beschouwt de schrijver de zooveel 
besprokene en bestredene richtingen, en onbewim
peld komt hij voor zijn gevoelen uit. Met dit 
werkje wordt voorzeker aan veler verlangen vol
daan om eens eene andere stem in deze zaak te 
hooren, dan die van de H. H. Stieltjes en Haytink 

lof de verslagen A la Bantam, die ons maandelijks 
naet de mailberichten geworden. De werken van 

len heer Stieltjes bevatten zeer zeker alle gege-
'ens om de zaak te beoordeelen, maar zij zijn 
lit den aard der zaak niet voor een ieder ge-
ichikt. Dc wijze, waarop van zijne cijfers mis-
iruik is gemaakt, en de behendige naamverwisse-
ingen, die men heeft uitgedacht om eene wet 
te ontduiken, leidden den heer Stieltjes noodwen

dig tot inededeeliugen die te uitgebreid waren 
en te veel in de détails dóórdrongen, dan dat die 
geschikt waren het niet-technische publiek tot 
onderzoek uit te lokken. Het kostbare wapen 
der verdachtmaking was door de tegenpartij ook 
niet ongebruikt gelaten, en zelfs tijdschriften, als 
ode Gids," hebben zich er toe geleend leugen
achtige berichten te verspreiden, die men wei
gerde te herroepen, toen het bleek dat men als 
•werktuig was gebruikt. De geschriften van den 
•eer Haitink munten uit door gemoedelijkheid, 

en bewijzen alleen hoe een eerlijk man door ver
keerde cijfers tot verkeerde conclusies kan komen. 
iie herinnering, die hij van Java had medegeno
men , maakte hem tot een bepaald tegenstander 
van de vlaktelyn, zooals die door den Gouverneur-
Oeneraal werd voorgesteld, doch (de Minister 
moest er zelf over verwonderd zijn) zijn gelaat 
klaarde met den dag op, na kennismaking met 
ae vermeende kaart van den heer Stieltjes. Tot 
zijne verontschuldiging moet gezegd worden, dat 
H w ? , K e " J k geloofde dat de cijfers van den heer 
stieltjes waren, hetgeen ook het opschrift dei-
Kaart deed vermoeden. Maar zeer vreemd is 
n e » , dat de bezwaren, die hij meende met eigen 
oogen gezien te hebben, zoo op eens als sneeuw 
voor de zon verdwenen, nu hij eene kaart zag. 

hu vertrouwen op de juistheid der opgaven 
van den heer Stieltjes, hij wist ook zeer goed 

welke scherpe blik daarmede gepaard g ing , en hij 
hail moeten begrijpen dat de vertooning eener 
kaart (van onzekere herkomst) niet voldoende is 
om eigen overtuiging op te geven, en te twijfelen 
aan de kunde van een man als Stieltjes. Nog-
tans hij deed dit, en ontwierp eene onmogelijke 
spoorweglyn, waarvoor concessie werd verleend 
en die door de Kamers werd bekrachtigd, niet
tegenstaande de hevige protesten van den heer 
Stieltjes. 

Maar alras, toen de uitvoering een aanvang 
nam, bleek dat het terrein zich niet wilde ver
schikken naar de verkeerde cijfers, en men was 
gedwongen om de lijn eene geheel andere richting 
te geven dan bij de wet is bepaald. Hierdoor 
werd men genoodzaakt namen te verwisselen en 
feiten te ignoreeren , hetgeen met genoeg overleg 
is geschied om het groote deel van het publick 
in eén doolhof te brengen , waaruit het geen uit
weg meer weet. 

Duidelijk en kort verhaalt de heer Henket den 
loop der zaken. Op een kaartje zijn door hem 
al de lijnen waarvan sprake is aangewezen. Hij 
betoogt de inferioriteit der geconcedeerde l i jn; 
hij vermoedt teleurstellingen in het bedrag van 
het aanlegkapitaal en in de kosten van exploita
tie, en tevens dat de ontvangsten lager zullen 
zijn dan deze van de lijn Stieltjes verwacht mo
gen worden. Hij wijst op de onbestemdheid die 
altijd de plannen der Flegeering in deze zaak heeft 
aangekleefd en die, naar ons gevoelen, nog de 
toekomst der onderneming door gebrek aan goede 
mcdedeelingen omhult, en hij komt tot de con
clusie: 

«Tegenover die onbestemdheid staat de heer 
Stieltjes met zijne eenige berglijn, blijvend be
paald langs vaste punten, ingevolge goede begin
selen van spoorweg-aanleg, gegrond op bevorde
ring van het algemeen belang." 

En hiermede wenschen wij vele lezers aan 
deze verdienstelijke brochure, die niet kan missen 
dc misleiding, waarin nog velen verkeeren, weg 
te nemen. Wij wenschen het in het belang van 
den staatsburger, die liever zijne betrekking op
offerde en zich blootstelde aan de meest grie
vende behandeling der Regeering, dan zijn plicht 
te verzaken; wij hopen het in het belang van de 
nog aan te leggen Indischu spoorwegen, waarop 
deze onbesuisde proeve van spoorweg-aanleg een 
noodlottigen invloed zal uitoefenen, die te grooter 
zal zijn naarmate de vermoedelijke toekomst der 
onderneming langer geheim wordt gehouden. 

9-

V a r i a . 

Pijpen van Asphalt. Onder de vele aan
wendingen van asphalt verdienen eene bijzondere 
opmerkzaamheid de pijpen voor gas- en water
leidingen. Dergelijke pijpen worden van papier 
zonder eind en asphalt door Jaloureau en Comp. 
te Parijs en door Btlscher en Hoffmann te Neu-
stadt-Eberswalde en Berlijn gemaakt. 

De prijs van de laatste is ƒ 0.80 bij 5 Ned. 
duim, /' 2.00 bij 10 duim en ƒ10 .00 bij 30 duim 
binncn-middcllijn per strekkende el. 

De Patent liiluminazed Water, Gas and Drai
nage Pipe Company maakt dergelijke pijpen tot 
60 duim wijdte en 3 el lengte, welke op 17 
Ned. pond per vierk. duim beproefd zijn en 
slecht '•'/, kosten van ijzeren pijpen. 

Maar goedkoopci- zijn de asphaltbuizen die door 
Sebille te Nantes volgens eene bijzondere me
thode, zonder papier, doch alleen uit fijngemaakten 
leisteen en asphalt gemaakt worden. De buizen 
kunnen verwarmd in alle richtingen worden om
gebogen , zijn geschikt voor water- en gasleidin
gen en weerstaan de werking van zuren. Bij 
eene wanddikte van 25 streep kunnen zij een druk 
van 10 atmospheeren weerstand bieden. De prijs 
van deze buizen, bij 10 duim binnen-middellijn, 
wordt niet hooger dan f 0.08 per strekkende el 
opgegeven. Te Nantes zijn zij sinds drie jaar in 
gebruik en moeten daar zeer goed voldoen. 

Hoewel de bovenvermelde prijs van f 0.08 per 
strekkende el voor pijpen van 10 duim middel
lijn ons ongelooflijk voorkomt, schijnt het niet 
ongepast onze bouwkundigen op bovenstaande 
mededeeling attent temaken. Wellicht, j a , vrij 
waarschijnlijk zullen pijpen van steengruis en as
phalt in onzen vochtigen bodem betere resulta
ten geven dan de papieren pijpen , die wij mee-
nen dat indertijd te Gouda zijn gebruikt. De 
mogelijkheid om, na voorafgaande verwarming, 
de pijpen te kunnen buigen, is een niet te ver
werpen voordeel, en het komt ons voor dat der

gelijke pijpen, mits van voldoende wanddikte, 
de voorkeur kunnen verdienen boven de gebrui
kelijke ijzeren pijpen. 

Goedkoope verf voor gevels en binnen-
betimmeringen. Eerst wordt de muur of het 
hout bestreken metzinkoxyde en lijmwater, en, als 
dit 2 uur gedroogd heeft met chloorzink en lijm
water , waarop eene chemische verbinding zoo 
hard, spiegelglad en glanzend als glas ontstaat. 
Door toevoeging van verfstoffen kan men alle 
kleuren verkrijgen. 

Deze verf is duurzamer en 50 percent goed-
koopcr dan olieverf en heeft geen onaange-
i iatnen reuk. 

De uitvinder heeft medailles op de tentoon
stellingen te Londen en te Parijs behaald en ver
kreeg eene belooning van den Staat van 20.000 
francs. 

Gebruik van Lenoir'sche Grasmachines tot 
het ophijschen van Bouwstoffen te Parijs. 
In de Allgemeine Bauzeitung van 1864 vindt men 
vele bijzonderheden en teekeningen omtrent de 
wijze waarop van de Lenoir'sche gasmachine te 
Parijs gebruik wordt gemaakt om de bouwstoffen 
op de steigers te brengen. 

De ruimte, die zulk eene machine vereischt, is 
uiterst gering. In het Paleis voor Volksvlijt kan 
men zich daarvan overtuigen. Eene machine van 
2 paardekrachten (zooals gewoonlijk bij bouwwer
ken wordt gebruikt) kost te Parijs 2000 francs 
van inkoop of 100 fr. huur per maand, hetgeen 
voor het laatste geval neerkomt op 3 V 2 fr. per 
dag. De onkosten voor het opstellen, de ver
binding aan gas- en waterleiding bedragen 200 
frs. en daar te Parijs de gemiddelde duur van 
een bouwwerk 3 maanden i s , wordt dit per dag 
2 ' / , frs. Het verbruik aan gas is 10 kub. el te
gen 0.30 frs. maakt 3 fr. per dag; het onderhoud 
der galvanische batterij per dag 0.15 fr. ; kosten 
van toezicht, om de machine in gang te zetten 
en te doen ophouden , hoogstens 3.25 frs. per dag. 

De totale kosten eener machine van 2 paar-
dekrachten bedragen dus 11.40 frs. of ongeveer 
f 5.40 per dag. 

Volgens eene andere opgave van den ingenieur 
Lefebre in de Deutsche Industrie-Zeitung, was 
de verhouding der totale kosten eener gasma
chine, vergeleken met handenarbeid, als 27 tot 45. 

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

Maandag 0 April . Ami het provinciaal bestuur te Maas
tricht, ten 10 ure: Uitbesteding van het verrichten der nood* 
zakelijke vernieuwingen en herstellingen, alsmede het onder
honden van de werken der Zuid-Willemsvaart, voor het 
gedeelte in het Hertogdom L i m b u r g , van de grens vau 
B e l g i ë nabij Loozcu tot de grens van Noordbrabant, voor 
den tijd vau 5 jaren. 

Maandag 9 A p r i l , ten l l y , ure, aan het gebouw vau het 
proviuciaal bestuur te 'stlage: het doen van Baggerwerk op 
het bovendeel iu het rivierbed der Nieuwe Mi-rwede, ouder 
de gemeenten Werkendam en Sliedrecht, proviucicu Noord-
brabaut en Zuidholland. 

Diugsdag 10 A p r i l , ten 11 ure, in het kol'fijhuis bij de 
kinderen Heekmans op de Markt te Breda: het éénjar ig O u -
derhuud vau de Werken i iiet éénjar ig Onderhoud vau de 
Wcrkeu der Koninklijke Militaire Akadeinie en het é é n 

jarig Onderhoud vau dc Kazcruen, Stallen en Magazjjueu; 
alle ouder het beheer dei* Genie te Breda. 

Diugsdag, 10 A p r i l , teu 11 ure, iu bet logement vau de 
wed, J . C Steeukamp J.CJL te Neuzen: het éénjar ig Onder
houd der Zeeweringen ouder het beheer der genie te Neuzen. 

Diugsdag 10 April teu 11 ure, iu het Logement de Kei
zerskroon op dc Strooniarkt, te Deventer: het éénjar ig onder
houd der Werkeu te Deventer; het eenjarig onderhoud vau 
de Kazernen, Stallen en Magazijnen te Deventer; het é é n 
jarig onderhoud van de Kazerne enz., te Zwolle; het é é n 
jarig onderhoud van de kazerne enz., te Kampen; alles ou
der het beheer der Genie te Deventer. 

Diugsdag 10 A p r i l , ten 11 ure, iu bet Logement de Hos-
kam te Weesp: het éénjar ig onderhoud der Werken te 
Muidcu en Weesp; bet éénjar ig onderhoud der Werken vau 
de Forten eu Redoutes; het herstellen van ecu gemetseldeu 
Beer binnen het fort Uitenueer; eu het verhoogen der Terre-
pleins en het verlagen van het 's Gravelandsche Poortgebouw 
te Weesp, allen onder het beheer der genie te Weesp. 

Woensdag, 11 A p r i l , ten 11 ure, hij A . Vos, op Vatiforuië 
te Amuierzoden: het bouwen van vier Boereu- eu drie A r 
beiderswoningen. 

Woensdag 11 A p r i l , ten 12 uur, iu het logement de Stad 
Dokkum te Leeuwarden: het éénjar ig onderhoud van de 
kazernen, stallen en magazijnen te l̂ eeu warden, onder het 
beheer der genie te Groningen. 

Woensdag, 11 April, ten 11 ure, teu huize van 11. Wyers 
te Groeaheek: het bouwen eener nieuwe hoofdonderwijzers -
woning. Verbetering aan deu dorpstoreu. Terbetering aan 
de veldwachters woning. 

http://et.okken.jzer
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Donderdag 12 A p r i l , ten 2% uur aan het lokaal van het 
provinciaal bestuur van Noord-Hollaud, te Haarlem: Het on
derhoud van den provincialen zeedijk tc Petten, met de 
daarvoor gelegen hoofden, paalwerken, enz. gedurende het 
tijdvak van 1 Mei a. s. tot 1 Janur.rij 186.1. Het leveren van 
brik- , zet- en stort steen en het doen van bestortingen tot on
derhoud en verbetering der Heldersche zeewering, in twee 
perceelen. Het onderhoud van de bakens in het IJ en in 
de Voorzaan van 1 Mei 1866 tot 1 Mei 1867. 

Donderdag 12 April , ten 12 ure, in het lokaal van de Bu
reaux der Staatsspoorwegen te '* Oravenhage; Het leggen 
van den bovenbouw met levering vau den ballast op eeu ge
deelte spoorbaan, het makeu van afsluitingen, en eenige ver
dere werken op het gedeelte van Deventer naar Zwolle vau 
den »i>oorwcg vau Arnhem naar Leeuwarden. 

Donderdag, 12 Apr i l , ten 12 ure, in het lokaal vau de 
bureaux der Staatsspoorwegen te 'sHagc: het maken van 
gebouwen en verdere werken op het Halteplein te Castrieuin 
en het Stationsplein te Uitgeest, ten behoeve vnu den spoor
weg van Rieuwediep naar Amsterdum. 

Douderdag, 12 A p r i l , ten 3 ure, teu huize vau den loge
menthouder B. Creiner tc Kicuwulda: het af breken en oprui-
men der Mcedeincr grondpomp, ouder het Wiuschoter-
diep, gemeente Schecnida, en het bouwen van ecneu stee. 
uen, dubbelen siphon-duiker. 

Vrijdag, 13 Apri l , ten 12 ure, aan het gebouw vau het 
provinciaal bestuur te Zwolle: het ouderhouden van het Rijks
gebouw teu dienste van de Administratie der in- en uit
gaande rechten te Mander, gemeente Tubbcrgeu, gedurende 
1860—1868. 

Zaturdag 14 A p r i l , ten 1 u u r : up het Stadhuis tc 
Utrecht: het makeu, leveren en stellen der gedeeltelijke in
wendige inrichting voor de ryks-hoogcre burgerschool aldaar. 

C o r r e s p o n d e n t i e . 

Behalve de in dit nommer opgenomen beoor-
dceling der brochure van den heer N . H. Henket, 
is der redactie eenc tweede toegezonden, die om 
hare uitgebreidheid in het eerste nommer niet 
kan worden geplaatst. — Zij stelt zich voor deze 
in het volgende nommer optenemen. 

A d v e r t e n t i ë n . 

O P Z I C H T E R . 
Een jongmensch van 25jarigen leeftijd, sinds 

een viertal jaren als opzichter en teekenaar bij 
eenen Architect werkzaam, zoekt eene plaatsing 
als Opzichter bij eenig belangrijk Bouwwerk, liefst 
in Noord- of Zuid-Holland. Heeren Architecten, 
hierop reflecteerende, worden beleefdelijk verzocht 
zich onder de letters A A tot de Boekhandelaars 
L . V A N B A K K E N E S en O . , te Amsterdam, te 
adresseeren. 

F A B R I E K V A N 

B E C K E R U W B t D D I S G H 

t e A R N H E M . 

Waterpas-, hoekmeet- en andere Instrumen
ten voor terreinopname ten dienste van den 
Waterstaat , de Genie , den Aanleg van Spoor
wegen en Openbare werken. — Voorts de gunstig 
bekende B a l a n s e n , B a s o n l e s , Weeg
b r u g g e n enz. 

Bij P . E N G E L S te Leiden verschenen: 

A R C H I T E C T U U R - P E R S P E C T I E F . 

Handleiding tot de kennis der Perspectief; ten 
gebruike bij Bouwkundig Onderwijs, en tot eigen 
oefening. Door J . W . Schaap, Stads-Archi-
tect te Leiden. 

De 1« tot 4' Afdceling met een atlas van 53 
folio platen kost bij Inteekening f 11.05, voor 
die welke zich voor het complete werk verbin
den ; de 5« Afdeeling is ter perse. 

J . V A N L O G R E M e n J . W . S C H A A P , 
y>—Jjcöltsejen der theoretische en practische Bouw-

/ 'Jam'dW Rekenkunde, eerste en tweede deel; in 
• - . drie s iuk |e* f 3 ; ieder stukje is afzonderlijk 

verkrijgbaar,; ook zijn gebondene exemplaren voor
handen {ègen 10 cent verhooging. 

Bij H. A . K R A M E R S te Rotterdam is verschenen: 
v O. J . MULDER, Scheikundige verhandelingen 

W ên onderzoekingen 4" deel. 1" stuk. 
J . n J i . o u d : De scheikunde der droogende 

! . 3 l ^ 9 t t è ' a i en hare toepassing, f 3.50. 

M . M. COÜVÉE, te 'tHage, geeft ui t : 

H A N D L E I D I N G T O T B E O E F E N I N G 

VAN DEN 
G R I E K S C H E N B O U W S T I J L , 

DOOR 
H . P. V O G E L , 

Architect en hoofdonderwijzer in de Bouwkunde 
aan de Academie van Beeldende Kunsten en tech
nische Wetenschappen te Gravenhage. 

1 Atlas rnet 20 gr. folio [daten en 1 deel tekst. 
ft» ƒ 48.—• 

T H E O R I E 
ten behoeve van allen die zich toewijden aan den 

dienst der 

S P O O R W E G E N , 
DOOR 

H. C. W A G E N A A R . 
Prijs ingenaaid . . ƒ 3.25. 

» gebonden . . » 3.75. 
Bij P. K. BRAAT komt heden van de pers: 

L E E R B O E K 

DER 
W E R K T U I G K U N D E , 

TEN GEBRUIKE DIJ HET 
MIDDELBAAR ONDERWIJS, 

DOOR 
D r . A . V A B f O V E H f , 

1« deel 2« aO. Prijs f 0.80. 
Met nog eene afl. is het 1" deel (Statica) compleet; — 

het 2 ' deel (Dynania) volgt zoo spoedig mogelijk. 

^ij J . C. SCHLÓMANN, te Amsterdam, verschijnt. 

D E A A N L E G V A N S P O O R W E G E N 

OP 
M I D D E N J A V A 

DOOR 
N . H . H E N K E T , 

vroeger Ingenieur bij de Spoorwegopname op 
Java en later Ingenieur bij de Nederl.-Indische 

Spoorwegmaatschappij. 
f0.90. 

T E C H N O L O G I E . 
Dr. Karl Karmarsob, Directeur der Poly.l 

technische School te Hanover, Handboek der) 
Mechanische Technologie. Een leiddraad tot de 
kennis der bedrijfsleer, in zoover deze. zonder 
verandering in 't wezen zelf der grondstof, in 
meer onmiddellijk verband staat met de werktuig, 
kunde. Uit het Hoogduitsch door G. Küyper Hz., 
Kapt.-Ingen. 1830 pag. druks. 2 dln.gr. 8of 20.70 

Dr. J. R. Wagner, Handboek der F», 
brleknebelkunde, of de Leer der Scheikunde! 
theoretisch verklaard en practisch toegepast op 
alle Fabrieken en takken van Nijverheid, bene. 
vens Aanwijzing der middelen om de waarde eg 
zuiverheid der Handels- en Nijverheidsproductei 
te bepalen. Een leerboek voor Fabrikanten en 
Industrieelen en een leesboek voor den beschaaf
den stand. Voor Nederlanders bewerkt door 
Dr. C. C. J. Teerlink. 

Het HANDBOEK DER FABRIEKSCHEIKUNDE.I 
uit twee deelen bestaande, is in alle Boek-
winkels verkrijgbaar. Het bevat, met inbegrip 
van uitvoerige alphabetische registers, di» 
zoo gemakkelijk zijn ingericht, dat de ge. 
bruiker in een oogopslag het verlangde vin
den kan, 2274 pag. druks; de tekst woriti 
opgehelderd door zei en veertig uitslaand) 
piefen, met verklaring op elke plaat, ter
wijl de prijs /' 32.45 bedraagt. 

T E K O O P . 
Een Exemplaar der BOUWKUNDIGE BIJDRAGEN} 

Deel 1 a 10 Compleet, onopengesneden. 
Voor ƒ 27.50 ln plaats van ƒ 73 .00 . 

Enkele Jaargangen zijn geheel uitverkocht. 
Een Exemplaar VERZAMELING van BOUWl 

KUNDIGE O N T W E R P E N , bekroond en uitgegeveil 
door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwf 
kunst. Aflevering 1 a 1 5 , 1* gedeelte, Compleeij 
voor zooverre verschenen: 

Voor ƒ 20 ln plaats van ƒ 5 0 . 
Verkrijgbaar bij K. H. Schadd, Boekhandel»: 

te Amsterdam. 

I T U I N S T O E L E N . 

De Ondergeteekenden berichten bij deze, dat bij hen vervaardigd worden en vei j 

krijgbaar zijn: 

G e s l a g e n I J z e r e n d i c h t s l a a n d e T u i n s t o e l e n , 

zeer sterk, gemakkelijk in het zitten en wegbergen, en daarbij goedkoop. 

R o t t e r d a m . R A V E S T E D ! e n C o . 

N I E U W E B O U W K U N D I G E I N D U S T R I E 

Alle soorten van zinken Ornamenten, als: balkons, balustraden, eonsoles, palmetten, spltsM 
vazen, rosetten en verdere versleringen. 

Dakbedekkingen, goten, dakvensters, raamroeden volgens ieder op te geven profil, ven

tilators, windwijzers enz. 
Zaken voor huisselijk gebruik als: badkuipen, zetelbaden, stortbaden, waterflessohen 

waschbakken, koperen ketels, pannen, kannen enz. 
Tuinsieraden, als: koepels, duiventillen, fonteinen, waranden, beelden, broeikasten 

bloemenmanden, vogelkooien ens., worden in mijne fabriek vervaardigd. 
De Ornamenten van Zink bevelen zich zoowel door derzelver duurzaamheid en lichtheid, als door 

eenen, den grondstof geëvenredigd billijken prijs boven andere tot dusverre daarvoor gebezigde grond
stoffen in het bijzonder aan. 

Ook belast de Ondergeteekende zich met den aanleg van gas in huizen. 
Arnhem, Apr i l 1866. « B B B I T 8 E » 

Kantoor: Vijfzinnenstraat J n°. 202». 

A L B U M V A N B O U W K U N D I G E S C H E T S E N E N O N T W E R P E N -

D E R D E D E E L . 

O n d e r r e d a c t i e e n v o o r r e k e n i n g v a n d e n a r c h i t e c t J . H . L E L I M A N . 

Dit Album verschijnt in 1866 in twee afleveringen, ieder van vijftien platen. De inteekening , ! 

verbindend voor het geheele deel a ƒ 15. 
S s F * Men wordt verzocht van de toetreding tot het lidmaatschap aan den heer J. H . ^EllV^ 

(Keizersgracht X 643, te Amsterdam) regtstreeks kennis te geven, daar het derde « 
zonder tusschenkomst van den Boekhandel verzonden wordt. 

Versekijil gcragald iederen Zaterdag Jbi 
l i . a. THIEME te Arnhem. 

Haofdcorrespoadenlen 
L. VAK BAIiMIS ei C». Ie Amsterdam. V O O R 

Prijs per .1 minder. Truro p. post fiM. 
jlen abonneer! iieh voor een jaargang. 

Adterteatièn koslen ƒ -.20/ per gennrn regel 
en f-M nor tegel en ten .\°. der conranl. 

L C H I T E C T E U , I f f G E H E Ï Ï R S , P A B E I K A Ï T E B " E T A A M E M E R S T i l P U B L I E K E W E R K E N . 

B e r i c h t e n e n m e d e d e e l i n g e n . 

Arnhem, 13 April I860. 

De » Gazette des architectes et du batiment" 
|eclt mede, dat de werkzaamheden voor het 
entoonstellings^ebouw in het veld van Mars te 

!

arijs met kracht worden voortgezet. Men hoopte 
Ie fundeerwerken vóór het einde der maand 
aart in gereedheid te hebben, en had daarvoor 

eeds 26,100 kubieke ellen metselwerk, zoo in 
Jreuksteen als beton, gelegd. 

De herstellingen aan het Museum der Antieken 
het Louvre te Parijs zijn sedert geruimen tijd 

Snder handen en zullen niet vóór het volgende 
tar geëindigd zijn. De heer Balze is belast met 
et herstellen der fresco-werken van Romanelli, 
ie van het jaar 1660 dagteekenen, en in de 
al der Jaargetijden, van den Vrede, der Romei

nen en der Centauren gevonden worden. In eene 
lijfde zaal, die der Keizers genaamd, wordt door 
|en heer Matout een nieuw plafond geschilderd. 

Onder de prijsvragen, die door de Maatschappij 
J o o r Wetenschappen en Kunsten te Rijssel voor 

et jaar 1866 zijn uitgeschreven, verdient de 
ijfde meer bijzonder onze aandacht. Men ver

langt, uit het oogpunt der uitwendige decoratie, 
ene studie omtrent de bouwkunstige voorwaar-
'en waaraan de gebouwen in baksteen ^oowel 

B u s die, waarvoor bak- en hardsteen wordt 
toegepast, moeten beantwoorden; voorts een on
derzoek der eigenaardige moeiclijkheden, die de 
prneering bij loutere toepassing van baksteen geeft, 

n eene aanwijzing der meest geschikte middelen 
nertoe. D e beantwoording van deze vraag kan 

v o o r ons vaderland, waar baksteen in zoo ruime 
pate wordt gebruikt, van groot belang zijn. 

In den afgeloopcn winter werden de gewone 
vergaderingen van de Arnhemscho Afdceling der 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst door 
"«n tweetal tentoonstellingen afgewisseld. De 
ersto bestond in voorwerpen van gebakken aarde 

| f terra cotta, uit de gunstig bekende fabriek 
*er heeren Twiss & C°. alhier, en gaf den leden 
blijkbaar genoegen, daar het tentoongestelde ten 
bewijze strekte, dat deze fabriek haren goeden 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A . THIEMfcf — Boekdrukkerij van G. W . V A N DER W I E L . 

naam met ecre weet staande te houden De billijke 
prijs der artikelen verzekert haar een groot debiet. 

Op de tweede tentoonstelling maakte de ver
gadering kennis met de zinken voorwerpen, die 
sinds eenigen tijd ook te dezer stede door den 
heer J. H . Gerritsen gemaakt worden. Het doet 
ons genoegen, dat ons land in het bezit gekomen 
is van eene fabriek, die zich speciaal op de be-
werüïng van het zink toelegt; en bij de groote 
ontwikkeling, die deze tak van industrie in het 
buitenland genomen heeft, valt het niet te ont
kennen , dat zulk eene zaak eene schoone toe
komst te gemoet gaat, als de prijzen der voor
werpen zoodanig gesteld worden, dat zij onder 
het bereik van het groote publiek vallen. Wij 
vermecnen dat het zink omstreeks het jaar 1846 
tc Berlijn heteerstvoor ornamentatie gebruikt werd 
en wijzen als voorbeelden van zijne toepassing 
op de Petro-kerk, de prachtige Synagoge en de 
huizen in de Victoriastrassc. De toren en balustra
den der eerstgenoemde kerk zijn van gedreven zink, 
en een tijdvak van 14 jaren is daarhenen gesneld , 
zonder dat de minste herstellingen gevorderd 
werden. De Synagoge is een gebouw van latere 
dagteekening, waarbij het g e d r e v e n zink in 
ruime mate is aangewend en waardoor men zich 
van het uitgestrekte gebruik van zink in de 
bouwkunst eenig denkbeeld kan maken. Behalve 
de huizen in de Victoriastrassc, door den archi
tect Hitzig gebouwd, noemen wij dn dakbedekking 
der nieuwe Beurs. 

Ornamenten van g e d r e v e n en gegoten zink zijn 
onder meer anderen ook bij de Kunsthalle te 
Hamburg, het Kasteel te Brunswijk en de Uni
versiteit te Koningsbergen aangebracht. De toe
passing in België en Frankrijk is mede aanzien
lijk, en de aangehaalde voorbeelden doen ons he t 
beste van deze industrie hier te lande wachten. 
Geheel nieuw is deze tak van nijverheid niet; 
de fabriek van den heer Scholte te Amsterdam, 
die van den heer Schütz te Zeist en van den 
heer Cuylits te Rotterdam h é b b é n zich allen op 
de vervaardiging van zinken voorwerpen in 
meerdere of mindere mate toegelegd , maar die 
te Arnhem is de eerste waai- deze bewerking 
in hare geheele u i t g e b r e i d h e i d p laats vindt, en 
waar het zink zoo wel g e d r e v e n , als getrokken, 
gestampt, gedraaid en- gegoten zul worden. 

's Gravenhage. Bij beschikking van 10 Apr i l 
heeft de Minister van Binnenlandsche Zaken als 
leerlingen voor de telegraphie toegelaten: L . Vis
ser, te Rotterdam; L . Bergacker, te T i e l , W . G. 
van Eymeren , te Rotterdam; A . van Pesch, te 
Deventer; J. A . Brug , te Harlingen ; J. L . Ouds-
hoff, tc Rotterdam; N . F . Metz, te Rotterdam; 
C. Luymes, te Edam; L . van Geelkerken , te Rot
terdam; A . A . Waldorp, te 's Gravenhage; K. 
P. J. Stakman Bosse, te Helder; J . A . H. Wis-
sink, te Deventer; F. .1. II. Droete, te Gorin-
chem; II. J. P. van Batenburg, te Mam-ik; A . 
Page, te Woerden; O. W . van der Hi j l l , te 
Brielle; C. M . Grullemans, te Lisse; J. C. Her
mann, tc Amsterdam; II. F luyt , klerk hij den 
Rijkstelegraaf te Amsterdam, uit welke betrek
king hij den 1 Mei a. s. eervol wordt ontslagen : 
B. J . de B r u y n , te 's Hertogenbosch. 

's Gravenhage. Het Koninklijk Instituut van 
Ingenieurs hield Dinsdag j l . eene gewone verga
dering in het lokaal Diligentia. Hoewel «leze 
vergaderingen nimmer sterk bezocht worden, doet 
het ons leed te moeten melden dat de opkomst 
slecht was, vooral voor hen, die zich de moeite 
getroosten om als sprekers optetreden. 

De notulen der vorige vergadering, reeds aan 
de leden in druk verzonden, werden vastgesteld , 
en de secretaris deed mededeeling van vele ont
vangen geschenken. 

De president herdacht in enkele woorden het 
verlies, dat het Instituut door het overlijden van 
het raadslid J . W . van Sypcsteyn geleden heeft, 
en gaf het woord aan den secretaris, die bereid
wil l ig op zich genomen had eene biographie van 
wijlen dat achtbaar lid op te stellen en dit latei-
te doen drukken. Spreker schetste in korte trek
ken de groote bekwaamheden van den overledene, 
die èn aan het Instituut èn in zoo menige be
trekking daarbuiten steeds zijne talenten ten beste 
gaf, en werd hem door den president voor zijne 
belangrijke bijdrage dank gezegd. Daarna werd 
mededeeling gedaan van de volgende ingekomen 
stukken , als : 

Van hét lid Olivier, over de waterverdeeling 
vau d e n Hoven-Rijn, w a a r v a n de DOOdige stukken 
aan den secretaris tot plaatsing in het verslag 
werden overgegeven. Deze mededeeling is chro-
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nologisch ingericht en vangt reeds aan met kaar
ten van het jaar 1595. 

Van het raadslid Staring, over het beplanten 
van duinen met dennen als middel tegen ver
stuiving ; welke stukken mede den secretaris 
werden ter hand gesteld en waarvan de inzender 
den inhoud in korte trekken mededeelde, njet 
met het doel discussie uit te lokken over het 
al- of niet-noodige van beplanting, maar alleen 
om het mogelijke en de wijze van beplanting ter 
sprake te brengen. Spreker sprak over bezani-
jing der duinen met dennenzaad in Gascogne en 
over de proeven hier te lande, die met goed 
gevolg aan den Vogelenzang enz. genomen zijn. 

Het raadslid Stieltjes handelde over een nieuw 
vervoermiddel namelijk een C'entrifêre of cilinder 
met verhoogde radveilingen naar aanleiding van 
een stuk voorkomende in de Javasche Courant. 
De voordeden van dit werktuig, boven de te
genwoordig in gebruik zijnde wagens of karren, 
zouden aanmerkelijk zijn : 1o. door vermindering 
van het dood gewicht of de zwaarte van het 
werktuig zelf; 2o. door wegneming der aswrij-
ving, die bij wagens waar de drukking van den last 
op de as wordt overgebragt belangrijk is. 
3o. door vermeerdering van massa der te ver
voeren goederen boven die der wagens, aange
zien men den cilinder of rol betrekkelijk groote 
middellijn geven kan, terwijl de karren iu de 
practijk aan zekere hoogte gebonden zijn; en 
4o. kan dit vervoermiddel vooral bij hellingen, en 
daarom in Indië ook, groote diensten bewijzen 
door dalende werktuigen tot het opvoeren van 
andere te doen strekken, waardoor dan ook op 
hellende spoorbanen veel voordeel verkregen zou 
kunnen worden. Verder kan het werktuig door 
middel van een raamwerk, aan de uiteinden 
der as bevestigd, door trekken of duwen in be
weging gebracht worden. Na deze mededeeling 
had er eene discussie over dit onderwerp plaats 
tusschen den president, het bestuurslid Staring 
en den heer Boele, die practische bezwaren op
peren , a l s : het ontwijken op een weg bij ont
moeting, oneffenheid der wegen enz., waarop de 
heer Stieltjes, op gezag van ondervinding, geen 
voldoend antwoord geven kon; het principe van 
het werktuig gaf, zijns inziens echter, gereede 
aanleiding tot vele voordeelen, terwijl het zich 
verder alleen tot het vervoer van ruwe produc
ten bepalen moet. 

Nota van het lid J. van der Toorn, aangaande 
de uitvinding een er bijzondere soort van spui-
sluizen door Cornelia Dircxsi Muys, stadtmeester 
van Delft in bet begin der 17 c eeuw. 

Idem van den heer Hora Siccama, over den 
snellen vooruitgang der werken aan het kanaal 
van Suez., waarin de zekere verwachting werd 
geuit, dat binnen een tijdvak van 3 jaren alles 
gereed zou zijn; zijnde deze mededeeling op eene 
inspectie ter plaatse bij gelegenheid der terug
reis uit Indië, gegrond. Het bestuurslid Conrad 
voegt nog jongere berichten bierbij, waaruit blijkt 
dat de spoedige voortgang der werkzaamheden 
bevorderd wordt door gesloten overeenkomsten 
tusschen De Lesseps en den Onderkoning van 
Egypte ; het zoetwaterkanaal is reeds geheel ge
reed en enkele plaatsen , aan dat kanaal gelegen, 
zijn van onbebouwd tot vruchtbaar land her
schapen. 

De laatste spreker deelde verder nog de ont
vangst van verschillende verzoekschriften bij deu 
Kaad van Bestuur mede, als: omtrent het instel
len van een onderzoek naar een Railway speed 
Indicator and Register; naar een toestel tot reu-
keloozen afvoer van stoffen in sekreten en sekreet-
pijpen ; een werktuig tot de meest gemakkelijke 
waterpassing enz.; terwijl hij besloot met eene me
dedeeling, voorkomende in de verslagen van het 
Engelach Instituut, betreffende een weldadig fonds 
dat iu den boezem dier vereeuiging was opge

nomen en waarvan de rente tot ondersteuning 
van niet-bevoorrechte Ingenieurs strekte, en welk 
fonds nu reeds de aanmerkelijke som van 22000 
p. St. bedroeg. Spieker opperde het denkbeeld, 
natuurlijk up kleinere schaal, ook in ons Instituut 
iets dergelijks op te nemen, hetgeen door den 
president ter behandeling in het Bestuur ad no-
tem is genomen. 

Het bestuurslid Hose vervolgde zijne voordracht 
over het onderzoek naar het beton Coignet ( 

thans in bet bijzonder met het oog op water
dichtheid. Eenige bakjes van verschillenden ou
derdom vervaardigd en die gedurende 24 uren 
13, 14 en 15 dagen droog hadden gestaan, waren 
bij het nemen der proeven allen lek, terwijl de 
mélange der samenstellende deelen eerst vol
gens opgave van Coignet, doch later in nog 
voordeeliger toestanden genomen waren. Voor 
onze waterdichte kelders is dus geen gewenscht 
resultaat bereikt, terwijl bovendien de kosten per 
kub. el beton volgens Coignet reeds /' 30 bedra
gen ; welke prijs in geenen deele goedkoop te 
noemen is. 

Nadat de heer Boele over eenige zaken van 
minder aanbelang gesproken had, vestigde de 
president de aandacht op de jaarlijksche ulge-
nieeue zomervergadering, en opperde het denk
beeld, die te doen plaats hebben te Kuilenburg 
of nabuurschap. In de volgende vergadering 
wensehte de liaad dit voorstel nader te kunnen 
ontwikkelen, en verzocht tevens van de zijde der 
leden ook hunne aandacht daarop te vestigen. 

Na benoeming van den heer J . G. W. Eijnje 
tot plaatsvervanger van wijlen het raadslid Van 
Sypesteyn en het balloteeren der voorgestelde ge
wone en buitengewone leden, die alle werden 
aangenomen , sloot de President te drie ure de 
vergadering. 

B o e k b e o o r d e e l i n g . 

De aanleg van spoorwegen op Midden-Javu, 
door N . II. Hknket, vroeger ingenieur bij 
de spoorweg-opname oji Java, en later 
ingenieur bij de Nederlandsch-Iiidische 
Spoorweg-Maatschappij. Amsterdam, J . C. 
Schlóinann, 1800. 48 bl. en een kaartje 
van Midden-Java. 

Sedert de aanleg van spoorwegen op Java ter 
sprake is gekomen , heb ik nauwkeurig de ge
schriften gevolgd, die voor en na daarover zijn 
uitgegeven. Alles echter, wat tot heden over 
die spoorwegen geschreven i s , was afkomstig 
van hen, die onmiddellijk deel hadden genomen 
in deu sporen-slag en was dus uit den aard der 
zaak partijdig, als afkomstig van eene der par
tijen in de zaak. De Minister van Koloniën bijv. 
beweerde iu de gedrukte stukken, die aan de 
Kamer zijn medegedeeld, en sterker nog in een 
rapport aan Z. M . den Koning , dat de klachten 
van den heer Stieltjes over vervalsching van 
stukken, bijv. van de djatiebosschen, ongegrond 
waren. De Gouverneur-Generaal was er over 
verontwaardigd, dat de heer Stieltjes gezegd had 
dat het publiek belang in 1802 op Midden-Java 
gezwicht had voor andere beweegredenen. De 
Heer Haitink beweerde dut zijne opgaven van 
Mei 1803 aan den Minister van Koloniën juist 
waren, en ging zelfs zoover van de spoorweg
lengte tusschen Samarang en Solo, door hem iu 
1803 als 88 kilometers opgegeven, te handhaven 
in den zomer van 1804, en die zelfs tot 85 k i 
lonieters te verkorten, volgens opgaven uit Mid
den-Java ontvangen. De heer De Bordes eindelijk 
meldde in ecu brief van 0 November 1804 aan 
deu liaad van Bestuur van het Koninklijk Insti
tuut van ingenieurs (zie Notulen van February 
1805), dat de terreinbeswaren, door den heer 
Stieltjes tusschen Teinpoeran en Djcnkilon aange
wezen, niet bestonden. De 11.11. L . Van Vliet 
en Veth eindelijk, die meer van ter zijde en 
meer in het algemeen de spoorwegzaak behan
deld hebben, waren belanghebbenden iu eene 
andere concessie-aanvrage, en dus evenmin on
partijdig. 

Tegenover hen allen stond de beer T. J. Stielt
jes, wederom eene der partijen die beweerde dat 

de Minister van Koloniën aan Z. M. den Koning 
onwaarheden had bericht in October 1803; dat 
de Gouverneur-Generaal hem op Midden-Java in 
1802 niet had willen Imuren, en het publiek be
lang toen gezwicht had voor andere beweegrede
nen ; dat de rijst-statistieken en de uit Java ge
zonden boschkaart vervalsen te stukken waren, 
eveneens de in 's Hage in kaart gebrachte bos- I 
schen; dat de lengten van den geconcedeerden j 
spoorweg fautief waren, en dat daarmede ver
vielen alle op die fautieve lengten gegronde | 
redeneeringen; in volle vergadering van het In-
stituut van Ingenieurs (February 1805) beweerde 
hij dat de heer De Bordes de vergadering iets 
diets wilde maken, en op de aanmerking van 
het lid Van Kerkwijk, dat hij dergelijke uitdruk
king niet kon dulden ten opzichte van een afwe
zigen vriend, herhaalde de heer Stieltjes die 
uitdrukking nogmaals. Heeds vroeger had hij 
er, in de vergadering van Juni 1804, bij het 
aanbieden van een exemplaar van het Overzicht 
op geweien, dat men de opervlakte der bosschen 
zoozeer overdreven had, dat zij grootor waren ge
worden dan de provinciën waarin ze lagen (zie 
Notulen, Juni 1804). Eindelijk beweerde hij dat 
ook de pers in Nederland medegewerkt had tot 
misleiding van het publiek, door bijv. in artikelen 
van Arnhemscbe Courant en Gids te spreken van 
tunnel» in zijne berglijn , die alleen bestonden in 
de verhitte verbeelding der schrijvers van die ar
tikelen. Hij wees er ten overvloede op, hoe 
juist in de nu onderhanden spoorwegen, eerst | 
als zoo gemakkelijk voorgesteld, zulk een duur 
kunstwerk noodig bleek te zijn, en hield hij zijne 
beweringen vo l , dat de wel geschonden, het | 
uunlrg-ktqiilaul voor den spoorweg onvoldoende 
was, en het publiek belang grootendeels was en | 
nog werd benadeeld. 

Na al die tegenstrijdige beweringen van de 
verschillende partijen gelezen te hebben, kon het 
niet missen of de kalme lezer, die geheel buiten 
den strijd bleef, moest iu twijfel geraken, aan 
welke zijde de waarheid te vinden was, en moest 
verlangen naar een onpartijdig oordcel in deze 
belangrijke zaak. Met belangstelling lazen dan 
ook velen het geestige en kalme arlikel van den 
heer S. E. W. Uoorda van Eysinga, in het Janu-
ari-nommer van »de Tijdspiegel" van dit. jaar. 
Echter bleef bij velen nog eenige twijfel bestaan, 
daar de heer lioorda in zijne andere stukken zicli | 
zeer hartstogtelijk toonde, en hij zich over Gou
verneur-Generaal en Minister rechtmatig te bekla-1 
gen had. Voor die twijfelaars moet de verschij
ning welkom zijn van het boekje, dat wij iu het 
Jioofd van dit opstel aankondigden. 

De schrijver, de ingenieur Henket, is zeer 
gunstig bekend bij alle deskundigen, waarmede 
hij in aanraking is gekomen. Hij is bovendien 
(zooals deze brochure wederom getuigt) iemand 
van een zeer kalm gemoed. Als ingenieur, èn 
der spoorweg-opname, èn der Indische Spoorweg
maatschappij , heeft hij gedurende vier jaren het 
terrein en de bezwaren van groote werken op 
Java leeren kennen. Als bevriend met den heer 
De Bordes, met wien hij nog vóór zijn vertrek 
van Java de spoorwegwerken bezocht, is zijn ge
tuigenis niet verdacht van partijdigheid tegen 
dezen, evenmin tegen de Nederlandsch-Indisclie 
Spoorweg-Maatschappij, wier bestuur hij dan ook 
dadelijk na zijne terugkomst in Nederland opzocht. 
Het getuigenis van den heer Henket is dus niet 
alleen geloofwaardig, maar zelfs de schijn, het 
vermoeden van partijdigheid kan niet daaraan 
kleven. Wat zijn nu de slotsommen der rede-
neeriftgen van dezen ingenienr? Ik wil die kol- I 
lelijk aangeven , voor meerdere détails naar het | 
zeer helder betoog in zijn werkje verwijzende. 

De heer Henket wijst het volgende aan : 
1". De Gouverneur-Generaal heeft iu Juni 

1802 te weinig van het terrein gezien, om door 
eigen aanschouwing eene overtuiging van de beste 
spoorweg-richting te verkrijgen (bl. 4 en 5). 

2". De Gouverneur-Generaal heeft genoegzaam | 
niet met den heer Stieltjes gesproken (bl. 5). 

3". De gewijzigde richting van den Gouverneur-
Generaal, waarvoor concessie verleend i s , was I 
niet «Ie richting waarin concessie was aangevraagd 
(bl. 0). 

4". De cijfers, waarop die gewijzigde richting | 
gegrond was en waarnaar de Gouverneur-Gene
raal verwees, waren fautief, en dus waren ook | 
fautief de daarop gegronde redeneeringen (bl. u)-

5". Juist om die bezwaren bij de Serang i s I 
die l i jn , die daar samenviel met de later in | 
Europa geconcedeerde, door de Nederlandsen-In

dische Spoorweg-Maatschappij verlaten moeten 
worden (bl. 6). _ _ 

Ra De cijfers, door den Gouverneur-Generaal 
voor den door hem ontworpen zijtak naar Salatiga 
.renoemd, zijn fautief (bl. 7). 

7». De stellingen , door den Gouverneur-Gene
raal voorop gezet, over spoorweg-aanleg, zijn groo
tendeels onjuist. Groote rivieren en heuvelen 
verdwijnen niet, omdat men tracht ze te ignoreeren 
bl. (7—12)-

8<j. De beschrijving die de Gouverneur Gene
raal geeft van de ontwikkeling, die woestijnen 
zullen verkrijgen, geeft geene geruststelling 
(bl. 12). 

9<>. De lijn van den Gouverneur-Generaal 
(2 d e l i jn, de eerst voorgestelde was die der con
cessionarissen) vond weinig bijval in de Staten-
Generaal, als uitsluitende vele hoofdpunten van 
uroductie (bl. 13). 

10". De heeren Haitink en Erineliuk waren 
bepaalde tegenstanders van die l i jn, en verklaren 
zich voor eene lijn van Samarang langs Teinpoe
ran, Hepaking en Djeukilon naar Soerakarta en 
üjocjokarta (bl. 13). 

11". Het was voor den heer Haitink wegge
legd, deze nieuwe, zoogenaamde vlakke lijn in een 
rapport van 27 Mei 1803 aan te prijzen. Dit 
was de 3 ' , e richting. Zij heette afgeleid uit de 
stukken van den heer Stielijes, had wezenlijk de 
verdienste zeer kort, doch de fout onuitvoerbaar 
te zijn (bl. 14). 

12". Men had te 's Hage slechts eenige zwarte 
strepen op eene kaart getrokken, de cijfers weg
gelaten, die de hoogte-bezwaren konden aanwijzen, 
en bosschen op de kaart geteekend, die voor | 
gedeelte niet bestaan (bl. 14). 

13". De bezwaren tegen Stieltjes berglijn zijn 
slechts verplaatst, niet weggenomen (bl. 15). 

14". De lijn Haitink (3 d c lijn) is verlaten, zoo-
dra aan den ingenieur Van Deventer hare bezwa
ren bekend waren geworden (bl. 10). 

15". Alle berekeningen over aaulegkosten, 
exploitatie, vervoer van producten, gebaseerd op 
de geconcedeerde lijn Haitink en op de fautieve 
afstanden, zijn dus ook fautief (bl. 10). 

IC". De bosschen waren eerst voor den heer 
Haitink hoofdzaak, daarna heetten ze bijzaak. In 
Stieltjes berglijn zijn de bezwaren nooit verzwegen. 
Waarom erkent men ze niet in de andere richtin
gen? Zij bestaan immers toch (bl. 17).' 

17". De lijn in uitvoering (4 l , t lijn) is ntei de 
richting, die door de Kamers is aangenomen 
(bl. 17). 

(Overslaande de beschrijving der thans uitge
voerde lijn en der berglijn Stieltjes, bl. 17—22, 
de beschouwingen over de wijze waarop spoor
wegen moeten worden aangelegd, bl. 22—25, en 
de vergelijking van het te wachten vervoer op 
de beide richtingen, bl. 25—29, herneem ik 
de reeks van feiten op bl. 29 onderaan.) 

18". De in constructie zijnde lijn heeft door 
noodelooze verlenging een gebied , dat in uitge
strektheid grooter, in gehalte kleiner is dan dat 
der berglijn (bl. 30). 

19". Noodelooze verlenging is in 't nadeel van 
den exploitant, van den Staat en van het publiek 
(bl. 30—31). 

20". Daarom heeft de wetgevende magt wel 
degelijk te maken met de spoorweg-?eH<7(e (bl. 31). 

21". Aanv.ijzng der omwegen (bl. 32). 
22". De berglijn is in 't algemeen beter voor 

de verdediging (bl. 33—34). 
23". De berglijn past beter in een algemeen 

spoorwegnet (bl. 34—30). 
24°. De begrooting voor de lijn in aanleg is 

'e laag. 
25". De berglijn is goedkooper in aanleg, dan 

J e lijn in constructie (bl. 30—38). 
20". De berglijn is goedkooper in exploitatie, 

zelfs al neemt men ten onrechte het vervoer daar-
°P niet grooter aan dan dat op de lijn in uitvoe
r i g (bl. 42—43). 

27". De lijn in aanleg i s , vergeleken met de 
"erglijn, nadeelig. 

o : voor den Staat, door meerdere te betalen 
garantie-gelden; 

voor de aandeelhouders, door mindere divi
denden ; 

e: voor de gebruikers, door tijd en geldverlies. 
28". De lijn in aanleg is dus niet het voor-

deeligst in het algemeen belang. 
29". Men heeft dit alles kunnen, maar niet 

willen voorzien (bl. 44—40). 
, ." 1 0"- De berglijn Stieltjes was slechts 104.9 
«'lometers lang. Men spiegelde aan de Kamers 
«fn« spoorweglengte van 108 kilometers voor, 

6 »u feitelijk is gestegen tot 203.8, ongere

kend men nog 1.5 kilometer van Ambarawa ver
wijderd blijft (bl. 47). 

Na deze opsomming van de conclusies, waar
toe de ingenieur Henket geraakt i s , kan ik niet 

'nalaten de laatste of 2 0 , l c paragraaf van zijn 
boekje bier geheel te laten volgen: 

«Ten slotte heb ik nog ééne opmerking te 
maken: 

»De heer Stieltjes blijft treedt bij zijn berglijn 
en beredeneert daaruit hare voor- en nadeelen. 
Hij geeft vele vaste punten aan, waarlangs hij 
de lijn heeft ontworpen. 

»Zijne bestrijders hebben echter reeds vier ver-
«schillende richtingen aangeprezen. 

»De eerste richting, namelijk die der concessie-
«aan v rage, is dadelijk uit het oog verloren. 

»De tweede of die van den Gouverneur-Gene-
«raal is daarna op den voorgrond getreden, en 
»'/.. Exeell. nam, bij de beoordeeling of in de ver-
«gelijking er van met de berglijn, eene richting 
•aan, bepaald langs vaste punten , om de hel-
«lingen, lengte en de voordeelen te doen uit-
•komen. 

«Doch nu kwam weder eene derde richting op-
«dagen, die van den heer Haitink; deze veroor-
•deelt de VOOrgaanden wegens te groote lengte, 
«uitsluiting van de vruchtbare bergstreek en iso-
* leering van helleger; ter opsomming barer voor-
«ileclen wordt deze richting weer aangenomen langs 
«vaste en bepaalde punten, en worden hare voor-
«deelen vergeleken met de berglijn. 

»Nu komt de lijn in uitvoering en deze ver-
»werpt de voorgaanden wegens technische bezwa-
»ren, eigenlijk, wegen» hare onuitvoerbaarheid 
)>met de opgegeven lengte en het beschikbaar ka-
opitaal. 

«Deze 4 J e lijn is nu zeer lang, heeft voor een 
«aanzienlijk deel een onvruchtbaar, doch overigens 
«een gedwongen groot gebied, dat nadeelig is in 
»'t algemeen belang, twee zijtakken , in zijn voor-
•naamsten zijtak sterke hellingen en wijkt groo-
«tendeels van de door de Kamers aangenomen ricli-
«ting af. 

«En dit alles heeft geen bezwaar! Iedere lijn 
«der bestrijders van den heer Stieltjes was bepaald 
«bij het opsommen barer voordeelen , doch dadelijk 
«was het slechts een globaal opgegeven richting, 
«zoodra ze om bezwaren moest wijken voor eene 
«andere. 

«Tegenover die onbestemdheid staat de heer 
«Stieltjes met zijne ééniye berglijn , blijvend be-
upaald langs vaste punten , ingevolge goede begin
neten van spoorweg aanleg, gegrond op de be
nvordering van het algemeen belang. 

«Wie kan nog twijfelen aan zijne vaste en 
«juiste overtuiging/ 

«Wie aan zijn onbaatzuchtig, doch verplicht 
«streven tot aanleg van spoorwegen ten algemee-
»nen nutte?" 

Na het lezen van die brochure krijgt men de 
overtuiging dat de heer Stieltjes gelijk heeft. 
Maar daar dit punt voor technici minder belang
rijk i s , wi l ik daar niet verder over uitweiden, 
om aan het eind slechts deze bemerking te maken: 

De heer Henket komt tot de beslissing: a dat 
van de wet wordt afgeweken , en b dat het aanleg-
kapitaal niet voldoende is. Die twee zaken zijn 
van het hoogste belang voor de aandeelhouders. 
Wordt toch van de wet afgeweken, dan kan elk 
opvolgend Minister, dan kan elk oogeublik een 
meerderheid iu ééne van de Kamers der Staten-
Generaal, de garantie-penningen van de begroo
ting schrappen. Door het onvoldoende kapitaal 
zullen leeningen met preferente dividenden noo
dig zijn. Door beide zaken, afzonderlijk of te 
samen, verliezen de actiën alle waarde. Zal nu 
het bestuur voortgaan zooals het begonnen is? 
Dan laadt het eene vreeselijke verantwoordelijk
heid op zich. Mij dunkt dut de aandeelhouders 
moeten dringen op eene enquête naar den waren 
stand der zaak , eene enquête die allergemakke
lijkst en weinig kostbaar is, daar de meeste ge
tuigen bij de hand zijn. Beter ware het nog dat 
het bestuur der Maatschappij de aandeelhouders 
in hel huilden van een volledig ondersoek' voor
kwam ! 

Een belangstellende in de zaak der 
spoorwegen op Java. 

I N G E Z O N D E N . 

Aan de Redactie I 
In uw eerste H o m m e r van «de Opmerker" 

wordt eene opmerking gemaakt, die tamelijk on
juist is, en aanleiding kon geven tot verkeerde 

opvatting. Daar staat onder meer, kol. 3 bl . 1 
in extract te lezen: dat de Maatschappij tot Be
vordering der Bouwkunst, ruim 7 maanden na 
den datum van inzending der prijsvragen, het 
rapport van de Jury openbaar maakt. — Dat feit 
sedert 23 jaren bestaande, wordt haar euvel ge
nomen, en niet onzacht verweten. In de eerste 
plaats moet de schrijver (die meermalen de eer 
had als beoordeelaar voor genoemde maatschap
pij op te treden, en dus de gang der prijsuit-
schrijving accuraat heeft kunnen nagaan) de be
straffing logenstraffen, en is hij overtuigd dat 
alle voorstellen tot verbeteringen , als ze mogelijk 
en nuttig zijn, van de leden zelve moeten uit
gaan. Voor zoover hem bekend, is het N». 1 
van de Opmerker, ook de eerste die daaromtrent 
klaagt. Dat die klacht grond en waarheid mist, 
dat zullen wij bewijzen. 

Op primo November van elk jaar worden de 
antwoorden der prijsvragen ingewacht. 

Kort daarop worden de beoordeelaars benoemd. 
Niet alle bouwkundigen kunnen even vlug met 
antwoorden zijn. Meermalen is het Schrijver ge
bleken, dat door het bedanken van benoemden 
en het niet spoedig antwoorden op die benoe
ming, de Commissie van beoordeelaars (het ver
heven woord Jury of Gezworenen gebruikt de 
Maatschappij voornoemd tot heden, wel ligt uit 
nederigheid , nog niet) op primo December niet 
was te constitueeren. Gesteld dat ze het op dien 
datum wel is , en dat de antwoorden die bij ieder 
van de vijf beoordeelaars minstens 14 dagen 
moeten verblijven, op 1» December de tournee 
beginnen, dan zal de Opmerker bet wel eens 
zijn, dat het afzonderlijk onderzoek van heeren 
beoordeelaars niet vóór primo Maart kan afloo-
pen. Na dien datum kan dus eerst de gemeen
schappelijke bijeenkomst van beoordeelaars wor
den beschreven. Stel dat ze in de eerste dagen 
van Maart plaats heeft, dan weet de beoordeelaar-
rapporteur eerst op dien dag, hoe hij zijn con
ceptrapport zal hebben in te richten. 

Dat concept circuleert meermalen vooraf iu 
brouillon bij de beoordeelaars, die in verschil
lende steden wonen, en vóórdat het bij het 
bestuur kan inkomen, is de Meimaand zeer nabij. 
In Mei kan zich het bestuur onledig houden met 
de kennisneming van dat rapport, en de beoor
deelde antwoorden. Schrijver weet het van goeder-
hand, dat het rapport ook bij het bestuur circu
leert, en daarvoor alweer minstens 14 dagen 
noodig zijn. We zijn nu reeds tot half, ja ul
timo Mei gevorderd, en nu heeft nog het bestuur 
iu eene daartoe te beleggen vergadering over 
de al- of niet- goedkeuring of wijziging van het 
rapport te beslissen. 

Wat wil nu de Opmerker? mijnheer de redacteur. 
Wi l ze boete, invorderbaar bij lijfsdwang, voor 
den beoordeelaar, voor den bestuurder, die niet 
altijd ..ogenblikkelijk tijd en gelegenheid heeft 
aan zijn beoordeelingswerk te vallen ? W i l de 
Opmerker overijling, oppervlakkigheid of een 
nietsbeteekenend rapport? Of is het beter dat eene 
Maatschappij met bedaardheid haren weg vervolgt, 
die, tot veler spijt, enkel de Opmerker bitter 
schijnt te mishagen ? 

Ik zou hier nog zoo het een en ander van ad-
ininistratieven aard kunnen mededeelen; van het 
tijdverzuim, ontstaan door het zenden over en 
weer van de stukken; van brieven, die dagen en 
weken den adressant om attentie verzoeken; van 
het moeilijke altijd tijdroovende, om een vijftal 
mannen op één uur en dag bijeen te krijgen; 
over de zorg waarmede dient gewikt en gewogen 
te worden; — maar zou dit de Opmerker tot 
meer toegenegenheid brengen? Schrijver loopt 
niet hoog met bestraflende opmerkingen. In den 
regel is daar veel op af te dingen. De Opmer
ker zij wel indachtig, dat het oordeel honoris 
causa wordt gevraagd, en dito dito wordt ge
geven. Hij leze vooral met aandacht kol. 80 
van het verslag over 1804 der Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst. Geen l i d , geen 
mededinger, heeft ooit geklaagd of gemord, zoo
als de Opmerker N" . 1 bij zijn intreden in de 
wereld doet. Wij erkennen het wenschelijke van 
verstandigen spoed in alle zaken. Waar 20 ant
woorden op één bepaald onderwerp inkomen, 
kan in den regel het rapport eerder volgen, dau 
waar 20 antwoorden op drie bepaalde prijsstofleu 
betrekking hebben. — Het best i s , dat de Op
merker zich eens per brief, over deze Jurg-ach-
tige zaak, bij den Secretaris der Maatschappij, 
den heer J . H. Lelimun, vervoege. Wellicht 
zul deze heer het noodig achten, zijne medebe
stuurders te raadplegen, en de Opmerker zoo
als men dat noemt op oflicieele wijze te recht te 
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zetten. Of is de Opmerker, dien ik met innig 
genoegen mijn eerste groet heb gebracht, reeds 
nu tevreden en van hare voorbarigheid over
tuigd geworden ? — Dat wordt der Redactie beleefd 
gevraagd door 

X te A . 
UssT" Hoewel de Redactie bij haar gevoelen blijft, 
dat de bcoordccling der antwoorden op de prijs
vragen der Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst met meer spoed kan worden ten uit
voer gebracht, heeft zij gemeend het bovenstaande 
stuk te moeten plaatsen, daar zij het voornemen 
heeft een ieder, die zulks verlangen mocht, in 
de gelegenheid te stellen om de zienswijze van 
de Redactie en van hare medewerkers te bestrij
den. Zij vindt in het bovenstaande niets dan 
eene berekening, waaraan de kostbare zeven 
maanden besteed worden, zonder dat daarom de 
onmogelijkheid eener spoedige afdoening wordt 
aangetoond. Als de leden der Jury of wel de 
beoordeelaars, zooals de geachte schrijver ze 
gelieft te noemen , vóór den cindterniijn van in
zending der antwoorden benoemd en te Amster
dam bijeen geroepen werden om daar ter plaatse 
de plannen te beoordeelen en liet rapport op te 
maken, zon veel tijdverlies door het heen- en 
wederzenden der stukken vermeden en de be
langstelling der inzenders niet uitgedoofd worden. 
Hieraan zouden reis- en verblijfkosten verbonden 
zijn , doch dit behoort tot de punten van uitvoe
ring, die aan het bestuur der Maatschappij zijn 
toevertrouwd en waaromtrent de Redactie ver
meent het stilzwijgen te kunnen bewaren. Bij 
goeden w i l . zouden die zeven maanden tot een 
tweetal kunnen worden teruggebracht. Het was 
daarbij geenszins de bedoeling der redactie om 
een blaam op het bestuur der maatschappij te 
werpen, maar alleen om op de bestaande leem
ten te wijzen. 

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

A a n k o n d i g i n g e n . 
Maandag 16 A p r i l , ten 12 uur op het Raadhuis te 

Amsterdam; het maken van de gebouwen voor dc nieuwe 
veemarkt, op het terrein der gewezen Weesper Belten bij 
de Wecsnerstraat. 

Dingsdag, 17 A p r i l , ten 11 ure, in het Hotel d e l Europe 
op het Vreeburg tc Utrecht: het eenjarig onderhoud der Met
sel- en Timmerwerken; het eenjarig onderhoud der Kazernen, 
Stallen en Magazijnen; het onderhoud der Aardewerken; 
het eenjarig onderhoud der Werken te Honswyk en te Vrees
wijk; alle onder het beheer der Genie te Utrecht 

Dingsdag 17 April ten 11 ure, in de Stads-hcrberg bij 
Wouters aan de Waal te Nymcgen: het eenjarig onderhoud 
der Werken, en het éénjar ig onderhoud van de Kazernen, 
Stallcu en Magazijnen; beide onder het beheer der Genie tc 
Nijmegen. . , , , . 

Dingsdag 17 A p r i l , ten 11 ure, in het koffijhuis 
het Amsterdamschc veerhuis te Naarden: lo . Het eenjarig 
onderhoud van dc kazernen en magazgucn; 2o. het éénjar ig 
onderhoud van dc metsel- en timmerwerken, beiden onder 
het beheer der genie te Naardeu. 

Dingsdag, 17 A p r i l , ten 12 uur, aan de Pastorie der K. K . 
gemeente aan dc Hoogstraat te Schiedam: het daarstellcn 
van ecu nieuw gebouw, op een erf aan-de Plantage, Tuin-
iaan W. B. no. 117 aldaar. 

Woensdag 18 A p r i l , ten 1 ure, in het akadcmie-gc-
bouw tc l e iden: het maken van eene plantenkast in den 
kruidtuin der hoogcschool. 

Woensdag 18 A p r i l , ten 12 uur, ten Raadhuizc te Arnhem: 
lo het leveren en leggen van cscauzgnschc en mennigcr stec-
uen banden voor voetpaden; 2o. het verrigten van herstel
lingen en vernieuwingen van metsel-, timmer- en verfwerken 
nau gemceute-gebouweu cn bruggen, in 6 perceclen. 

Woensdag, 18 A p r i l , ten II ure in het Timmerhuis to 
Rotterdam: het maken cn leggen van een houten duiker met 
toebehooren in den Boezcmsingel b ü den Crooswykscheu weg. 

Woensdag, 18 A p r i l , ten 10 uur, in het logement dc Zwaan 
te Montfoort: het bouwen van eene nieuwe bouwmnns-
woniug, 2 hooibergen en een schuur , en andere werk
zaamheden op Blokland onder Willeskop , zeer nabij 
Montfoort _ . . 

Donderdag, 19 A p r i l , ten 1 ure, ten Raadhuizc tc Gouda: 
het afbreken en maken van eene brug aan de Hooge Gouwe 
over het waterschap van de Peperstraat . ._. . 

Donderdag, 19 A p r i l , ten 12 ure ten Raadhuizc te Stad 
Doetinchem: het bouwen van eene school mctbijlcveringvan 
alle materialen. . 

Donderdag 19 Apr i l ten 2'/, ure, aan het lokaal van het 
Provinciaal Bestuur te Haarlem: het vernieuwen van eenig* 
gedeelten der Bestrating van den groeten weg der 1ste klasse 
uo. 4, tusscheu Amsterdam en Haarlem. 

Vrijdag 20 A p r i l , ten 10 ure, aan het lokaal van het 
Provinciaal bestuur van Friesland te Leeuwarden: lo . heton-
derBóud enz. over 1866/67 van de havenwerken en zeewerm-

Ssn te Har ingen en Makkuin; 2o. Als voren aan de Zee-
oil en Wjhejorcn, genaamd de Munnikczglcu; Uo. idem aan 

de Groota-ftcsluis cn bijhooren, genaamd de Nieuweznlen 
onder EngvrAruni eu ecnige herstellingen aan het Palen-
Oi»chci i )«l iÓ*fd tc Oostmahorn; 4o. idem aan do metsel- cn 
nnimerwerVcn, bchooreudc tot het kanaal van Ü o k k u m naar 
S t r o q W ; en 6o. het doen eener buitengewone levcrancie van 
« i n * voor den trekweg langs vorcngcmeld kanaal. 

Vrijdag den 20 Apr i l ten 12 ure, op het Bureau van den 
Garnizoeiia-koinmandant in de WiUcms-kazcrue te Arnhem: 
het eenjarig onderhoud van de Kazernen, Stallen, Magazijnen 
ena, tc Arnhem, ouder het beheer der Genie tc Numegcu. 

.Vtjidag 20 A p r i l , ten 12 ure, aan het gebouw van 
h i t provinciaal ltestuur te Arnhem: het onderhouden der 
tteulelsche straat, Vorensche en llcercwaardschc dammen, 
;ii <ldJ|jru\incie Gelderland 

Vrjjdag 20 A p r i l , aan het ministerie van binncnlandschc 
zaken te 's Gravenhage, ten 12 ure: het plaatsen eener rij 
telegraafpalen langs den Luik-Limburgschen spoorweg tus-
schen Kindhoven cu de Belgische grens bij Horkt-1 en Schaft 

Vrijdag, 20 Apr i l , ten 11 ure in het kof lij huis dc Prins 
vau Oranje tc Goes: het verbeteren cu onderhouden der ge
wone aarde-, kram-, rija-,( stecnglooyingwcrkeu, aan dc zee
dijken van gcmcldcn polder voor het dienstjaar 1866. 

Vrijdag, 20 Apr i l , aan het provinciaal bestuur te A r n 
hem, ten 12 ure: het uitvoeren van vernieuwingen eu her
stellingen aan de groote wegen van Ziltphcn over Winters
wijk naar de Pruissischc greiizcu bij Oedink eu van Does-
borgh naar dc Pruissischc grenzen bij Auholt , in twee pcr-
ceelcn. 

Vrijdag, 20 Apri l , aan het provinciaal bestuur tc M i d 
delburg, ten 10 ure: het leveren en plaatsen van 40 peil-
nierksteciieu lnngs eenige zeeweringen in Zeeland, alsmede 
langs het kanaal vau Neuzen, cn z iüks iu twee pcrceelell 
van aanbesteding. 

Zuturdag, 21 A p r i l , ten 11 ure, bij Gezusters vau Hcy-
ï i ingen aan dc Haagpoort te Delft: eene Uitbreiding van dc 
Ijzergieterij te Delft. 

Zaturdag, 21 A p r i l , ten l uur ten Stadliuizc te Utrecht: 
het doen van vernieuwingen cn herstellingen aan het huis 
aan de Ganzenmarkt, wijk G . uo. 886, om tot hoofdbureau 
vnu politie in te rigten. 

Donderdag 26 A p r i l , ten 12 ure, in het lokaal van dc Bu
reaux der Stnatss|Kjorwi'geu te '* Orttrm/iittfn: Het lnnkeii 
vau het gedeelte van llecrelivcen tot Neen,warden vau den 
spoorweg vnu Arnhem naar Leeuwarden. 

Donderdag 26 A p r i l , ten 12 uur, iu het lokaal van de 
bureaux der staatsspoorwegen te 's Huge: het maken van 
eene Bergplaats voor Loroiuotivcu te Eindhoven, ten behoeve 
vau den Spoorweg, strekkende vau Breda tot Helmond. 

Zaturdag, 28 A p r i l , ten 1 uur ten Stadliuizc tc Utrecht: 
het maken eeuer onderlieide fuudcrilig, gemetselde penan
ten eu gesmeed ijzeren ophaalbrug over de rivier de Vecht, 
ter vervanging vau dc Roode brug. 

Afloop val l annues ted luge i l . 
Op 4 April tc Oosterhoiit: het vernieuwen cn herstellen 

der strateu dier stad; met bijlevering vnn eeuigc materialen 
cn kunstwerken. Minste inschrijver dc heer 11. Mandos te 
Tilburg voor ƒ 23,893. De hoogste inschrijving bedroeg 

ƒ 35,000. 
Op 6 Apri! te Middelburg; het voltooijcn van den bnzalt-

muur aan de oostzijde der schutkolk te Neuzen; aanne
mer dc heer J . Verkuyl Quakkelaar te Vlissingeu, voor 

ƒ 2 5 , 3 4 5 . 
Op 6 Apri l te Amsterdam: 1°. het eenjarig onderhoud 

der metsel- cn timmerwerken iu dc linie van |Amsterdam; 
aannemer dc heer C . Boekei v o o r ƒ 3800; — 2". dat der aardwer
ken en zeeweringen iu die linie; aannemer dezelfde, voor 

ƒ 1 1 6 0 ; — 8°. dnt der kazernen, stallcu, magazijnen enz. tc 
Amsterdam, aannemer dezelfde, voor ƒ 1850; — 4° . idem, 
idem, te Haarlem; aannemer de heer J . Galman, voor 
ƒ 4 7 4 0 ; — en 5°. idem, idem, te Hoorn; aanuemer de heer 
J . de Groot, aldaar, voor ƒ 2 5 2 0 . 

Op 6 April te Zwolle: lo. het bouwen van ceuc steeneu 
schutsluis, ter vervanging van sluis uo. 5 der Dcdcmsvaart, 
benevens het uitbreken der bestaande houten schutsluis, 
2o. het leveren eu verwerken van 600 cllcu stceuslag eu dc 
vernieuwing van eenige gedeelten kliukerbcstrating vau dc 
groote wegen in Overijssel, liet eerste werk is aangenomen 
door den heer L . Krook, te Zwolle, voor ƒ 2 6 , 8 0 0 , het 
tweede door den heer II. He i l , tc Zwolle, voor f 13,800. 

Op 6 April te Arnhem: het verruimen van dc rivier den 
Ij8scl door het afgraven van den linkeroever even beneden 
den Grooteu Durk in Gelderland. Minste inschrijver ï. Ter-
windt te Doorncnburg voor ƒ 6248. 

Op 7 Apri l te Utrecht: lo. het aanleggen van straatwegen 
onder de gemeente Leusden. Annnemcr dc heer J . vau L u n -
teren, te Woudenberg, voor ƒ 2 7 , 3 2 5 ; 2o. het opmaken van 
den weg tusschen Oihjk en Houten, aannemer dezelfde voor 

ƒ 1850. 
Op 9 Apri l te 's Hage: het doen van baggcrwerk op het 

bovendeel iu het rivierbed der Nieuwe Mcrwede, onder dc 
gemeenten Werkendam eu Sliedrecht, jproviucien NoordBra-
baut en Zuidholland, door middel der Ryks-stoombaggcr-
vnartuigen, waarvoor twaalf inschryvingsbiljctten waren in
gekomen. De minste inschrijver was de heer G . Huyskeu, 
te lie.lel, voor dc som van ƒ 18,4<4. 

Op 9 April te Maastricht: het vijfjarig onderhoud vau dc 
werken vau het gedeelte der Zuid-Willemsvaart in Limburg, 
tusschen de Belgische grens bij Ioozeu en dc Noord-Bra-
baudsche grens. De uitvoering der werken is geinynd door 
J . A . Linskcus te Blerick, voor ƒ 3 8 . 5 0 0 . 

A d v e r t e n t i ë n . 

Een solide bekende BOUWKUNDIGE , die 
reeds onderscheidene, zoo openbare als particuliere 
gebouwen enz. heeft daargesteld, wenscht tot 
meerdere uitbreiding zich te associceren of in 
betrekking te stellen, met een Architect of Aan
nemer, welke door drukke werkzaamheden of I 
ondernemingen niet geheel alleen zijne zaken kan 
beheeren. — Hierop reftcctecrcnde (en zoo noodig 
stipte geheimhouding verzekerende) adresseere men 
zich franco onder de Lett. A B C tot de Boek
handelaars L . van B A K K E N E S en C". tc Amsterdam. 

F A B R I E K V A N 

D E C K C R E i \ B I D D I N G H 

te A R N H E M . 

Waterpas-, hoekmeet- en andere instrumen
ten voor térreinopname ten dienste van den 
Waterstaat , de Genie, den Aanleg van Spoor
wegen en OPENBARE WERKEN. — Voorts de gunstig 
bekende B a l a n s e n , B a s c u l e s , Weeg
brug gr en enz. 

H . H . S t e e n f a b r i k a n t e n , 

Men vraagt eene partij van 

2 5 0 , 0 0 0 b e s t k l e u r i g H a r d g r a u w | 

(Waal vorm), 
te leveren in de maand Augustus, tc Rotterdam. 

Opgaven van prijs, franco vóór de w a l , worden 
vóór den 2 0 > t , n Apr i l 18üü ingewacht, onder Let
ter X , aan het adres van den Uitgever dezer 
Courant te Arnhem. 

Bij P. K. BHAAT komt heden van de pers: 

L E E R B O E K 
DER 

W E R K T U I G K U N D E , 

TEN GEBRUIKE HIJ HET 
MIDDELBAAR ONDERWIJS, 

HOOR 
D r . .%. T l » O V E I , 

\ ' deel 2 ' all. Prijs f 0.80. 
Mei nog eene a/1, is liet 1 e deel (Statica) compleet; — 

het 2 ' deel (Dynamica) volyt zoo spoedig mogelijk. 

B i j J. C. SCHLOMANN, te Amsterdam, verschijnt: 

D E A A N L E G V A N S P O O R W E G E N 

OP 
M I D D E N J A V A 

DOOR 
N . H . H E N K E T , 

vroeger Ingenieur bij de Spoorwegopname op | 
Java en later Ingenieur bij de Ncderl.-Indische 

Spoorwegmaatschappij. 
ƒ0 .90 . 

T U I N S T O E L E N . 

De Ondergetcckcndcn berichten bij deze, dat bij hen vervaardigd worden en ver
krijgbaar zijn: 

G e s l a g e n I J z e r e n d i c h t s l a a n d e T u i n s t o e l e n , 
zeer sterk, gemakkelijk in het zitten en wegbergen, cn daarbij goedkoop. 

R o t t e r d a m . R A V E S T E I N e n C o . 

De ondergeteekende heeft dc eer U mede te deelen, dat hij de Terra-Cotta-Fabrlek van de 
Heeren TWISS & Co. heeft overgenomen en voornemens is dezelve onder de bennming van 

„ a h \ h i ; m s c i h ; t e r r a - c o t t a - f a b r i e k " 
op denzelfden voet te conlinuecren. 

De algemeene bijval dien de voorwerpen, in deze fabriek vervaardigd, gedurende vele jaren heb
ben mogen ondervinden, de deugdelijkheid der producten die proefondervindelijk bewezen hebben, 
tegen de afwisseling van het klimaat bestand te zijn, dc schoone uitvoering en oorspronkelijkheid van 
teekeningen en vormen, die niet uit het buitenland aangevoerd, maaralle door aan de fabriek verbon
den werklieden zijn vervaardigd, de uiterst billijke prijzen waarvoor hij het bij hem gefabriceerde 
kan leveren, daar de grondstof goedkooper is dan die van andere bouwkundige voorwerpen , van 
welken aard ook, doen het hem noodeloos achten, daarover in het brecde uit te weiden. 

De Ondergeteekende heeft zich mede ten doel gesteld het vervaardigen van bouwkundige 
voorwerpen van Portland-beton of oementsteen, zoomede van ornamenten van gips voor 
plafonds, schoorsteenen enz., alles naar in te leveren teekeningen of stijl. 

Hij vleit zich dat hij hetzelfde vertrouwen zal mogen blijven genieten , hetwelk zijnen voorgangers 
iu zoo ruime mate ten deel v ie l , en bevoelt zich Uwer welwillendheid in alle opzichten aan. 

Arnhem, Apr i l 1860. 
Kantoor: Rijnkade, bij de brug 1 8 . •„• J . C. STOKlelaKB, W » n . ^ 

Wrsclujil geregeld ieder» Zaterdag bi 
II. A . T I I I K M E te A r n h e m . 

••oMeerrapeidentei 
L VM BAIIMIS en O. Ie iaalerdas. 

w i : iï: k n l a d 
VOOR 

l'rijs per 3 naandeo franco p. pust / t.uj. 
Ren abonneer! zich toer een jaargang, 

^dierteitiëi kaaien ƒ -.zO per geiteen regel 
en ƒ-.15 \oor tegel en een ï°. der ronranl. 

A R C H I T E C T E N , I N G E N I E U R S , F A B R I K A N T E N E N A A N N E M E R S V A N P U B L I E K E W E R K E N . 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A . THIEME. — Boekdrukkerij van G . W . V A N DER W I E L . 

B e r i c h t e n e n m e d e d e e l i n g e n . 

Arnhem, 20 Januari 18G6. 

De Gemeenteraad zal in zijne zitting op mor
gen het voorstel van Burgemeester en Wethou
ders tot het benoemen van deskundigen in zake 
het plan van rioleering in overweging nemen. 
Wij hopen dat de leden van den Raad het voor
stel van het dagelijksch bestuur aannemen, 
waardoor het vooruitzicht geopend wordt, om 
de beschouwingen van deskundigen te hooren 
over de riolering van Arnhem , die tot heden 
meest door onbevoegden werd ter sprake ge
bracht. 

's Gravenhage. De hoofdcommissie voor de 
Parijsche wereldtentoonstelling heeft II. Zaterdag 
7 April alhier weder eene vergadering gehouden , 
waarin o. a. nog de volgende subcommissién zijn 
gevormd, als: voor den landbouw enz. de heer 
jhr. mr. D. R. Gevers Dcynoot; voor den tuin
bouw , boomkweekerij enz. de heer J . H . Krclage, 
en voor de wapenen en artilleriezaken de heer 

A. Besier. Voor de afdeelingen landbouw. 
tuinbouw, boomkweekerij enz. is de gelegenheid 
om inschrijvings-biljettcn in te zenden verlengd 
tot 31 Mei a. s. Het getal inzendingen , behalve 
die van de schoone kunsten, landbouw, tuinbouw 
enz., bedraagt thans 400, als: groep'2, materieel 
en toepassing der vrije kunsten, 42 ; groep 3 , 
meubelen en huisraad, " 0 ; groep 4 , kleeding-
stukken , 8 5 ; groep 5 , voortbrengselen van ex-
tractieve bedrijven, 1 1 ; groep 0 , instrumenten 
en bewerking der gewone kunsten, 54 ; groep 
" i voedingsmiddelen op verschillende graden van 
toebereiding, 98. Daarvoor zal naar berekening 
benoodigd zijn p. m. 450 Ned. cl grond opper
vlakte, 260 Ned. el tafel-oppervlakte en 450 Ned. 
el wand-oppervlakte. Dc heer Coster te Parijs, 
I'd van de hoofdcommissie, heeft het voornemen, 
'n het park van het tentoonstellings-gebouw op 
n e t Champ de Mars eene diamantslijperij, door 
s 'oom in werking gebracht, op te richten. 

~ Met het leggen der rails voor dc exploitatie 
v « i de Algemeene Nederlandsche Railroute-Maat-
^ ™ p p i J °P den Delftschen weg werkt men met 

spoed, zoodat zonder verhindering de opening 

van den weg van de residentie naar Delft den 
'Isten Mei a. s. zal plaats hebben ; binnen eenige 
dagen worden de daarvoor benoodigde paarden 
uit Frankrijk alhier verwacht. 

Naar men ons algemeen verzekert is het maken 
van het ontwerp voor het Paleis van de Staten 
Generaal aan de architecten Rose, Metselaar en 
Godefroy opgedragen. Die tijding heeft allen , die 
het met genoemde heeren wel meenen, gegriefd. 

Onwillekeurig kwamen ons de vroegere ge
ruchten, die reeds bij het uitschrijven der prijs
vraag verspreid werden, voor den geest. Toen 
reeds werd verzekerd dat het ontwerp voor het 
driemanschap was weggelegd en velen schroom
den niet de .ontwerpers van het gebrekkige en 
onvoldoende programma, ook met het oog op 
den korten termijn van beantwoording der prijs
vraag, te beschuldigen, dat dit niet voorbedach
ten rade was geschied. 

Hoewel zulk een afloop eenigen schijn aan deze 
veronderstellingen zou geven, zijn wij te zeer 
overtuigd van het spreekwoordelijke schijn be
driegt dan dat wij de heeren Rose, Metselaar 

" cn Godefroij van oneerlijkheid in deze openbare 
en nationale zaak willen beschuldigen. Maar wij 
zouden eene andere grief tegen deze zaak hebben 
eu kunnen er onze adhaceiic in gcencn deele aan 
schenken dat de mannen, die eerst de jury van 
beoordeeling uitmaken, zich later bereid be
toenen om het werk op te vatten van de m e d e 

dingende bouwkundigen, wier arbeid zij beoor
deeld , ja veroordeeld, hebben. Strookt deze 
handeling met de zoo teedere onpartijdigheid van 
eene jury? 

Wij gclooven u daarop ontkennend te moeten 
antwoorden ; de zaak toch van eene beoordeeling 
is zoo kieseh dat elk lid der jury zich zelfs 
voor den schijn van partijdigheid moet wachten 
en kan der beschuldiging daarvan sterker voedsel 
gegeven worden dan door het feit, dat de kunst-
regters, na kennisname der denkbeelden van de 
medewerkers, zich van de uitvoering van het 
ontwerp meester maken en zich daardoor de 
voordeelen toeéïgenen, die niet hun dee l , maar 
dat van den bekroonden mededinger, moesten zijn.' 

Het zou ons spijten als de heeren Rose, Met
selaar en Godefroy toonden met de dure ver
plichtingen vnu een beoordeelaar ten eenenniale 
onbekend te zijn en dat die^gi>daèhtff; door ande

ren gedeeld wordt, daarvan strekt het Algemeene 
Handelsblad van 14 dezer ons ten bewijze. Wij 
meenen onze lezers geen ondienst te doen het 
onderstaande uittreksel uit de in die courant op
genomen Haagsche Kronijk mede te deelen. 

»W'ij hebben ons Aprilvischje beet. 
Niet den walvisch van het Scheveningsche strand , 

die naar men zegt, aan eenige theologanten aan
leiding heeft gegeven tot een critisch onderzoek 
omtrent de vraag of Jonas kosteloos vervoer in 
zulk een zeemonster zou hebben kunnen ge
nieten. 

Evenmin dc peperdure tarbot of schol dienaar 
lielgie en Duitschland verzonden wordt en waar
voor sommige Scheveningsche opkoopers prijzen 
besteden zoo hoog. dat zij soms hun koop in het 
buitenland met eenige percenten verlies moeten 
vau de hand zetten. 

Ons Aprilvischje i. bestemd voor de ontwerpers 
van een paleis voor de Staten-Oeneraal. die mede
gedongen hebben naar do prijsvraag en nu ver
nemen dat de heeren Rose, Metselaar en Oode-
froy belast zijn met het maken van een defini
tief ontwerp. 

Het uitschrijven van die prijsvraag, het inzen
den van 27 ontwerpen , onder welke uitstekende 
plannen waren, het rapport van de jury ter be-
oordeeling dier ontwerpen en de door die jurv 
voorgestelde aankoop van drie ontwerpen, res
pectievelijk van de heeren Vogel en Koelman, 
Otto Pichler en Julius Lange : dit alles heeft dus 
alleen gediend om ten slotte het maken van het 
ontwerp voor het paleis op te dragen aan ge
noemd driemanschap, dat destijds het gebrekkige 
onvoldoende programma voor de prijsvraag heeft 
samengesteld en in de jury zitting had. 

Iu elk geval heeft dat gebrekkige en onvol
doende van het programma tot iets geleid , cn 
hetzij die heeren met voordacht of uit onkunde 
iets dergelijks hebben samengesteld, de voorspel
ling van zoo menigeen wordt door den tegen-
woordigen stand der zaak bevestigd. En gelijk 
de Haagsche kronijk van 28 Jannarij vreesde, zal 
de vrucht van zoovele maanden studie en zwoe
gen (bij het spreken over de drie aangekochte 
ontwerpen) alleen strekken om tot hulpbron te 
dienen voor het samenstellen van een eklek-
tisch product, dat natuurlijkerwijze eenheid en 
karakter moet missen. 

Een bittere poisson d' A v r i l ! nog walgelijker en 
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onaangenamer riekende dan onze walvisch, die 
naar Leuven gaat; en vooral nog duurder dan 
al de tarbotten en schollen, die ook naar België 
gaan. De Hemel verhoede dat nu het houten 
model, een der 27 ontwerpen, dat zulk een 
sterken familietrek met de wanstaltige gebouwen 
van Koloniën en van den Hoogcn Raad verried en 
inderdaad als «hoenderpaleis" zijne verdiensten 
had, nu door het driemanschap gcpatrocineerd 
worde. De maker is een getrouw leerling van 
den landsbouwmeester, en het model bewees de 
vereering van dien naamloozen s t i j l , die in de 
residentie den spot en lachlust opwekt van clkcrt 
vreemdeling, die het plein bezocht. Want dat 
het spreekwoord zegt «keine Rose olme Domen, 
beseft de residentie en het land ten volle. 

Dat onsmakelijke Aprilvischje." 
In een volgend artikel hopen wij dc redenen 

uiteen te zetten, waarom de opdracht van eenig 
ontwerp aan drie architecten onze goedkeuring 
niet kan wegdragen. 

V E R S L A G OMTRENT DEN H O L L A N D S C H E N 
IJZEREN SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ 

OVER HET JAAR 1865. 

Met genoegen doen wij mcdedeeling van de 
verslagen omtrent den toestand en de geldmid
delen van den Hollandschen IJzeren Spoorweg
maatschappij. Met genoegen — niet alleen om
dat de resultaten bemoedigend zijn en op een 
schoonen toekomst wijzen, maar ook omdat wij 
hier te doen hebben met eene Maatschappij die 
hare roeping begrijpt en, over kleingeestigheden 
heenstappende, het inziet dat haar belangen het 
belang van het publiek één zijn. 

Het is opmerkelijk dat de voorliefde en de 
afkeer van het publiek in den regel een vrij 
juisten grondslag heeft. Wel beoordeelt het pu
bliek dikwijls de feiten niet geheel ju is t , wel 
laat het zich soms eene wijle medeslepen door-
den indruk van het oogenblik, doch op den duur 

vestigt zich eene publieke overtuiging, op feiten 
rustende. De Hollandsche Spoorweg-Maatschappij 
heeft het geluk die overtuiging voor zich te heb
ben en zij heeft dit verdiend, door gehoor te 
geven aan de billijke eischen van het publiek en 
door eerlijke opvatting aan haren plicht. 

Omtrent de inrichting van den weg zullen wij 
ditmaal weinig uit het verslag overnemen, om
dat de Maatschappij zich op dit oogenblik in een 
tijdperk van overgang bevindt door het versmal
len van het spoor. Hierdoor toch hebben de cij
fers minder waarde en zijn zij ter juiste vergelij
king ongeschikt. Alleen zij opgemerkt dat de lichte 
rails gaandeweg vervangen worden door Vignola-
rails van 37 pond, zoodat alleen nog bij uitzon
dering lichte rails worden aangetroffen. De brug
gen werden voor een gedeelte verbreed , sommige 
van ijzeren liggers voorzien en twee bruggen te 
Delft opgeruimd. Opmerkelijk is het groot aan
tal bruggen in deze baan, bedragende 90 groote 
en kleine bruggen, waarvan II beweegbaar en 
39 bruggen over bermslooten en over den ringel 
te Delft. De baan zelve werd op vele plaatsen 
verbeterd, zoowel door het wijzigen van het leng-
teprolil als dooi- het verllaauwen van bogen. De 
stationsinrichtingen werden tevens uitgebreid en 
verbeterd. 

Het materieel bestond uit : 
24 locomotieven, 

I salon-rijtuig met 13 zitplaatsen, 
25 rijtuigen eerste klasse met 568 zitplaatsen, 

0 eerste en tweede klasse gemengd, niet 2 IU 
zitplaatsen, 

38 rijtuigen tweede klasse met 930 zitplaatsen, 
105 rijtuigen derde klasse met 4100 zitplaatsen , 

11 bagage wagens, 
17 overdekte goederenwagens, 
48 veewagens, 
30 platte wagens, 

3 paardenwagens . 
30 bestelwagens. 
De incest belangrijke opgaven zijn in onder-

staandeu staat samengevat, als: 

Omschrijving. 

De locomotieven doorliepen 
Elke locomotief doorliep gemiddeld 
De rijtuigen en wagens doorliepen 
Het aantal treinen bedroeg 
De treinen doorliepen 
Coke- of steenkolenverbruik per mijl 
De kosten van brandstof per mijl 
Onderhoudskosten der locomotieven per mijl 

id. der rijtuigen en wagens 
De opbrengst per treinmijl bedroeg 
Aantal reizigers 
Opbrengst van reizigers 

id . van goederen en vee 
Diverse ontvangsten 
Totale ontvangst 

De opbrengst van het vervoer per baanvak en 

In 1864. 

483967 mijlen. 
20165 » 

07242743 » 
7852 

436110 mijlen. 
7.75 Ned. pond. 

f 0.0867 
f 0.1203 
/ 0.0091 

1034952 
f 1.168.206.20 

263.811.58 5 

46.712.21 
f 1,478,729.99'. 

per mijl bedroeg 

In 1865. 

mijlen 

mijlen 

511021 
22218 

10751734 
8797 

457492 
7.44 Ned. pond. 
f 0.0823 
f 0.0834 
f 0.0078 
f 3.40' 

1804519 
f 1,282,638.47 
» 252,580.25 s 

» 61,378.13---

1,596,596.86 

B a a n v a k . 

Amsterdam—Haarlem 
Haarlem—Leiden 
Leiden—'s Gravenhage 
's Gravenhage—Rotterdam 

Totaal. . . 
Gemiddeld 

Van 100 reizigers werden vervoerd 10,70 per eerste klasse, 17,17 per tweede klasse en 72,13 
per derde klasse. 

Wij laten hieronder een vergelijkenden staat van de voornaamst» geldelijke uitkomsten der maat-

Lengte. 

16,870 mijlen. 
28,795 » 
15,435 » 
23,400 » 

84,500 mijlen 

Opbrengst per mijl. 

In 1804. I ln 1865. 

f 18588.90 
» 11635.77 

15938.13 
» 23959.87 

f 17222.64 

f 20124.33 
» 12318.05 
» 17189.69 
» 25584.01 

f 18440.22 

, 1 ,J , 1 

Opbrengsten per Exploitatiekosten Bedrag dei-
Dividend. Jaren. 

Opbrengsten per 
exploitatiekosten Dividend. 

mijl. per mijl. van de opbrengsten. 

1856 f 13,709 f 8,671 6 3 " pCt. 3 ' / , pCt. 
1857 « 14,130 » 8,595 6 0 8 0 » 4 » 
1858 » 14,516 » 8,113 5 5 " » S » 
1859 i> 14,009 » 7,203 51 »° » 5 » 
1860 » 14,799 » 7,261 4 9 ü ' » & » 

1801 » 15,787 » 7,136 45>° » 5'/,o » 
1802 » 15,714 » 7,508 4 7 " » 6 » 
1863 i> 16,586 « 7,085 4 6 " l 6% » 
1864 » 17,500 » 8,150 4 6 " » U'Y.oo » 

l 1865 » 18,895 » 8,156 4 3 " » 7'/, » 

B o e k b e o o r d e e l i n g . 

A L B U M V A N BOUWKUNDIGE SCHETSEN 
EN O N T W E R P E N . 

Derde deel. 

Onder redactie van den architect J. H. Lemmas,-. 
Nederland is en blijft in eeuige opzichten en 

voor vele ihngen een model-land, en op het ter
rein van philantropie en volksonderwijs munt het 
boven vele landen ui t ; maar met leedwezen ver
klaren wij , dat Nederland in alles, wat politie-
ken en arlistieken zin betreft, zelfs niet met Sta
ten van gelijke bevolking kan mededoen. 

De beschouwingen over politiek laten wij aan 
anderen over, daar wij op een andermans erf 
bloode zijn; op het onze durven wij medespreken 
en verwachten daarom van »de Opmerker" dat 
hij voor onze beoordeeling van het album een 
plaatsje zal inruimen. A l blijft »de Opmerker" 
up zijn terrein, zal het hem niet aan stof ont
breken ; want alleen de bouwkunst biedt een 
ruim veld aan vooral bij ons te lande, waar de 
kunst zich op geene bescherming hoegenaamd 
mag beroemen. 

Bij dat gebrek aan bescherming en de eigen
aardige bezwaren, waarmede men in een klein 
land bij kostbare bouwkunstige uitgaven te kam
pen heeft, verdient elke onderneming op dal 
gebied onze sympathie, onze medewerking. Door 
het beperkte debiet, en wat meer zegt, door ge
ringe belangstelling werd menige nuttige uitgave 
gestaakt, hoewel wij erkennen moeten, dat an
deren zich een weg wisten te banen en, ten 
spijt van vele bezwaren, geregeld het licht za
gen. Tot staving hiervan willen wij een paar 
voorbeelden aanhalen. 

Zooals iedereen weet, zijn in de laatste jaren 
heel wat katholieke kerken in Nederland ge
bouwd; ze werden verdeeld tusschen enkele 
bouwmeesters, die bij vele bekwaamheden ook 
veel kruiwagens en vrienden hadden. Twee ar
chitecten hebben in het verleden jaar de uitgave 
van hunne bouwwerken met pompe in de dagbla
den bekend gemaakt, en van ieder verscheen eene 
eerste aflevering, waarvan de een met tekst van 
professor Brouwers. Met die eerste aflevering was 
het kunstwerk compleet; veel werd er beloofd, zou 
goed als niets gegeven. Is het niet jammer dat 
de uitgave door geringe belangstelling van het 
publiek en gebrek aan een voldoend aantal in-
teekenaars moest worden gestaakt? 

Het andere geval, dat wel pleit in het voor
dcel van hen, die beweren dat iedere goede 
zaak, vallende in den smaak van kunstgenoot en 
leek, zijn weg vindt, is dit; de boekhandelaars 
Couvée in den Haag en Brinkman te Amster
dam hebben verleden jaar ieder een bouw
kunstig plaatwerk doen verschijnen. — De eerste 
gaf eene handleiding uit , tot beoefening van den 
Grickschen bouwstijl (in Nederland!); en dat dit 
kunstwerk den bouwmeesters behaagde, blijkt 
door de uitgave, die prompt is geschied, en 
zooals de berichten zi jn, niet onvoordeelig is 
geslaagd. 

Het kind kwam ter wereld, en omdat het 
brave ouders heeft, is er veel kans dat het ook 
braaf zal worden en zich een goeden weg in 
de maatschappij weet te banen. 

En de uitgever Brinkman deed voor Couvée 
lang niet onder. Hij gaf reeds twee deelen van 
een Album, of verzameling van bouwkundige 
schetsen en ontwerpen uit , en droeg het beheer 
aan den bouwmeester Leliman op , die zich uit
muntend van zijne zware taak wist te kwijten. 
Wie deze 60 kunstplaten niet kent, moet ze zich 
koopen. Hij zal zijn 30 gulden voor de beide 
deelen niet beklagen. Daarin vinden wij ont
werpen van de meest bekende architecten. De 

belangrijke inleiding zegt niet te veel door hel 
Album »eene leerschole" te noemen. Wij voege" 
er gaarne hef bijvoegelijk naamwoord «uitmun
tende en «uiterst ijoedkoope" bij. Voor 50 cents 
per plaat zijn te verkrijgen ontwerpen in soor
ten van vil la 's , woonhuizen, een nationaal 
monument voor 1813, eene protestantsche en ka
tholieke kerk, enz., enz.; allen belangrijke ont
werpen op het dagelijksch bouwterrein van Metze-
laar, Camp , Godefroy, A. L . Van Gendt, Cuypei* 
Leliman, Eberson, Springer, Maris , Molemans-
Veth , Inimink en anderen. 

Nu vernamen wy , uit het woord der redactie 
gevoegd bij het 2e deel, dat de heer Brinkman 
deze uitgave niet verder doorzet, en wel zijns 
ondanks dat 200 inteekenaars hem krachtig 
steunden, en deze uitgave zich in eene zeer 

buitengewone belangstelling had te verheugen. 

Het is ons aangenaam, onze lezers daar tegen
over te kunnen mededeclen , dat het derde deel 
zal verschijnen voor rekening van den heer J. 
II Leliman , architect te Amsterdam. By infor
matie is ons gebleken, dat de eerste helft van 
^5 platen tegen Mei e. k. het licht zal zien en 
ontwerpen bevat van de bouwmeesters Godefroy, 
Mctzelaar, Redeker, Saraber, W . Springer, Van 
lieerde, Eberson, II. M . Tetar van Elven, en 
Leliman. Wij laten hieronder den brief volgen, 
dien de geachte redacteur dezer dagen aan zijne 
kunstbroeders heeft toegezonden , en twijfelen 
eeenszins, of zij zullen het derde deel met even 
veel genoegen door zijne tusschenkomst, als van 
hunne boekhandelaars ontvangen , en hem daar
van spoedig kennis willen geven. Wij erkennen 
het onmogelijke in ons land, om zonder verlies 
en opofferingen bouwkundige plaatwerken uit te 
geven, en juichen het besluit van den heer Le l i 
man toe, die de gelden, welke in den zak vau 
den uitgever en de respectieve heeren boekhan
delaars vloeien, wil besparen om ze ten beste 
der onderneming, dat is van de inteekenaars 
aan te wenden. De heer Leliman doet wel ; wij 
zeggen hem dank en hebben niets dan lof voor 
zijn besluit en zijn plan, dat door de bijzondere 
omstandigheden, nu de uitgever het album niet 
wil doorzetten en zijne uitgave met het tweede 
deel staakt, gewettigd wordt; al is deze wijze 
van uitgeven ongewoon , zij verdient daarom niet 
minder onze sympathie, en wat meer zegt, zij 
heeft aanspraak op eene buitengewone belang
stelling, nu een man als Leliman zijn tijd ten 
beste geeft om den kunstbroeders een album van 
oorspronkelijke en Nederlandsche bouwkunstige 
ontwerpen te bezorgen. 

Wij laten hieronder den brief volgen, die ge-
[ noemde keer aan de bouwkundigen verzonden heeft: 

«Het is mij aangenaam, UEd. te berichten, 
dat het derde deel van genoemd Album, 
zonder tegenspoed, nog dit jaar zal ver
schijnen. 

«Met beleefden aandrang, kom ik UEd. bij 
deze, uwe geëerde inteekening verzoeken, 
die mij vooral ditmaal welkom zal zi jn, om
dat de uitgave uitsluitend voor mijne reke
ning en risico zal geschieden. — UEd. zult 
mij bijzonder verplichten, met de spoedige 
toezending van het inteekenbiljet — kan 
het zijn per keerende post en onder 
kruisband. 

»Tot mijn spijt heb ik den boekhandel in 
deze kostbare onderneming niet kunnen be
trekken , en ben ik te rade geworden de 20 
pCt., — dat is het V, deel der ontvangst — 
die voor de bezorging aan heeren boekhan
delaars moet worden uitbetaald, ten beste 
dezer kunstuitgave aan te wenden. 

»In het vertrouwen, dat UEd. het Album 
bij uwe kunstvrienden zult gelieven aan te 
bevelen, heb ik de eer hoogachtend te zijn : 

UEd. Dv. Dienaar, 
J. II. L E L I M A N , 

Februari 1866. 

Keizersgracht by de Spiegelstraat, N°. 643." 
Wij eindigen met den wensch, dat de heer 

Leliman zich in de belangstelling van kunstbroe
der en leek moge verheugen, en dat de uitgave 
van het Album nog vele jaren door zijne krach-
l'ge en kundige hand moge worden voortgezet. 

Z. — Apr i l 1866. B. 

I N G E Z O N D E N . 

Aan de Redactie. 

In uw tweede nommer van «de Opmerker" 
heeft vooral één artikel mijne aandacht getrokken , 
dat dienen moest tot antwoord en terechtwijzing 
van eene phrase voorkomende onder de «berichten 
e n mededeelingen" in uw 1' nummer, waarbij 
°ver den te langen duur der beoordeeling van 
""gezonden prijsontwerpen door de Maatschappij 
Wt bevordering der Bouwkunst geklaagd wordt. 

e steller van dat antwoord was, naar het schijnt. 
*T8 verwonderd over de brutaliteit!?) van den 
vpmerker om zoo maar dadelijk in het eerste 
nummer de handelingen van dat eminente lich-
~ m te gispen, werkelijk alsof de bedoelde 

aatschappij geheel onfeilbaar was en juist niet 
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zaak ° r m i n g e n i n o n a v a k ' d a a r , I > c < l e «oofd-
K te beginnen. Bovendien heeft dat antwoord 

en v t r e k t n ' e t o v e r t u ' 8 d van het gelijk zijner, 
"oral niet van het ongelijk der eerste bewe

r i n g ; de noot der redactie was dan ook mijns 
inziens zeer gepast, kort en juist , maar bovenal 
veel gematigder dan het schrijven van X te A , 
die aan den Opmerker ten laste legt onwaarheid 
gesproken te hebben, terwijl hij niet in staat is 
het bewijs daarvan te leveren. En dan dat 
»23jnrig bestaan van zoo'n gewoonte", dat zoo 
iets nog wordt aangeroerd: hoe is het mogelijk ? 
Ik vraag u wat bewijst zoo'n gemoedelijke phrase ? 
Denkt de schrijver dut de Opmerker met zijne 
opinie alleen staat, dan heeft hij het mis; steller 
dezes is het met de redactie volkomen eens , en 
houdt zich overtuigd dat vele bouwkundigen de 
Maatschappij in het ongelijk zullen stellen. 

Het spijt mij voor den bewusten schrijver X te 
A dat ik hem opmerkzaam moet maken op eene 
tweede grief tegen de Maatschappij , en dat wel eene 
hoofdgrief. Het komt mij voor dat juist ode Op
merker" het best in staat is die grief ten spoe
digste bekend te maken: men kan niet altijd 
wachten op eene nlgemecne vergadering der Maat
schappij tot Bevordering der Bouwkunst of het 
verschijnen van eene barer dricmaandelijksche afle
veringen. 

Ik wenschte namelijk dat de Maatschappij zich 
meer de questions brulantes in het vak van A r 
chitectuur aantrok. Zoo er toch iets gewich
tigs op ons terrein geschiedt, vinden we stuk
ken in allerlei couranten verspreid om duistere 
of ongepaste handelingen te voorkomen of aan 
den dag te brengen. Men protesteert allerwege, 
alléén de Maatschappij als lichaam nie t , en 
hierdoor juist zouden hervormingen en verbete
ringen van overwegenden invloed kunnen ontstaan. 

Om een voorbeeld daarvan aan te halen lette 
men op de samenstelling der jury voor het 
Museum Willem I , waarin slechts drie Bouwkun
digen zitting hadden; dan de samenstelling van het 
onzinnig programma, de beoordeeling der ontwer
pen , de handeling na de bekrooning ten opzichte 
van den zoo bekwamen architecht Ludwig Lange 
te Munchen, enz. De Maatschappij zweeg, terwijl 
later toen bij gelegenheid eener Algemeene Ver
gadering, de bekroonde teekeningen waren ge
ëxposeerd , en een lid van het Bestuur, de 
ijverige secretaris J. H. Leliman hieromtrent eene 
discussie wenschte uit te lokken alles door ééne 
persoon, waarvan de naam in het rapport dei-
bijeenkomst is bekend gemaakt, op zij geschoven 
werd. 

Nu echter is er sprake van een tweede, een 
veel gewichtiger, een Nationaal project; ik be
doel het Paleis voor de Staten-Generaal; eene 
levensvraag voor den Architect evenzeer- als voor
liet Nederlandsche volk. Wat zal de conclusie 
zijn ; welken weg zal de Minister volgen om daarin 
te beslissen? 

Nu vooral is het tijd; de schoonste gelegen
heid is daar voor de Maatschappij ter Bevordering 
der Bouwkunst om te toonen of zij werkelijk in
vloedrijke kracht bezit; nu althans is het haar 
plicht om het gevoelen van de bouwkundige we
reld der Regering officieel kenbaar te maken. 

Zal zij dit nu doen of wederom zwijgen ? Waar
om gaat zoo'n denkbeeld niet van het Bestuur 
uit? het is toch waarlijk geene zaak van onder
geschikt belang. 

Meest alle lezers van «de Opmerker" zijn 
waarschijnlijk leden der Maatschappij, daaronr 
wenschte ik door middel van uw blad dit denk
beeld (reeds door den heer Gosschalk op de 11 de 
algemeene vergadering der Maatschappij geopperd, 
doch helaas zonder gevolg gebleven) nader behan
deld te zien, om, bijaldien het bijval vindt, te 
bepalen wat in dergelijke omstandigheden het ge-
schikste en meest afdoende middel i s , dat door de 
Maatschappij in toepassing kan gebracht worden. 
Moge het al te laat zijn om, met het oog op de 
paleiskwestie (en ik vermoed zulks) van dienst te 
zijn, dan toch kan men waken voor de toekomst. 

De redactie zal mij door de opname van deze 
regelen in haar blad verplichten. 

Haag, 18 Apr i l 1866. G. 

Aan de Redactie van «de Opmerker." 

Uw abonné X . te A . heeft met genoegen uw 
naschrift op zijne opmerkingen gelezen. (') Het 
spijt hem, dat het bewijs, als zou de beoordeeling 
van bouwkundige ontwerpen, die gewoonlijk op 
de prijsvragen van de Maatschappij tot Bevordering 
der Houwkunst inkomen , in een «tweetal maan
den" tot een goed eind zijn te brengen , in de pen 
der Redactie is gebleven. Eene commissie van 
beoordeeling te benoemen vóórdat de eindtermijn 

*) Zie Opmerker No. S, p«g 8. 

van inzending verstreken i s , mag wel eene voor
barige handeling heeten. Gesteld dat er niets 
inkwam; zou men dan die heeren moeten afschrij
ven ? Het heeft ook vele bezwaren om te Amster
dam de stukken te beoordeelen en aldaar het 
rapport op te stellen. Wie kan een achttal dagen 
van huis, alwaar hy op zijn gemak dc antwoor
den kan bestudeeren en zijne boekerij, maar ook 
zijne bezigheden heeft? En wat zou zulk eene 
beoordeeling eene schromelijke som gelds kosten! 

Bovendien de Maatschappij heeft in hare wet 
een afzonderlijk hoofdstuk van dertien artikelen 
•aan de prijsvragen gewijd ; van goeden wil van 
dc zijde des bestuurs kan dus geen sprake zijn. 
Als de beoordeelaars geen dag, geen uur verloren, 
zou de beoordeeling in vijf maanden kunnen af-
loopen; dat er uren , ja dagen verloren gaan, 
leert de ondervinding. De bekroonden krijgen 
gewoonlijk in de maand Apr i l of Mei van den 
afloop der beoordeeling bericht: Schrijver is daar
van onderricht. 

Maar X . te A. wordt misschien wat langdradig. 
Hij herinnert zich slechts eene enkele prysuit-
schrijving in Nederland, die in ééne maand is 
beoordeeld. Het was die voor het Bestedelingen-
huis te Arnhem, waarvoor wel 150 teekeningen 
waren ingezonden. De mededingers waren zeker 
met die spoedige uitspraak gediend, maar de zaak 
had en heeft een exeptioneel karakter. Ze kan 
en mag in geen enkel opzicht dienen als wet voor 
andere beoordeelingen. Wat daar heeren beoor
deelaars uit vrijen wil deden , was zeker ten beste 
voor den bouw, die spoed vereischte. Heeren 
regenten hebben met die zaak tegenover- de twee 
bekroonden , de heer-en J. de Haan van Amsterdam 
en J . Smits van Schoonhoven, omgesprongen op 
eene wijze, die schier algemeene verontwaardiging 
heeft opgewekt. Nog onlangs werd mij verhaald, 
dat het in aanbouw zijnde gesticht uit muren 
met gaten, een hooge kap, vrij dun materiaal 
als anderszins bestond. Voor de eer van de zaak 
en in het welbegrepen belang van alle bouwkun
digen , moet aan het licht gebracht worden, waar
toe die prijsvraag heeft gediend en tot welke 
gevolgtrekkingen en onheilen ze heeft geleid en 
nog leiden kan. En daartoe roep ik uwe mede
werking in. 

Nederland is een ongelukkig land voor bouw
kundige prijsvragen; getuige het Museum Koning 
Willem I en het Nationaal Monument. De fraaiste 
afloop is die van het Paleis voor dc Staten-Generaal. 
Als zekere vrienden Leliman err Brouwers zich 
die zaak eens aantrokken ? 

En wat staat ons te wachten ? Een monument 
van drie der vier architecten , die de jury hebben 
uitgemaakt; eerr ontwerp door de trois insepara
bles geleverd. 

Is zulk een resultaat niet bedroevend? Lange 
en Vogel krijgen een schop; Metzelaar en Gode
froy ieder minstens eene ridderorde, als het paleis 
klaar is. Op dat punt zijn Rose en Eberson al 
ingespannen en hebben dus niets meer te wen
schen. Het best is dat men over die morspriemerij 
het stilzwijgen bewaart en zijne krachten spaart, 
totdat de Minister het ontwerp Rose-Godefroy-
Metzelaar voor het publiek zal exposeeren ; gebeurt 
dit niet, dan krijgt de zaak eene nog onaange
namer kleur dan ze nu reeds heeft. 

X . te A . is van den hak op den tak gesprongen; 
dat doen de vogeltjes ook. 

De geachte redactie van de Opmerker gelieve 
de verzekering van achting te willen aannemen, 
van X . te A . 

De Redactie acht het onnoodig de quaestie 
omtrent dc beoordeeling van prysvragen der Maat
schappij tot Bevordering der Bouwkunst nader 
toe te lichten; zij heeft haar plicht gedaan en op 
de bestaande leemte gewezen. Zij vertrouwt dat 
hierin verandering zal komen, en ligt de schuld, 
zoo als X . te A. beweert, in de wet, dan moet 
ten spoedigste op eene wijziging daarvan aange
drongen worden. 

Ten aanzien van het Paleis voor de Staten-
Generaal wordt beleefdelijk verwezen naar het 
bericht, dienaangaande in ons nummer van he
den opgenomen. 

C o r r e s p o n d e n t i e . 

Het ar t ikel : Jacob van Cam pen en W. J. 
Hofdijk is ontvangen en wordt in een der eerste 
nummers geplaatst. 

Het niet onderteekende stuk van K. te Z. wordt 
ter zijde gelegd. ' 
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A a n b e s t e d i n g e n . 

A n n k o i u l l g l n g e n . 

Diugsdag 24 A p r i l , ten 3 ure, iu het Raadhui» tc Mijim-
lieerenland: het tot grindweg aanleggen van Buijen» en Bra-
beraweg. 

Woensdag 25 A p r i l , ten 11 ure, in het logement de Bo l -
landsche Leeuw tc Nieuwkoop: het doen van eenige répara-
tien aan dc timmer-, metsel-, sniids-, vcrw- en aardewer
ken, van de 21 watermolens van genoemden polder, met 
het oudcrhoiul er van, vnn 1 Mei IKfttt tot en met 80 
April 1867. 

Woensdag 25 A p r i l , ten 12 ure, ann het Ministerie van 
Htniiciilauilschc znkcu te 'sllage: het ouderhoudeu gedurende 
één jaar van de werken tot verbetering van deu Waterweg 
van Rotterdam naar Zee aan den Hoek van Holland, ingaaudi-
deu 1 still Mei I8G0 eu eindigende deu 30sten April 1MT. 

Donderdag 2fi A p r i l , ten 12 o n , iu het lokaal vim de Bu
reaux der Stnatssjioorwegen te tirnveliliiigi': l iet uinkeu 
van het gedeelte vau TTeerenveen tot Leeuwarden van den 
spoorweg van Arnhem naar Jiceliwnrdeu. 

Douderdng 20 A p r i l , ten 12 uur, in het loknnl vau de 
bureaux der staatsspoorwegen te 's Hage: het maken vau 
eene Bergplaats voor Loeomotiveu te Kindlieven, ten behoeve 
win den Spoorweg, strekkende vau Breda tot Helmond. 

Donderdag 2(1 A p r i l , tan 11 ure, iu het G e m e e n t e h u i » te 
K r u i i i ü l g e n : het vernieuwen en onderhouden der gewone 
aarde,- kram,- rijs- eu strenglooijingwerkeu ami den polder. 

Vrijdag 27 Apr i l , ten 10 ure, aan het lokaal vnn het 
Provinciaal bestuur te Middelburg: hetjvergrooten der rin
ketten in dc vier ebdeureu van de Oostsluizen te Teriicuzeu. 

Vrgdag 27 A p r i l , ten 1 ure, in het Gemeentehuis te Nij
megen: het verrigten van eenige verfwerken anu gemeente-
gebouwen, iu 3 perecelen. 

Vrijdag 27 A p r i l , ten 10 ure, iu liet logement dc Ben-
hooru tc Grave: to. het eenjarig onderhoud der werkeu; 2o. 
het eenjarig ouderhoud der knzemen ; 3o. het doen eener 
verwing van werken, allen ouder het. beheer der genie 
tc Grave. 

Vrijdag 27 A p r i l , ten 11 unr, aan 's rijks werf tc Vlis-
siugen: a. het gedeeltelijk gereed maken van hout, bestemd 
voor een paar nieuwe bititenebdeureu mei sehuivcu, voor dc 
Keersluis van het Marinedok te Vlissingen; h. het uitbagge
ren van 10,000 kub. ellen grouds uit dc Voorhaven en het 
dok der mariuc aldaar. 

Zaturdag 28 A p r i l , ten 1 uur ten Stadhuizc tc utrecht: 
het uiakcu eener onderheide fundering, gemetselde [icuaii-
ten en gesmeed ijzeren ophaalbrug over de rivier dc Vecht, 
ter vervanging van de Roode brug. 

Maandag 30 A p r i l , ten 10 ure, aau het gebouw van het 
Provinciaal Bestuur tc Maastricht: het bouwen vau ecu kaai

muur laugs dc oostzijde van dc havenkom der Z i ü d w i l l e m s -
vaart te Maastricht, benevens dc afgraving van het terrein 
achter dien kaaimuur. 

Diugsdag 1 M e i , Jtcu 12 ure op het Raadhuis te Alk
maar: liet bouwen vau ecuc hoogcre burgerschool, met alle 
daartoe bcuoodigde materialen en arbeidslooucu. 

Uiugadag 1 M e i , ten 10 ure, iu het logement dc Gouden 
Leeuw te Goedercedc: het leggen van een uieuwe gemetselde 
uitwateriugssluis, met hnrdstecneu vloer; etc., met dc leve
rantie van alle daartoe bcuoodigde materialen, gereedsehap-
|)cu, trausporteu eu nrbcidslooncn. 

Donderdag 3 M e i , ten 12 ure, iu het lokaal van dc bu
reaux der staatsspoorwegen tc 's Hage: het opnemen, ver
voeren naar Eiudhovcn cu aldaar opstellen van deu boven
bouw der groote draaischijf vau het station Tilburg. 

Zaturdag 5 M e i , tcu ure op het Raadhuis te Zwolle: liet 
bouwen der ryks hoogcre burgerschool met vijfjarigen cursus. 

Maandag 7 M e i , tcu 9 ure aau het lokaal het van provinci
aal bestuur te Middelburg: het verbeteren eu tot 1 Mei 
1867 onderhouden der gewone Aarde-, Kram-, Rjjs- en Steen-
glooijingwerkcn aau de zeedijken der Calamiteusc Polders van 
Zeeland, eu zulks iu 30 perecelen vau aanbesteding. 

Woensdag U Mei , tcu 12 ure , aan het gebouw van het Pro
vinciaal Bestuur tc Zwolle : het onderhouden van het Rijks-
gebullw ten dienste vau dc Administratie der in- en uit
gaande regtcu tc Mnudcr, gemeente Tubbcrgcn , gedurende 
I860--1808. 

Woensdag D M e i , ten' 12 uro, iu liet lokaal van dc bu
reaux der staatsspoorwegen tc 'b Hage: het maken van eene 
woning voor deu Stationschef, en van ccnigc verdere werkeu 
up het Stations-emplacement te Vculo , tcu behoeve van deu 
spoorweg, strekkende van Maastricht naar Helmond. 

Woeusdng 'J M e i , ten 12 ure, in het lokaal van dc bu
reaux der staatsspoorwegen tc 's Hage: bet maken der grond
werken in de 'gemeente l'trceht voor deu spoorweg van 
litrecInNnaar Boxtel. 

D i n g s d è g 17 M e i , tcu 10 ure, in het lokaal van dc 
bureaux\|cn staatsspoorwegen te 'sllage: het maken van de 
a a r d è b a a u ^ j d c kuustwerkeu, dc leveriug van ballast, het 
leggen WDydc spoorbaan eu ccuigc andere werken voor deu 
spoorwegSnn de uourdeljjke kade vau den Brnbcrspuldcr uabij 
<J^4||4tWorp tot Dordrecht. 

Afloop van aanbeoteet insei i . 

On, 11 'AjWil te Amersfoort: lo. het eenjarig onderhoud 
va» i\ g c i é i H * 

*'gcu , aiilllii'UiK; 

werken enz. op dc legerplaats bij Mi l l i -
Wegerif te Apeldoorn voor ƒ 2280; 2o. 

de militaire gebouwen, kazernen , stallen enz. te Amersfoort; 
aannemer D. .1. Boks aldaar, voor / 2300. 

Op II April te Haarlem: !o. het onderhoud vnn den pro
vincialen zeedijk tc Petten , met de daarvoor gelegen hoof
den, paalwerken, enz. gedurende het tijdvak van 1 Mei a. s. 
tot 1 .lannarij I Mi1.), minste inschrijver dc heer Swets te 
Petten, v o o r / M 9 9 j 2o. het leveren van brik-, zcl-enstort-
steeu eu bet doen van bestortingcu tut ouderhoud cu verbe
tering der heldcrselle zeewcriug, iu twee perecelen; eerste 
perceel, minste iuschrjviT de lieer Goedkoop te Amstcrdaui, 
voor ƒ 34!K>; tweede perceel, minste inschrijver de heer Goed
koop te Amsterdam , vuur / BS0O; 80. hit onderhond van 
dc bakens iu het Y eu in de Voortaan van 1 Mei 1800 tol 
1 Mei 1867, minste iuachrqrer dc heer Lcguit tc Zaandam, 
voor / 580. 

Op 12 April te '» Hags: het maken der gebouwen en ver
dere werken op Int haltijiieiu te Oastricum en het stations
gebouw Ie l'itgeest, voor deu spoorweg jNicuwediep-Amster-
dani. Minste inschrijvers Oebre. v. .Vlalsein, te 's llnge, 
voor / 175,000. 

Op 12 April te Nieuwolda: het houwen van ceueii stec-
ni'u dubbelen syphonduiker ter vervanging van de Meedemor 
grondnomp eu liet graven vau het Meedemer diep. Minste 
inschrijver was K. kampen Ie Sappeneer, voor/34,808. 

Oji 13 April te Leeuwarden: lo. de uitvoering van eenige 
vernieuwingen en herstellingen anu dc zeesluis Miilkwcruiiier-
zijl met hel gewoon onderbond over 180007, aangenomen 
door T. II. van der Meer te Malkwcruiu v o o r / 3 7 Ö ; 2o. als 
voren, iiini dc werken van dc Kuliduiner Slaperdijk, met bet 
gewoon onderhond over 1801V67, laugenomen door B. I'. 
Schuren, te Koildum, voor ƒ 2 4 5 0 ; 80. dc voltooiing der 
vernieuwing van den boofdpanlregcl van liet |innlwerk langs 
het .Sclinpcnland tc Stavoren, aangenomen door W. dc Haan 
te Stavoren, voor ƒ « 5 0 ; do. dc rarnienwing van het tand-
eiutle vau het oostcr-haveuhoofd aau dc Lemmer, over eene 
lengte vau 23,30 c l , aangenomen door A. A. dc Lange te 
temmer, voor ƒ 7501); 5o. de uitvoering van eenige ver
nieuwingen en hersteUiugeu aau dc werkeu te Stavoren eu 
langs het Koude Klif met bet gewone onderhoud over 1800707, 
aangenoineu door C . K. Visser, te Stavoren, voor ƒ 1280; 
Oo. het vervoeren van op het land van Jbr. W. Albcrda 
vau Kkenstcin, langs het Dokkumer Grootdiep ouder Kug-
wicrum liggende onbruikbare specie voor deu landbouw, tot 
het aanplempen of digtcii vau het zoogcuuaindc Doodegat, 
onder Kugwicrum, aangcuumcu door A . A. l ï o u u e m a , te 
Halluin, voor ƒ 1 4 0 0 ; 7o. het gewoon onderhoud van den 
Staleiidijk by Slykcrburg met dc dauriu gelegen zeesluis dc 
Oude Schoterzijl cu verder bgbebooreu, over 1860/67, uun-
genomcu door K. II. Dijkman te' Schoterzijl voor ƒ U80; cu 
80. het uitdiepen van den mond van het Bnitcu-Kauaal der 
Schoterzijl of dc zoogenaamde Worstsloot, aangenomen door 
dcnzclfdeu, voor ƒ 238. 

Op 14 April tc Utrecht: het maken, leveren cu stellcu 
der gedeeltelijke inwendige iurigting van 's rijks hoogcre 
burgerschool; minste inschrijver was de heer B. Schok, tim
merman cu aannemer aldaar, voor eene som van ƒ 1 3 , 0 0 0 . 

Op 14 April tc Zwolle: het graven van een kanaal vau 
dc hoofdwy'k iu Liitteu tot in dc buitengracht tc Koevordcu, 
met schutsluis en 3 ijzeren draaibruggen door den heer v. de 
Suudc tc Ambt Hardenbcrg voor ƒ 50,500. 

Op 15 April te Groningen: eene „Tur i lha l l c" ten behoeve 
der pas opgcrigte turuvereeuiging. Annucmer .1. W. Bakker 
voor/5390. 

Op 16 April te Amsterdam: het maken van dc gebouweu 
voor dc nieuwe veemarkt, op het terrein decgewezcu Wees-
per bcltcu by de Weesperstraat, tusschen dc Prinsengracht 
en Achtergracht. .Minste inschrijver was dc heer Impjjn, 
tc Haarlem, voor ƒ 0 0 , 8 8 0 . 

Op 17 Apri l tc Ny'incgeii: lo. het eenjarig onderhond vau 

dc werkeu onder het beheer der genie; 2o. het eenjarig t J u . 
derhoud van de kazerueu, stallen en magazijnen. Aangenomen 
deer J . Teauisseu te Nymegeu voor ƒ 5450 eu ƒ 5000. 

Op 18 April te Rotterdam: het maken en leggen van j 
een houten duiker met tuebehooren, iu den Boezemsingel I 
by den t.rooswijksclicii neg. Aangenomen door G . Key te I 
Rotterdam voor /1004 . 

A d v e r t e n t i ë n . 

F A B R I E K V A N 

B E C K E R E X H l • > • ) • % C . I I 

t e A R N H E M . 

Waterpat-, hoekmeet- en andere Instromen-
ten voor terreinopname ten dienste van den] 
Waterstaat, i>k Genie, den Aanleg van Spoor.I WBOEM en OPENBARE wekken. — Voorts de gunstig J 
bekende B a l a n s e n , B a s c u l e s . Weeg. 
b r u g g e n enz. 

" a a n b e s t e d i n g . 
()p Dingsdag i Mei 1866, des middags lei, | 

twaalf ure , zul op bet Gemeentehuis te Aenhei 
bij enkele inschrijving worden aanbesteed: 

1». Het metselen der toogen voor de 
ovens van den schoorsteen, de fundering 
voor de exhausters, wasch- en k a l k k i s 
ten, enz. 

2". Het doen der ontgravingen en zand-
aanvullingen voor de gashouders. 

Ken en under ten dienste van de nieuwe Gas
fabriek min den Westervoorlschen dijk. 

Inlichtingen zijn op franco aanvrage bij den 
Architect F. W. VAX GEXDT JGz., te Arnhem, 
en bestekken ad 10 cents per exemplaar te be
komen bij den heer G. J. THIBMS, Boek- en 
Coiiraiitdrukker aldaar. 

Hij I'. K. URAAT komt heden van de pers: 

L E E R B O E K 
her 

W E R K T U I G K U N D E , 

TEN UEBRI'IKE HIJ HET 
M1DDKLBAAR ONDERWIJS, 

DOOS 
•> r . .%. V A S O V K I , 

1' deel 2 ' ufl. Prijs f 0.80. 
Mei nog eene a/1, is het 1* deel (Statica) compleet; — I 

het 2 ' deel (Dynamica) volgt zoo spoedig mogelijk. 

Bij .1. C. SCHLOMANN, tc Amsterdam, verschijnt: 

D E A A N L E G V A N S P O O R W E G E N 
OP 

M I D D E N J A V A 

HOOR 
N. H. H E N K E ï , 

vroeger Ingenieur bij de Spoorwegopname op| 
Java en later Ingenieur bij de Neder).-Indische 

Spoorwegmaatschappij. 
fO.90. 

N I E U W E B O U W K U N D I G E I N D U S T R I E . ! 

Alle soorten van zinken Ornamenten, als: balkons, balustraden, consoles, palmetten, spitsen 
vasen, rosetten en verdere versleringen; — Dakbedekkingen, goten, dakvensters, raam
roeden volgens ieder op te geven profil, ventilators, windwijzers ens; — Zaken voor liuisselijkI 
gebruik nis" badkuipen, setelbadon, stortbaden, waterflessohen, wasohbakken, koperenj 
ketels, pannen, kannen ens.; — Tuinsieraden, als: koepels, duiventillen, fonteinen, [ 
waranden, beelden, broeikasten, bloemenmanden, vogelkooien ens., worden in mijne| 
fabriek vervaardigd. 

He Ornamenten van Zink bevelen zich zoowel door derzelver duurzaamheid en lichtheid , als doorl 
cenen, den grondstof geëvenredigd billijken prijs boven andere tot dusverre daarvoor gebezigde grond-1 
stollen in het bijzonder aan. 

Kantoor: Vijflüiiiicnstriiut .1 11". 202» tc Arnhem, I I . J . fiBBBITSB»' 

A L B U M V A N B O U W K U N D I G E S C H E T S E N E N O N T W E R P E N . ) 

D E R D E D U E L . 

O n d e r r e d a c t i e e n v o o r r e k e n i n g v a n d e n a r c h i t e c t J . H . L E L D t O f . 

Dit Album verschijnt in I860 in twee a f l e v e r i n g e n , ieder van vijftien platen. De inteekening " | 
verbindend voor het geheele deel ii ƒ 1 5 . 

flflf Men wordt verzocht van de toetreding tot het lidmaatschap aan den heer J. H . L e l , ' J * ! ' | 
(Keizersgracht X U4II, te Amsterdam) regtstreeks kennis te geven, daar het derde (let 
•onder t u M O h e n k o m s l van den Boekhandel uitgegeven wordt. 

Verccbijil geregeld iederei Zalerdar bij 
D . A . T H I E M E te A r n h e m . 

Hootdtorresponilriilrn 
L. Ml I1IIHIS n O. Ie J a i l e r d » . 

w e l i : k b Jk. jy 
VOOB 

Prijs per I sauiM trant* p. p»l ƒ 1 . 6 5 . 
lei sbonnnTl lick mor «• jlirfllf. 

idierteotiéii kuilen ƒ ..!0 per reitiei re|el 
ei ƒ -.15 Tter lefel ei eei J». der temet. 
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U i t g e g e v e n te Arnhem bij 1). A . THIKMK. — B u e k d r i t l t k e i r J ^ a n G. W. V A N DKR W1KL. 

B e r i c h t e n e n m e d e d e e l i n g e n . 

Arnhem, 27 Apr i l 1866. 

In het voorgaande nummer werd met een en
kel woord door ons gesproken over de geruchten, 
als zoude het maken van het ontwerp voor een 
Paleis van de Staten-Generaal aan dc heeren 
Rose, Metzclaar en Godefroy zijn opgedragen. 
Wij meenden er op te moeten wijzen , dat het 
aan leden van eene jury niet past om het werk 
op te vatten van de mededingende bouwkundigen, 
en behielden ons voor nader uiteen te zetten, 
waarom de opdracht van eenig ontwerp aan drie 
architecten moet ontraden worden. 

De reden ligt als het ware voor de hand. 
Men draagt aan een architect niet alleen het ma
ken van het ontwerp, maar veelal ook de uit
voering op, om zeker te zijn dat er eenheid in 
plan en uitvoering bestaat, en vooral, daar men 
dan in den bouwmeester den verantwoordelijken 
persoon ziet. Zoodoende leidt dc bezielende ge
dachte van den architect het uitwerken van het 
plan en komt er in het geheel eenheid , die 
voorzeker niet verkregen wordt, als drie perso
nen zich daarmede belasten. Het kan niet mis
sen of de richting en opvatting van elk hunner 
loopen sterk uiteen, en het gevolg daarvan i s , 
dat wederzijds concessiën «iet uit overtuiging, 
maar uit welwillendheid gedaan worden , zoodat 
per slot van rekening niemand zich de eer wi l 
toeëigenen de ontwerper te zijn van het eklek-
tische product, dat door zulk eene samenwerking 
geboren wordt. 

Wij hebben eene zegswijze, geen twee schippers 
i °P ééne schuit, die in deze van nutte leering i s ; 
I niemand zal de waarheid daarvan ontkennen. 

» r ik bid u , waar moet het heen , als het 
getal schippers van twee op drie gebracht wordt 1 
e n wat zal er geschipperd moeten worden om die 
uiteenloopende gedachten tot een zoogenaamd 
geheel te brengen! 

Gold het niet de schoone bouwkunst, maar 
e e ne zaak van constructie, dan kon het hare goede 
lUde hebben om twee of meerdere deskundigen 

c o «imissie te stellen. Voor belangrijke water-
W e r k e n , spoorwegrichtingen en dergelijken keuren 
w 0 het goed, dat meerdere ingenieurs hunne 

t o t V ° d ' e n S b ' 0 0 t , e 8 8 e » 1 0 l n d o o r samenspreking 
e beste constructie , richting enz. te geraken, 

en dat daarna het definitieve ontwerp aan een 
enkel persoon wordt opgedragen , die zich de 
gedachtenwisselingen ten nutte kan maken. Maar 
in de schoone bouwkunst is dit geheel anders, 
daar de gedachte van den ontwerper in de massa 
en elk onderdeel moet zijn uitgedrukt; de ver
schillende opvattingen kunnen zonder disharmonie 
niet tot elkander gebracht worden. 

Is dit in het algemeen waar, hoeveel te ster
ker zal dit spreken in een ontwerp, dat door de 
drie genoemde architecten moet gemaakt worden. 
Wij achten de werken van de heeren Metzelaar 
en Godefroy te hoog om ze met die van den heer 
Rose te durven vergelijken ; doch wij vreezen in 
het nieuwe Paleis voor de Staten-Generaal eeni-
gen familietrek met den ongelukkigen gevel van 
het Ministerie van Koloniën of de karnkterlooze 
facade van het Gebouw voor den Hoogen Raad 
te zullen vinden. De heer Rose kan zijne ver
diensten hebben en heeft ze zeker, maar wij be
twisten hem die als architect. Hetzij men het 
oog heeft op de door hem gebouwde en gepleis
terde monumenten in de Residentie, dan wel 
op de villa's in het Willemspark aldaar en aan 
het strand te Schcvcningen , het Invalidenhuis te 
Arnhem of de zoogenaamde restauratie van de 
Loterijzaal te 's Gravenhage, in geene dezer ont
dekt men eenige kunstwaarde, en, wat meer zegt, 
men bedroeft er zich over dat het maken der 
ontwerpen voor zoovele belangrijke gebouwen aan 
zulke handen is toevertrouwd. 

Wij eindigen met de opmerking, dat het ge
voel over de schoonheid van vorm in den regel 
zeer uitcenloopend i s ; met de bouwwerken van 
den heer Rose is dit geenszins het geval, en tot 
heden werden ze door ieder deskundige afge
keurd. 

Zoo het zich bewaarheid!, dat de heeren Rose, 
Metzelaar en Godefroy met het ontwerp voor 
het Paleis van de Staten-Generaal belast z i jn , 
hopen wij in de gelegenheid te zijn met dit plan 
kennis te maken en nader onze beschouwingen 
daaromtrent mede te declen. 

— In de verhandelingen van het Koninklijk 
Instituut van Ingenieurs , die dezer dagen den 
leden zijn toegezonden, vinden wij de geschiede
nis van de dokwerken op het maritime etablis
sement Willemsoord aan _Jks% Xievwedirp. Dit 

overzicht, door de Commissie voor de dokwer
ken opgesteld, wordt door 22 platen verduide
lijkt en zal door de waterbouwkundigen met be
langstelling gelezen worden. 

Amsterham. Wij achten ons gelukkig met een 
enkel woord te kunnen spreken over de werk
zaamheden van de Amsterdamsche afdeeling dei-
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst in 
het afgeloopen jaar. De vacature in het bestuur, 
door het bedanken van den heer J. Verhey ver
oorzaakt, werd door den heer G. H. Kuiper ver
vuld ; het aantal leden bleef op dezelfde hoogte, 
en wat de geldmiddelen aangaat zullen wij , bij 
gebrek aan gegevens, het officieele verslag moe
ten afwachten. 

Het zijn ook meer bepaaldelijk de werkzaam
heden der afdeeling die ons ter harte gaan , en 
daaromtrent kunnen wij mededeelen, dat er 16 
vergaderingen plaats hadden , die ten deele aan 
verhandelingen of wel aan kunstbeschouwingen 
gewijd werden. De kunstbeschouwingen, ten 
getale van zes door verschillende leden gegeven, 
deden den aanwezenden blijkbaar genoegen en 
bestonden allen in boek- en plaatwerken. De 
heer Geesink, sprak over »de natuur in de 
kunst" ; dc heer Gosschalk deelde bedenkingen 
tegen de te Amsterdam vigeerende wet op het 
bouwen en sloopen mede, en hield later eene 
voordracht over «ware en valsche philanthropic", 
toen het vraagstuk over de verhooging van dag
geld behandeld werd. De heer Kuiper sprak 
over eene gewijzigde vcrdeeling der werkuren 
en de verhooging van het werkloon, en de heer 
De Haan stelde zich ten taak om de vraag te 
beantwoorden : »is de vroegere tijd te verkiezen 
boven den tegenwoordigen tijd, en wel ten op
zichte der bouwvakken?" De heer Leliman besprak 
de behoefte aan practisch onderwijs voor den 
aankomenden ambachtsman en de wijze, waarop 
dit aan de ambachtsscholen moet worden gege
ven : later de zes eerste vragen, die door de 
Maatschappij voor de algemeene vergadering ter 
behandeling werden voorgesteld, en hield eene 
voordracht naar aanleiding van het artikel van 
Ernest Renan oVer »de kunst der middeleeuwen 
en de oorzaken van haar verval." Door den 
heer Rinkes werd eene verhandeling over den 
Dom te Keulen, en door den heer Olie over de 
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steigerwerken bij den bouw van het Westminster-
paleis te Londen gehouden. 

Als verdere bijzonderheden stippen wij met 
welgevallen aan, dat de opmetingen van het 
stadhuis te Alkmaar en van een paar woonhuis
gevels aan de Maatschappij door de afdeeling werden 
aangeboden. Aan het bestuur der Ambachtsschool 
werd eene som van /' 50 uit de kas verstrekt, 
om deze ten beste der zaak te besteden. 

Gaan wij deze beknopte geschiedenis van de 
Amstcrdamsclie afdeeling over de tijdruimte van 
één jaar n a , dan moeten wij tot ons leedwezen 
erkennen, dat er, in weerwil van den kleinen 
vooruitgang en de krachtige medewerking van 
enkele leden , nog oneindig veel te doen over
blijft, zoo deze afdeeling waarlijk wil medewer
ken tot bevordering der belangen van de bouw
kunst. — Er was in de discussiën alleen warmte 
en algemeene deelneming te bespeuren, toen de 
quaestie der loonverhooging behandeld werd; 
maar wij betwijfelen het zeer of het de roeping 
der afdeeling is om daarin mede te spreken, 
en vermecnen dat deze belangrijke aangelegen
heid daar minder te huis behoort. 

— Door den Gemeenteraad zijn in zijne ver
gadering van 18 Apr i l j.1. tot bouwopzichters be
noemd de heeren Bastiaan Hamers, Willem ter 
Reehorst en Adriaan Dekker. Uit het verslag 
van die zitting zien wij, dat het raadslid Teding 
van Berkhout, vroeger wethouder van publieke 
werken, voor deze betrekkingen een timmer
man, een metselaar en een waterbouwkundige 
wilde benoemen ; de heer Van Bosse en anderen 
toonden aan, dat alsdan de drie dubbeltallen 
der voordracht in dien geest moesten zijn opge
maakt, en bij stemming werd het voorstel van 
onzen oud-wethouder verworpen. 

Schiedam. Dat de stoomkracht op alle takken 
van nijverheid invloed uitoefent en in de 19de 
eeuw vooral reuzenschreden op het gebied van 
werktuigkunde gemaakt heeft, zal ieder met ons 
erkennen, die belang stelt in ontwikkeling en 
vooruitgang. 

Onder de vele toepassingen van de stoomkracht 
op verschillende werktuigen van vroegeren en 
lateren tijd, behoort ook de stoom-brandspuit, in 
1864 voor het eerst in Nederland door Engelsche 
fabrikanten te Rotterdam en Middelburg ten 
toon gesteld en beproefd. 

Geen wonder dat de brandspuitfabrikanten, 
ook hunne kennis en krachten beproefden om op 
meer eenvoudige en doelmatige wijze met de 
stoomkracht in concurrentie te treden; hun pogen 
werd dan ook met gunstigen uitslag bekroond, 
door de vervaardiging vanjeen toestel, cenlralita-
teur genaamd, waarbij de vereenigde krachten 
van handenarbeid den stoom nabijkomen. 

Bij de deze week te Schiedam gehouden ge
wone voorjaarsexercitie met de brandspuiten is 
eene proef genomen met den centralisateur, ver
vaardigd door de heeren A. Bikkers en Zoon te 
Rotterdam. 

Genoemde toestel, die zich aanbeveelt door een
voudigheid en betrekkelijk geringe kosten, bestaat 
hoofdzakelijk uit een windketel met persslang en 
straalpijp, aan welken ketel vier moeren zijn 
aangebracht om de persslangen van de gewone 
brandspuiten daaraan te verbinden. 

De toestel is op een wagenstel met twee wie
len geplaatst en door een of twee man gemak
kelijk te vervoeren. 

De centralisateur dient in hoofdzaak om bij 
uitgestrekten of hoogen brand , die met de gewone 
spuiten niet te bereiken valt , de kracht van vier 
of meer spuiten te vereenigen en daardoor de 
uitwerking van de stoom-brandspuiten te evenaren. 

De proefneming had onder de ongunstigste 
omstandigheden plaats: l o . doordien de windvrij 
sterk was, en daartegen in gewerkt moest wor

den ; en 2o. doordien het aangewezen terrein door 
belangstellenden en nieuwsgierigen zoodanig was 
ingenomen, dat de directie in hare bemoeiingen 
zeer werd belemmerd, waardoor de werking niet 
regelmatig en met volle kracht kon geschieden, 
ja soms de gegeven orders in tegengestelden zin 
werden ongevoerd. 

In weerwil van deze ongunstige omstandighe
den bleek uit de genomen proeven, dat, terwijl 
de gewone brandspuiten, ieder afzonderlijk wer
kende met eene straalpijp van 12} streep middel
lijn , niet veel hooger spoten dan de balie van 
den molen (16.50 el), bij vereenigde kracht van 
vier spuiten door den centralisateur het water 
met eene straalpijp van 22 streep wijdte ruim de 
hoogte van de kap der molens, (34 el) be
reikte. 

Bij eene afstandspuiting in gestrekte lijn werd 
met den centralisateur eene lengte van 40 tot 
42 ellen bereikt, die bij de enkel werkende spui
ten van 24 tot 26 ellen bedraagt. 

De verkregen resultaten strekken , den centra
lisateur boven de stoom-brandspuit aan te beve
len , zoowel om zijn min kostbaren aankoop en 
onderhoud als nuttige en voldoende uitwerking. 

v. E. 

BRIEVEN UIT DE RESIDENTIE. 

Waarde Opmerker! 

Alleraangenaamst werd ik verrast door je 
lumineuze plan, om eens op te merken niet al
leen, maar ook in druk mede te deelen aan al 
wie lezen w i l , wat er zoowat op het terrein van 
ons Bouwkundig vak geschiedt: wij hadden er 
werkelijk behoefte aan; er zijn toch zoo'n geducht 
aantal bladen en geschriften van allerlei aard, dat 
we van zelf ons genoopt gevoelen met dien stroom 
mede te doen; het behoort tot de moderne rich
t ing, het is cosmopolitisch elkander waarheden 
onder het oog te brengen, te critiseeren daar waar 
men dit noodig en nuttig acht, want gelooft gij 
niet met mij dat de oorzaak van het gering ver
band dat er tot nog toe tusschen bouwkundigen 
en de overige leden der Maatschappij bestaat, 
zeker voor een groot deel gelegen is in ons sy
steem van zwijgen. Wij werden beschuldigd, zelfs 
in 's Lands vergaderzalen, van gebrek aan ken
nis , en er volgde geen verdediging; niemand nam 
de pen op om dien blaam van ons gild af te 
werpen. Wij uitten wel de klacht: «Het Neder-
landsche publiek heeft weinig smaak, bezit zoo 
weinig kunstgevoel en kan over architectuur niet 
oordeelen," maar het bleef bij klanken zonder 
nuttig eflect, en er werd geen pen gevoerd om 
die beschuldiging met bewijzen te staven. Neen, 
wil men bouwmeesters en bouwheeren nauwer 
tot elkander brengen en beiden meer beschaven, 
dan is er behoefte aan critiek, aan een Opmer
ker, de vrijheid van drukpers zich ten nutte ma
kende, om den sluier op te hellen, waaronder 
het meerendeel der bouwwerken verborgen zijn. 

Zoo die sluier eens werd opgelicht, zou er 
menige fout ontdekt, die niet gewraakt, doch 
Goddank ook menig schoon onthuld worden, dat 
niet geprezen is. Aan stof zal het u zeker niet 
ontbreken, als ge een resumé der laatste bouw
periode in de verschillende toongevende steden 
van ons Vaderland zoudt willen geven. Zoo dacht 
ik als bewoner der Residentie, het vorstelijk ' sGra
venhage , toen ik mij nederzette om u eenige cri-
tische letteren aangaande ons vak te dezer stede 
toe te zenden; wellicht geeft dit aanleiding tot 
het inzenden van meerdere bijdragen omtrent het 
bouwen bij ons te lande. 

Chique is hier een woord , waarde vriend , aan 
de orde van den dag; men moet met den tijd 
meegaan, de mode volgen. Het zijn niet alleen 
de kleedingstukken uit Parijs of Brussel, die men 
navolgt, ook op het gebied der kunst, zijn de 

nieuwe Parijsche of Brussclsche modevormen de 
meest gezochte; ladingen van architectonische 
ornementen, volgens opgegeven maat (niet tee-
kening), trekken de stad door en kleedep onze 
gebouwen , volgens aanwijzing der bouwmeesters 
en tot groot genoegen der bouwheeren in de 
meest baroque vormen. Ik vraag u , is dan 
de klacht gegrond, als men treurt over het 
verlies van nationaliteit, en zal later, als we het 
nationale Monument te midden dier moderne we
reld zullen zien verrijzen, hare geschiedenis niet 
vloeken met al wat haar omringt. Nu reeds vraagt 
toch de vreemdeling : «Holland, waar is uw cachet? 
Tot nog toe hebben wij het steeds gevonden, doch 
n u ! uwe Residentie is een gehoorzaam kleinkind 
der groote wereldstad, niets meer." A c h , Waarde 
Heer, wanneer ge zoo anti-nationaal ziet manoeu
vreeren , zoo ziet bouwen naar den laatsten smaak 
(want de stad uwer inwoning doet ook braaf mee), 
geef dan dien bouwmeester dat nieuwe werk van 
Violet le Due, »Entretiens sur I' Architecture", 
eens in de hand, en laat hem daarin dat schoone 
gesprek over het verschil tusschen »de mode en 
de kunst" lezen; doch' wat zeg ik daar, lezen 
over kunst! Weet ge wel dat de negentiende 
eeuw, zelfs het jaar 1866, architecten telt van 
veel practijk en veel naam (onder het publiek 
wel te verstaan), die zich vanteeren geen boeken 
te lezen en van gedachte zijn dat een kunstenaar 
alleen geboren wordt, en elke ontwikkeling bui
ten die natuurgave aan zijn talent schade zou 
doen? Hierin ligt een der redenen, waarom onze 
moderne gebouwen zoo weinig adel bezitten; zij 
toonen slechts eene willekeurige fantasie, zonder 
kennis van vormen uit het verledene. Werd er 
meer gelezen, gestudeerd en gereisd , dan zou 
de beschaving bevorderd en de ware kunst meer 
geëerd worden. Die verandering ten goede wen-
schen wij vooral aan de kunstbroeders, die het 
geluk hebben te 's Gravenhage en andere schoone 
plaatsen van ons Vaderland gevestigd te zijn; dan 
zal de bouwkunst, die nu louter als koopmanschap 
en speculatie wordt beoefend, ter zelfder tijd 
stoffelijke en geestelijke welvaart bevorderen. 

Om dit doel te bereiken, is de medewerking 
van autoriteiten hoog noodig, en daartoe kunnen 
de gemeenteraden van grooten dienst zijn. Dat 
onze Raad daarbij niet ten achteren staat, zal 
spoedig in het oog vallen, als we den Haag van 
vóór tien jaren met zijn tegenwoordigen toestand 
beschouwen, en daarbij denken aan de enorme 
uitbreiding der stad, de demping van grachten 
enz., en de gebouwen die door de gemeente zelve 
zijn opgericht, waaronder de scholen eene eerste 
plaats innemen. Van die in de Nieuwe School
straat zal men, naar het mij voorkomt, moeten 
getuigen, dat zij inwendig èn uitwendig beant
woorden aan de eischen eener school. Verder wijs 
ik op het politie-bureau, èn dan vooral op het 
Gemeente-gasthuis, van grooten omvang en on
gewone beteekenis: het laatste beantwoordt aan 
alle speciale eischen, die bij de verpleging der 
zieke bewoners niet uit het oog mogen verloren 
worden; en ik vernam deze getuigenis uit den 
mond van een professor in de geneeskunde, aan 
een dergelijk gesticht werkzaam, en die aan deze 
inrichting, zelfs boven andere van Ljropeeschen 
naam, de voorkeur gaf. Beschouwen wij de ar
chitectonische vormen der stedelijke gebouwen, 
dan zien wij ja de elementen der Fransche en 
Belgische school, — het kenmerk van bijna alle 
nieuwe Haagsche gebouwen — doch niet in dien 
overladen en onkieschen z in , als waarvan de 
Nieuwe Sociëteit bij de Gevangenpoort de blijken 
draagt. Om op het gasthuis terug te komen, 
de soliditeit is in vormen te sterk uitgedrukt, 
waardoor de gevel, zoo in massa als detail, ons 
koud en arm voorkomt. In die overtuiging wordt 
men bij vergelijking met den gevel van het Oude-
Mannen- en Vrouwenhuis aan de overzijde der 
gracht versterkt; deze getuigt van goeden smaak 

•n is eenvoudig en fraai van proportie, met uit
zondering van iets kinderachtigs in het midden
deel. Het nieuw gebouwde weeshuis, dat lang 
verbeide resultaat der Ned. Hervormde Diaconie, 
mede in deze buurt gelegen, daalt te sterk in 
soberheid dat er van karakter of architectuur 
sprake kan zy : i ; het is eene groote bergplaats, 
e n wel jammer, dat het lang besproken gebouw 
niet op eene eenigszins waardige wijze is opge
trokken. 

Tot de gemeente-gebouwen terugkeerende, wi l 
ik nog constateeren dat te eenvoudig (natuurlijk 
niet tot het uiterste gedreven) hoop geeft op ver
betering, doch te overladen van wansmaak ge
tuigt; dat gene den weg bewandelt om tot de 
kunst te naderen, deze reeds te ver is afge
dwaald om op beterschap te hopen. 

En nu zult ge vragen: Wat doet onze Lands-
regeering, hoe zijn onze Landsgebouwen ? doch 
dan, vriendjelief, vraagt ge toch naar den be
kenden weg; dat thema is overbekend, en zoo 
ergens, dan is daar althans wel critiek over ge
voerd , zoo zelfs dat men daarvan schijnbaar niets 
zou kunnen zeggen. Doch welke critiek, en door 
wien is die gevoerd ? en dan doet het ons waar
lijk leed dat er in dien tijd geen Opmerker was 
om de critiek, die in de eerste plaats aan om 
behoorde, aan leeken in het vak te ontnemen. 
Daardoor zou niet zoo hatelijk, meer verzoenend, 
en vooral veel zakelijker zijn geoordeeld. Ik be
weer echter niet dat de architectuur in de Rijks
gebouwen van den laatsten tijd verontschuldiging 
eischt, dat daarop geen smet zou kleven, dat ik 
sympathiseer met die kunst. O neen! in geenen 
deele; ik verklaar zelfs dat ik tot nog toe niet 
begrijp welke motieven tot het scheppen van 
zulke vreemde bouwmassa's hebben gediend ; oor
spronkelijk zijn zij zeker wel : het komt mij zelfs 
voor dat zij met kracht en geweld oorspronkelijk 
gemaakt zi jn, renonceerende aan al wat tot nog 
toe bestond. Ik zie geen familietrek tusschen de 
vormen daar geëxposeerd en die van vroegeren 
tijd; waar is dan het element waaruit ze gebo
ren zijn ? Dikwijls heb ik getracht door perso
nen, die zich ook in het vak van Architectuur 
bewogen , te worden voorgelicht, maar dit is mij 
nimmer mogen gelukken. 

Wat is het gebouw van den Hoogen Raad dor 
en schraal, wat is het geheel gedrukt, wat is 
die open bekroning mager en vreemd, wat zijn 
die bogen ontzettend hoog en waartoe toch die
nen die verhoogde bogen daarboven; het gebouw 
wordt letterlijk vermoord door die reuzentrap i 
zelfs door het afsluithek langs het plein , dat 
echter veel betere vormen bevat dan al het ove
rige : en dat alles dan als hoofd op zoo'n schoon 
plein; ik begrijp er niets van. Moest dan abso
luut het ijzer, als bouwmateriaal gebruikt, do-

üneeren in de vormen, maar dan zijn toch al 

Cie vormen, hoe schraal ook, voor dat materiaal 
°g veel te zwaar; en al ware dat niet het geval, 

dan zou ik liever afstand doen van het ijzer in 
pake van architectonische vormen, dan dit ge
bouw als resultaat van de macht dier materie te 
poemen. 

En dan het gebouw van Koloniën, hoewel veel 
*ter van gedachte dan het voorgaande; wat eene 

kleingeestige entree met die ijzeren pijpjes, en 
**t eene logge ijzige venster-ordonnantie aan hare 
jjde: hoe vreemd en vormeloos is die omslui-

i' n 8 i en waarom moest dat heelc gebouw zoo 
'elicaat gekleurd worden; mij dunkt die kleur is 
n Mrijd met de ernstige bedoeling van het ge-
'Ouw als ministerie. En eindelijk de Loterijzaal; 

tUn dat gothische vormen ten dienste voor onzen 
Jd, niemand begrijpt die functie, ook hier her-
ennen we geen familietrek met die rijke uitin-
• J van vroegere kunst op het ruime veld der 
'ddeleeuwen, evenmin als we synipathiseeren 

"j 6 * deze nieuwe schepping in verband tot onze 
«euw; of moest wederom ijzer domineeren 

in de vormen, dan is nogmaals hier bewezen, dat 
ijzer ten eenenmale machteloos is om op het ge
bied der serieust- kunst zijne hulp te verleenen, 
vooral wanneer het betreft een gebouw te res-
taureeren in den geest der oude vormen waarin 
onze Ridderzaal is opgericht. 

Zie, waarde Opmerker, zoo pratende en bij mij 
zelf critiseerende komen er eene zee van vragen 
voor mijn geest, die ik niet voldoende kan op
lossen, maar waarop ik steeds licht wensch te 
ontvangen. Nogmaals erken ik het gewicht uwer 
onderneming om maar altijd te willen ontsluie
ren: evenals g i j , verlang ik ook niets vuriger 
dan l icht; kan ik daartoe bijdragen door u op 
de hoogte der Residentie, als hier werkelijk licht 
ontstoken wordt, te houden, dan zal ik niet in 
gebreke blijven. t 

Crjto. 

Snelverhardend vuur — en waterdicht 
cement wordt naar het voorschrift van Dr. Jüne-
maini, voorkomende in Dingler's Polytechnisch 
Journaal, op de volgende wijze te zamen gesteld: 

Men iieemt twee deelen zeer fijn gezeefd ijzer
vijlsel, dat vrij van oxyde i s , en kneedt dit met 
sterken azijn en één deel fijngestooten leem zoo 
lang, dat het eene volkomen gelijkvormige massa 
i s , die dadelijk na de bereiding als cement ver
werkt moet worden, doordien het spoedig ver
hardt. Vandaar is men genoodzaakt telken
male, dat men dit cement gebruiken w i l , het 
opnieuw te bereiden. 

Het bovenomschreven cement is uitmuntend 
geschikt tot het dichten van distilleer-toestellen 
voor vette, vluchtige oliën, zoomede voor ketels 
in zeepziederijen, luchtpompen en alle soorten 
van stoomleidingen, terwijl het ook met vrucht 
kan worden toegepast voor het cementeeren der 
gesprongen vuurbussen van calorische werktuigen 
en dei-gelijken. 

Eene practische Jury. Op eene tentoon
stelling van nijverheid, die onlangs tc Vienne (Isère) 
gehouden werd, waren een groot aantal kunst-
beenen volgens eene nieuwe uitvinding ingezon
den. De leden van de Jury , die de betrekkelijke 
verdiensten dezer voorwerpen moesten beoordee-
len, waren in groote verlegenheid , maar bedach
ten zich weldra dat een half dozijn invaliden, 
die de beenen in de Kr im en Mexico verloren 
hadden, hun van grooten dienst konden zijn. 
Men ontbood deze militairen, voorzag hen van 
de mededingende kunstbeenen en opende daarna 
een wedstrijd in het loopen, waarbij de prijs 
behaald werd door een invalide, wiens beide 
beenen bij de knie waren afgezet. Het zal on-
noodig zijn hierbij te vermelden, dat de prijs 
niet aan den invalide, maar wel aan den inzen
der der kunstbeenen, gegeven werd. 

I N G E Z O N D E N . 

Mijnheer de Redacteur! 

Onwillekeurig moet het verwondering baren 
dat wij in onze technische tijdschriften zoo wei
nig mededeelingen vinden betreffende de uitvoe
ringen van de groote Rijkswerken, waaronder 
in den tegenwoordigen tijd de Staatsspoorwegen 
in de eerste plaats behooren. 

Ik heb hierbij minder het oog op uitvoerige 
beschryvingen en doorwerkte stukken, dan wel 
op beknopte mededeelingen; hoe welkom de eersten 
ook mogen zijn, is niet een elk daartoe in de 
gelegenheid , maar het komt mij voor dat velen 
het zich tot een genoegen zouden rekenen, als 
zij hunne ondervinding konden mededeelen om
trent werktuigen, tot een bepaald doel gebezigd, 
met opgave van besparing in tijd, arbeidsloon 
en verdere bemerkingen, waarbij de noodige 
schetsen tot verduidelijking gevoegd konden 
worden. 

Van hoeveel belang zijn onder anderen de op
gaven omtrent de stoom- en andere beheiingen, 
die volgens onderscheidene stelsels zijn towgepast; 
zoo ook omtrent de baggerwerktuigen , de kosten 
van grondvervoer met en zonder stoom , enz. enz. 

Bedenkt men verder, dat uitvoeringen van 
eenigen omvang veeltijds plaats hebben onder het 
toezicht van personen die aan hunne ambtsvervul
ling de noodige ambitie paren om van bijzondere 
werktuigen , inrichtingen of ondervindingen schet
sen en aanteekeningen te maken, dan zou men 

oppervlakkig denken, dat zij gaarne die bevin
dingen in een of ander tijdschrift geplaatst zagen, 
doch men moet ambtenaar zijn om te kunnen 
begrijpen dat men veeltijds daarvoor terugdeinst 
om twee redenen, te weten : 

1° men weet niet of men het bovenbedoelde 
werk mag beschouwen als particulier eigendom 
of als dat van den Staat, waarvoor men werk
zaam is en waarvan de uitleg altijd willekeurig 
kan zijn ; en 

2° men heeft door het openbaar maken 
van dergelijke stukken kans van misnoegen te 
wekken bij zijnen chef. 

Wellicht beschouwt menigeen het bovenstaande 
als eenigszins overdreven, doch er is geene andere 
reden denkbaar voor het achterblijven van die mede
deelingen , en ik houd mij ten stelligste overtuigd 
dat ze niet zullen uitblijven, zoodra vanwege den 
Staat duidelijk worde te kennen gegeven, dat 
alle ambtenaren de vrijheid hebben , in het be
lang der wetenschap de bovenbedoelde mededee
lingen te doen. 

A. Apr i l 1866. L . 

Bij de opname van dezen brief geeft de 
Redactie den geachten schrijver den raad , om de 
door hem verkregen ondervinding gerustelijk me
de te deelen; het is haar ondenkbaar dat een 
chef dit zou afkeuren, en wat meer zegt, zy' 
houdt zich van zijne medewerking verzekerd. Voor
zeker zijn er vele zaken, waarover een ambte
naar het stilzwijgen bewaren moet; hij doet dit 
in het belang der zaak en uit plichtbesef. Ge
heel anders is het met de resultaten , die hij door 
waarnemingen verkrijgt, en om de wille van de 
wetenschap is het te hopen, dat de mededeeling 
daarvan niet achterblijft. 

Het is der Redactie niet duidelijk op welke wijze 
de verklaring door den Staat zou kunnen worden 
uitgelokt, tenzij de Ministers daartoe het initiatief 
uit eigen overtuiging nemen en hunne inzichten 
bij circulaire aan de ambtenaren mededeelen. De 
Redactie vertrouwt dat niet alle Ministers de ge
moedsbezwaren van hun ambtgenoot van Oorlog 
tegen schrijvende ambtenaren zullen deelen. 

C o r r e s p o n d e n t i e . 

Van verschillende zijden werd de Redactie ver
zocht ingezonden stukken over den bouw van het 
Paleis voor de Staten-Generaal op te nemen. Na 
al hetgeen daarvan reeds in onze kolommen is 
gezegd, vermeenen wij daaraan geen gevolg te 
mogen geven, en geven G. R. in overweging, het 
bedoelde adres van de Maatschappij Ar t i et Ami-
citiae te Amsterdam te doen uitgaan. Het komt 
ons voor dat deze zaak niet alleen den bouw
kundigen , maar allen beoefenaars der schoone 
kunsten belang inboezemt, en daardoor meer ei
genaardig te huis behoort bij eene vereeniging 
van kunstenaars, die door hare correspondenten 
op vele plaatsen vertegenwoordigd wordt en zich 
met dergelijke corporatiën in betrekking kan 
stellen. 

De Redactie wanhoopt echter aan zulk eene 
poging, daar men in Nederland (wellicht om der 
lieve vrede wille) helaas te bevreesd is om zyne 
overtuiging uit te spreken, laat staan te onder
schrijven. 

aan Z. De Redactie verklaart zich bereid eene 
recensie op te nemen over alle werken betref
fende het vak van den architect of den ingenieur, 
zoo haar daarvan een exemplaar wordt toege
zonden. 

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

Auiikimillftliixeii 

Dingsdag 1 M e i , ten 12 ure, op het gemeentehuis te 
Arnhem : lo. het metselen der toogen voor de ovens, van den 
schoorsteen, de fundering voor de exhausters, wasch- enkalk-
kisten enz.; 2o. het doen der ontgravingen en zandaauvullin-
gen voor de gashouders. 

Woensdag 2 M e i , ten 11 ure, door het R . K. kerkbestuur 
van deu H . Petrus te Venray i de herstellings- en verbete- ' 
ringswerken aan den toren der parochiekerk. 

Donderdag 3 M e i , ten 2'/ s ure , aau het lokaal van het 
provinciaal bestuur te Haarlem: het verrigten van eenige 
werkzaamheden aaa de rijkszeeweringen op het eiland 
Marken. 

Donderdag 3 M e i , ten 12 ure, iu tiet lokaal van de bu
reaux der staatsspoorwegen te 's Hage: het opnemen, ver
voeren naar Eindhoven en aldaar opstellen van den boven
bouw der groote draaischijf van het station Tilburg. 
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Vrgdag 4 M e i , ten 12 ure, aan het provinciaal bestuur 
te Zwolle: herbesteding van het leveren en verwerken van 
600 kub. el steenslag en de vernieuwing van eenige gedeel
ten klinkersbestrating van de groote wegen in de provincie 
Overijssel, in twee perceelen. 

Vrijdag 4 M e i , ten 12 ure, aan het gebouw van het 
provinciaal bestuur te Arnhem: lo. het aanleggen van krib
ben op den regteroever van de rivier de IJsset, tiisschen den 
uitweg van de bouwplaats de Vuik en het Rhedensche veer; 
2o. het vernieuwen der Sievelderbrug, liggende over de 
stadsgracht te Grocnlo, ï n den grooten weg van Zut-
phen over Winterswijk naar dc Pruisische grenzen, bij 
Oedink. 

Vrijdag 4 M e i , ten 12 ure, ten huize van C, P. van den 
Bergh, aan de Stolwgkersluis bij f ï o u d a : het buitengewoon 
opmaken en bcgrinden van wegen in de gemeente Bergam
bacht, uitmakende een lengte van ongevrcr 5420 ellen. 

Vrijdag 4 M e i , ten 11 ure, door het R. K. kerkbestuur 
van O. L V . te Ospel, gemeente Nederweert: bet bouwen 
van eene kerk en toren. 

Zaturdag 5 M e i , ten ure op het Raadhuis te Zwolle; het 
bouwen der rijks hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus. 

Zaturdag 5 Mei , teu 1 ure, teu stadliuzie te Utrechti 
het maken, leveren eu stellen der gedeeltelijke inwendige 
inr ig t ïng voor de rijks hoogere burgerschool aldaar. 

M a a n d a g 7 M c i , ten 9 ure, aan het lokaal vau het provinci
aal bestuur te Middelburg: het verbetereu en tot 1 Mei 
1867 onderhouden der gewone Aarde-, Kram-, Hijs- eu Steen* 
g loo i j ïngwcrken aau de zeedijken der ('alamiteuse Volders vau 
Zeeland, en zulks in JiO perceelen vau aanbesteding. 

Diugsdag 8 M e i , teu 12 ure, in het gemeentehui te 
Wolvega: het aanleggcu eener aardebaan en het bestraten 
er van, strekkende van af den grindweg te Sonnega, tot de 
Oldetrijnsterbrug, lang pl. min. 5027 strekkende ellen. 

Woensdag 9 M e i , teu 12 ure , aan het gebouw van het Pro
vinciaal Bestuur te Zwolle : het onderhouden van het Rijks
gebouw ten dienste van dc Administratie der in- en uit
gaande regten te Mandcr, gemeente Tubbergcn , gedurende 
1866—1868. 

Woensdag 9 M e i , ten 12 ure, in het lokaal van de bu
reaux der staatsspoorwegen te 's Hagc: lo. het maken van eene 
woning voor den Stationschef, en van eenige verdere werken 
op het Stations-emplacement te Venlo, ten behoeve van den 
spoorweg, strekkende van Maastricht naar Helmond; 2o. het 
maken der grondwerken in de gemeente l'trecht voor den 
spoorweg van Utrecht naar Boxtel. 

Vrijdag 11 M e i , ten 1 ure, in de Nieuwe Stads herberg 
te Zwolle: het maken van de aardebaan en van den kunst
weg, met de daarbij behoorende kunstwerken van den grind
weg, loopende van af de Kolkbrug iu den straatweg van 
Deventer naar Zwolle, tot aan den straatweg van Zwolle 
naar Almelo, ten noorden van tol uo. 3 bij Heino en van 

de Zandsteeg langs de Nieuwe Wetering naar Tortersbrug. 

Vrijdag 11 M e i , ten 12 ure aan het gebouw van het 
provinciaal bestuur te Arnhem: het herstellen van het lijn-
pad langs de rivier de Waal , van de Erlecorusche uitwate-
ringsluis tot aan Loevestein, in 3 perceelen. 

Dingsdag 17 M e i , ten 10 ure, in het lokaal van de 
bureaux der staatsspoorwegen te 'sHage: het maken van de 
aardebaan, de kunstwerken, de levering van ballast, het 
leggen van de spoorbaan en eenige andere werken voor den 
spoorweg van de noordelijke kade van den Braberspolder nabg 
Willemsdorp tot Dordrecht. 

Donderdag 17 M e i , ten 12 ure, in het lokaal van de 
bureaux der Staatsspoorwegen te *s Hage i het tegen ver
stuiving afdekken van zandgronden, gelegen in de ge
meente Koedijk, langs den spoorweg van Nieuwe Diep 
naar Alkmaar 

Afloop v a n af tubeetedlnceu. 

Op 12 April te 's Hage: het leggen van den bovenbouw 
met levering van den ballast op een gedeelte spoorbaan, 
het maken van afsluitingen en eenige verdere werken op 
het gedeelte van Deventer naar Zwolle, van den spoorweg 
van Arnhem naar Leeuwarden. Aangenomen door H . H . 
Jockin te Venlo , en H . van Wylich te Kessel, voor 
ƒ 72,000. 

Op 16 April te Breskens: het onderhond der werken te 
Sluis, Breskens en onderhoorige forten, waarvan aannemer 
is geworden A. Rinders aldaar voor ƒ 2079. 

Op 17 April te 'sHage: het maken van een houten abri 
en bestraat trottoir bij de halte te Deinum, ten behoeve 
van den spoorweg van Harlingen naar de Hanoversche 
grenzen. Aannemer A. Adema te Franeker voor ƒ 2888. 

Op 19 April bg het provinciaal gouvernement van Noord-
Holland: het vernieuwen van een gedeelte der bestrating 
van den grooten weg le klasse no. 4 , tusschen Amsterdam 
en Haarlem. Minste inschrijver T h . Hoogendooru te Breu-
kelen voor ƒ 5434. 

Op 20 April te Zwolle i het veranderen van een gedeelte 
(tniting der groote wegen in die provincie in kcijen-

nemer W . Scholten te Denekamp voor ƒ 1 7 1 9 . 
p r i l l e Arnhem: het uitvoeren van vernieuwingen 

aau de groote wegen van Zutphcn, over 
W i a ï i r s w f j k , fnakr de Pruissischc grenzen bij Oedink, eu 

"van lïoe^iior^i* naar de Pruissische grenzen bg Anholt , in 
i w W '••pèVcw'Xn: lste perceel aangenomen door J . H . Wee-
^ J f t L ' O * w , ° " ï " voor ƒ 5,800.50. 2de perceel aangenomen 
dooT3C«rel Peters, te Lobith, voor ƒ 9,400.50. 

S t o a x v M 
i t . u i m l 

Op 20 A p r i l , aan het Prov. Bestuur te Leeuwarden: lo. 
het doeo vau eenige vernieuwingen en herstellingen aan de 
havenwerken eu zeeweringen, te Harlingen en Makkum, 
met het gewoon onderhoud van eerstgenoeinden over 1866/87 
Aannemer J . P. Schaafsma, van Harlingen, voor ƒ 1937. 
2o. Als voreu , aan de zeesluis en hijbehooren, genaamd de 
Munnekezglcn, met het gewoon onderhoud over 1866,67. 
Aannemer It. J . Kcrkstru, te Munnekczijl voor/"839. 3o. Als 
voren aau dc groote Zeesluis eu hgbehooreu, genaamd dc 
Nieuwezjleu ouder Ktigwierum , met het gewoou onderhond 
over 1866/67. Aangenomen door l>. K. (iaasti rland, iv Mor-
ra, voor ƒ 1750. 4o. Als voren aan de nettel- en timmer
werken , behoorende tot het kanaal mui Dokkiiiii naur Stroo-
b"s, met het gewoon miderliouil over 1866/67. Aangenomen 
door A. J . van der VVeriï, te Dokkum, voor ƒ 2 0 5 0 , eu 5o. 
het doen vau eene buitengewone leverantie vau grind voor 
den trek weg langs liet kanaal \uu Dokkiuu naar Stroobos. 
Aannemer A. A. B o n n e n » , te Kollum, voor ƒ 1020. 

Op 21 April is het bouwen van dc stoomweverij voor 
de heeren Salui eu Co. te Wierden aangenomen door B. 
Wiluiud te Almelo voor ƒ 29,540. 

Op 23 April te Ley den: bet bouwen van dc leydsche 
Imimlfiibriek. Aannemer I*. van de kamp aldaar voor 

ƒ 17,310. 

Op 23 April te Delft: het mukeu van twee teekennlenop 
liet gebouw voor de hoogere burgerschool enz. Aannemer 
.1. den Braanker, voor ƒ 7 5 7 » . 

Op 23 April te Kuttenlitm: herhestediug van dc gemeente-
reiuigiug. Aangenomen door Klooa en van l.imburgh voor 

ƒ 86,000 voor 10 jaar. 

Op 25 April te Tilburg: het bestralen van deu weg van 
af de spoorbaan Wijk Heuvel tot aau de wijk Veldhoven, ter 
lengte van ruim 2400 el. .Minste inM'hrijvei- J . de lieer te 
Ti lburg, voor ƒ 24,974. 

Op 25 April te 's Hage: het onderhond gedurende een 
jaar van de werken tot verbetering van den waterweg 
van Rotterdam naar zee aan dcu Hoek van Holland, 
ingaande 1 Mei a. s. eu eindigende 30 April 1867. Minste 
inschrijver van Tieuhoveii van den Bogaard, te Werken
dam, voor ƒ 1 8 , 9 9 5 . 

Op 26 April te *M Hage i het makeu van het gedeelte Hec-
r e n v e e u — ] « e u w a r d e n van deu spoorweg Arnhem—Leeuwar* 
den. Minste inschrgver van Tieuhoveu van den Bogaard te 
Werkendam, voor ƒ 1,244.900. 

A d v e r t e n t i ë n . 

F A B R I E K V A N 

B K t ' M F . R JEK B Y D D I N G H 

te A R N H E M . 

Waterpa*-, hoekmeet- en andere instrumen
ten voor terreinopname ten dienste van den 
Waterstaat , de Genie , den Aanleg van Spoor
wegen en Openbare werken. — Voorts de gunstig 
bekende B a l a n t e n , B a s c u l e s . Weeg
b r u g g e n enz. 

Z I N K - I N D U S T R I E . 
De ondergeteekende neemt de vrijheid, belangheb

benden met bescheidenheid onder de aandacht te 
brengen, dat hij zich ruim 20 jaren heeft beijverd 
om van ZINK te vervaardigen alle in de bouw
kunst vereischt wordende ornamenten ui ver
sieringen , waarvan de vele afleveringen sinds 
dien tijd, en de in 1857 te Rotterdam te beurt 
gevallen bekroning met de zilveren medaille, tot 
bewijs kunnen strekken. Hij blijft zich alzoo 
voortdurend aanbevelen tot het leveren van ge
dreven of geslagen voorwerpen van Z I N K , als
mede van alle mogelijke zinkbedekkingen. 

Delft, 20 April I860. 
F . VV. B R A A T . 

Oud i Langendijk VV. 3 n". 447. 

Gegoten ijzeren Pi jpen , Dakgoten 

en Hulpstukken 

voor den afvoer van Regenwater enz., 
zeer goedkoop en doelmatig, zijn in alle afme
tingen voorhanden bij 

RIEGEL en WISSMANN, 
Slijpsteenen bij den Schreijerstoren 145. Amsterdam. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Dingsdag 1 Mei 1866, des middags ten 

twaalf ure, zal op hot Gemeentehuis te Artihen, 
bij enkele inschrijving worden aanbesteed: 

1°. Het metselen der toogen voor del 
ovens, van den schoorsteen,^de fundering 
voor de exhausters, wasch- en kalkkis. 
ten, enz. 

2 . Het doen der ontgravingen en sand, 
aanvullingen voor de gashouders. 

Ken en ander ten dienste van de nieuwe Gas-
fabriek aan den Wcstervoortschen dijk. 

Inlichtingen zijn op franco aanvrage bij den 
Architect F. V»'. VAN GENDT JGz., te Arnhem, 
en bestekken ad 10 cents per exemplaar te te-
komen bij den lieer G. J. WIEME, Boek- en 
('on ran ld ruk kei- aldaar. 

E e r s t e j a a r g a n g . K ° . 5 . 5 M e i 1 8 6 6 . 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Woensdag den 2 Mei 1806, des namiddags | 

te I ure, znl in het Logement lDe jonge Prins" 
te Wormen eer, door deu Architect en Burger-1 
lijk Ingenieur L. I. IMMIN'K. wonende te Zaandam,' 
worden aanbesteed: 

Het bouwen van een WOONHUIS voorl 
den WelEd. Heer J. A. D E K K E R tel 
Wormerveer, met de leverantie van alle 
daartoe benoodigde m a t e r i a l e n en ar-
be ids loonen . 

Bestekken en informatiên zijn op vrachtvrije! 
aanvrage te bekomen bij den Architect en Bur [ 
gerlijk Ingenieur bovengenoemd; terwijl aanwij-| 
zing in loco op den dag van de besteding, des] 
voormiddags te 9 ure, zal worden gedaan. 

Bij TEN BRINK en DE VRIES, te Amsterdam.] 
is uitgegeven, en alom verkrijgbaar: 

D E T W E E D E \ E E L V E R M E E R D E R D E D R U K VA.V 

BERNOULLI'S VADEMECUM. 
E e n P r a k t i s c h H a n d b o e k 

VOOR BEREKENINGEN 
dagelijks voorkomende in de 

B O U W - E N W E R K T U I G K U N D E . 
Met bijzondere toepassing op Gewicht en Sterkte | 

van Bouwmaterialen, IJzeren Balken, Kolommen. 
Houten en IJzeren Kappen. IJzeren Bruggen.] 
Stoom- en Waterwerktuigen, Molens, Pompen. 
Spoorwegen, Locomotieven, Stoombooten, Spin-I 
nerijen, enz. Oorspronkelijk naar het Hoogd. vrij I 
bewerkt door J. G. van Gendt Jr., thans op-[ 
nieuw herzien en vermeerderd door J. W. Stousl 
Sloot, technisch Beambte bij den Rijn-Spoorweg.F 
(Met ruim 200 afbeeldingen en meer dan'; 
honderd tafels.) 

Deze 2de uitgave is met ruim een derde I 
vermeerderd en bevat thans 480 pag. com[ 
pressen doch duidelijken druk. 

Prijs: In netten linnen band met vergulden| 
stempel / 4.75. 

Dit Handboek is onmisbaar voor ieder BouW-l 
kundige, voor allen die wis- of werktuigkunde 
beoefenen, op Stoom- en andere fabrieken bij 
den Aanleg van Spoorwegen of Kanalen 
werkzaam zijn; het is het volledigste in zijne soort 

D. A . T H I E M E , te Arnhem, heeft uitgegeven 
Z A K B O E K J E 

VOOR 
S P O O R W E G B E A M B T E N 

S P 0 0 R W E G R E I Z I G E R S . 
INHOUD: 1". Wet houdende bepalingen om

trent bet gebruik der spoorwegen. — 2". Kon 
besluit, houdende de instelling van den Raad 
van Toezigt. — 3". Kon. besluit, houdende vast
stelling van een algemeen reglement op de spoor
wegdiensten. 

P r i j s ƒ - 8 5 . 

T U I N S T O E L E N . 
De Ondergeteekenden berichten bij deze, dat bij hen vervaardigd worden en ver| 

krijgbaar zijn: 

G e s l a g e n I J z e r e n d i c h t s l a a n d e T u i n s t o e l e n , 
zeer sterk, gemakkelijk in het zitten en wegbergen , en daarbij goedkoop. 

R o t t e r d a m . R A V E S T E T N e n C o . 

Vendelt geregeld iedere. Zjlerdij bij 
II. A . T H I E M E te A r n h e m . 

l»otde«rapoideilei 
I. VAJ BUIKJES ei C°. le Amsterdam. 

W E E K « L A D 
VOOR 

Prijs per 'I mailden franro p. post ƒ I.6S. 
l e i abonneert zirh nor een jaargang. 

Adierteiliéi bosten ƒ -.20 per geiunei regel' 
en ƒ -.15 nor tegel en een N°. der eoar.nl. 

A R C H I T E C T E N , I f f & E H E Ï Ï R S , F A B R I K A F T E ï ï W A A O E M E R S V A Ï P U B L I E K E W E R K E N . 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A. THIEME. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER W I E L . 

B e r i c h t e n e n m e d e d e e l i n g e n . 

Arnhem, 4 Mei 18CC. 

— Op den 12 Apr i l werd het Cavour-kanaal 
in Italië plechtig geopend. Dit kanaal heeft eene 
lengte van 85 kilometers bij eene breedte van 
40 ellen en het aanvangspunt ligt op vijf' uren 
afstand van Turijn, te Chivasso aan de Po. De 
daarbij behoorende zijkanalen hebben eene geza
menlijke lengte van 810 kilometers. 

— De Noordaincrikaansche maatschappij van 
wetenschappen heeft ten verzoeke van het llessel-
Comité te New-York een onderzoek ingesteld naai
de verdiensten Van Joseph Resselj, en met alge
meene stemmen erkend, dat hem de eer van de 
uitvinding en van de eerste toepassing der schroe
ven voor stoomschepen toekomt. 

— De Keizer van Oostenrijk heeft vergunning 
verleend tot het plaatsen van het gebouw voor 
de in 1870 te houden tentoonstelling op het Pra
ter te Weenen. 

— In het jaar I860 hebben eenige Duitsche 
spoorwegen de navolgende renten gegeven, als : 
Aken-Dusseldorp 4.67 "/„ 
Altona-Kiel 10. "/., 
lieijersche Oostbanen 5.75 "/„ 
Berlijn-Anhalt 13. "/„ 
Be.lijn-Hamburg 9% "/,. 
Beilijn-Potsdam-Maagdenburg . . . . 1 6 . "/,, 
Berlijn-Stettin 8. "/, 
Breslau-Schweidnitz-Freiburg . . . . 9. "/„ 
Brieg-Neisse 5 s / i i "/.. 
Chemnitz-Wurschnitz 11. % 
Koscl-Oderberg 2 ' / 4 "/.. 
Hamburg-Bergedorf 9% "/.. 
Kottbus-Schwielachsee 2 V a "<„ 
Leipzig-Dresden 23. "'„ 
Ludwigshafen-Bexbach 10. «/„ 
Lubcck-Buchen 3 ' / , "/„ 
Mecklenburgerbaan 3. "/„ 
•Juersilezische H ' J / 3 % 
°Ppeln-Tarnowitz 3 ' / t »/„ 
Kuchert-Gladbach-Crefeld 7V„ »/„ 
Stargard-Posen 4'/a % 

— De regering van Nassau is sedert den 1 

Sfrï 

Apri l in het Parijsche telegiaafverbond van 17 
Mei 1805 opgenomen. 

— De Keizer van Mexico heeft de busten van 
Keizer Peter I van Rusland en van Keizer Napo
leon I door den beeldhouwer Knaiir te Leipzig 
doen maken. Beide bustes zijn voor het publiek 
ten toon gesteld. 

— Aan den beeldhouwer Zumbnseh, te Mun-
chen, is het maken van een monument voor den 
Amerikaan Benjamin Thompson Rumford opge
dragen. Rumforcl maakte zich in Beyeren en 
vooral te Miincheu onder de regeering van den 
Keurvorst Karei Theodoor door de invoering van 
inlichtingen ten algeineenen nutte zeer verdien
stelijk , werd door kuiperijen vau het hul' uit 
Munclien verbannen eu stierf in 1814 te Auteuil 
in Frankrijk. 

— De nieuwe Transatlantische kabel wordt 
sinds den 13 Apr i l aau boord van de »Greal 
Eastern" gebracht. In de maand Juli deukt men 
inet het leggen van den kabel iu zee een begin 
te maken. 

— liet groote venster in het westelijk portaal 
van den Dom te Keulen , dat door den Kroonprins 
en de Kroonprinses van Pruisen ten geschenke 
wordt gegeven , wordt door den schilder Milde 
te Luheck gemaakt en zal uit 18 groote afdee-
lingen bestaan. Het geheel zal het wereldgericht 
voorstellen , waarin niet dan bijbelsi-he ligiiren 
voorkomen, en wel de heiligen ter eener zijde. 
Eene der groote afdeelingen is alsnu gereed en 
stelt de geschiedenis van den «verloren zoon" voor. 

II \ \ui.i \ i . Deu 2 Mei is de dienst der l lo l -
lanilsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij met smal
spoor geopend. 

IUriikrwuk. In het begin van deze week 
overleed de heer J. Verhoeven, gemeente-ar
chitect alhier. 

liet is eene overbekende zaak, dat de Amster-
damsche Kanaal-Maatschappij zich op geen groot 
vertrouwen bij het publick kun verhoovaardigen. 
De aandeelhouders ondervinden tot hunne schade, 
hoe moeilijk het is om aandeden , waarop 
reeds eenige stortingen gedaan zijn , aan den 
man te brengen . j a , wat iiww.Hcegt^vjen heeft 

fiby'; .. 

zelfs moeite om daarvoor iets in comptnnten te 
ontvangen. 

Over het algemeen wordt er aan gewanhoopt, 
dat de Amsterdamsche Kanaal-Maatschappij het 
zoover zal brengen , dat het kanaal iu behoorlij
ken staat worde opgeleverd, en, met betoog hierop, 
wijzen wij op den open brief, die door den heer 
Jacob Duyvis, te Koog aan de Zaan, bij den boek
handelaar Sombeek te Zaandam uitgegeven is. 
Deze brief heeft tot titel : Open brief aan de 
Directie der Amsterdamsche Kanaal-Maatschappij 
over de richting van den Noord-lFollandschen 
Spoorweg, en wij halen daaruit eenige zinsneden 
aan, waaruit duidelijk blijkt hoe de schrijver over 
deze onderneming denkt. Tot juist verstand der 
zaak dient dat de schrijver het adres, door de 
Kanaal-Maatschappij aan den Minister van Bin-
neulanilsche Zaken iu dato 0 Januari gericht, 
bestrijdt en daarover als volgt spreekt: 

«Wanneer ik mij de moeite geef uw adres te 
bestrijden, geloof dan niet dat ik het doe uit 
vrees dat er een gouvernement kan gevonden 
worden , dat dwaas genoeg zou zijn om aan den 
Spoorweg van Zaandam naar Amsterdam de door 
U voorgestelde richting te geven, neen, maar om 
eens aan het licht te brengen , welke oppervlak
kige voorstellen er gedaan kunnen worden, door 
mannen, die aan het hoofd staan van eene zoo 
kolossale onderneming als de doorgraving van Hol
land op zijn smalst is. 

»Bij ile bespreking dezer zaak wil ik U dadelijk 
iets toegeven. — lk zal namelijk vooronderstellen 
dat uwe O n d e r n e m i n g zal gelukken , dat dc gelden 
der Maatschappij niet verwerkt zullen zijn eer het 
aan droogmaken van land toekomt; in het kor t . 
ik wil vooronderstellen dat uwe maatschappij op 
zulke hechte grondslagen is gevestigd, dat aan 
het welslagen der onderneming niet valt te twij
felen. En schat dit niet ger ing, want waarlijk, 
e r zullen niet velen in den lande gevonden wor
den , die U de eer van die onderstelling zouden 
willen aandoen, en vergeet niet dat ik er een 
gewichtig argument door uit de handen geef; 
n a m e l i j k dit , dat de nog steeds onzekere zaak 
der doorgraving, voorde zekere, (den aanleg van 
eenen Spoorweg van Zaandam naar Amsterdam), 
moet achterstaan. — Ik wil niet alleen vooron
derstellen dut uwe o n d e r n e m i n g zul gelukken, 
neen, ik wil het er voor houden, dat uw kanaal 
reeds lol s tand gebracht is." 

http://eoar.nl
file:///ui.i
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Schrijver is blijkbaar met de Maatschappij niet 
ingenomen, en wie daarvan verder bewijs wil 
hebben, leze aandachtig het slot der brochure : 

«Nog eens, Gij ziet liet, hoe men de zaak 
wendt of keert, altijd valt zij in Uw nadeel uit, 
en te verwonderen is het niet, want oin ecni-
gen schijn van waarheid aan uwe argumenten 
bij te zetten, hebt gij van de brug over dc 
Voorzaan gecne melding gemaakt, een half uur 
tot 5 minuten moeten doen inkrimpen , de klei
nere scheepvaart geheel ter zijde moeten stel
len en dc stations ver buiten de stad moeten 
plaatsen. 

»De personen mogen veranderen die de Directie 
over uwe maatschappij hebben, haai- karakter, 
wat de wijze van argumenteren aangaat, verliest zij 
niet en levendig kwam mij voor den geest, toen 
ik uw adres las , hoe een uwer afgevaardigden, 
die de Znanbewoners tot deelneming in de maat
schappij kwam opwekken, zijne stellingen verde
digde. — Dit ging bijna woordelijk op deze 
wijze. — Men vroeg aan dien afgevaardigde 
waarom het tweede plan van een havenfront zoo 
verre de voorkeur verdiende boven het eerste. 
Deze antwoordde toen : Omdat het eerste ver
zanden moet. — Maar waarom? ging de vrager 
voort. De afgevaardigde antwoordde: — Wel 
eenvoudig, omdat het eerste verzanden moet en 
het tweede niet verzanden kan. — Ja wel , maar 
waarom kan het tweede niet verzanden. — Ant
woord: W e l , omdat het onmogelijk is. 

«Zoo als gij ziet beweerde deze afgevaardigde 
w e l , doch bewees niets, en zoo vind ik in uw 
adres ook veel beweringen doch weinig bewij
zen, cn dit is hoofdzakelijk de reilen waarom ik 
niet vrees dat er door het gouvernement de 
minste opmerkzaamheid aan zal worden geschon
ken, te meer nog omdat het nimmer in hare 
bedoeling gelegen kan hebben, om eenige ïnil-
lioenen uit te geven om onze streek in het be. 
zit van cenen negatieven spoorweg te stellen." 

Voor meerdere bijzonderheden verwijzen wij 
naar den open brief zelf. 

GEWICHT E N PRIJS V A N SPOORWEGBRUGGEN. 

De schatting van het gewicht van ijzeren brug
gen is van groot belang: ten eerste voor de vast
stelling der totale belasting, waarbij het eigen
gewicht zulk eene voorname rol speelt; ten tweede 
tot het maken eener globale begroot ing. 

Eene belangrijke bijdrage daartoe vinden wij 
in het verslag van de technische commissie der 
«Techniker-Versammlung der deutschen Eiscnbnhn-
Verwaltungcn" *), in September van het vorige 
jaar te Dresden gehouden. 

De meeste spoorweg-maatschappijen in Duitsch-
land deden zich daar vertegenwoordigen , terwijl 
van te voren de punten van behandeling uitvoe
rig waren medegedeeld en voor een groot deel 
schriftelijk behandeld. Op die wijze was het mo
gelijk met weinig discussie het gevoelen der 
meerderheid te kennen cn een overzicht te ver
krijgen van de veelzijdige ondervinding door de 
verschillende maatschappijen opgedaan. 

Een der punten van onderzoek betrof de ijzeren 
bruggen, cn in het meergemeld verslag vinden 
wij eene lijst van niet minder dan 17!) bruggen, 
waarvan de spanning en het gewicht nauwkeurig 
worden opgegeven. Onze kolommen zijn niet ge
schikt zulke uitgebreide tabellen op te nemen, en 
wij moeten ons dus vergenoegen, alleen mede te 
deelen het resultaat waartoe de verslaggevers zijn 
gekomen. 

Zij geven namelijk op: 
h) voor bruggen van lichte samenstelling van 

10 tot GO el spanning, onder gunstige omstan
digheden : 

p = 375 + 25 X l. 
b) voor bruggen van 10 tot 100 el spanning 

in doorslag : 
p = 400 + SO X i. 

In bovenstaande formulen zijn: 
p het gewicht aan ijzer van de brug iu kilo 

per strekkende el eu 
*) Purtucliritu.' Uur Teclmik des doutsclicu Bisnnlwliime 

t.cu* iu den letzten acht Jubren. Wieabuilen I sllli 

/ de spanning in ellen. 
Bij 50 el spanning weegt dus de brug: 
400 + 30 X 50 = f900 kilo per strekkende 

e l , en het totale gewicht der brug wordt: 
1900 X 50 = 95000 kilo. 
Nogtnns merken wij op dat in de tafel bruggen 

voorkomen, die zelfs het dubbele van de waaide 
sub a) genoemd, wegen, hoewel die als uitzon
dering gelden. 

In het algemeen mag dus, bij voorloopige be
rekeningen, de formule b) worden gebruikt. 

Dc prijs van het ijzer, daaronder het opstellen 
enz. der brug begrepen, heeft bedragen van ƒ0.98 
tot /"0.42 per kilo of gemiddeld ƒ0 .35 per kilo. 
Het groote verschil in prijs komt voort, zoowel 
uit de stellingen waarop de brug moet gebouwd 
worden en de meer of minder eenvoudige samen
stelling der brug zelve, als ook en wel hoofd
zakelijk uit de transportkosten vau liet materiaal 
naar het werk. Kleine bruggen komen 5 0 % duurder 
te staan. 

JACOB V A N C A M P E N EN W. J. HOFDIJK. 

De heer W . J. Hofdijk, voornaam dichter, 
romantieker en auteur, heeft het in zijn boekwerk 
»Ons Voorgeslacht" deel V I , bladz. 113, raadzaam 
geoordeeld, het meesterstuk van den bouwmees
ter Jacob Van Campen, het stadhuis (thans paleis) 
te Amsterdam, in een paar regels zoo goed als 
tc niet te doen. 

Hij zegt daarvan, na eeue aanhaling uit Dap
per, • Historische Ucschrijvinge van Amsterdam", 
Editie 1G63, bladz. 335 (lees 235), tot zijn lezer: 

aGij echter deelt die bewondering zoo onvoor
waardelijk niet, integendeel; het bedroeft U te 

«zien, hoede reeds verloren frischheid der renais-
«sance, door een valsch klassicisme geheel ver-
«zwolgcn gaat worden." En op bladz. 319 leest 
»men: «Dit stoute en kolossale, maaroverigends 
«zeer logge cn koude gebouw, dat ondanks zijn 
«flink beeldwerk, over zijn geheel niet weinig 
«dorheid bezit, en welks grootsteen meestwezend-
«lijke cieraad voor mij bestaat in den gekoepelden 
«toren, die in bewonderenswaardige evenredigheid 
«tot het geheel staat" enz. 

De heer Hofdijk slaat er dapper op los, zoo 
voor zijn tijdgenoot, als voor ons nageslacht. Hij 
heeft daarenboven de goedheid gehad, dat voor 
hem »zeer logge cn koude gebouw" op alleron
gelukkigste wijze te doen afbeelden, en geeft daarvan 
in zijn boek een plaatje, welks gehalte , gelijk dat 
zijner printjes (die NB. uit Moubach genomen 
zijn), in bewonderenswaardige evenredigheid tot 
zijn vonnis staat, en door iedereen wel als een 
caricatuur of parodie zal beschouwd worden, 
zoowel Hofdijk als zijn deskundigen tijdgenoot en 
het voorgeslacht onwaardig. 

Ofschoon wij gaarne het rhetorisch talent, de 
verbazend poëtische natuur, cn vooral de door
tastendheid met woorden, van den heer Hofdijk 
erkennen, wij mogen alweer zijne wetenschappe
lijke studie in deze bouwkundige zaak, evenmin 
als zijn hoffelijk oordeel, huldigen; want hij geeft 
niet alleen met een paar woorden een groot 
kunstenaar, uit ons voorgeslacht, eene gevoelige 
kneep, maar hij keurt te gelijk een meesterstuk 
af, dat wij als Nederlanders sedert ruim twee 
eeuwen als het achtste wonder kennen en waar-
dceren, gelijk dat zoovele vreemde eu wereldbe
roemde kunstenaren hebben gedaan en nog doen. 
Ten einde den heer Hofdijk behoorlijk in te lichten, 
zullen wij eenige deskundige schrijvers van ver
schillende na t i ën , die lang voor hem hebben ge
sproken, hier aanhalen. 

Hij boude het ons ten goede. Waar hij zoo 
beleefd is het woord voor den lezer te nemen, 
en hem zijne les opgeeft, deelen wij in geen op-
ziehtzijnezienswijze; en waar hij dien lezer bedroefd 
waant, zijn wij integendeel van ganscher harte 
en geinoede verheugd, een bouwgewrocht te her
denken , dat door het oordeel des heeren Hofdijk 
iu kunstwaarde wel niets zal verloren hebben. 

Maar hooren wij anderen: 
ln dc eerste plaats: de voorrede van het bij 

uitnemendheid fraaie plaat- en boekwerk dat on-
derstaanden titel heeft: «Bouw-, Schilder-en Beeld
houwkunst van het Stadhuis te Amsteldam, ver
toont in c i x Oguuren." 

«Waarin niet alleen de vier buitenGevels van 
dat prachtig Gebouw, verbeeld, maar ook alle 
de Sicroaden van binnen vertoond worden, als: 
Standbeelden, Zuilen, llasrctiefs, Kroonlijsten, brie
sen , Schilderijen, l'lufondseni., alles met de uiter 
ste iiuauwkeurigheid naar de origineelen tekenin
gen iu 'tkoper gebragt. Met eene geschiedtkuudige 

uitlegging van ieder Figuur, tot het verstaan der 
verscheidene Onderwerpen , waarvan de meesten 
uit de aeloude Geschiedenissen en Verdichtselen! 
getrokken zijn." 

Onder dezen titel staat een vignet, ontworpen | 
en gegraveerd door B. Picart in 'tjaar 1730. 
Dit plaatwerk is verschenen «te Amsteldam, bij I 
J . Covens, C Mortier en J. Covens Junior ," en | 
bevat eene afbeelding van Van Campen, waaronder 
een vers van den dichter L. Meyer, die hem «den 
weArghadeloozcn Bouwers, van 'tachtste wonder
stuk het raadthuis 't Amsterdam" noemt, en zegt | 
dat: «zijn onverwelkbre lof zal z'efter overleeven" 
namentlijk, a l l ' de werken «die zijn konst in j 
handen nam." 

Er is aldus een groot verschil tusschen de I 
zienswijze van den dichter W. J. Hofdijk, en zijn 
voorzaat den dichter L . Meyer, bel rellende de 
architectonische waarde van het meesterstuk door 
Van Campen gebouwd. 

Dit verschil blijkt nog treffender uit de navol
gende regels die in dc voorrede van gemelde | 
uitgave aldus staan te lezen: 

«Het prachtig Gebouw, welkers beschrijving wij 
thans geven , is voor de Stadt Amsterdam, 't geen 
die stad zelfs voor 't overige van de Zeven Pro-
vintiën i s ; dat is te zeggen, dat gelijk Amster
dam alle andere steden van die Provintiën in 
luister en schoonheid overtreft; er ook geen al
gemeen gebouw binnen den omtrek barer muren 
gevonden word, 't geen het Stadhuis in grote en 
grootse verkiezing en kostbaarheid te boven gaat. 
'I Was zelfs te weinig gezegt, dat ontzaggelijk | 
gevaarte slegts te stellen boven alle de andere 
gebouwen, waar over men in die groote Stadt, de 
verwondering van alle vreemdelingen, verbaast 
staat; vermits in het overige van het geheel-al 
mogelijk geen gebouw te vinden i s , zoo zeldzaam 
en uitmuntende door zijn uitgebreidheid, schatten, 
en zonderlinge fraaijheden, die men zoo van bui
ten als binnen hetzelve ontdekt. Behalven dat dit 
zwaar gevaarte, in de maand October van den 
jare 1048 gesticht, geheel op palen gebouwt is, 
gelijk al het overige der Stadt, bevat hetzelve 
nochtans zo vele heerlijke Werken, zo in de 
Houw- Schilder- als Beeldhouwkunde, dat men te 
recht zeggen mag, dat het een kort begrip bevat I 
van alles, wat de grootse verkiezing, zo aloude 
als latere, heeft konuen verzamelen, en dat dit 
puikstuk der konst de verwondering der spaadste 
nakomelingschap zal zijn. Men heeft zich niet 
willen vergenoegen, het zelve alhier slegts in zijn 
geheel tc vertonen, maar ook alle deszelfs delen 
uitgekozen, om dezelve achtereenvolgende den 
wcetgicrigen onder het oog tc brengen. Dezelve 
zijn alle in CIX Platen vervat: en nadien zij ieder 
afzonderlijk enige zeldzame zaken verbeelden, 
verdient ook een ieder op zich /elven ene bij
zondere uitlegging." 

En dat Vondel, — die in brons, op ' teen of 
ander plein binnen Amsterdam, zal komen te 
zitten in een vierkanten leuningstoel, — de halve 
afgod van Hofdijk en andere dichterlijke naturen, 
't stadhuis 't heerlijck Haetspalais, het Kapitool 
zoo hoog en trots" noemde, is algemeen bekend 
cn staat te lezen op bl. 331 van Dr. O. Dapper's 
Historische Ucschrijvinge van Amsterdam. 

De dichter Vondel had recht, toen hi j , op dal 
Haetspalais doelende, zeide: «Want wie de Bouw
kunst zoekt, hier eeuwen uit zal lecren." De heer 
Hofdijk oordeelt dat, »dc gckoepelde toren, die 
in bewonderenswaardige evenredigheid tot het 
geheel staat, het grootste en meest wczendlijke 
cieraad van 't stadhuis i s , " en ofschoon wij hem 
deze zijne illusie gaarne gunnen, zijn we toch 
van eene geheel andere meening. — Ten eerste 
schijnt het ons toe, dat de gckoepelde toren met 
den stijl van de gevels en de steile dukvlakken 
niet in harmonie i s ; ten tweede herinneren wij 
ons dat die toren vrij algemeen door deskundigen 
te klein voor het geheel wordt geoordeeld; en 
ten derde zijn vele deskundige mannen uit het 
vak het eens, dat zijn sousbascinent niet gelukkig 
gemotiveerd is cn in onevenredig verband tot 
den onderbouw staat. 

Het is zelfs meermalen beweerd, dat die 
torenbouw geheel buiten het plan van Van Cam
pen lag, maar dat door de autoriteiten destijds 
een slag- en speeluurwerk op 't stadhuis werd 
verlangd , waaraan een hoogere opbouw of toren 
zijn aanzijn dankt. 

Eene andere opmerking betreffende het stadhuis 
is deze: men heeft niet zelden de nietige ingan
gen van het stadhuis gegispt. Wij vragen de» 
historians Holdijk v e r s c h o o n i n g , als w i j , gedeelte
lijk buiten de qiiucstie , over dien toren, het slag
en speeluurwerk, en over die ingangen enkele 

tails medcdeelen, die niet onaardig zijn en in 
I voorrede van bovengenoemde uitgave aldus 

orkonien : «Betreffende de ronde Toren, boven 
" dit prachtig gebouw staande, dezelve is met 
loot gedekt, en werd door Colommen van de 
('"rintischc order onderschraagd. Die Toren bevat 
ki t uurwerk, welkers wijzer een weinig lager 

zien word. Het klokkenspel geeft een zeer aau-
^enaain geluid, en doet zich ieder quartier nare 
F , 't Eiken reize speelt het een verschillend 
'• • met de Boven- en Basstem, op dc keurigste 

r |',.aaijste wijze. Alles tot zelfs de trcmblemen-
t'en " f cadencen, geschied door middel van twee 
klokken, bijna zoo fraaij, als op twee snaren van 
* ciavecimbaal. Doch hoort men steeds met 
vermaak dat speelwerk, noch veel fraaijer is het 
j e irehcele week door op den middag, wanneer 
Ion zeer bekwaam klokkenist alle s o o r t e n van 

airen op een clavier speelt, en men iu het spel 
een veel grooter vlugheid bespeurt, dan het alle 
u u r van het gewoon werktuig ontfangen kan; 
want ofschoon het raderwerk met alle mogelijke 
netheid zijn uitwerking docd, verscheelt het ech-
i e r veel, te horen, wat verschillende bewegin
gen er de hand uitvoert, en dat met zo veel 
luister cn vaardigheid, als men zoude kunnen 
wenschen. 

«Om kort te gaan, en er een recht denkbeeld 
van te geven, men speelt er de allerzwaarste 
[taliaaasche sonaten met alle netheid van maat, 
en alle eenstemmigheid van accuorden. 

«Het is wezentlijk een concert, op eene aan
gename wijze de oren strelende van het groot 
getal kooplieden, op den Dam samenkomende, 
alvorens zich naar de Beurs te begeven. 

«Men moet in het uurwerk noch iets opmerken, 
'tgeen ook alle anderen te Amsterdam rnct het
zelve gemeen hebben, namelijk, dat het halfslag 
altoos het volgende uur geheel uitslaat, doch op 
ene andere klok, dan die het geheel uur , ten 
einde men zich niet vergisse. 

«In dat heerlijk Gebouw treed men door zeven 
ingangen, die aan vele, welke de reden dier 
bouwing onbekent i s , stof tot berisping geven. 
Waarom, vragen z i j , geeft men een zo groot 
en kostelijk gesticht zoo kleine ingangen? Zoude 
een ruim en groots Portaal of grote Deur niet 
beter bij de schikking van dat geheel Gebouw 
gepast hebben? 

«Men dient dan te weten dat men voorbedach-
telijk zoo kleine ingangen gemaakt heelt, waar
van de meesten getraliet zijn, om ingeval van 
een opstand onder het gemeen den induing der 
oproerigon te beletten. Dewijl het Tresoor van 
de Hank aldaar geplaats is en bewaart word, 
beeft men goedgevonden, het niet te bloot te 
laten; behalven, dat men de te grote drom volks 
beeft willen voorkomen, 't geen in zommige ge
vallen de Magistraatspersonen, die aldaar ver
gaderen , in hunne beraadslagingen zoude konnen 
storen, daar men, die ingangen dus naauw en 
liet raliet zijn, musqucticrs van binnen plaatsen 
kan, om het gemeen in bedwang te houden. 

«Voor 't overige zijn die ingangen zeven in 
getal, om, zoo men zegt, dezeven Provintiën tc 
verbeelden." 

Doctor O. Dapper spreekt op bladz. 3 i 0 van 
zijne «Historische Beschrijvinge," over den toren 
van 't Stadhuis (thans paleis te Amsterdam) vrij 
uitvoerig. 

Daaruit blijkt dat die toren in ' t jaar 1663, 
toen zijn boek bij den plaatsnijder en boeckver-
kooper Jacob Van Meurt tc Amsterdam verscheen, 
in aanbouw was. Hij zegt daar: 

«Op de voorgevel in 't midden boven de kap 
staet een vierkante voetstal, of pedestael, broedt 
"n diep, negen en dertigh voeten, en twee dui
men ; boven de cimmatie van deze voetstal wort 
tegenwoordig een ronde tooren verciert met acht 
halve Korintische kolommen, gemaekt; en zal 
(haar voetstallen en ornamenten of sierwerk , daar 
onder gerekent) hoogh een en veertigh voeten en 
drie duimen zijn. Tusschen de pedestalen op dc 
tronk alsmede tusschen de kapitelen zullen cicr-
hjke festonnen hangen , en tusschen de kolommen 
d" Vleugels, Imposta en Archivolta, eveneens als 
de poorten van de Korintische orde. Boven ieder 
kolom zal op 't Ornament of 't Sierwerk , een ge
goten koper beelt cn op 't zelve ornament een 
'oude kap van zeventien voeten hoog (daarboven 
"ok een lanteirn van acht voeten zes duimen en 
<'en half en eindelijk op deze, een ronde knp zal 
komen te staen) gesteld worden." 

Wij hebben reeds twee Nederlandsche historie-
SOmmiteiten gehoord; zij spreken den heer Hof
dijk tegen, of liever hij doet het hun. En hoe-
i anig w a s het oordeel van nog twee andere met 

recht beroemde buitenlandsche mannen die 't stad
huis een beter hart toedragen dan de historikus 
Hofdijk, en er ook veel betere afbeeldingen van 
geven; ongetwijfeld oordeelenzij datprachtgebouw, 
zooals het ieders plicht i s , iu de lijst van zijn 
tijd of d'après la date de sun erection. 

De lezer hoore ook deze tegenpartij en oordeele. 
In den Bilder-Atlas zum Conversations-Lexikon 

von Johann Georg Heek, verschenen te Leipzig bij 
F . A . Brockhaus, lezen wij op bladz. 148: «Das 
Rathhaus, jetst die kónigliche Residenz zu Amster
dam, von de in in Harlem geborenen und in 1G58 
verstoibenen Architektcn Jacob van Campen erbaut, 
ist ohne Frage das sr.honste Gebaudc iu ganz Hol
land. Die Orosze seiner Mussen, die Regelmassig-
keit seines Planes , die Schönheit seiner Construc
tion , der l ieiebt hum seiner Verzierungen, Alles 
tragt dazu be i , es zu einer der vorzuglichsten 
Schópfiuigen der ncuen Baukunst zu machen," en 
iets verder op pag. 149: «Die Aulage istgroszartig 
und die innere Eintheilung wohlvcrstanden, die 
Verbindungen bequem und leicht, und alles mit 
Einsicht und (ieschikliclikeit combinirt." 

In de tweede plaats doen wij den wereldbe-
roemden architect en kunsttheorist, wijlen Quatre-
mère de Quincy, spreken. 

De heer Hofdijk zal zich wel niet op eene lijn 
plaatsen met dezen geleerden bouwkunstenaar, 
die o. a. zegt. op bladz. 199 van zijn uitmuntend 
werk getiteld «Histoire dc la vie et des ouvrages 
des plus céièbres architcctes, enz., verschenen te. 
Parijs in 1830 bij Jules Dcnouard , het navolgende 
over het door van Campen gebouwd Stadhuis: 
«L' hótel-de-ville d' Amsterdam est, sans aucune 
comparaison, Ie plus bel edifice de la Hollande, 
mais i l l'emporte e n c o r e sur tout ce qu'on con-
nait et qu'on peut lui comparer d'édifices du 
mémc genre, dans les autres pays de 1' Europe. 
L a grandeur de sa masse, la régulari té de son 
plan, la beauté de sa construction, la richesse 
de sa decoration, les raretcs et les beaux ouvra
ges de peinture et de sculpture qu' i l renferme, 
tout contribuc a Ie placer au rang des princi
pal) x m o n u m e i i s modernes.' 

De beide laatste schrijvers zijn zeer gunstig 
voor Van Campen en zijn kunstgewrocht gestemd. 
Zij beoordeelen dat zoo het behoort, onpartijdig, 
en weten het dat ieder monument moet beschouwd 
worden in den tijd v a n zijn stichting. Dat de 
heer Hofdijk dit scheen te vergeten, is voor hem 
onvergeeflijk. Hij veroordeelt zijn «Voorgeslacht" 
cn hun werk op eene wijze die noch eerbied 
noch genegenheid verraadt, en niet geineend 
kan zijn van iemand, die voor zijn tijdgenoot en 
nakomeling boeken schrijft, en daarin bouwmo-
numenten beoordeelt. 

Wij vertrouwen dan ook dat de heer Hofdijk 
bitter weinig lezers zul hebben, die zijn erg be
krompen oordeel over 't Stadhuis deelen. 

't Zij verre van Schrijver dezes, dat hij het 
kolom- en pilaster-systeem in onze dagen onvoor
waardelijk zal gaan verdedigen, o f daarop ter 
bevordering der hedendaagsche bouwkunst eene 
lofrede wil houden. 

Het verdriet ons genoeg, dat menig jong 
bouwkunstenaar cn ambachtsman, juist door het 
overmetcn van allerlei kolommen, pilasters en 
brokstukken daarvan, die zij nooit te bouwen 
krijgen, een rampzalige toekomst in de bouw
kunst en hare practijk te gemoct gaat, en dat 
deze tijdroovendc en verderfelijke onderwijs-me-
thode, o. a. op de Koninklijke Academie te Am
sterdam , waarvan de heer Hofdijk secretaris i s , 
sedert meer dan 25 jaren , met steeds getrouwen 
ijver wordt voorgestaan en gevolgd. 

Het doet ons leed dat velen genoodzaakt zijn, 
dit met leede oogen te blijven aanzien, en nie
mand middelen heeft weten te beramen, ten 
einde dit valsch classicaal en lang niet nationaal 
onderwijs tc doen ophouden. 

Gaarne hadden wij voor den poëtischen schrij
ver van «Ons voorgeslacht" gewenscht «lat hij in 
zijn tamelijk renegatiscli oordeel over bet Stad
huis, »'t achtste bouwwonder," meer gematigd 
was geweest, en blijken had gegeven dat hij de 
bovengemelde boekwerken met goeden zin had 
gelezen. 

Vooral vestigen wij de aandacht van den waar
lijk belangstellende op de beschrijving van Van 
Campeii's kunstgewrocht, zooals die iu Wage-
nuar's derde deel van bladz. 3—28 staat opge-
teekend. Hij zal daarin lezen, dat met recht 
«den voorrang aan 't Stadhuis boven al de aan
zienlijke weereldlijke gebouwen te Amsterdam" 
door den nauwgezette!! historieschrijver, Jan 
Wagenaar, gegeven i s , omdat het iu «konst en 
luister, boven alle de anderen uitmunt.'' — Hij 

zal het eens zijn met het slot waar Wagenaar 
zegt: «dat 't gebouw zekerlijk, hier te lande, 
geenc wedergade heeft, en in andere landen, 
door weinige gebouwen geëvenaard, cn door nog 
kleiner getal wordt overtroffen." De heer Hofdijk 
staat dus ook alweer lijnrecht tegenover onzen 
voorzaat, den heer Wagenaar, gelijk hij staat tegen
over Dr. Dapper, tegenover de heeren Heek en 
Quatremère de. Quincy, en tegenover allen die 
't Stadhuis en zijn deftig emstigen, karakterma-
tigen bouwstijl nog zoo abominabel en zoo tlog 
en koud" niet vinden. Vergeten wij het niet, 
dat het Stadhuis te Amsterdam is gesticht naar 
aanleiding van den Munsterschen vrede, die in 1648 
gesloten voor ons dierbaar Nederland zoo geze
gend was, en dat nog is. Wie zal gelijk hebben? 
Natuurlijk de sterkste partij, dc partij die zich 
rekenschap vraagt van het hoe cn het waarom, 
en gewoon is haar oordeel niet dan met beschei
denheid , al moet het ongunstig zijn, uit te spre
ken; en zich daarbij weet te verplaatsen in den 
tijd toen het Stadhuis werd gebouwd; in den tijd 
toen de classieke renaissance in Van Campen 
zijnen degelijken vertegenwoordiger vond. 

Wij laten het oordeel van den heer Hofdijk, 
dat hij deed verspreiden, gaarne te zijner ver
antwoording. De juiste w a a r d e e r i n g blijft ter 
beslissing van anderen over; wij veroorloven ons 
zijne bewering niet te deelen, waar hij spreekt 
van »een valsch classicisme" en de «reeds ver
loren frischheid der renaissance" (NB. in de 
zeventiende eeuw, toen die bouwstijl in Neder
land in vollen bloei was). Dc koepel van het 
Stadhuis is voor ons lang niet «het grootste 
en meest wczendtlijkc cieraad van het Stadhuis", 
zooals hij dat voor den heer Hofdijk is. Het 
Hink beeldwerk, dat, zooals de heer II. zegt, 
over zijn geheel niet weinig dorheid bezit, is 
voor ons vol poëzie , degelijkheid en kunstwaarde. 
Het Stadhuis is voor ons een monumentaal kunst
gewrocht, en voor allen, die met gematigd
heid oordeelen, is het geen «zeer log en koud 
gebouw," zooals de heer Hofdijk, zonder eeuig 
bewijs hoe ook genaamd, zijnen lezers ten beste 
geeft. 

De scheppingen van den bouwmeester Jacob 
Van Campen zijn voor ons meesterstukken, van 
ordonnantie, van constructie, van plan-indecling 
en ornamentatie ; vooral wanneer wij ze beschou
wen als de waardige en degelijke monumentale 
pendanten van den pittoresken bouwtrant, die in 
de eerste helft der 17" eeuw in Nederland door 
eklektische bouwmeesters is toegepast. — Vau 
Campen stond in zijn tijd en staat in onze dagen, 
te midden van al zijn konfraters, als een groot 
man en bouwkunstenaar. Hij heelt, gelijk Vondel, 
volkomen recht op een standbeeld. 

Die zijne werken, en dus ook hem, in 't open
baar aanvalt, verdient in het openbaar te worden 
afgevraagd naar de redenen die hem daartoe 
aanleiding hebben gegeven. 

Zoodra onkunde en eenzijdigheid , of los daar
heen geworpen woorden, daarbij in het spel ko
men, dan zal men aan zoodanig oordeel wel weinig 
waarde hechten, cn na het te hebben gelezen, 
overgaan tot de orde van den dag. Schrijver 
dezes acht den heer Hofdijk als schrijver, als 
Nederlander, te hoog, dan dat hij hiertoe kon 
besluiten. Daarom is dit terechtwijzend woord 
met bijzondere beleefdheid opgedragen aan hem, 
dien zijne overijling ook iu deze kunstzaak niet 
al te zwaar moet worden toegerekend. 

LUDOVIOO B.vvAitiio. 

P L U K S E L . 

Onder de rubriek : «Handelingen van den Ge
meenteraad van Amsterdam ," — in het Handels
blad van 23 Maart j . l . lees ik : — De heer 
acht eene spoorweg-verbinding van Amsterdam 
met Noord-Holland niet vvenschelijk. De spoor
weg vau Amsterdam naar Zaandam kan alleen 
voor deze laatste gemeente voordcelig zijn. 

Deze twee stellingen kwamen mij te curieus 
voor, dan dat ze niet meer algemeen bekend 
zouden worden. 

Iu ome philaiitropische eeuw sticht men 
asyls voor gevallen meisjes, scholen voor ha
velooss kinderen en idioten , krankzinnigen ge
stichten en verbeterhuizen voor jeugdige misda
digers. 

Zou het geen tijd worden om ook eens een ver
beterhuis op te richten voor hen die nu nog 
i. I.uiige stollingen durven verkondigen / 

K o Pki.. 
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A a n b e s t e d i n g e n . 

A a n k o n d i g i n g e n . 

Maandag 7 M e i , l m 'J ure, mui het lokaal van het provinci
aal bestuur te Middelburg: het verbeteren eu tot 1 Mei 
1867 onderhouden der gewone Aarde-, Kram-, Rijs- en Stecn-
glooijingwerken aan de zinlijken der CalamiteuscPolders van 
Zeeland, en zulks in 80 pcrceelen van aanbesteding. 

Maandag 7 M e i , ten I ure, ten Raadhui» : te Rotterdam: 
het maken der fundering voor de te bouwen hoogere burger
school. 

Dingsdag 8 M e i , ten 12 ure, in het gemeentehuis te 
Wolvcga: het aaiileggcn eener nnrdebaan eu liet bestrateu 
er van, strekkende van af den grindweg tc Suulicgn, tot de 
Oldetrjjnsterbrug, lang pl. min. 5027 strekkende ellen. 

Woensdag 9 M e i , ten 12 ure , aan liet gebouw van liet Pro
vinciaal Bestuur te Zwolle : het onderhouden van Int Rijks
gebouw ten dienste van de Administratie der in- en uit
gaande regteu te Mandcr, gemeente Tubbergcn , gedurejidc 
1800—1868. 

Woensdag 9 M e i , ten 12 ure, in liet lokaal van de bu-
reaiu der staatsspoorwegen te "s Hage: lo. liet maken van eene 
wouing voor den Stationschef, eu van eenige verdere werken 
op het Stations-emplacement te Venlo, teu behoeve van den 
spoorweg, strekkende vau Maastricht naar Helmond; 2o. liet 
maken der grondwerken in de gemeente l'treeht voor den 
spoorweg van Utrecht naar BoïteL 

Vrijdag 11 M e i , ten 1 ure, ill de Nieuwe Stads herberg 
te Zwolle: het makeu van de aardebaan en vau den kunst
weg, met de daarbij beliooreude kunstwerken van den grind
weg, loopeude vnu af de Kolkbrug in den straatweg vau 
Deventer naar Zwolle, tot aan den straatweg vau Zwolle 
naar Almelo , ten noorden van tol no. S bij lleino eu vau 
de Zaudsteeg langs de Nieuwe Wetering naar Tortersbrug. 

Vrijdag 11 M e i , ten 12 ure, oou het gebouw van het 
provinciaal bestuur te Arnhem: het herstellen van het lijn-
pad langs de rivier de W a a l , van de Erlccomsche uitwate-
ringsluis tot aan Loevcstein, in 3 perccelen. 

Vrijdag 11 M e i , ten 10 ure, in het koffijliuis v a n J . Z a h u 
te Dordrecht: het vernieuwen vau het rijswerk langs den 
oever, beweBten het havenhoofd van voornoemden polder, 
ter lengte van 475 ellen. 

Vrijdag 11 M e i , ten 11 ure, in het llóiel dt VEurope 
te Utrecht: lo. Het vervangen van de toldeur in de inun-
datiesluis te Houuwyk door eene rij schotbalkcn, en het 
maken van 2 voetbruggen over die sluis; 2o. Eene verwing 
van werken; beiden onder het beheer der genie tc Utrecht. 

Vrgdog 11 M e i , ten 12 ure, nnu het gebouw vnu het 
provinciaal bestuur te Arnhem : a. Het leveren en verwerken 
van het uoodhout voor den winter 1866 op 1867, eu het 
zoo noodig zetten der uoodkeeringeu langs deu lioven-Rhiju 
en het Panuerdensche kanaal; i. Het inkorten vnu eene en 
het verlengen van twee der bestaande kribbeu op dc weder-
zjjdsche oevers vau den Ncdcr-Rhyu, beneden deu Uitvlict 
van den Ouden Rhi ju , by Kandia; en c. Het herstellen van 
'a lands rijswerken op den Boven-Rhyn, liet l'aunerdenschc 
Kanaal , den Neder-Rhijn, dc Lek , dc Waal cu de Maas, 
in zes perccelen. 

Vrijdag 11 M e i , ten 12 ure, op het raadhuis te Delft: 
bet metselen van tv.ee steenen kaden langs den Westsingcl, 
strekkende van de houten rolbrug nullij liet station van deu 
spoorweg, zuidwaarts o p , met bijbehoorende werken. 

Dingsdag 15 M e i , ten^l2 unr, iu hetfdiakeuhuis te Am
stelveen: het afbreken vnn het oude kerkgebouwjeu liet ter 
/elfder plaatse weder opbouwen van eene nieuwe hervormde 
kerk. 

Dingsdag 15 M e i , ten 11 ure, in het logement liet wnpeu 

van Utrecht te Amersfoort: het verbroeden eu verdiepen van 

een gedeelte der Waterlozing van dc exonerereude lauden, 

tot aan de inundatie-sluis in den Slaperdijk bij deu Koodeu 

Haan. 
Woensdag 16 M e i , ten 10 ure, ten huize van A . Jacobs 

te Valburg: het herbouwen der pastorie dier gemeente. 
Donderdag] 17 M e i , ten 10 ure, in liet lokaal van de 

bureaux der staatsspoorwegen te 's Hage: het mnkcu van de 
aardebaan, de kuustwerkeu, de levering van bollost, liet 
leggen vau de spoorbaan cu eenige andere werken voor den 
spoorweg van dc noordelijke kade van den Urnberspolder nnbij 
Willemsdorp tot Dordrecht. 

Donderdag 17 M e i , ten 12 ure, in het lokaal van de 
bureaux der Staatsspoorwegen te 's Hage: liet tegen ver
stuiving afdekken vau zandgronden, gelegen iu de ge
meente Koedijk, langs deu spoorweg vau Nieuwe Diep 
naar Alkmaar 

Donderdag 17 M e i , ten 11'/» ure, nau liet gebouw 
van het provinciaal bestuur te 's Hage: lo. het maken 
der Gebouwen van het Uoven-stoomgcinaal met bijbe-

^ h ó é J e ü n e v M a a s k o l k eu Keersluis in Schiclands „Hoogen 
f3JJM5$k<\ even beoosten liet Krnlingscho Veer, provincie 
ï u i d - l ï o J l a , n j i V ) . bet maken, leveren, vervoeren cu opstellen 
v s » tJÜae i B » o n \ p o i i i p w c r k t u i g c n , dienende als llovcngcmaal 
voor de'-droogmaking der Plassen in Schiclaud, op te rigteu 
aan de. riyjSr dc Nieuwe Maas, bij het Kraliugsche Veer, 
prpvincie^uid-Hullaud. 

' Terdag 17 M e i , teu 10 ure, in het lokaal van de 
• staatsspoorwegen te 'sllage: bet maken van de 

a a r d e h a k f i ï . \ i e kunstwerken, de levering vnn ballast, liet 

leggen van dc spoorbaan en eenige andere werken voor den 
spoorweg van de noordelijke kade van den Braberspolder nabij 
Willcmsdorp tot Dordrecht, 

Donderdag 24 M e i , ten 12 ure, in het lokaal vau dc 
bureaux der staatsspoorwegen te '» Gravenhage: lo. het her
stellen en beplanten van het verlegde gedeelte van den rijks
weg van Maastricht naar Nijmegen, langs dc oostzijde van 
het stationsterreiu te Maastricht, ten behoeve vnu den spoor
weg van Maastricht naar Roermond; 2u. het maken, leveren 
en opstellen van drie draaischijven vnu 18.60 el middellijn. 

vnoop v a n M u h e a l e d i n K C i i . 

Op 26 Apr i l , te 's l lage: hét maken vnu eene bergplaats 
voor locomotieven te Eindhoven, ten behoeve van den spoor
weg, strekkende van Itrcda tot Helmond. Aangenomen door 
L. van Gaal te Geldrop, voor /l.'1,085. 

Op 27 A p r i l , te Vlissiiigeu: het gedeeltelijk gereed makeu 
vnn huilt, bestemd voor een pnur nieuwe buiten ebdeureli 
met schuiven voor de keersluis vnu het mnriiieduk te Vlis-
siugcn. Auiigcuoiiieu door .1. kloprogge, vnu ƒ970. Het 
uitbaggeren vnu 10,000 kubieke ellen groiids uit dc voorhoven 
eu het dok der marine uldnar. Aangenomen door I'll, de 
beef voor IS en 15 cent per kub. cl. 

Op 27 A p r i l , te l.ecnwnrden: lo. De uitdieping vau het 
vaarwater door de Poel, gcunnind de Oude weg, strekkende 
vnu het einde der Zijlroede, tot aau de Scharsterriju, iu de 
gemeente DonUwerttal, waarvan aannemer is geworden R. R. 
Dijkstra, te .lonre, voor ƒ 5 , 8 7 5 . 2o. Het doen van eenige 
vernieuwingen cu herstellingen mm de Havenwerken vnn dc 
liCmmcr en Tocuzijl, met het gewoon onderhoud over 1866/07, 
wnnrvan aannemer is geworden S. .1. de Hoer, te Lemmer, 
voor ƒ 1,480. >'lo. Het doen vnu eenige vernieuwingen eu 
herstellingen nnu den Provincialen I.indedijk, de daarin ge
legen sluis eu bijliooreudc sluiswnehterswonilig met het ge
woon ouderhoud over 1866/67, welk werk is uitugeiionieu 
door J . D. Dijkstra, tc Wolvega, voor ƒ 467. 4o. liet ge
woon onderhoud van de Schnrsterbrug en byhooreude l ïrng-
wucliterswoning, benevens van de tuuneu in de Langwesr-
dcrwicleu en in het Tjcukeinecr, hetwelk is aangenomen 
door .1. Heeringa, te Oosterliaidc, voor ƒ 3 2 0 . 

Op 28 A p r i l , te Utrecht: het maken eener ouderheide 
fundering, gemetselde pciinuten eu gesmeed ijzeren ophaal
brug overdc Vecht. Aannemer G. T. knmpschrcur, te Amers
foort , voor ƒ 10,578. 

Op 28 A p r i l , te Vlissiiigeu herbesteed: lo. het éénjar ig on
derhoud van de werken tc Vlissiiigeu en Middelburg, aan
genomen door A. l*ois voor ƒ 6 3 4 0 ; 2o. het éénjarig onder
houd van de kazernen, hospitalen, magazijnen, enz. te 
Vltssingcn eu te Middelburg, door denzelfdeu voor ƒ 5 4 6 0 . 

Op 30 A p r i l , te 's Hage: het vernieuwen vnu de brug 
over de lluoikadc eu metselen van een kaaimuur aldaar. 
Minste inschrijver K . Moshonwer, aldaar, voor ƒ 8 2 3 5 . Het 
bouwen vau eene bewaarschool met oliderwijzerswoning, oji 
het terrein iu dc Hekkelaau te 's Hage. Minste inschrijver 
C. M . van Viaiien, te 's Hoge, voor ƒ 15,905. 

A d v e r t e n t i ë o . 

F A B R I E K V A N 

B E C K E R E i Y B I I J 3 0 I M 6 H 

t e A R N H E M . 

Waterpa*-, hoekmeet- en andere Instrumen
ten voor terreinopname ten dienste van den 
Waterstaat, D l Genie, den Aanleg van Spoorwegen en Openuare werken. — Voorts de gunstig 
bekende B a l a n s e n , B a s c u l e s , Weeg
brug-gen enz. 

A n n a l e s d u G é n i e C M l 

E T KKI ' I K i l . 1>E M É M O I R E S 
Sur les M a t h é m a t i q u c s pures et a p p l i q u é c s , — les Ponts et 

c h a i t s s é e s , — les Routes et Chemins de fer, — les Con. 
structious et la Navigation maritime et lluvialc, — Ie* 
Mines, — 1'Architecture, — ln Metallurgie, — la C'himie, — 
la Physique, — les Arts m é c a n i q u e s . — rEconomie i n du. 
strielle, — le Génie rural. 

R E V U E DESCRIPTIVE DE l.'lNDUSTRIE FRANCAISE KT 
ÉTRANGERE PlJlll.lKES PAR UNE REUNION Il'lNGK-

NIEIIRS, Ii'aRCIIITECTES, HE PROFESSEI-RS ET 
D'ANCIENS KI.KVE-, DE l.'ÉCOI.E CENTRALE E T 

HES ÉCOLES Il'ARTS E T METIERS , AVEC 

le concours d'ingénieuus ET HE 
SAVANTS KTRANGERS. 

CONDITIONS [IF, IA SOl'SCRII'TION POUR I.A BOUWDE. 
Les Annales du Génie civil paraissent men-

suelleiiient, depuis le Ier .hmvier 1802, par bró-| 
(lillies de 4 a 5 t'eiiilles grand iu 8 ° , uvec figures 
intercalées duns Ie texte et 3 a 4 planches in 4«| 
et in-folio, de manière si former chaque annéc 
1 volume d'environ 800 pages et 1 atlas de .'ij 
a 40 planches. 

PRIX HE l.'.UioXNK.MENT ANNUEL 25 KRANCS. 
l,cs numerus on nrtieles se vendent sepnrément . fr. 3.5ii| 
Prix de chaque annéc eeoidée prise séjiaréuielit iHjur la 

Hollaude (franco). . . • fr. 30.-
On s'abonne en adressant (franco), a 1-or-

dre de M. E U G E N E LACROIX, Proprié-
taire-Gérant, libraire de la Société des In
génieurs Civils, demeurant a Paris, 15, quai 
Malaquais, un effet a vue sur Paris de la 
somme de VINGT-CINQ FRANCS. Les 
nouveaux abonnés de Hollande, qui pren-
nent en même temps ou qui s>engagent a 
prendre dans un temps determine les an-
nées parues, ne les payeront que VINGT-
CINQ FRANCS. 

LES AHONNEMENTS PARTENT DU 1" JANVIER. 

Bij J. NOORDUYN & ZOON,, te Gorinchem, is ver
schenen : 

M E C H A N I S C H E 

T E C H N O L O G I E , | 
Itn dienste van liet .Middelbaar Onderwijs. 

Een leerboek voor fabrikanten en industiicelen, 
en een leesboek voor beschaafden; met een aaii-l 
tal houtsneéfiguren, door D. G R O T H E , Ilooa\ 
leeruur aan de Polytechnische schout te Delft. 

V gedeelte / 2.90 

ü. A. T H I E M E , te Arnhem, heeft, uitgegeven: 

Z A K B O E K J E 
VOOR 

S P O O R W E G B E A M B T E N 

S P 0 0 R W E G R E I Z I G E K S . 
INHOUD: 1". Wet houdende bepalingen om

trent het gebruik der spoorwegen. — 2". Kon.] 
besluit, houdende de instelling van den Raad I 
van Toezigt. — 3". Kon. besluit, houdende vast-J 
stelling van een algemeen reglement op de spoor-1 
wegdiensten. 

F r i j n ƒ - S 5 . 

N I E U W E B O U W K U N D I G E I N D U S T R I E . 

Alle soorten van zinken Ornamenten, als: balkons, balustraden, consoles, palmetten, «pitsen 
vazen, rosetten en verdere •enteringen; — Dakbedekkingen, goten, dakvensters, raam
roeden volgens ieder op te geven profil, ventilators, windwijzers eni; — Zaken voor luiisselijll 
gebruik als: badkuipen, zetelbadon, stortbaden, waterflessohen, wasohbakken, koperen! 
ketels, pannen, kannen enz.; — Tuinsieraden, nis: koepels, duiventillen, fonteinen [ 
waranden, beelden, broeikasten, bloemenmanden, vogelkooien enz., worden in mijne| 
fabriek vervaardigd. 

De Ornamenten van Zink bevelen zich zoowel door derzelver duurzaamheid en lichtheid, als doorI 
eenen, den grondstof geëvemedigd billijken prijs boven andere tot dusverre daarvoor gebezigde grond-1 
stoffen in het bijzonder aan; de bekroning met de zilveren medaille, op dc tentoonstelling van 1865| 
te Amsterdam, strekt daarvan ten bewijze. 

Kantoor: Vijfzinnenstraat J n". 202° te Arnhem. H . J . I I E B B I T S K V ' 

A L B U M V A N B O U W K U N D I G E S C H E T S E N E N O N T W E R P E N . | 

D E R D E D E E L . 

O n d e r r e d a c t i e e n v o o r r e k e n i n g v a n d e n a r c h i t e c t J . H . L E H M A N . 

Dit Album verschijnt in 1800' in twee afleveringen, ieder van vijftien platen. De inteekening >-| 
verbindend voor het geheele deel a ƒ 1 5 . 

Men wordt verzocht van de toetreding tot het lidmaatschap aan den heer J . H . LelW jI 
(Keizersgracht X 643, te Amsterdam) i-eglstreeks kennis te geven, daar het derde ( W | 
zonder tusschenkonist van den bockhandel uitgegeven wordt. 

E e r s t e j a a r g a n g . N ° . 6 . 
1 2 H e i 1 8 6 6 . 

Venthijnl geregeld ieder» ZalerJag lij 
n , A . T H I E M E te A r n h e m . 

Hoofdcorreapondenten 
L VU IMkkras el O . le luierden. 

W E E K B L A D 
V O O R 

l A E C Ï Ï I T E C T E t f , I M E H E T O S , E A B B I K A Ï Ï T E Ï T W A A M E M E E S V A ¥ P U B L I E K E W E R K E f f . 

Prijs per 3 aaiidfi fruei p. pest ƒ 1 . 6 5 . 
l e i abonneert lieb toer een jaargang. 

Ufetteiliêi kosten / -.20 pet gncnen regel 
en f-M leenezel ei een 1° . der courant. 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A . THIEME.. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER W I E L . 

B e r i c h t e n e n m e d e d e e l i n g e n . 

Arnhem, 11 Mei 1866. 

— In Saksen zijn tegenwoordig zeven groote bier
brouwerijen , waarvan het maatschappelijk kapi
taal 1,800,000 Thalers bedraagt. Van dit zeven
tal worden er drie te Dresden en omstreken 
gevonden, en de andere rijn te Leipzig, Medin
gen, Chemnitz on Plauen inwerking. Aangaande 
de finantieele operatien dezer brouwerijen kunnen 
wij mededeelen, dat voor een bedrag van 1,707,200 
Thalers aan aandeden geplaatst is, en dat boven
dien een kapitaal van 655,691 Thalers als lecning 
is opgenomen; het reservefonds is tot een cijfer 
van 113,714 Thalers geklommen cn het gemid
delde dividend der zeven brouwerijen bedroeg 
over het afgeloopen jaar 9.C8 procent. 

— De petrolcum-industrie heeft haren invloed 
niet alleen gehad op de verlichting door middel 
van vloeistoffen in lampen, cn op vele plaatsen 
de raapolie verdrongen, maar bedreigt de ver
lichting door middel van gas met groote veran
deringen. Reeds voor cenigen tijd werden in 
Amerika cn Engeland met goed gevolg proeven 
genomen om uit de ruwe stcenolie een lichtge
vend gas tc bereiden, cn nu kortelings werd uit 
Wcenen een toestel aanbevolen, daarop berus
tende om een luchtstroom te verzadigen met dc 
bestanddeelcn van naphta, waaruit het vluchtige 
deel van dc steenolie bestaat. Bij deze vermen
ging ontstaat eene gassoort, die met eene lichte 
vlam verbrandt; maar deze uitvinding was voor 
le practijk van weinig waarde. Professor Hirzel 
te Leipzig, komt echter do eer toe van de uitvin
ding van een nieuw apparaat, dienende tot het 
stoken van gas uit den afval van petroleum cn 
waarmede uitgebreide proefnemingen genomen zijn 
'n de petroleum-rnffinaderij van Hirzel en Ger
hard te Plagwitz, bij Leizig. Deze proeven hebben 
verrassende uitkomsten gegeven ; het gas heeft een 
specifiek gewicht van 0.698 en eene lichtkracht, 
t " e S'/j maal grooter is dan die van het steen-
kolengas. Voor dit gas kan men dc kleinste 
•""anders gebruiken met een verbruik van 
nauwelijks 1 kubiek voet per uur; het brandt 
•net eene schoone helderwitte vlam, heeft geenc 
swavel- of ammoniachoudende bestanddeelcn cn 

«staat uit zuiver koolwaterstofgas, dat in de 

gashouders gedurende geruimen tijd en zelfs bij 
felle winterkoude bewaard kan worden. Uit de 
genomen proeven blijkt verder dat het dc goed
koopste gassoort tot verlichting is; en mocht zich 
dit bevestigen, dan zal er in het maken van gas 
een groote omkeer plaats vinden. 

Dc toestel is zeer eenvoudig en bestaat in een 
ingemetseld retort, waarneven op den grond een 
vat met afval van petroleum geplaatst is. Boven 
dit vat bevindt zich een mechanisch drijfwerk , 
dienende tot het voeden van de retort met den 
afval, en waartoe het vat met de retort door 
eene buis verbonden is. Nevens dit vat staat de 
condensor, waardoor het gas naar den gashouder 
wordt afgeleid. 

Om zich van dezen toestel tc bedienen , moet de 
retort roodgloeiend gestookt en het drijfwerk 
in beweging gebracht worden, waardoor zooveel 
gas verkregen wordt, dat eene retort voor eenen 
aanleg van 200 pitten voldoende geacht wordt. 
Bij de bereiding is hoegenaamd geen gevaar, 
want de afval van petroleum is niet licht ont
vlambaar, en met 70 ii 75 pond afval kunnen 
1000 kubieke voeten petroloum-gas gemankt wor
den , in uitwerking gelijkstaande met 4 a 5000 
kubieke voeten steenkolen-gas. 

Deze wijze van gasbereiding verdient in het 
bijzonder aanbeveling voor fabrieken, stationsge
bouwen, kazernen, ziekenhuizen, logementen cn 
zelfs voor kleine gemeenten, vooral daar het gas 
zoo zuiver i s , dat er bij de verbranding niet dan 
de gewone producten (waterdamp en koolzuur) en 
dan nog in geringe mate ontstaan. 

De geheele aanleg kost weinig geld cn neemt 
minder ruimte dan een toestel voor steenkolen-
gas i n ; zoowel de gashouder als de kanalisatie 
kunnen kleiner gemaakt worden en men heeft 
geenc behoefte aan wasch- en knlkkisten. Ieder 
werkman kan dit gas maken , dat zeer zuiver is 
en geen teer of andere bijproduktcn afzet. 

Te Parijs wordt veelvuldig gebruik gemaakt 
van het ijzer als bouwmateriaal tot vervanging 
der construction, die vroeger in hout of steen 
gemaakt werden. De administratie der belastin
gen te Parijs is in de gelegenheid het juiste be
drag te bepalen, daar er van dit materiaal eene 
belasting geheven wordt en wel 3 frs. 60 voor 
het gesmeed en van 2 fj». )40 vtia^Jiet gegoten 

M l 

ijzer. De onderstaande staat geeft een overzicht 
van den aanvoer gedurende dc laatste vijf jaren. 

Jaartal. gesmeed ijzer. gegoten ijzer. 

1861 25,086,500 pond. 15,755,200 pond. 
1862 25,334,500 » 16,325,600 » 
1863 , 30,069,700 » 19,422,600 » 
1864 26,204,100 » 10,688,300 » 
1865 25,627,000 » 16,505,400 » 

— Voor allen, die de bevoegdheid der Gemeente
besturen omtrent het geven van rooiing in twij
fel trekken, is het onderstaande bericht uit Frank
rijk niet van belang ontbloot. 

Blijkens den Moniteur Judiciaire is de Staats
raad eene nieuwe jurisprudentie in zake het ge
ven van rooiing toegedaan cn de verschillende 
uitspraken, dienaangaande in den laatsten tijd 
gedaan en in het Bulletin des Tribunaux opge
nomen , strekten daarvan ten bewijze. 

Uit de uitspraken van dit rechterlijk collegie 
volgt dat de verbrecding en rectificatie van open
bare wegen alleen bij onteigening of minnelijke 
schikking kan plaats hebben, en dat de eigenaars 
niet verstoken mogen worden van de waarbor
gen, diehetbediscussiecren endegercgelde vaststel
ling der algemcene plannen van alignement door 
het houden eener enquête hun geven, en dat de 
administratieve autoriteit uit dien hoofde, bij 
ontstentenis van een algemeen plan of regelma
tige onteigening, aan den eigenaar van een 
perceel langs den publieken weg het voordeel 
der oude rooilijn niet kan weigeren. 

Het genoemde blad brengt daarbij tevens in 
herinnering, dat voor quaestiën van onbevoegd
heid of misbruik van gezag, het beroep op den 
Staatsraad kosteloos en zonder tusschenkonist van 
een advocaat kan geschieden, krachtens art. 1 
van het decreet van 9 November 1864. 

Door de Société des Amis des Arts te Rouaan 
werd eene prijsvraag uitgeschreven voor een mo
nument ter eero van J . Court , oud-conservator 
van het museum aldaar, en de antwoorden moes
ten den 15 Maart j I. ingezonden zijn. Wij ver
nemen alsnu, dat dc jury dc volgende onder
scheidingen heeft toegewezen, als : 

De gouden medaille aan den architect Sallard 
te Parijs (ontwerp no. 39); 

http://tv.ee
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de zilveren medaille aan den architect Sal-
lard en den beeldhouwer Cugniot te Parijs (ont
werp no. 7). 

de bronzen medaille aan den architect Paul 
Gion te Parijs, den architect Jules Corroyer te 
Parijs, den architect Michel Durand filsteRouaan 
en den heer Vesly, ambtenaar bij de administratie 
der bruggen en wegen. 

Het ontwerp no. 6 van den beeldhouwer Ignel 
te Parijs is als het beste on meest geschikt voor 
de uitvoering aangewezen, behoudens eenige kleine 
veranderingen, die daarin door den ontwerpei-
gemaakt zullen worden. 

De jury had in hare eerste zitting bepaald, 
dat alle ontwerpen, waarbij de bepalingen van 
het programma niet waren in acht genomen, ter 
zijde gelegd zouden worden, en heeft zich ver
plicht gjerekend om het aantal bronzen medailles, 
aanvankelijk op twee bepaald, tot vier te brengen. 

's Graveniiaoe. De approbatie aan de heeren 
van Tienhoven, te Werkendam, als laagste in
schrijvers voor den aanleg van de spoorweglijn 
Heerenveen-Leeuwarden, is geweigerd, omdat de 
aannemingssom de gemaakte begrooting overtreft. 

— Z. M . de Koning heeft den lieer N . H. 
Henket te Amsterdam benoemd tot hoogleeraar 
aan de Polytechnische school te Delft. 

— In den laatsten tijd zijn op eenige plaatsen 
bij ons te lande proeven genomen niet het nieuwe 
brandbluschmiddel: l'Exlincteur; in alle berich
ten wordt van de bijzonder gunstige uitkomsten 
gesproken en de proefneming daarmede, in deze 
week te 's Gravenhage genomen, heeft het doel
treffende van deze wijze van blusschen aangetoond. 
Men heeft verschillende tonnen en kisten, met 
krullen gevuld, op het Alexandersveld geplaatst 
en daarin eene hoeveelheid koolteer en petroleum 
geworpen. Zoodra men deze brandstoffen had 
doen ontvlammen, ontstond naar alle kanten een 
felle brand, die door twee personen in den tijd 
van drie minuten gebluscht werd door toepassing 
van het nieuwe brandbluschmiddel, bestaande uit 
water en eene hoeveelheid bicarbonas soda; en 
acidum Tartaricum. Dit bluschmiddel werd dooi
de beide personen op den rug gedragen en du 
spoedige blussching gaf blijkbaar genoegen aan 
de autoriteiten en nieuwsgierigen, die zich in 
groote getale op het Alexandersveld verecnigd 
hadden. 

Arnhem. Men heeft het plan opgevat tot op
richting van eene wasscherij naar het stelsel van 
Bouillon , Muller en Co. te Parijs , waartoe eene 
maatschappij met een kapitaal van /' 100.000 zou 
moeten dienen. 

Het maatschappelijk kapitaal is in 100 aan-
deelen van f 250 verdeeld en aan de oorspron
kelijke aandeelhouders wordt gedurende een zeker 
aantal jaren een rabat op de prijzen voor het 
wasschen toegestaan. 

De groote ondersteuning, die deze wasscherij 
te 's Gravenhage mocht ondervinden en waardoor 
de leening binnen korten tijd volteekend was, 
doet ons verwachten dat ook te Arnhem met 
graagte zal worden gebruik gemaakt van de ge
legenheid om eene schoone inrichting tot stand 
te brengen. 

— De beide aanbestedingen voor de gasfabriek 
alhier zijn geïniprobecrd , daar de laagste in
schrijvingen het cijfer der begrooting verre over
troffen. Beide perecelen zijn alsnu onderhands 
tot mindere prijzen gegund. 

Haarlem. Het aantal broodfabrieken zal weldra 
met één vermeerderd worden door de vestiging van 

erne dusdanige fabriek te Haarlem ; tot heden zijn 
in ons vaderland broodfabrieken gevestigd te Am
sterdam, Rotterdam, 's Gravenhage, Utrecht, 
Delft, Leiden, Leeuwarden en Almelo. 

Amsterdam. In verschillende dagbladen lezen wij 
eene advertentie van het bestuur der Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst omtrent de beoor
deeling der ontwerpen, op de door haar in 1804 
uitgeschreven prijsvragen ingekomen. Ook in dit 
jaar zijn weder gecne prijzen toegekend en heeft 
men zich tot het geven van accessit-prijzen be
paald , als: 

l o . voor het plan der bibliotheek, een accessit-
prijs van f 150 met teruggave der teekeningen 
na de uitgave op verkleinde schaal, aan het 
ontwerp, gemerkt: tfor the structure that we 
raise" enz.; 

2o. voor het plan der R. K . Kerk , een accessit-
prijs van f 50, aan het ontwerp : »I)es Hundwerks 
Brauch und Gewohnheit", etc., en eene bijzondere 
loffelijke vermelding op naam aan het ontwerp: 
Evenals de middeneeuwen, enz. ; 

3o. voor het plan der overdekte zitplaats eene 
bijzondere loffelijke vermelding op naam aan het 
ontwerp «Alpha." 

Het doet ons leed dat er dit jaar weder geene 
bepaalde prijzen zijn toegekend , en al moge dit 
in het belang der kas zi jn, vermeen en wij dat 
bij velen de lust tot mededinging zal worden uit
gedoofd, als de uitgeloofde prijzen zoo zelden wor
den toegewezen. 

Zwolle. Den 5 Mei j . I. had de openbare aan
besteding plaats van het houwen der Rijks Hoogere 
Burgerschool met Sjarigcn cursus, die te dezer 
stede op het terrein der liagijneweide zal wor
den opgetrokken. — Er waren acht iuschrij vings-
biljetten ingezonden , als van: 

G. van Berkum te Arnhem voor. f 88502.00 
C. Bosman te Arnhem » » 85800.00 
G. Key te Rotterdam » » 85750.00 
L . Krook & Hilhelder tc Zwolle •> » 79783.00 
B. II. Trooster te Zwolle » » 78999.00 
J . H . Stap te Zwolle » » 78780.00 
R. Zwolsman te Kuinre » » 70400.00 
H . Heuvels tc Arnhem » » 74900.00 
Burgemeester en Wethouders hebben na cenig 

beraad aan den minsten inschrijver het werk toe
gewezen. Reeds vroeger was het bouwterrein 
voor zooveel noodig opgehoogd en werden dc 
kelders en regenbakken gemetseld, welk werk 
werd aangenomen door J . M . Haagen , te Moor
drecht, voor de som van f 0100.00, zoodat het 
bouwen der geheele inrichting op ƒ81000 .00 komt 
te staan, waartoe het Rijk ƒ 20000.00 zal bij
dragen. 

Alkmaar. De bouw der H.-Dominictiskerk te 
Alkmaar, die zooveel vertraging ondervonden heeft 
door het faillissement van den aannemer, de 
onmogelijkheid om met de borgen in accoord te 
komen, enz., nadert sinds het najaar van 1805 
met rasse schreden hare voltooiing, daar het 
afwerken nu geheel in eigen beheer schijnt te 
geschieden. 

Wij achten dit van tc meer belang, omdat al 
degenen die met dat ontwerp van deu heer 
Cuypcrs bekend zijn, zeker verlangende zijn de 
uitvoering daarvan te kunnen aanschouwen, als 
zijnde een fraai geheel, rijk en afwisselend van 
vormen en bijzonder geschikt om overal schoone 
details in romantischen vorm te produceeren, 
waartoe niet weinig bijdraagt dat de kerk 
inwendig geheel in kleuren wordt afgewerkt. 

De Alkmuitrsche Courant van 0 Mei I. I. zegt 
van dat bouwwerk het navolgende: 

«Zondag waren de torenspitsen van de Nieuwe 
Doniiiiieuskerk gevlagd wegens de volbrachte 
plaatsing vun haan en windvanen. De hoofdtoren 
10.50 el in het vierkant, rustende op de groote 

kruisbogen, toont uitwendig een muurwerk, aan. 
vangende uit de dakgoten op 15 ellen hoogte tot 
32 e l , waarboven zich eene hoofd- en 4 liooksp i(. 
sen verheffen. 

«De middelste is met het kruis minstens 28 ellen 
hoog, makende alzoo een totaal van ruim 00 el 
boven den boganen grond. 

«Het kerkgebouw, dat zijne voltooiing nadert j 
en rijk versierd wordt , is buitenwerks 30 cl breed j 
en 35 diep , terwijl de toren aan de Laat eene hoogte 
van p. in. 37 el bereikt." 

Het is echter wel curieus dat de Alkmaarsclip | 
Courant aanleiding vindt in de plaatsing van den 
liaan en de windvanen, om daar cenigszins over 
uit tc weiden , daar diezelfde haan, ofschoon rijk I 
verguld, het ongeluk heeft van niette willen 
draaien; zoodat genoemde haan nog eens op den I 
begauen grond moet gebracht worden , om hem I 
daarin het noodige onderricht tc geven. 

G E D E E L T E L I J K E DROOGMAKING DER 

ZUIDERZEE. 

Omtrent het plan tot gedeeltelijke droogma
king der Zuiderzee, waarover de couranten dezer| 
dagen tegenstrijdige berichten mededeelden, ver
nemen wij thans van eene goed onderrichte zijile 
het volgende : 

In het laatst van September of het begin van 
October 1805 werd van de zijde eener groot»I 
biiitenlandsche maatschappij het advies ingewon
nen van een rijks-ambtenaar van den waterstaat I 
en van den heer Stieltjes, over de mogelijkheidI 
cn wenschelijkheid der droogmaking van de gof 
heele Zuiderzee. Beide heeren, onafhankelijk 
van elkander geraadpleegd, wezen op de huns 
inziens onoverkomelijke bezwaren, die het af
sluiten van groote rivieren als de l.lsel en het 
Zwartewater zou na zich slepen , en zoo kwam 
men als van zelf tot beperking van het ont-[ 
werp. Nu werd de zaak in eene samenkomst | 
der beide ingenieurs nader besproken , en over 
ecngekonien dat de rijks-ingenieur een avant-| 
projet zou opmaken der indijking van het ge
deelte , gelegen bezuiden de lijn die Enkhuizcii 
langs t i k met den zuidelijken leidam van het 
Ketcldiep vereunigt; welk Ketcldiep zooals be
kend is , den zuidelijk sten mond vormt van den 
Usel. Usel cn Zwartewater blijven dus vrij 
uitstroomen in het overblijvende deel der Zuider
zee. Dit ontwerp was gegrond op de gegevens,! 
die de bestaande pcilkaarten Ier marine en an-1 
dcre gedrukte stukken 'opleverden. Daar dc rijks-1 
ambtenaar het echter (bij veelvuldige werkzaam
heden van Rijkswege) slechts in zijne snipperuren I 
kon bewerken, duurde het tot do eerste dagenI 
van Februari 1800, eer het in handen kon ge-| 
stcld worden van den heer Stieltjes. Deze stelde 
eenige wijzigingen voor, die na onderlinge be
spreking meestal door den ontwerper werden I 
overgenomen, en nu kon men aan de buiten-[ 
landscliemaatschappij berichten, dat er vele goedeI 
kansen vóór de onderneming waren. Deze maat- [ 
schappij stelde nu /' 5000 beschikbaar, hoofdza-l 
kelijk voor een nader lokaal onderzoek en het I 
boren van den bodem der Zuiderzee; alvorensI 
hiertoe kon worden overgegaan, moest de rijks-[ 
ambtenaar vergunning van de Regeering hebben,! 
om zich met deze particuliere zaak te belasten. [ 
Het nog niet bekomen van die vergunning is del 
aanlcideiide oorzaak tot de voorloopigc staking I 
der voorgenomen werkzaamheden. 

Uit dc bescheiden, die op het bureau konden I 
geraadpleegd worden, kwam men tot dc volgende I 
uitkomsten. 

l o . Het geheele in te dijken oppervlak is 
nagenoeg 200,000 bunders of gaat dat cijfer iets te 
boven, naarmate aan den afsluitdijk deze of gene 
richting wordt gegeven, die nog op de plaats 
verder moet worden bepaald. 

2o. De globale lengte van dien afsluitdijk is 
40,000 el len, zoodat op elke 5 in tc dijken 
bunders slechts ééne cl afsluitdijk komt. 

3o. De gemiddelde diepte van de Zuiderzee 
in de lijn van afsluiting is slechts 3.40 el onder 
dc eb ; het verschil tusschen eb cn vloed is i " 
die richting weinig beduidend; de richting vu» 
den afsluitdijk onttrekt haar aan den directeii 
aanval der zee bij noordwestenstormen. 

4o. De kosten van die afsluiting, hoe groot 
ook , zijn toch geringer dan ze zouden zijn i " 
de kortere maar diepere lijn van Eukhuizen nu:» 
Staveren, waar ook meer verschil vau eb en 

f loed i s , e n ^ e afsluitdijk meer ligt blootgesteld, 
lovendie'n is die lijn van afsluiting niet aan te 
aden met het oog op dc afwatering van den 
jscl cn het Zwartewater. 

5o He gemiddelde diepte van den polder is 
bok slechts 3.4 e l , en dus geringer dan van 
tiidere reeds drooggemaakte plassen en meren, 
f go. In de uitwatering van de Eem cn tevens 
I j e belangen der scheepvaart, ook tijdens de 
Bro0"making, wordt voorzien door een kanaal van 

j%0 el breedte bij 3 ' / , el diepte van dc Eem 
langs Nijkerk, Harderwijk cn KI burg naar het 

ctcldicp, en door een smaller scheepvaartkanaal 
lusschen de Eem en Amsterdam. 

7o. Als boezem dienen kanalen van 00 a 80 
el breedte bij 4 ' / , el diepte, die Amsterdam, 

Enkhuizen, Hoorn , Edam onderling cn met Kam
en verbinden. 
go. Ben der meest verrassende uitkomsten 

[lezer droogmaking is dus deze: dat steden, die 
nu aan eene ondiepe zee gelegen, gebrekkige 
tcheepvaart hebben, alle zeehavens worden nu 

zee verdwijnt. Het kanaal van i 1 / , c l diepte 
natuurlijk gemakkelijk tot Zwolle kunnen 

ivorden doorgetrokken, cn ook van die stad eene 
groote zeehaven maken. 

He. Eene thans bestaande zeedijklengtc van 
Enkluiizen langs Pampus tot de Ketel van 142,000 
ellen lengte wordt vervangen door het onderhoud 
Ivan slechts 40,000 ellen lengte. 

Wanneer men al deze directe cn indirecte 
foordeelen bij elkander voegt, zal voorzeker dc 
ioni van circa f 500 per bunder voor dc indij-
(ing (de verkaveling er onder begrepen) niet 
lioog toeschijnen. Men bedenke bijv. slechts 
koevele milliocncn het anders vorderen zou, om 
le vaart met 4 ' ^ a 3 1 / , el diepgang aan al de 
)pgenoemde steden te verzekeren , wat nu eene 
toevallige bate i s ! De kaarten der marine geven 
loor den bodem aan : k l e i , modder en stcekgrond 
iiaar het schijnt een soort van klei met modder 
bedekt) voor een gedeelte, zand en harden grond 
loor een ander gedeelte. Een nader lokaal on-
lerzoek, gevolgd door de bei mededing der ge
boerde gronden door een scheikundige en een 
landbouwer, zal over de waarde van den grond 
moeten beslissen. 

Bij eene aldus nieuw te vormen provincie, is 
|iet eene kleine uitgaaf de wegen dadelijk zoo 

ireed te maken, dat op ccn der bennen later 
ten spoorweg kan worden aangelegd, hij welke 
|lau alle kosten en oponthoud der onteigening 
wegvallen. 

De afsluitdijk , die op 24 millioen is geraamd 
]>f op f000 de strekkende e l , geeft slechts f 120 
lier bundel'. Kleinere particclc indijkingen zouden 
E» geene zoo gunstige gesteldheid zijn, en dus 
duurder uitkomen. 

Het is te hopen dat spoedig dc bezwaren zul
len opgeheven kunnen worden, die er bij de 
•legeering schijnen te bestaan tegen dc medewor-
Vmg van een rijks-ambtenaar aan dit groote 
werk. 

V a r i a . 

Machinale vervaardiging van schoenen 
in Amerika. Volgens het Boston Commercial 
bulletin worden te L y o n , in Massachusetts, in de 

J'nbrick von Bancroft cn Purington tegenwoordig 
en paar schoenen per minuut gemaakt, en deze 
'Pgave berust op het gemiddelde van de weke-
ijksche productie. 

Het genoemde etablissement is wellicht het 
fcrootste van dien aard, cn ten bewijze hiervan 
pienc, dat de damesschoenen, die daarin per 
week gemaakt worden, eene waarde van 40,000 
dollars vertegenwoordigen. De wijze van maken 
Is van het begin tot het einde geheel machinaal, 
pil men vindt er verschillende werktuigen van 
geheel nieuwe vinding in werking. 

Het boren van zestien gaten in de hakken van 
Men schoen geschiedt te gelijker tijd met het per-
pen der verschillende stukken , waaruit de hakken 
bestaan, met eene cn dezelfde machine, die door 
*en hefboom in beweging wordt gebracht. Een 
'ergelijk werktuig dient voor het indrukken der 
fcstien nagels in de vorengenoemde gaten, en 
eide werktuigen worden door ccn man en een 
°ngen bediend, die te zanten het werk van 
' l u ' " goede knechts verrichten ; neemt men daarbij 
" aanmerking dat deze vier werklieden, naar 
>«t tegenwoordige loon in Amerika, 50 dollars 
>c* week moeten verdienen, dan geeft de ma-
•hiiiale vervaardiging groot voordeel. Iu de fa-
>r'ek zijn 110 menschen van verschillenden leeftijd 
: n beider kunne werkzaam; zij sijn in groe

pen van tien tot twaalf personen ingedeeld, en 
elke tien uren zijn ruim 000 paar schoenen ge
reed, die telken morgen naar de magazijnen 
vervoerd worden. 

Nieuw buskruit. In het Mechanic' Magasinc 
wordt van een nieuw soort van buskruit gesproken , 
dat door de heeren Schalier en Budenbcrg te 
Backau bij Maagdenburg en te Manchester in 
Engeland is ingevoerd, en dat, in vergelijking 
met de tot heden bekende soorten, groote voor
deden aanbiedt, daar de uitwerking van 50 
tot 00 procent grooter is cn de verbranding 
zonder rook plaats heeft. Het nieuwe buskruit 
is evenals het van ouds bekende uit zwavel, 
kool en salpeter samengesteld, maar de verhou
ding dezer bcstanddeclen is gewijzigd, en dc 
toevoeging van eene andere stof bevordert de 
langzame verbranding van liet krui t , waarbij 
alle schadelijke gassoorten, die zich bij het ver
branden van zwavel en salpeter ontwikkelen, 
als het ware verdwijnen, zonder dat daardoor 
ecnige rook ontstaat. Het geheim bestaat in 
dc stof, die aau de bekende bcstanddeclen wordt 
toegevoegd. 

De proeven, die met dit nieuwe buskruit in 
België door het Gouvernement onder leiding van 
den Hoofdingenieur M. Gillc genomen zijn, heb
ben zeer gunstige uitkomsten opgeleverd, daal
de werking van één gewichtsdcel van het Schafl'er-
Budenhergsche kruit gelijkstond met die van 
twee deelen van het buskruit, dat in de Rijks-
inrigting te Wellcren gemaakt wordt. Het ver
dient nog opmerking, dat dc werking van het 
nieuwe buskruit zonder geweld of slag plaats 
heeft. 

Proeve met kalkmortel. Volgens het »Zcit-
schrift des Vcreins Deutscher Eisenbahn-Verwal-
tungen" heeft men proeven genomen met eene 
mortelbereiding volgens het voorschrift van Dr. 
Artus in Jcna. 

Men heeft 1 deel goed gebluschte kalk met 
3 dcclen zand zorgvuldig gemengd en die mé
lange onmiddellijk vóór het gebruik nog I deel 
fijngemaakte ongebluschte kalk toegevoegd. 

Met deze mortel heeft men een fuudament-
muur gemetseld, die na verloop van 4 dagen 
reeds tot eene zoodanige vaste massa verhard 
was, dat men een puntig ijzer er niet meer in 
kon drukken, terwijl zij met gelijke kracht aan 
dc metsclstcenen verbonden was. Na verloop 
van 2 maanden had de mortel de hardheid der 
stcenen bereikt. 

Men heeft bij deze proeve waargenomen dat 
dc kosten in vergelijking met die van andere 
mortels en cementen, minder bedragen. 

C o r r e s p o n d e n t i e . 

Aan G. te R. Het toegezonden artikel is niet 
van algemeen belang en bevat verscheidene per
sonaliteiten , die de redactie van «de Opmerker" 
ongaarne zou helpen verspreiden. Het stuk ligt 
ter Uwer dispositie. 

Aan B. te Z. Uwe denkbeelden omtrent de 
onbekookte oordeelvellingen van sommige autori
teiten over bouwkundige plannen en vragen wor
den gedeeld. Eene vermelding der meest cu-
rieuse besluiten in dergelijke aangelegenheden 
wordt tc gemoet gezien en zal geplaatst worden, 
zoodra dc ruimte van de courant het toelaat. 

Aan ƒ/. Het artikel over de haven tc Dover 
wordt geplaatst, zoodra de houtsnede gereed is. 

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

A a n k o m l i e i i ïjc e n . 

Maandag 14 M e i , ten 12 ure, aau het Zuiderpolderhuis iu 
de Schermeer, ouder de gemecute Graft: 1. Het ophoogeu 
eu bcgriudeu vau twee gedeelten vau deu weg aau de 
uustzijdu vau de Zuidervaart, vau de Noordervaart tot deu 
Zuiddyk, tot eeuc gezamenlijke lengte vau 5200 ellen. 2. Het 
ophoogeu eu begriudeu van deu Wcstdijk, vau den atruat-
weg aan den Omwal tot aan deu Bloemendaalsckcn weg, ter 
leugtü vau 4350 clleu. 3. Het ophoogeu eu bcgriudeu vau 
deu Zuiddijk vau den straatweg bij de vlotbrug, oostwaarts, 
tot voorbij den houtzaagmolen tc Wcstgraftdyk, ter lengte 
van 050 ellen. 4. Het begriudeu van den dijk vau Rusten
burg tot aau Oterleek, ter lengte vau 3110 clleu. 5. Het 
uitbaggeren vau eeu gedeelte van den togt van {wider 0, 
ter lengte vau 000 elleu. 0. Het uitschieten vau eeu ge
deelte vau de wegsloot iu polder 1$, laugs deu weg aan de 
noordzijde van de Noordervaart, vau deu dam vau l'. Hart 
tot ; u U i deu Kolkdijk, ter lengte van 1050 elleu. 

Maandag 14 M e i , ten 12 nur , in het logement de Prim 
te Miikkum, de herstelling van eenige hei- , kist- en haad-
werkeu aan gemelde contributie. 

Maandag 14 M e i , ten 6 ure, in het Departementgebouw 
te Nijmegen: het bijbouwen vsa een schoollokaal en keukeu 
aan de bestaande school in de Kaaakorvergas. 

Dingsdag 15 M e i , ten 11 ure, in het logement het wapcu 
vau Utrecht te Amersfoort: het verbroeden en verdienen van 
eeu gedeelte der Waterlozing van de exonererende laudeu, 
tot aan dc iuundatic-sluis iu den Slaperdijk bij den Rooden 
Haan. 

Dingsdag 15 M e i , tcu 12 uur, in het diakenhuis tc A m 
stelveen: het afbreken van het oude kerkgebouw en het ter 
zclfder plaatse weder opbouwen van eeue nieuwe hervormde 
kerk. 

Dingsdag 15 M e i , de verbouwing eener pastorie der her
vormde gemeente te Sucek, staande op het Achterterm al
daar: Inlichtingen te bekomen bij den architect A . Ure mus
sen Troost tc Sncek. 

Woensdag 16 M e i , ten 10 ure, tcu huize van A . Jacobs 
tc Valburg: het herbouwen der pastorie dier gemeente. 

Woensdag 16 M e i , teu 11 ure, op het gemeentehuis te 
Balk: het afbreken van het bestaande cu het opbouwen van 
eeu nieuw schoolgebouw tc Sondel. 

Woensdag 16 M e i , teu 12 ure, door kerkvoogden der 
Hervormde gemeente te Blokzijl, iu de consistoriekamer al* 
daar: het wegbreken van twee huizen enz. cn het bouweu 
eener nieuwe pastorie. 

Donderdag 17 M e i , ten 10 ure, iu het lokaal van de 
bureaux der staatsspoorwegeu tc 'sllage: het mnkcu vau dc 
aardeboan, dc kunstwerken, dc levering vau ballast, het 
leggen vau dc spoorbaan cu eenige andere werkeu voor den 
spoorweg van dc noordelijke kade vau den Urabcrspoldcr nabij 
Willemsdorp tot Dordrecht. 

Donderdag 17 M e i , tcu 10 ure, aan het Kruisdorp, bij 
J . vau der Poel door dijkgraaf en heemraden van den Haar-
lcmmermeerpoldcr: dc herschietiug der Bcrmsloot, aan de 
oostzijde van deu polder. 

Donderdag 17 M e i , ten 11 1

2 jure, aau het gebouw 
van het provinciaal bestuur te 's Hage: lo. het maken 
der Gebouwen van het lioven-stoomgcinaal met bijbe-
hoorende Maaskolk cu Keersluis iu Schiclands Hoogeu 
Zeedijk, even bcoosteu het Kralingsche Veer, provincie 
Zuid-Holland; 2o. hct|makeu, leveren, vervoereu cu opstellen 
van twee Stoorapompwcrktuigeu, dienende als Bovengemaal 
voor de droogmaking der Plassen in Schicland, op te rigteu 
aau de rivier de Niuuwc Maas, bij tiet Kralingsche Veer, 
provincie Zuid-Holland. 

Donderdag 17 M e i , ten 12 ure, in het lokaal van dc 
bureaux der Staatsspoorwegen tc 's Hage: het tegen ver
stuiving afdekken vau zandgronden, gelcgeu in dc ge
mecute Koedijk, langs den spoorweg vau Nieuwe Diep 
naar Alkmaar 

Donderdag 17 M e i , tun 12 ure, ten gcmccntchitize van 
Nijkerk: de leverantie vau 30 stuks deuueu heipalen, zwaar 
iu het midden 26 duim, laug 7.50 tot 8.50 cl. 

Donderdag 17 M e i , ten 2 ure, teu ltaadhuizc te Ammer-
zoden: herbcstcdiug van het bouwen van twee schoollokalen 
cu ouderwyzcrswoniug tc Ammerzoden cu Well . 

Vrijdag 18 M e i , ten 10 ure, aau het gebouw van het 
provinciaal bestuur tc Leeuwarden: lo . dc vcreisehte ver* 
uieuwingen cn herstellingen aan de Rijzen-, Beslag-cu Steen-
oevcrwerkeu op het eiland Ameland, met huu gewoon on
derhoud , van den dag der goedkcuriug vau de besteding tot 
en met deu laatsten April 1867; 2o. het ouderhoud vau den 
Stn ju inleidenden Dam e » aanhooren, door de geul de Balg 
bij het eiland Ameland, van den dag der goedkeuring van 
dc besteding tot en met ultimo April 1867 ; 3o. het driejarig 
onderhoud der Duiubeplautingcn op het eiland Amelaud, 
van den dag der goedkeuring van de besteding tot eu met 
ultimo April 1869; 4o. het stellen van Rijzen Schuttingen 
cu het doen van eenige Stroobeplantiugcu iu de duinen vau 
het eiland Schiermonnikoog; eu 5o. het doen vau eenige 
voorzieningen aan de oevers cn duinen van het eiland Schier
monnikoog. 

Vrijdag 18 Mei ten 11 ure aan 's rijks werf te Vlisaingcu : 
het verrigteu vau verschillende onderhoudswerken en het 
plaatsen van eene eenvoudige inrichting tot het gebruiken 
van Coaks iu eeu Smidsvuur op voorschreven Werf. 

Vrijdag 18 M e i , ten 12 ure, aan het gebouw van het 
provinciaal bestuur te Arnhem: het aanleggen van drie 
dwarskribbcn aan den liuker Waaloever, tusschen St. Audries 
cu Kossuni. 

Zaturdag 19 M e i , ten 1 ure, ten stadhuizc tc Utrecht: 
het leveren en stellen van eene gegoten ijzeren gashouder-
kuip met gashouder, aau dc stedelijk gasfabriek aldaar. 

Zaturdag 19 M e i , ten l ure, iu het G e i n e e n c l a n d s h u ï s te 
Monnikendam: het verzwaren eu verhoogen van twee per
ecelen aordeudyk; het maken cu onderhouden vau steeu- eu 
kliukerglooijingcu, benevcus ceuige verdere werkzaamheden, 
alsmede het leveren cu omwerken vau grind cn puin; alles 
aau deu Noorder IJ- eu Zeedijk, afdceliug Waterland, in 
3 afzonderlijke perecelen. 

Dingsdag 22 M e i , teu 12 ure, door deu majoor plaatse
lijke kommandttiit te Burgen op Zoom, ten dienste der gar-
uizoeus-bakkerij aldaar i 7 lasten Roode of R hij ut ar we ad 
miusteus 77 ponden per mud; 7 Lusten witte Zccuwsche 
Tarwe ud miusteus 74 puudeu per mud; 4 ha&tcn l u l a u d s e u » 
of Pruissische Rogge, ad miusteus 72 poudeu per mud,alles 
buiten deu zak. 
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Dingsdag 22 Mei, ten 12 ure, ten burele vsn den kolonel, 
garnizoens-kommandant te Deventer: de levering van 6 laat 
oude roode- of rijutarwe, wegende minstens 77 Ncd. ponden 
per mud; 6 last oude witte Zeeuwsche tarwe, wegende min
stens '74 Ned. ponden per mud cn 8 last oude inlandsche of 
prnissische rogge, wegende minstens 72 Ned. ponden per 
mud, buiten den zak. 

Dingsdag 22 Mei, ten 1 ure, in het logement de Kroon 
te Haarlem: het leveren van eene ijzeren pont, op dc Ring
vaart aan het Nieuwe Meer. 

Donderdag 24 Mei, aan het Departement van Oorlog te 
'sHage. de levering van SOOO dubbele mudden turf en 
40.000 ned. ponden schaalkolen, gedurende het wiutersaisoen 
van 1866 op 1867. 

Donderdag 24 Mei, ten 12 ure, in iet Wesl-Trieacliehuis, 
te Eukhuizen: het leveren van 1725 atuks beste bczaagde 
Dantziger of Rigasche greenen platen, 1350 strekkende ellen 
best vierkant bczaagde Dantziger of Rigasch greenen ribhout 
en 440 strekkende ellen greencu ankerribben j eu van SCO 
stuks beste eiken beslageu palen, van diflerente lengte: mits
gaders het maken van eene echoegng ter lengte van 430 
ellen, met de bovenstaande houtwaren, cn vau eene kleival-
ling met getrokken klei, mede ter lengte van 430 ellcu; 
alles aau den Oudendijk 2o. Het verbeteren van stceu-
glooging en verder aau den Drcchtcrlaudscbeii West-Fricschcii 
Omriugdjjk in den jare 1868 te maken eu te onderhoudeu 
werken. 

Donderdag 24 Mei, ten 11 ure, ten Raadhuize tcMriellc: 
lo. het maken en leggen van tene ijzeren Loopbrug aan het 
Maarland in het verlengde der Voorstraat te Briellc; 2o. Het 
verrigten van eenige herstellingen en vernieuwingen aau de 
kap in het dak der kleine kerk te Brielle j 3o. Het afbreken 
van een bestaand en maken van een nieuw wagenhuis. 

Donderdag 24 Mei, ten 12 ure, in het lokaal van de 
bureau der staatsspoorwegen te 's Gravenhage: lo. het her
stellen en beplanten van het verlegde gedeelte van den rijks
weg van Maastricht naar Nijmegen, laugs de oostzijde van 
het stationsterrein te Maastricht, ten behoeve van den spoor
weg van Maastricht naar Roermond; 2o. het maken, leveren 
en opstellen van drie draaischgven van 13.50 el middellijn; 
het maken , leveren en opstellen van acht waterkranen. 

Donderdag 24 Mei, aan het departement van marine te 
'sHage: de levering van 1500 dubbele mul. mudden turf en 
40000 ned. pond steenkolen, ten behoeve van dat departement 

Zaturdag 26 Mei, ten 12 ure ten Raadhuize te Schiedam: 
het afbreken der oude houten sluisbrug , alsmede het bou
wen van eene nieuwe ijzeren basculebrug. 

Maandag t28 Mei, ten 12 ure, in het gemeentehuis te 
Zuidhom: lo. het graven van het Hoerediep; 2o. idem van de 
Zuidwending, met de vernieuwing van twee vaste bruggen 
over dat kanaal. 

Maandag 28 Mei, ten 1 ure iu het logement de Kroon te 
Haarlem: het maken van een gemetselden duiker, in den 
Ringdijk bij den Lisserbroekpolder. 

Dingsdag 29 Mei, aan het ministerie van finantién te 
•ullage: de leverantie van brandstoffen ten behoeve van dat 
departement, benoodigd over het tijdvak van 1 July 1866 
tot en met den laatsten Jiuiij 1867. 

Dingsdag 5 Juujj, ten 1 ure, op het gemeentehuis te 
Zalt-Bommel het bouwen van de benoodigde lokalen voor 
de hoogere burgerschool met driejarigen cursus aldaar. 

Afloop u l aanbestedingen. 
Op 30 April, te Maastricht: het bonwen van een Kaai. 

muur lange de Oostzijde van de Havenkom der Zuid Willems
vaart, te Maastricht, benevens de Afgraving van het terrein 
achter dien Kaaimuur. Het laagst is ingeschreven door 
Joseph Klijn, te Maastricht, voor ƒ8485. 

Op 1 Mei, te Alkmaar: het bouwen van de lokalen voor 
de rijks hoogere burgerschool met Sjarigen cursus. Aange
nomen door Brakenhof en van der Roest, te Amsterdam 
voor ƒ39,800. 

Op 8 Mei, te Haarlem: het verrigten van eenige werk
zaamheden aan 's rgks zeeweringen op het eiland Marken, 
Minste inschrijver J . Visser, te Marken, voor ƒ6990. Het 
doen van eenige herstellingen aan dc zeewering van het 
kustlicht te Durgcrdam (Hoek van Holland). Minste in
schrijver £. H Brockmeijer te Amsterdam, voor ƒ 775. 

Op 8 Mei, te 's Hage: het opnemen, vervoeren naar Eind
hoven en aldaar opstellen van den bovenbouw der groote 
draaischijf van het station TUburg. Minste inschrijver D. A. 
Schreden en Co. tc Leiden voor ƒ 1140. 

Op 8 Mei, te Groningen van wegc het Waterschap Old-
ambt, het leggen van eene bazaltkade iu de haven te Ter-
muuterzijl. Laagste inschrijver de heer A. W. van der Sluis, 
te Appelscha, voor ƒ 14,860 
-Op. 4 Mei, te Leeuwarden: lo. dc gedeeltelijke vernieuwing 

eying langs de stoombootkaai te Lemmer, aangc. 
D. H. Uffelaar, aldaar, voor ƒ 4630; 2o. het 
uderhoud, enz. van het gouvernementsgebouw 
166 tot 30 April 67, aangenomen door F. van der 
uwarden, voor ƒ 1840. 
te Zwolle: lo. het leveren cn verwerken van 

ellen steenslag cn de vernieuwing van ecuigc gc-
klinkerbcstratiug vau dc groote wegen iu Overijssel. 

Aangenomen door J. Arntz, te Milligcn, voor ƒ 12,133. 2o. 
het leveren en plaatsen vau drie ijzeren draaibruggen met 

«hoorende werken over het verlengde gedeelte der Lut-
tcoliVfdwijk vau de Dcdeinsvaart, van üe irrens der pruvin-

cien Overijssel en Drenthe tot in de buitengracht van Coe-
vorden. Aangenomen door J. van der Sandeu, te Ambt 
Hardeiibcrg, voorƒ7.500. 

Op 5 Mei, te Utrecht herbesteed: het maken, leveren cu 
stellen der gedeeltelijke inwendige inrichting der rgks hoogere 
burgerschool. Aanuemer M. Verheul, tc Utrecht, voor 
ƒ 12,330. 

Op 5 Mei, tc Zwolle: het bouwen der hoogere ryksbur-
gcrschool, met vijf-jarigen cursus, op de Bagyuenweide aldaar. 
Aangenomen door H. Heuvels eu Nijeues te Aruheiu, voor 
ƒ 74,900. 

Op 7 Mei, te Rotterdam: het maken der fundering voor 
de tc bouwen hoogere burgerschool aau de Korteliacrstraat. 
Minste iuschrijvcr vnu Uiusbcrgeu eu Bellingvvout te Rotter
dam , voor ƒ 25,700. 

Op 7 Mei, te Middelburg: het verbeteren eu onderhouden 
der gewone narde-, kram-, rijs- eu steenglooijiugswerken aan 
dc ziedijkeu der calamiteuse polders vnu Zcclaud vau 1 Mei 
I8«f> tot 1 Mei 1867 iu 30 pcrceeleu. Hiervan zijn aanne
mers geworden dc heeren J. Zweeiner c. s. voor ecu geza
menlijke som vnu ƒ310,720. 

Op 9 Mei, te 's Hage: het maken der groudwerkeu iu ie 
provincie Utrecht voor deu spoorweg Utrecht-Boxtel. Minste 
inschrijver A. Volker Jz. te Sliedrecht, voor ƒ 291,900. Het 
maken vnu eene woning voor deu statiousehef cu vnu eenige 
verdere werken op bet statious-ciiiplacemeut tc Veulo, ten 
behoeve van den spoorweg van Maastricht naaf Helmoud. 
Miuste inschrijver II. II. .loquet tc Veulo voor ƒ 24,749. 

A d v e r t e n t i ë D . 

G E V R A A G D 

ongevee r 6 0 0 0 0 b l a a u w e E n g e l s c h e j le i jen 
van 11 X 5'/, Eng. duimen, te leveren franco 
Rotterdam, in het laatst van Augustus. 

Prijsopgaaf in te zenden aan den architect 
II. J . Wennekers te Zulplien. 

O I ' E I K A K E 

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

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS DER GE.1 
M E E N T E SCHIEDAM zijn voornemens, o i l 
Z a t u r d a g den 2 6 M e i 1 8 6 6 , des middags ter! 
T w a a l f u r e , ten Raadhuize aldaar, in het open. f 
baar A A N T E BESTEDEN : 

Het a f b r e k e n der oude houten S l u i s b r u g 
alsmede het b o u w e n van een nieuwe | 
i j z e r e n d u b b e l e B a s c u l e - B r u g . 

Zullende het Bestek en de Teckening van hel 
den af, d a g e l i j k s , met uitzondering van ( | J 
Zon- en Feestdagen, voor dc belanghebbenden tei| 
inzage liggen op de Stads-Timmerwerf. 

Het Bestek is op de Secretarie verkrijgbaaj 
gesteld tegen betaling van 25 Cents per Exemf 
plaar en de Teekening bij den Gemeente-Ar chin 
tect tegen betaling van f 5.—. 

SuiiikiiAM, den !( Mei 180(1. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd] 

L . K N A P P E R T . 
De Secretaris, 

VERNÈDE. 

F A B R I E K V A N 

B E C K E R E N T B U J U D I X O H 

t e A R N H E M . 

Waterpast- , hoekmee t - cn andere Instrumen
ten voor terrcinopname ten dienste van den 
Waterstaat , de Genie , den Aanleo van Spoorwegen en Openbare werken. — Voorts de gunstig 
bekende B a l a n s e n , B a s c u l e s , W e e g 
b r u g g e n enz. 

T U I N S T O E L E N . 
De Ondergeteekcnden berichten bij deze, dat bij hen vervaardigd worden en ver| 

krijgbaar zijn: 

G e s l a g e n I J z e r e n d i c h t s l a a n d e T u i n s t o e l e n , 
zeer sterk, gemakkelijk in het zitten en wegbergen, en daarbij goedkoop. 

R o t t e r d a m . R A V E S T E I N e n C o . 

A L B U M V A N B O U W K U N D I G E S C H E T S E N E N O N T W E R P E N ] 

D E R D E D E E L . 

O n d e r r e d a c t i e e n v o o r r e k e n i n g v a n d e n a r c h i t e c t J . E . L E L I M A N . 

Dit Album verschijnt in I860 in twee afleveringen, ieder van vijftien platen. De inteekening i - | 
verbindend voor het gehecle deel a ƒ 15. 

flsW* Men wordt verzocht van de toetreding tot het lidmaatschap aan den heer J . H . LelimasI 
(Keizersgracht X 643 , te Amsterdam) regtstrecks kennis te geven, daar het derde rfW| 
zonder tusschenkomst van den Boekhandel uitgegeven wordt. 

T O P O G R A P H I S C H E K A A R T 

DER 
P R O V I N C I E G E L D E R L A N D . 

In 15 bladen-, op eene schaal van ü ^ ö s -

De in 1845 op last van Heeren Gedeputeerde Staten van Gelderland verschenen Topographis* | 
Kaart van dat gewest, vervaardigd door W . K U Y K Jzn., Ingenieur-Verificateur van het Kadaster, 
was uitverkocht. In 1857 besloot dc Vergadering van Provinciale Staten een nieuwen druk dierl 
Kaart ter perse te leggen, daarbij alle wijzigingen en veranderingen, welke sedert dc bewerking 
van de eerste uitgave in de provincie hadden plaats gehad, op te nemen en op die wijze de Kaai ' | 
weder te maken een getrouw beeld van Gelderland op dit oogenblik. 

Dank zij de medewerking van Heeren Ingenieurs van den Waterstaat eu Heeren Burgemeesters in| 
Gelderland, is deze nieuwe druk thans in allen decle volledig. Bovendien hebben de ondergetce-
kenden, aan wie door Heeren Provinciale Staten de bezorging dezer tweede uitgave werd opgedragen, 
op verzoek van Heeren Gedeputeerden op dezelfde schaal eene uitvoerige Kaart van d e B l e s b o s t * ! 
doen graveeren en deze bij den nieuwen druk opgenomen. 

De Uitgevers hebben voorts, ten einde eene algemeene verspreiding te bevorderen, den vroegere"! 
prijs aanmerkelijk verminderd en stelden eene nieuwe inteekening open op de volgende 

V O O R W A A R D E N : 
De uitgave zal in eens plaats hebben. — De prijs bij inteekening is slechts 1 5 cents per blad I 

De Uitgevers behouden zich intusscben voor den prijs, buiten inteekening, aanmerkelijk te verhoogen."0j| 
[haar. — Dc inteekening is opengesteld bij alle boekhandelaars en l"J| 

de Uitgevers, 
J A b & 

Afzonderlijke bladen zijn niet verkrijg 

CiO D . A . T H I E M E en G. J . T H I E H E . 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A . THIEME. - Boekdrukkerij van G . W . V A N DER W I E L . 

Verschijnt geregeld iiderei ïiterdig tij 
D . A . T H I E M E te A r n h e m . 

IiiNetrmpudeitei 
1 MR MIIIMS ei O. Ie IfMttrd». 

w k l : K K I . T > 

VOOR 

f rijs per .1 mainden franco p. int ƒ1.65. 
lei abonneert lick i m «I jurgair. 

ideerleitië» Losten ƒ -.!« per gewtnen retd 
tl ƒ-.45 'oor legel (• een I». der courant. 

A R C H I T E C T E D , I M E H E Ï Ï R S , F A B R I K A N T E N E N A A N N E M E R S T A I P U B L I E K E W E R K E N . 

B e r i c h t e n e n m e d e d e e l i n g e n . 

Arnhem, 18 Mei 1866. 

Breslau. De bouwraad Langhans te Berlijn 
is met het maken van het ontwerp voor den 
stedelijken schouwburg, die in het najaar van 
1865 door brand vernield werd, belast. 

Keulen. Het Pruissische gouvernement heeft 
aan het comité voor den dom-bouw vergunning 
verleend tot het houden van eene loterij en het 
vooruitzicht geopend om deze vergunning tien 
achtereenvolgende jaren te geven, als wanneer 
men hoopt het geheel in gereedheid te hebben. 
Volgens het plan der loterij zijn er 350.000 loten 
en 1500 prijzen, ten deele bestaande in geld en 
voorts in schilderijen van levende Duitsche mees
ters, waarvoor 20.000 thaler tot goedmaking der 
kosten van aankoop zijn uitgetrokken. De loterij 
zal in het begin van Januari 1867 gehouden wor
den , en men berekent dat de opbrengst met de 
jaarlijksche subsidie van 50.000 thaler van het 
gouvernement en de verdere inschrijvingen en 
particuliere giften, voldoende zullen zijn om de 
beide torens in 1868 tot op gelijke hoogte te 
brengen. 

Het voornemen bestaat om de kranen, die 

Isinds eeuwen op de torens staan, door stoomkra-
oen te vervangen. 

Munchen. Het model voor het standbeeld van 
bijlen den architect Klentze, door den beeldhou
wer Brugger vervaardigd, is gereed en wordt om 
de schoone uitvoering zeer geprezen. Dit stand
beeld wordt op de Gartner-Platz naast dat van 
Professor Gartner opgericht en door koning Lode-
w ' jk I uit eigen middelen bekostigd. 

Dresden. Op de Hacknitz-Platz wordt door 
h e t gemeentebestuur eene nieuwe fontein in 
j^naissance-stijl, naar de teekening van professor 

Giese te Dusseldorp, opgericht. De fontein be-

S***t uit een bekken in den vorm van eene 
chelp, waarboven een tweede bekken van klei-
e r afmetingen en waarop eene waternimf ge

kaatst i s , die een kleine triton omhoog houdt. 
M e groep heeft een hoogte van 8 voet en is 

door O. Brossmann op uitmuntende wijze imbrons 

gegoten. De hoogte der geheele fontein bedraagt 
22 voet. 

Berlijn. De bouw der nationale galerij , die 
tot heden door een verschil in zienswijze van den 
minister voor koophandel en openbare werken 
met zijn ambtgenoot voor het onderwijs over het 
bouwterrein vertraagd werd. zal eerstdaags be
gonnen worden onder directie van den bouwraad 
Erbkamm en naar de teekeningen van professor 
Strack. 

Frankfort. Hier ter stede heeft zich eene 
maatschappij met een kapitaal van 300.000 gulden 

.gevormd om der arbeidende klasse goede en 
goedkoope woningen te verschaffen. De duur 
van deze vereeniging is op 77 jaar bepaald. 

Parus. De stad Parijs heeft eene oppervlakte van 
800 hectares aangekocht om daarvan eene alge
meene begraafplaats te maken. Dit terrein ligt 
op 30 kilometers afstand, als men langs den 
Noordelijken spoorweg gaat, en de treinen, die 
speciaal voor het vervoer der lijken ingericht 
worden, kunnen den afstand in ongeveer 50 mi
nuten afleggen. Het is onloochenbaar dat de ver
wijdering der begraafplaats uit eene sterk be
volkte stad voordeelig op den gezondheidstoestand 
moet werken. 

Amsterdam. Blijkens voorloopige aankondiging 
van het comité zal de X V d e samenkomst van 
Duitsche architecten en ingenieurs dit jaar plaats 
hebben te Hambui g van 18 tot 21 September. 
Zoodra het programma bekend is, hopen wij dit 
onzen lezers mede te deelen, terwijl wij ons voor
stellen in een volgend nummer den aard dier 
samenkomsten te behandelen en daardoor menig 
Nederlandsch bouwkundige op te wekken deel te 
nemen aan deze nuttige en aangename vergade
ringen. De eenige voorwaarde, aan de deelne
ming verbonden, is dat men eenig vak beoefent, 
dat met de bouwkunde in verband staat. 

— Men leest in de «Standaard" in de «Brieven 
uit de Hoofdstad" de volgende zinsnede over de 
plaatsing van het Centraal-spoorwegstation : 

oOver eene hoogst belangrijke zaak : de plaat
sing van een centraal-spoorwegstation te Amster
dam , hebben B . en W. dezer dagen een brief 

aan den minister van binnenlandsche zaken ge
richt. Door de hooge Regeering was de vesti
ging daarvan voorgesteld in het open havenfront, 
een plan even ongerijmd als ondoordacht ; het 
stadsbestuur stond aanvankelijk de plaatsing voor 
buiten de Leidsche poort, maar vereenigde zich 
later met de zienswijze, (de eenig rationeele) 
van de Kamer van koophandel en fabrieken al
hier, om het centraal-station buiten de Utrecht-
sche poort te vestigen. Ten behoeve daarvan 
zou een gedeelte der Holl. gasfabriek moeten 
onteigend, de vest en drie reguliers-grachten 
gedempt worden, waarbij niet minder dan acht 
kostbare bruggen zouden vervallen en men een 
fraaien breeden weg zou verkrijgen naar de 
Prinsen-, Keizers- en Heerengrachten, de Bo
termarkt, Amstelstraat, Kloveniersburgwal en 
Breedstraat, Kalverstraat, Rokin en Singel, en 
al de andere straten die als zoovele slagaderen 
op de Botermarkt uitmonden." 

's-Gravenhaoe. Sedert het uitbreken der cho
lera in Rotterdam worden er door de Gemeente
besturen onderscheidene maatregelen genomen 
tot bevordering van reinheid en het wegnemen 
van schadelijke uitdampingen. Zoo wordt onder 
anderen te 's-Gravenhage in de armenbuurtcn, 
waar gebrek is aan goed drinkwater, door het 
gemeentebestuur goed gezond drinkwater rondge
deeld , en worden op verklaring van de genees
kundigen om-niet witkalk en ijzervitriool aan de 
behoeftigen verschaft voor het witten der muren 
en het doorspoelen der secreten. Wanneer men 
echter de achterbuurten en de meeste hofjes 
binnentreedt, dan valt het in het oog dat de 
meeste eigenaren van die blokken huisjes zoo 
weinig in het algemeen belang doen en betreurt 
men dat er geene verordening bestaat om die 
eigenaren te dwingen tot de zorg voor eene goede 
bestrating, voor eene goede afwatering der stra
ten en voor het reinhouden der secreten en rio
len in die hofjes en poorten, welke in den regel 
een goeden interest opbrengen. Wanneer in tij
den als deze de Gemeentebesturen dit reinhouden 
voor hunne rekening moeten nemen, worden 
aanzienlijke sommen gevorderd , en de eigenaars, 
die daaraan wel het minste bijdragen, laten ge
duldig hunne eigendommen door anderen reinigen. 

Wanneer bij het heerschen van epidemische 
ziekten ieder van zijnen kant medewerkte, dan zou-
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den de maatregelen der Gemeentebesturen zeker 
betere resultaten opleveren. Zoo is men bijv. van 
wege het Gemeentebestuur te 's-Gravenhage sedert 
drie weken begonnen , om dagelijks in de kolken en 
inde luiken der riolen eene zekere hoeveelheid ijzer
vitriool te werpen, waardoor de stank der riolen 
belet wordt; indien men nu in ieder huis het
zelfde deed en dagelijks in de secreten een pond 
sulphas ferri , opgelost in water, wierp, zouden 
natuurlijk weldra de riolen geheel gedesinfec
teerd worden en de maatregel, die nu altijd 
slechts een halve maatregel is , zou algemeen 
heilzaam werken. Het spreekwoord: «wanneer 
ieder voor zijn eigen deur veegt, is de stad spoe
dig schoon", mag hier wel in herinnering gebracht 
worden. 

IETS OVER HET ONDERHOUD V A N 
IJZEREN W E G E N . 

Op den 20 Maart I. 1. hield de heer R. Price 
Williams in eene vergadering van het Engelsche 
Instituut van Ingenieurs eene verhandeling over 
het onderhoud en de vernieuwing van ijzeren 
wegen. Volgens de meening van den schrijver 
is het buiten kijf dat de samenstelling van den 
ijzeren weg , wat zijnen weerstand of sterkte aan
gaat, in geenen deele in verhouding staat tot de 
tegenwoordige wijze van exploitatie, en dat de 
verbeteringen daarvan geen gelijken tred hebben 
gehouden met die . welke in het overige spoor-
wegmaterieel gemaakt zijn geworden. In dertig 
jaren tijds heeft men de zwaarte en het vermogen 
der locomotieven meer dan verviervoudigd , maar 
de groote verbeteringen in samenstelling en toe
passing van materiaal zijn van dien aard dat de 
uitgaven voor locomotieven op den Great Sorthern-
spoorweg , percentsgewijze naai de bruto ontvang
sten gerekend, in de laatste veertien jaren even
wel allengskens verminderd zijn; het onderhoud 
van den ijzeren weg daarentegen is over dezelfde 
tijdruimte meer dan 200 percent toegenomen. 

De kosten van onderhoud van den weg bedragen 
op den London and Sortli H'ester»-spoorweg 270 
pd. st. per mijl in het jaar. De uitgaven voor perso
neel en andere lasten zijn in den laatstee tijd 
op dezelfde hoogte gebleven; die voor de werken 
op de lijn toonden eene aanmerkelijke afwisseling 
aan, die waarschijnlijk moet worden toegeschre
ven aan de groote kosten voor het vervangen dei-
houten viaducts en het herstellen der ateliers ; 
de kosten voor de station-gehouwen met bijhoo-
rende inrichtingen toonen ook hetzelfde verander
lijke karakter aan. De grootste afwijking of ver
meerdering van uitgaven had echter in de post 
van vernieuwing van den ijzeren weg plaats en 
in de genoemde verhandeling werd dit punt over 
verschillende tijdvakken toegelicht. waaruit bleek, 
dat 1,900.858 pd. st. in negentien jaren tijds voor 
bloote vernieuwingen van den weg waren besteed; 
deze vernieuwingen vertegenwoordigen eene lengte 
van 1362 mijlen enkel spoor of bijna de helft van 
het geheele spoorwegnet, dat in 1805 onderhou
den werd. Sedert 1847 geeft dit eene jaarlijk-
sche uitgave van 103.000 pd. st., hetgeen over
eenkomt met bijna 73 mijlen weg, die gedurende 
het negentienjarig tijdvak onzer beschouwing jaar
lijks werden opgebroken en op nieuw gelegd ; deze 
vernieuwingen hadden voornamelijk plaats op de 
gedeelten, waar het drukste verkeer was en het 
meeste gevaar voor ongelukken bestond, daar er 
slechts korte tusschenruimten tusschen de opvol
gende treinen waren. 

De volgende tabel geeft een overzicht van het 
gemiddeld bedrag der jaarlijksche vernieuwings-
kosten per mijl over een zeker aantal jaren. zijn
de deze opgaven over negen spoorwegen genomen. 

Naam van den Spoorweg. 

London and North Western . . . 
Nord-Eastern 
Midland 
London and South Western . . 
Gnat Northern 
Lancashire and Yorkshire . . . 
South-Eutern 
London, Brighton and South Coast 
Manchester, Chcffield and Lincoln 

•hire 

Aantal 

jaren. 

18'/, 
14 
17V, 
II 
»'/, 

16'/, 
15'/, 
12'/, 

Jaarlijksche 
kosten 

per mijl. 

145 
83 
84 
72 

110 
LM 
102 

at 

p. st. 

de tijdruimte aan, waarover de gemiddelde kos
ten berekend zijn. 

De toepassing van stalen rails en vooral van 
die, vervaardigd volgens het zoogenaamde Besse
mer proces, en de voldoende uitkomsten, die 
daardoor verkregen werden, verlevendigden het 
vertrouwen, dat men reeds aanvankelijk in dit 
materiaal stelde. In Mei 1862 werden op den 
Nord-Western spoorweg twee stalen rails op de 
Chalk Farm Bridge ter zijde van twee gewone 
ijzeren rails gelegd, en in Augustus 1805 opge
nomen ; gedurende dit ruim driejarig tijdvak had
den over deze rails (1,550.000 werktuigen , wielen, 
enz. geloopen. en had daarover een vervoer van 
95,577.240 ton plaats gehad. Bij naauwkeurige 
waarneming bleek, dat de zijde van de rails, die 
aan wrijving was blootgesteld, weinig meer dan 
Va duim afgesleten en voldoende in staat was 
om nog meerder vervoer te torschen. De proef
neming op dit drukke punt leerde voorts, datde 
stalen rails langer dan zestien ijzeren dienst 
konden doen. 

Naar het gevoelen van den heer Williams zou de 
algemeene toepassing van stalen rails op de hoofd
lijnen , waar het vervoer buitengewoon groot i s , 
op den duur niet alleen besparing van kosten 
veroorzaken, maai ook tot waarborg strekken 
voor meerdere veiligheid dei reizigers, daar het 
veelvuldig opbreken van den weg lichtelijk aan
leiding tot ongelukken geeft. De heer B. Johnson 
gaf een tabellarisch overzicht betrekkelijk de kos
ten van de gewaarborgde ijzeren rails ad 7 pd. 
st. 18 sh. per ton, die bij een duur van drie 
jaren , veel kostbaarden- zijn dan stalen rails, als 
deze tot den prijs van 15 pd. st. per ton en op 
den duur van twintig jaren berekend worden. 

INRICHTING VOOR HET CONTROI.EEREN VAN 

DEN WATERSTAND IN STOOMKETELS. 

d o o r S h a w en J u s t i c e . 

(met drie afbeeldingen). 

In bovenstaande tabel geeft het aantal jaren 

De nevenstaande afbeelding stelt een nieuw 
uitgevonden toestel voor. dienende om het dalen 
van den waterstand in stoomketels beneden het 
vastgestelde minimum van waterhoogte door een 
schel geluid of signaal aan te geven. Het toestel 
is vernuftig uitgedacht, en de uitvinders spreken 
daarover in de «Scientific American" als volgt: 

Door het nieuwe toestel worden de onvolko
menheden , die in alle andere inrihtingen voor 
het kontroleeren van den waterstand bestaan , uit 
den weg geruimd. Pi». I geeft het aanzicht van 
een deel van den stoomketel A. met de daaraan 
verbonden pijp C , waarop het eigenlijk toestel 
bevestigd wordt. De pijp C is van dusdanige 
lengte, dat zij tot het minimum der waterhoogte 
of B re ikt , waardoor bij verdere daling van den 
waterspiegel de opening van de pijp of buis C 
vrij komt. Zoolang de monding van C onder den 
waterstand l igt , is het toestel tot de kraan H 
met water gevuld, doch zoodra de waterspiegel 
B tot beneden het ondereinde der pijp C daalt, 
wordt het toestel tot de kraan H met stoom ge
vuld , daar C . E , F , en G eene open buis 
vormen. 

Figuur 3 stelt de doorsnede van de kraan H 
voor, waarvan de sleutel H met een gat door
boord en met harst gevuld is. Als in gewone 
omstandigheden de wuterkolom tot aan de kraan 
reikt , bestaat er geen gevaar, dat de harts dooi
den lagen temperatuur van dit water zal smel-
len , maar zoodra de stoom in de ruimte daar
onder dringt, smelt de harts en de opening 
wordt geheel vrij. De stoom stijgt door het 
gat in den sleutel der kraan en treedt in 
dc daarboven gelegen stoompijp K , waar hy 
door vier openingen aan de basis (zie lig. 2) 
ontsnapt en daarbij een sterk geluid voortbrengt. 
Op deze wyze wordt het gebrek aan water op 
grooten afstand door een sterk signaal aangege
ven en de proeven, die daarmede gedurende 
maanden genomen zijn, hebben de onfeilbaarheid 
van dit toestel bewezen. In Juli van het ver

leden jaar werd dit toestel voor Amerika gepa
tenteerd, en door Philips S. Justice, Fifth street 

Fig, I. 

No. 14 te Philadelphia, en ('Iiff street no. 42 te | 
New-York , vervaardigd. 

B o e k b e o o r d e e l i n g . 

Mechanische Technologie ten dienste van 
het middelbaar onderwijs, een leerboek 
voor fabrikanten en industrieelen en een 
leesboek voor beschaafden, door D. Grothe, 
hoogleeraar aan de Polytechnische school, 
lid van het provinciaal Utrechtsch Genoot
schap van Kunsten en Wetenschappen. — 
Gorinchem. J. Noorduyn en Zoon 1866. — 
215 hladz. en 75 houtsneden. 

Onder bovenstaanden titel heeft dezer dagen 
het eerste gedeelte van een mechanische tech
nologie het licht gezien; dit deel is in drie 
hoofdstukken gesplitst, a l s : de metalen, het 
glas en aardewerk en het hout. Blijkens het 
voorbericht zal het tweede of laatste deel in het 
najaar worden uitgegeven en zullen daarin vier 
hoofdstukken voorkomen, als: 

o. het papier met de boek-, plaat- en steen
drukkerij : 

6. het maken van bont- en behangselpapier; 
c. het spinnen der vezelstoffen en het weven; en 
d. beschrijving van molens, meer bepaald 

voor het malen van graan en het olieslaan. 
Wij hebben met het eerste gedeelte van dez« 

technologie met genoegen kennis gemaakt, daar 
hierdoor in eene lang gevoelde behoefte voorzien 
wordt, en wij hebben het aan de wet op het 
middelbaar onderwijs te danken, dat zulk een 

boek in o n z e t a a ' verschenen is. Er was wer
kelijk behoefte aan eene mechanische technolo
ge want de kennis daarvan wordt bij hot 
eindexamen dei Polytechnische en hoogere burger
school gevorderd en tot heden ontbrak het èn on
derwijzer èn leeraar daarbij aan cenigen leiddraad. 

vVij wenschen dati schrijver geluk met de 
meesterlijke wijze. waarop hij zich van zijne 
moeielijke taak gekweten heeft en zijn hem daar
voor te meer dankbaar, daar ons in de Hoog-
j„itsi'lie, Fransche en Engelsche talen geen werk 
bekend i s , dat op zulk eene degelijke wijze voor 
het onderwijs zou kunnen dienen. Wat de uit
voering aangaat, deze verdient allen lof: zoowel 
papier i als letter en drukwerk zien er flink uit 
e n de houtsneden behooren onder de beste, die 
vij immer in eenig Hollandsch werk mochten 

laanschouwen. 
Het boek is in een aangenomen vorm geschre

ven en kan daardoor ook als leesboek voor het 
beschaafde publiek dienen; wij raden de lezing 
allen aan, die er prijs op stellen de mechanische 
bewerking der grondstoffen te kennen en zij zul
len hunne weetgierigheid bevredigd vinden door 
rje eenvoudige beschrijving der verschillende 
wijzen, waarop nuttige voorwerpen uit ruwe nu
tuur-voortbrengselen gemaakt worden. Het is 

*

juist de vorm van het boek, die ons inneemt; 
de onderhoudende , duidelijke en opvolgende om
schrijving boeit ons en hierin geven wij het de 
voorkeur boven de technologie van Karmarseh, 
die bij al hare verdienste ten eenenmale onge-

tchikt is om als leerboek voor studeerenden of 
eesboek voor beschaafden aanbevolen te worden. 

Wij twijfelen er geenszins aan of bet tweede 
aeel zal in degelijkheid voor bet eerste niet 
onderdoen en wij behouden ons voor daarop later 
jterug te komen. 

Gaarne hadden wij het hoofdstuk over het hout 
•vat meer uitvoerig behandeld gezien; zonder 
len schrijver , die wellicht ook voor te groote uit
gebreidheid van het werk beducht was. daarom 
lastig te vallen, vermeenen wij dat voor den inge-
jieur en architect, die aan de Polytechnische 
ichool worden opgeleid, de kennis der verschil
lende bij ons te lande gebruikelijke houtsoorten 
jiet gemist kan worden. Voor hen is het niet 
roldoende te weten, dat er dennen, vuren en 
rreenen hont bestaat: zij moeten de verschillende 
loortcn daarvan loeren kennen . waai l i e eeiie 
neer uitvoerige beschrijving, ook van liet beslag 
Ier ruwe balken, ons noodzakelijk voorkomt. 

Evenzeer zou de verdeeling van het gezu.igde hout 
|n latten , schrooten, deelen, ribben. platen. 

mei een enkel woord vermeld moeten zijn. 
De schrijver houde ons deze aanmerking ten 

feoode: wij hebben gemeend haar niet te 
mogen \ czwijgen, en houden ons overtuigd, dat 
hierdoor in geenen deele iets wordt te kort ge-
paan aan de vele verdiensten van het nuttige 
boek, dat op aller belangstelling aanspraak maakt. 

Arnhem . Mei 1866. .A 

V a r i a . 

. S p o o r w e g b r u g bi j K o l o m n a . De spoor
wegen , die in Rusland gemaakt worden, verdie-
en onze volle opmerkzaamheid, als men bedenkt 

l 0 e en met welke middelen de ijzeren wegen 
*•* te lande moeten worden gebouwd. Ver
killende omstandigheden werken te zamen om 
óór alles daarop bedacht te zijn, spoedig en 
Oedkoop te werken, want de afstanden zijn groot 
1 de bevolking is er dun gezaaid; daarbij komt 
et de gebrekkige middelen van gemeenschap de 
oepassing van elk vreemd materiaal verbieden 
n daarop bij alle construction gelet moet wor-

e l - Onder deze omstandigheden beloont liet de 
loeite om nu en dan een blik te werpen op de 
orderingen van den spoorwegbouw in Rusland. 
Op 

ngeveer 15 Duitsche mijlen afstand van 
If.. u . ' 8 a a t de Moskau-Rjasaner-spoorweg in de 

wijheid der fabriekstad Kolomna over de rivier 
ka nagenoeg op de hoogte, waar deze rivier 
' c n in de Moskwa stort. De brug, die over 
"en stroom gebouwd is , heeft de lengte van 

«5 Engelsche voeten en rust op negen pijlers 
a n witten zandsteen, die tot aanzienlijke hoogte 
l ° v e n den gemiddelden waterstand zijn opgetrok-

P * i daar het water in het voorjaar tot 30 voeten 
ven de l y n van laag water wast. De brug is 

r het Amerikaansche traliesysteem en met 
Repassing van hout gebouwd; daaronder 

dt zich eene loopbrug voor voetgangers. 
I geheel ziet er licht en aangenaam uit en 

Io e n ° T r U C t i e h e C f t Z ' C h 8 , 8 o n w a n k e l b a a r 

stevig kennen, want sinds langer dan een jaar 

loopen de zware goederentreinen over deze brug 
en er is geen spoor van zetting te bespeuren; 
de steenen onderbouw heeft aan de kracht van 
den ijsgang en van de voorjaarsvloeden weerstand 
geboden. 

Neemt men de vele moeielijkheden der uit
voering van dezen reuzenbouw in aanmerking, 
dan is het werk met spoed volbracht. In Mei 1863 
werd het onder handen genomen en op den 
20 Februari 1865 aan de maatschappij ter exploitatie 
overgegeven; trekt men van dezen tijd de winter 
van 181)3 op 1864 af, toen alles stil moest l ig
gen , dan heeft de brugbouw niet meer dan zes
tien maanden gevorderd. Daar de spoorweg door 
eene maatschappij gemaakt werd, kon men bij 
dezen bouw evenmin over duizende militaire ge
vangenen beschikken, zoo als bij andere werken 
van den Staat het geval is. De brug werd voor 
800.000 zilveren roebels door den ervaren ingenieur 
Armand van Struve aangenomen en door oordeel
kundige toepassing van het voortreffelijk bouw
materiaal, dat in de nabijheid te vinden was, is 
het hem gelukt de brug voor die som te maken 

I N G E Z O N D E N . 

Aan de Redactie van «de Opmerker." 

In uw nummer van Zaterdag I. 1. vind ik een 
bericht omtrent de cctincleur en de proeven. die 
daarmede te 'sGravenhage genomen zijn. Tot 
aanvulling van dit bericht dienen de volgendi 
bijzonderheden: 

De proeven werden genomen op het exercitie 
veld vóór de Alexanders-kazerne: I" op kisten 
met krullen gevuld, die met teer en petroleum 
doorweekt waren; 2" op eenen brandstapel, ge 
maakt van teertonnen en kisten, met brand
hout en krullen gevuld en alles met teer 
petroleum begoten; en 3" op een vat met teer 
en petroleum gevuld. 

De eerste proef met een kleinen extincteur 
n". 2 ging niet zeer voorspoedig; de ove
rige proeven, met grootere van no. 5 en no. 6 
genomen, waren zeer verrassend; de hitte was zóó 
fel dat men niet dichter dan op eenen afstand van 
ruim 4 el bij het vuur kon komen, van welke 
plaats de blusscher zeer goed het vuur bereikt, 
en wel met het gevolg dat hij na eenige secon
den het vuur kan naderen en uitspuiten. — Bij 
het felste vuur verliep er geene minuut alvorens 
men kon zeggen »het vuur meester te zijn." De 
vlammen van het brandende teer en de petroleum 
waren als in een oogwenk gebluscht. Het groote 
voordeel van dit bluschmiddel bestaat voorname
lijk naar mijn inzien in het onmiddellijk dooven 
der vlammen, waardoor het geroepen is uitne
mende diensten te bewijzen, even als door de 
draagbaarheid, waardoor het bij groote branden 
ter bescherming van de bijgelegen gebouwen van 
veel nut kan zijn. Dat de aanschaffing van 
dit bluschmiddel zeer aanbevelingswaardig is voor 
schouwburgen, concertzalen, fabrieken, gestichten, 
kazernen, stallen, raadhuizen, ministerieën enz. , 
lijdt dunkt mij geen twijfel; doch ik meen boven
dien dat, wanneer men bij de publieke brand-
bluschmiddelen der gemeenten eenige van de 
grootste soort aanschaft en deze aan bekwame 
menseden toevertrouwt, er proeven behooren ge
nomen te worden: 1". in hoever branden van 
eenigen omvang er mede te bereiken zijn; en 
2". welken invloed zij op vuren van eenigen om
vang uitoefenen , daar bij het wèl slagen dezer po
gingen veel kon worden toegebracht om de scha
delijke gevolgen van het vele water, dat bij onze 
gewone pompen moet gebruikt worden en waar
door bij kleine branden in den regel ruim zoo
veel als door het vuur vernield wordt, te vermin
deren. Zeker is het dat zij bij gewone schoorsteen
branden en dergelijke met vrucht zijn toe te 
passen, wanneer de kraan op eene andere wijze 
geplaatst wordt, zoodat de drager er gemak lijk 
mede op eene ladder kan werken en een zijner 
handen vrijhouden. 

Wij houden ons voor de mededeeling van den 
uitslag dier proeven in het belang van den pu-
blieken brandweer zeer aanbevolen. 
'sGravenhage, 13 Mei I860. 

W . C. van her Waeijrn Pieterszen. 
Aan de Redactie van ode Opmerker." 

Amsterdam, 13 Afei 1866. 
In de laatst verschenen Opmerker, n". 6, staan 

onder Amsterdam betreffende de prijsuitschryving 
van de Maatschappij tot bevordering der Bouw
kunst, een paar grove onnauwkeurigheden ver
meld , die ik geen tijd tot verspreiding gun , en 

mij aanleiding hebben gegeven , voornamelijk over 
uwen «berichtgever" te spreken en hem voldoende 
op hoogte van zaken te brengen. Hij schrijft: 
«Ook in dit jaar zijn weder geene prijzen toege
kend , en heeft men (dat zijn de beoordeelaars en 
het bestuur) zich tot het geven van accessit-
prijzen bepaald." 

Ik heb de eer U en den leden voorloopig 
bekend te maken (later geschiedt dat officieel, 
zoodra de inzenders van de antwoorden , waar
aan een accessitprijs en de bijzonder loffelijke 
vermeldingen zijn toegekend, zich hebben ver
klaard) , dat er in dit jaar wel degelijk drie ont
werpen zijn bekroond, als: één van de R. C. 
Kerk, en twee van de overdekte zitplaats in 
eenen tuin. 

Buiten en behalve deze bekrooningen zyn er 
nog drie bijzondere onderscheidingen toegekend 
aan de ontwerpers, die in eenige dagbladen van 
8 en 9 Mei verzocht zijn toestemming te ver-
leenen tot de opening van hunne naambrieven, 
welke uitnoodiging in uw nominer van 12 Mei 1.1. , 
onder dankbetoon, wordt herhaald. Uw «bericht
gever" weet het dus n u , dat er dit jaar van de 
14 ingezonden ontwerpen, zes stuks zijn onder
scheiden , waarvan er drie zijn bekroond. 

Het leed, dat hij blijkens zijn slotwoord had te 
dragen , zal — wij hopen het — spoedig in blijd
schap veranderen. 

Tot zijne geruststelling moge de verzekering 
dienen, dat het belang der kas, in geen opzigt, 
ooit betrokken i s , noch kan worden, bij de al of 
niet toewijzing van bekrooningen. Uit spaarzaam
heid zou een beoordeelaar of een bestuurder niet 
bekroonen ? Maar dat zou schandelijk en niet denk
baar zijn. 't Is waar en jammer dat het aantal 
beantwoorders der jaarlijksche prijsvragen die de 
voornoemde maatschappij uitschrijft. ook niet jaar
lijks toeneemt, maar voor hem . die vroegere en 
latere verslagen met elkander wil vergelijken, 
bestaat er geene reden tot klagen. Op enkele 
uitzonderingen na, waaronder de haagsche prijs
vraag van het nationaal monument in de resi
dentie, en de Arnheinsche, van het bestedelin-
genhuis voor oude lieden en vveezen in uwe 
kostelijke stad, staan de prijsuitschry vingen van 
de Maatschappij tot Bevordering der Bouw. 
kunst steeds in een goed aandenken, en naar 
het mij voorkomt lang niet onderaan, by' de 
bouwkundigen in den lande, vooral niet bij hen, 
die de afloop van e.-nige andere (Europesche) 
prijsuitschrijvingeii, iu Nederland aan hare verlei
delijke voorwaarden willen toetsen. Over die prijs
uitschrijvingen enz. is ter algemeene bijeenkomst 
van de leden, den 17 Juni 1864, heel wat ge
zegd , dat vooral uwen berichtgever niet mag 
ontglippen. Wij recoinmandeeren hem bijzonder 
bl. 58—83 van het verslag over dat jaar. 

De vraag: moeten bij iedere prijsuitsclirijving 
van bouwkundige ontwerpen de prijzen worden 
toegekend, onafhankelijk van het gehalte der ant
woorden? zou ik even gaarne in uw geacht blad 
beantwoord willen zien, als deze: Is het zedelijk 
en geoorloofd, den bekroonde, nabetaling, naar 
huis te zenden en aan een under den bouw op te 
dragen ? 

Ontvang voorshands mijn dank voor de opname 
van dit episteltje en daarbij de verzekering mijner 
hoogachting. Gij stemt het toe dat de belangen en 
de bloei van de Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst, mij — met U en velen niet waar? — 
na aan het hart zijn gelegen. 

J. H. Leliman. 
NB. Gisteren heeft de inzender van het ont

werp der R. C. Kerk met het motto «Des 
Handwerks Branch" enz. bericht dat hij het 
ZEd. toegekend accessit aanneemt. Men — dat 
is het bestuur — wacht nu nog, in elk geval, 
eenig antwoord van de beide bijzonder loffelijk 
te vermelden inzenders, opdat daarna de namen 
van de drie bekroonden , met die van de drie 
inzenders, wier arbeid loffelijk is onderscheiden, 
zoo spoedig mogelijk, in 't openbaar kunnen 
worden bekend gemaakt. 

ya%7" De Redactie heeft de plaatsing van dezen 
brief tot de volgende week niet willen uitstellen; 
zij behoudt zich voor de repliek van haar corres
pondent in het volgende nummer optenemen. 

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

A a n k o n d i g i n g e n . 

Dingsdag 22 Mei, ten 1 ure, in het logement de Kroon 
te Haarlem: het leveren vun eene ijzeren pont, op de Ring
vaart aau het Nieuwe Meer. 

Woensdag 23 Mei, ten 12 ure, teu gemeentehuize te Kou-
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dum: het afbreken der bestaande en het bonwen eener 
nieuwe school te Nijega. 

Woensdag 23 M e i . ten 6 ore, in de vergaderzaal bij het 
Groot-Ziekengasthuis te *s Bosch: het doen van veranderin
gen, hentellingen en vernieuwingen aan het gebouw be-
stemd voor de kantoren vau administratie en comptabiliteit 
beuevens voor woning van den controleur, nabij voorz. gast
huis gelegen. 

Donderdag 24 M e i , ten 11 ure , ten Raadhuize te Brielle, 
lo. het maken en leggen van eene ijzeren Loopbrug aan het 
Maarland in het verlengde der Voorstraat te Brielle; So. Het 
verrigten van eenige herstellingen en vernieuwingen aan de 
kap in het dak der kleine kerk te Brielle; 3o. Het afbreken 
van een bestaaud eu maken van een nieuw wagenhuis. 

Donderdag 24 M e i , ten 12 ure, in het Wett-Frieschtr hui*, 
te Enkhuizen: het leveren van 1725 stuks beste gezaagde 
Dantziger of Rigasche greenen platen, 1850 strekkende ellen 
best vierkant gezaagde Dantziger of Rigasch greenen ribhout 
en 440 strekkende ellen greenen ankerribben-. en van 860 
stnks beste eiken beslagen palen , van differente lengte, mits
gaders het maken van eene schoeijng ter lengte van 480 
ellen, met de bovenstaande houtwaren, en van eene klei val
ling met getrokken kle i , mede ter lengte van 430 el leu ; 

alles aan den Oudendijk. 2o. Het verbeteren van steen -
glooijing en verder aan den Drechtcrlaudschcn We»t-Krieschen 
Omringd ijk in den jare 1866 te maken en te onderhouden 
werken. 

Donderdag 24 M e i , ten 12 ure, iu het lokaal van de 
bureaux der staatsspoorwegen te 's Gravenhage: lo. het her
stellen eu beplanten van het verlegde gedeelte van den rijks
weg van Maastricht naar Nijmegen, langs de oostzijde vau 
het stationsterrein te Maastricht, ten behoeve van deu spoor
weg van Maastricht naar Helmond, 2o. het maken, leveren 
en opstellen van drie draaischijven van 13.50 el middellijn; 
3o. het maken , leveren en opstellen van acht waterkranen. 

Vrijdag 25 M e i , ten 10 ure, aan het lokaal van bet 
prov. bestuur te Middelburg: het afdammen, droogmaken, 
drooghouden en herstellen der westelijke binnenaluis te 
Neuzen. 

Vrijdag 25 Mei , ten 10 ure, aan het lokaal van het prov. 
bestuur te Middelburg: het doen van eenige vernieuwingen 
aan 's Rijks zeeweringen tc Vlissingcn en te Veere, alsmede 
aan de havenwerken van Veere, met het onderhouden vau 
die havenwerken gedurende het jaar 1866, en zulks iu 3 
perceelen van aanbesteding. 

Vrijdag 25 M e i , teu 12 ure, aan het lokaal der Neder-
landsche Handel-Maatschappij, te Amsterdam: de levering 
van 58,800 Ned. ponden staaf-, plaat-, band- en klinknagel-
ijzer, 200 stuks ijzeren platen, 11,880 Ned. ponden ijzeren 
spijkers, 15,000 Ned. kan gekookte en ongekookte lijnolie. 
10,000 escozijnsche vloertegels, 250 dito zerken, 40,000 ver
glaasde dakpannen, 500 Ned. ponden koolzure soda. Divers 
lederwerk, zeil-, karl-. Ravens-, Presenning- en Everdoek. 

Vrijdag, 25 M e i , ten 12 ure, aan het gebouw van het 
prov. bestuur te Arnhem: het herstellen der winterschade 
aan het lijnpad tusschen Dieren en Deventer. 

Vrijdag 25 M e i , ten 12 ure, aan het gebouw van het 
prov. bestuur te Zwolle i het herstellen der stormschade, 
ontstaan aan het lijnpad langs den linker Usseloever in den 
winter van 1865 op 1866, tusschen Peilraai C l en C X , in 
de provincie Overijssel. 

Vrijdag 25 M e i , ten 12 ure, aan het gebouw van het 

provinciaal bestuur te A r n h e m : het vernieuwen van 650 

strekkende el bestrating op den grooten weg der 2de klasse 

no. 1, van Utrecht op 's Hertogenbosch, tusschen de mijl

palen 16 eu 17 en 18 en 19, ouder de gemeente Waar

denburg. 
Vrijdag 25 M e i , ten 12 ure, aan het ministerie van 

binnenl. zaken te 's Hage: lo. de aanleg eener telegraaflijn 
met twee draden, langs den Staatsspoorweg tusschen Deven
ter en Zwolle; 2o. het spannen en ophangen van een draad 
aan de bestaande telegraafdraden langs den Staatsspoorweg 
tusschen Arnhem en Zutphen. 

Zaterdag 26 M e i , ten 12 ure ten Raadhuize te Schiedam: 
het afbreken der oude houten sluisbrug , alsmede het bou
wen van eene nieuwe ijzeren basculebrug. 

Zaterdag 26 M e i . ten 12 en 1 ure op het Raadhuis tc 
Doesborgh: lo. het bouwen eener kazerne voor een bataljon 
infanterie; 2o. het bouwen van een instituut-kostschool met 
bijbehoorende werken. 

Zaterdag 26 M e i , ten 2 ure, aan het lokaal van het prov. 
bestuur te Utrecht: het onderhouden van het zand- en 
jaagpad tusschen Breukelen en Ouderkerk, met al de ge
bouwen, bruggen, ichoeijingen enz., tot dit zand- en jaagpad 
be h oo ren de, en wel van af den 1 Mei 1866 tot 31 Decem
ber 1868, in twee perceelen. 

ijaandag 28 M e i , ten 12 ure, in het gemeentehuis te 

. .ZuHrnoh»^ lo. het graven van het Hoerediep; 2o. idem van de 

Z u i d W e n d i è g , met de vernieuwing van twee vaste bruggen 

' over dat f a t a a l . 
• Maandag t(S M e i , ten l l 1 ' , ure, aan het gebouw van het 
prov, heston» te 's Hage: lo. het door uitbaggering verdiepen 
van het j-iv/erbed der Nieuwe Merwede, tusschen de boven-
wonde> Van het Gat van de Puttesteek en het Gat van den 
Vogelaar, in de gemeenten Dubbeldam en Made c. a . , in de 
provinc iën Zuid-Holland en Noord-Brabant; 2o. het onderhoud 
van de rijkswerken, behoorende tot de veren te Willems-
dorp"en te 'iGravendeel, van den dag der oegdkeuring van de 

,bej\eding tot en met 30 Apri l 1867; 3o. de aanleg eener 

( i 1 

telegraaflijn met één draad tusschen Rotterdam en Gorin
chem, en het onderhoud daarvan tot 31 December 1866 in 
twee perccelen. 

Maandag 28 M e i , ten 12 ure , ten Raadhuize tc Dor
drecht : de vernieuwing van het houten plankier, nabij het 
SchefTersplein , achter de huizeu der Wijnstraat, in de Voor-
straatshaven. 

Maandag 28 M e i , ten 12 uur, door de commissie van 
administratie over het hui» van burgerlijke **n militaire ver
zekering te 's Hage, in een der lokalen van dat gebouw i 
het bijbouwen van localen voor werkzaal en het houden van 
godsdienstoefening, voor verpleging van ziekeu en voor M a 
gazijnen , alsmede voor het niakm van eene waterleiding in 
de slaapzalen op de eerste verdieping in het huis van bur
gerlijke eu militaire verzekering te 's Gravenhage. 

Maandag 28 M e i , ten 1 ure iu het logement de Kroon te 
Haarlem i het maken van een gemetselden duiker, in den 
Ringdijk bij den Lisscrbronkpolder. 

Woensdag 30 M e i , ten 10 ure, op de secretarie van de 
Heemster te Purmerendc: lo. Het vernieuwen, repareren en 
tot 1 Jiinij 1st;? , in onderhoud nemen van alle Beemstcr 
binnen- cn buitenwerken, in vier perccelen. 2o. Het onder
houd van alle straatwegen in de Beemstcr, welke tot dit 
wateHfhup behooren, voor den tijd van drie jaren, en alzoo 
tot 1 Junij 1869. 

Zaterdug, 2 Juui j , teu 11 ure], in het Café Restaurant te 
' i Hoseh: het herstellen van bruggen tc 's Bosch. 

Maandag 4 Junij, ten 2 ure, ten huize van Deilen te 11e-
lenaveen gemeeutc Deume: het bouwen eener protestantse he 
kerk in het Helcnaveen. 

Dingsdag 5 Junij , teu I ure, op het gemeentehuis te 
Zalt-Bommel het bouwen van dc benoodigde lokalen voor 
de hoogere burgerschool met driejarigen cursus aldaar. 

Afloop v a n n a n beat * d Ineen . 
Op 8 M e i , te Numansdorp: het zesjarig onderhoud der 

havendammen iu Cromstrijen. Aangenomen door H . Roskam, 
voor /1390 per jaar. 

Op 8 M e i , te Wolvega: het leggen der aardebaan van den 

f rintweg te Sonnega tot de Oldetrijuster brug, alsmede het 
estraten daarvan, laagste inschrijver was J . D. Dijkstra te 

Wolvega, voor / 25,48?. eu is het werk gemijnd en aange
nomen door K. Zwolsman te K ui ure voor ƒ 2 3 , 0 0 0 . 

Op 11 M e i , te Vlissingen, voor de tweede maal herbe
steed: lo. het onderhoud van de aardewerken te Vlissingcn 
en Veere, en 2o. dc magazijnen en andeze gebouwen, mede 
aldaar. Voor het eerste perceel is de minste inschrijver ge
weest A. Louis tc Vlissingen, voor ƒ 6 6 0 0 , voor het tweede 

'perceel A. Klaassen, te Middelburg! voor ƒ 5600. Beide in
schrijvingssommen zijn hooger dan die der vorige aanbeste
ding, niettegenstaande toen de werken niet gegund zijn. 

Op 11 M e i , te Zwolle: het vervangen van een gedeelte 
van het Palenhoofd der haven te Blokzijl, door een met 
steen bekleeden aardendam. Aannemer J . Zwolsman Jz. te 
Kuinre, voor ƒ 2 6 7 3 . 

Op 13 M e i , te ZwoUe: door het bestuur van den kunst
weg van l l i i i iu naar Windesheim: het maken van de aarde
baan en van den kunstweg, met de daarbij behoorende 
kunstwerken van den grintweg, loopende van af de Kolk-
brug in den straatweg van Deventer naar Zwolle, tot aan 
den straatweg van Zwolle naar Almelo ten noorden van tol 
no. 3 bij Heino, en van de Zandsteeg, langs de nieuwe we
tering naar Tuterbrug, bij opbod aangenomen door F . van 
Weijlick te Wijhe, voor ƒ 2 9 , 3 0 0 . 

Op 15 M e i , te Amersfoort: het verhreeden en verdiepen 
van een gedeelte der waterlooring van de exonererende lan
den, tot aan de inundatiesluis in den Slaperdijk bij den 
Rooden Haan. Aangenomen door C . Bosman te Arnhem. voor 
ƒ 18,600. 

Op 15 M e i , te Amstelveen: lo . het slopen en het maken 
van eene Hervormde kerk en hulpkerk. Aannemer F. Rut
gers, te Aarlanderveen, voor ƒ 16,673, 2o. Het maken van 
een toren op de kerk en bouwen van een kerkeraadskamer. 
Aannemer dezelfde, voor ƒ 4343. 

A d v e r t e n t i ë D . 

Te Harderwijk wordt verlangd een 

G e m e e n t e - A r c h i t e c t o f O p z i c h t e r , 
die tevens de bevoegdheid bezit om onderwijs te 
geven in het H A N D T E E K E N E N en RECHTLIJNIG 
T E E K E N E N . Op een vast inkomen van ongeveer 
f 900 's jaars kan gerekend worden. 

Sollicitanten worden uitgenoodigd zich met 
franco brieven, en onder overlegging der noodige 
bewijsstukken, aan te melden bij den Burgemees-
tkh van Harderwijk. 

F A B R I E K V A N 

B E C K E B E X B l ' D D L V G H 

te A R N H E M . 

W a t e r pa» - , h o e k m e e t - g n andere lnstr tunea. 
t en voor terreinopname ten dienste van den 
Waterstaat, de Genus, den Aani.kg van Spoor, 
wegen en Openbare werken. — Voorts de gunstig 
bekende B a l a n s e n , B a s o n l e s , W e e g . 
b r u g g e n enz. 

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

Op Zaterdag den 26sten Mei 1866 zijn BUR. 
GEMEESTER E N WETHOUDERS der GEMEENTt 
DOESBORGH voornemens om, des middags ten 
12 en 1 ure, op het Raadhuis aldaar aan te be. 
steden: 

l o . h e t B O T W K * e e n e r K A X K I t . V l 
v o o r e e n B a t a l l l o n I n f a n t e r i e , 

• o . h e t B O U W K N v a n e e n e 1BIST1. 
T U U T - K O S T S C H O O L m e t b l jbe . 
h o o r e n d e W e r k e n . 

De Bestekken en Algemeene Voorwaarden lig. 
gen, van den 15den Hei e.k. af. ter lezing aan 
de Secretarie. 

De teekeningen liggen ter visie op een der bo 
venloealen van het Gymnasium te Doesborgh, al 
waar van den genoemden datum af, van des mor 
geus 10 tot 1 ure, de noodige inlichtingen zul 
len worden gegeven door den Gemeente-Architeci 
G. F. M O E L E B E R G V E L D , by wien tevens af
trekken der meest noodige teekeningen te beko
men zijn tegen betaling van f 10.— voor die dei 
K A Z E R N E ; en van fa — voor die van de INSTI 
TUUT-KOSTSCHOOL. 

Van den loden Mei af zijn bij den Boekhan
delaar W. BECKING te Doesborgh, op franco 
aanvrage en tegen overmaking der gelden, te be
komen : 
de Bestekken der Kazerne a / 1.— 
de Bestekken van de Instituut-Kostschool •> » 0.50 
en de Algemeene Voorwaarden. . . » » 0.20 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
F. J. W. van P A L L A N D T . 

De Secretaris, 
D. T. de RIDDER. 

Uitgave van de Gebroeders Van C L E E F , tc| 
'i Gravenhage. 

Aan de inteekenaren is verzonden : 

DE 5 ' OF LAATSTE AFDEELING ( k u l t O X e a ) VAN O i l 

H A N D L E I D I N G V O O R B O U W K U N D I G E » ! 

E N I N D U S T R I E E L E N , 

l n N e d e r l . O o s t - T a a i e n , 

DOOR 
V A \ L A H E H V E L D c n H K O C V 

De inhoud van dit hoogst belangrijk werk is| 
verdeeld als volgt: 
1«. Afdeeling. Personeel 54 bladz. met 4 platen | 
8». - Bouwstoffen 226 » » 15 i 
8». » Gebouwen 176 » » 50 i 
4*. • Waterbouwkunde 314 bladz. met| 

38 platen. 
5». i Kultures 332 bladz. met 27 platen I 

Het geheel, voorzien van een breedvoerige»! 
inhoud en beschrijving der platen, wordt afgeleT 
verd, gebonden in twee linnen banden, (een deell 
tekst en een deel platen) ad /' SA.— 

NIEUWE BOUWKUNDIGE INDUSTRIE 
Alle soorten van zinken Ornamenten, als: b a l k o n s , b a l u s t r a d e n , oonso les , p a l m e t t e n , spi tsen 

v a z e n , rose t t en en verdere v e r s l e r i n g e n ; — D a k b e d e k k i n g e n , g o t e n , d a k v e n s t e r s , raam
roeden volgens ieder op te geven profil, v e n t i l a t o r s , w i n d w i j z e r s e n z ; — Zaken voor huissehjl 
gebruik als: b a d k u i p e n , ze te lbaden , s t o r t b a d e n , wa te r f l e s sohen , w a s o h b a k k e n , k o p e r * » 
k e t e l s , p a n n e n , k a n n e n o n s . ; — Tuinsieraden, als: k o e p e l s , d u i v e n t i l l e n , fonteinen 
w a r a n d e n , b e e l d e n , b r o e i k a s t e n , b l o e m e n m a n d e n , v o g e l k o o i e n ons . , worden in mijn'-
fabriek vervaardigd. 

De Ornamenten van Zink bevelen zich zoowel door derzelver duurzaamheid en lichtheid , als do»' 
den grondstof geëvenredigd billijken prijs boven andere tot dusverre daarvoor gebezigde grond'l 
in het bijzonder aan; de bekroning met de zilveren medaille, op de tentoonstelling van 1869 

eenen 
stoffen in het bijzonder aan; de bekroning 
te Amsterdam, strekt daarvan ten bewijze. 

Kantoor: Vijfzinnenstraat J n». 202" te Arnhem I I . J . O K R B I T S E * 

Yrncbïjnl geregeld iedere» lalerdag tij 
II, A . T H I E M E te A r n h e m . 

laaldtamapeadeatea 
I VII B M U M S « O . te lasterde». 

W E E K l i L jV. r> 
V O O R 

Prijs per 3 manuien franc» p. posl ƒ 1 . 6 5 . 
I n abanneerl rich tonr eei jaargent. 

tdiertenliéa kasten / -.«0 per f f» «ca regel 
en ƒ - . 1 5 taeriegel ei eei \ ° . der courant. 

A R C H I T E C T E N , I N G E N I E U R S , P A B R I K A N T E N E K A A N N E M E R S V A N P U B L I E K E W E R K E N . 

B e r i c h t e n e n m e d e d e e l i n g e n . 

Arnhem, 25 Mei I860. 

Parijs. De toestellen tot verlichting van den 
openbaren weg hebben in de laatste jaren be
langrijke verbeteringen ondergaan. Men heeft 
thans als model aangenomen de candelabres, die 
op galvanische wijze gebronsd worden en waar
van de hoogte, de goede verspreiding van het 
licht meer bevorderlijk is , dan die van de be
staande candelabres, die allen niet olieverf be
streken zijn en van tijd tot tijd worden wegge
ruimd. Ook in de lantaarn is eene belangrijke 
wijziging ontstaan door de vroeger vierkante vorm, 
die veel te massief was, door eene ronde lantaarn 
te vervangen : de laatste bestaat uit vier gebogen 
glazen en zeer lichte koperen roeden , die de 
lichtverspreiding in geenen deele in den weg 
staan. Het licht wordt door eenen koperen 
reflector op den grond teruggekaatst. 

Bordeaux. De maire heeft aan den Gemeente
raad het voorstel gedaan om op de Place des 
Quinconces een museum en eene bibliotheek te 
bouwen, waarvan de kosten op 2.400.000 francs 
geraamd worden. De Gemeenteraad heeft dit 
ontwerp naar de afdeelingen van financiën en 
openbaar onderwijs ten fine van bericht gezonden. 

's Gravenhauk. Op verzoek van de regeering 
'an Zweden en Noorwegen, is van wege het 
Ministerie van Binnenlandsche Zaken hekend ge
maakt, dat eene tentoonstelling vnn nijverheid 
den 15 Juni e. k. te Stockholm geopend en gedu
rende twee of drie maanden gehouden zal worden. 
Wegens den afstand van de meeste overige 
'ijken in Europa heeft men daaraan geen inter
nationaal karakter willen geven, maar zich moe
ten bepalen tot de voortbrengselen van kunst en 
nijverheid van Zweden , Noorwegen, Denemarken 

Finland. Echter kan zoodanige speciale ten
toonstelling eene zekere belangrijkheid bezitten 

idaai 
»«n oogpunt van vergeljjking^'met hetgeen 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A . T H I E M E . — Boekdrukkerij van G. W . V A N DER W I E L . 

en elders wordt voortgebracht. VVel zal 
••0 gedeelte der tentoontestellen voorwerpen in 
h l ' t vol K , . n d jaar naar de Parijsche tentoonstelling 
*°rd»n verzonden . maar vooreerst zal men zich 

'"toe tot eene eenigszins beperkte keuze moeten 
' l ' t len, en ten andere zullen e r , vooral wat de 

ijzer-industrie betreft, werktuigen worden aan
getroffen van veel te grooten omvang, om te 
kunnen worden vervoerd, waaronder vooral op
merking verdient het stoomwerktuig, dat te Mo-
tala voor een van de monitor's der koninklijke 
marine is vervaardigd. 

De Zweedsche regeering zou er grooten prijs 
op stellen, indien in vreemde rijken. en met 
name in Nederland, eenige belangstellenden wie l 
den gevonden, genegen om deze tentoonstelling 
te bezoeken en de vorderingen van de Noordsche 
nijverheid en kunst uit eigen aanschouwing te 
leeren kennen. 

ROTTERDAM. In de op 17 dezer gehouden ver
gadering der afdeeling van de rereeniginy tut 
bevordering run fubriek- en /ittndierrksnijrerheid 
werd door het bestuur voorgesteld, om een hon
derdtal werklieden, op kosten der vereeniging. 
naar de Nationale Tentoonstelling te zenden, 
welke op 17 Juni te Amsterdam zul geopend 
worden. Het bestuur stelde zich van dien maat
regel zeer gunstige resultaten voor, voor zoo veel 
betreft de ontwikkeling van de werklieden, en 
meende dat dc kosten, die ongeveer/* 125zouden 
beloopeu (er is hier toch alleen sprake van vrijen 
overtocht eu entree) ruimschoots zouden beloond 
worden door de ondervinding, door de werklie
den op die tentoonstelling op te doen. Na eenige 
discussiën is dit voorstel in beginsel aangenomen, 
terwijl in dc volgende vergadering over de wijze 
van uitvoering zal beraadslaagd worden. 

Deventer. De commissie, benoemd tot het 
Ondersoek naar de betrekkelijke bekwaamheid en 
geschiktheid van sollicitanten voor de betrekking 
van assistent-bouwmeester in d e n gemeente, be
stond uit de heeren II. Loomun, A . J . van Pesch 
en I!. II. W. F. Werndly. Naar aanleiding van 
deu uitslag van dit onderzoek, hebben Burge
meester en Wethouders voor dexe betrekking be
noemd den béér O. Vos te Enschede, en zulks 
bij het lot tegen den heer j . I itcrwijk te Zutphen. 

Amsterdam. Telken twee jaar wordt eene samen
komst vau Diiitschc Architecten en Ingenieurs 
gehouden. waarvan de plants steeds verandert. 
om ieder in de gelegenheid te stellen deze hoogst 
nuttige vergaderingen te kunnen bijwonen. Om 
hieraan deel te nemen , wordt alleen vereisrht dat 
men eenig vak beoefent dat iiuat bouw* ot' workmen eenig vak beoefent dat uu>t-bouw* of werk-

SÈ 

tuigkunde in betrekking staat, terwijl niet op 
landaard of maatschappelijke!! rang wordt gelet. 
De laatste samenkomst werd in 18G4 in Augus
tus en September te Weenen gehouden. Bijna 
1400 personen (waaronder 3 Nederlanders) namen 
daaraan deel. 

Een lokaal-comité regelde de verschillende aan
gelegenheden cn was belast niet de tijdsvordeeling. 
Terwijl de dag tot 12 uur besteed werd aan zit
tingen, had men verder gelegenheid alle merk
waardigheden en bouwwerken te bezichtigen, ter
wijl de avonden met feesten en gezellige samenkom
sten werden doorgebracht. Zoowel de Keizerlijke 
regeering als het stedelijk bestuur van Weenen 
ileden het hunne om den deelnemers der samen
komsten bet verblijf in Weenen aangenaam en 
onkostbaar te maken. terwijl het lokaal-comité 
zich belastte met de bestelling der logementen 

voor wie dit verlangden. 
Nagenoeg alle spoorweg-maatschappijen, die van 

de Noordzee, de Middellandsrhe zee en de Oost
zee naar Weenen voeren, hadden verminderde 
tarieven vastgesteld ten dienste der bezoekers van 

het congres zoodat men mag aannemen dat de 
reiskosten van Nederland naar Weenen ongeveer 
40"/„ minder bedroegen dan in gewone gevallen. 

Nu dit jaar de samenkomst in Hamburg zal 
plaats hebben, twijfelen wij niet of vele Neder
landers zullen zich deze min kostbare gelegen
heid ten nutte maken. om de nieuwere bouw
werken van Hamburg te zien en ook Hanover te 
bezoeken. De belangrijke verhandelingen, die in 
de zittingen zullen gedaan, en de gelegenheid , 
om met de nitstekenilste mannen van Diiitsch-
laiul bekend te worden, gepaard aan het gastvrij 
onthaal dat den vreemdelingen in Hamburg wacht. 
zijn ons een waarborg dat velen daartoe genegen 
zullen zijn. 

Zoodra het programma hekend is, komen wij 
hierop terug. om dan tevens de middelen aan te 
wijzen, die noodig zijn, om aan de samenkomst 
te kunnen deelnemen. 

Haarlem. Zondag 20 dezer omstreeks half 
vier uur is te Veenenburg op den Hollandschen 
Spoorweg een ongeluk gebeurd , waardoor een 
reiziger beide beenen brak. Volgent de berich
ten, in verschillende couranten voorkomende, 
schijnt hel ongeval bij het kruisen van twee 
treinen te hebben plaats gehad en heeft de eene, 

I 
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die zich te vroeg in beweging stelde, de ach
terste wagens van den anderen beschadigd. Ge
lukkig bevonden zich daarin slechts weinig pas
sagiers , die e r , met uitzondering van boven 
bedoelden reiziger, met den schrik zijn vrij 
gekomen. 

K A N A L I S A T I E - W E R K E N IN F R A N K R I J K . 
Ten onregte vertneenen velen , dat de aanleg 

van spoorwegen de kanalen overbodig maakt; 
steeds zullen goede waterwegen dc voorkeur ver
dienen boven spoorwegen voor het vervoer van 
goederen, die veel ruimte innemen bij geringe 
waarde. Bovendien zijn bij ons te lande kanalen 
3 a 5 malen goedkooper dan spoorwegen; met 
I'201)0 a 25000 per kilometer kan men reeds 
zeer goede kanalen graven , terwijl spoorwegen 
(met het materieel) al lichtelijk 60000 a 75000, 
dikwerf 100000 en meer, per kilometer kosten. 
Maar zelfs in landen waar , door meerdere be
zwaren van den grond en onnnodig duren aan
leg der werken, de kanalen evenveel kosten als 
spoorwegen, gaat men steeds voort kanalen te 
graven, rivieren te kanaliseren. Aan een Fransch 
tijdschrift ontleenen wij het volgende over den 
stand der kanalisatiewcrken in Frankrijk in 1865, 
getrokken uit het »Rapport présenté au Sé nat et 
au Corps Législatif por M. Ie Ministre des Tra-
vaux publics, sur la situation de la France 
en 1865." 

Binnenlandsche scheepvaart. 
De achtereenvolgende verbetering der water

wegen heeft steeds de aandacht van het gouver
nement blijven trekken. Landbouw en nijver
heid eischen dringend en te recht de uitbreiding 
van dit gemeenschapsmiddel . dat alleen, door 
zijne concurrentie met de spoorwegen, de levens
vraag van goedkoop vervoer kan oplossen. 

Het net der waterwegen des rijks omvat: 
3000 kilometers vlotbare rivierlengte. 
9600 » bevaarbare » 
4800 » kanalen of met kanalen gelijk
staande rivieren. 

Wij zullen ons hier niet bezig houden met de 
vlotbare rivieren of riviergedeelten, die in ' t a l -
gemeen weinig kunstwerken vorderen. Een ge
deelte ter lengte van 500 kilometers biedt zeer 
nuttige afvoerwegen aan de bosschen van het 
midden en het oosten van Frankrijk. 

De rivieren en kanalen sluiten aan elkander, 
en vormen doorloopendc gemeenschapswegen tus
schen de verschillende stroomgebieden. 

Bevaarbare rivieren. 
Onder de iit.no kilometers der bevaarbare r i 

vieren , komen 260 kilometers der beneden-ri
vieren (') en 2600 kilometers rivierlengte, dooi
de ordonnantie van 10 Juli 1865 onder de be
vaarbare opgenomen, maar thans nog niet be
vaarbaar. De werkelijk bevaarbare lengte der 
boven-rivieren is dus ongeveer 7000 kilometers. 

Langen tijd waren de rivieren aan zich zeiven 
overgelaten, en bleef de scheepvaart afhankelijk 
van den invloed der weersgesteldheid. Slechts 
bij uitzondering trof men op eenige nevenrivieren 
stuwen aan met schutsluizen of met eenvoudige 
hulpsluizen om de scheepvaart te verbeteren ; 
geene ernstige pogingen waren in 't werk gesteld, 
om de voornaamste rivieren tc regulariseeren en 
aan de scheepvaart een vasten diepgang te ver
zekeren. 

Slechts in de laatste jaren, en vooral na 1 835, 
zijn middelen uitgedacht om de riviervaert te 
verbeteren, middelen wier doelmatigheid thans 
proefondervindelijk bewezen is. 

Deze middelen bestonden: 
voor rivieren met on diepen zomerstand in den 

bouw van beuecybare stuwen met sluizen; 
voor rivieren met groeten waterafvoer , in het 

vormen van eene bevaarbare geul , begrensd door 

(>j VVaur namelijk eb eu vloed zich iluen gevoelOB. 

onderloopende overlangsdammen, die het lage 
water in die eene beperken. 

Dit tweeledige stelsel is achtereenvolgens op al 
onze groote rivieren toegepast , en de totale uit
gaaf van 1835 tot heden beloopt '215 millioen 
franken (ruim 100 millioen gulden). 

Toch is dit groote werk nog niet afgeloopen , 
en wordt het door de administratie voortgezet in 
zoo verre de beschikbare fondsen zulks toelaten. 

In het laatste dienstjaar zijn vooral die werken 
voltooid, die het verst gevorderd waren en die 
het meeste nut konden stichten. Altlus is eene 
groote uitkomst verkregen door de voltooiing 
der kanalisatie van de Marne, die den groeten 
waterweg; tusschen Parijs en Straatsburg voltooit. 
Er blijven nog eenige werken over tot verbete
ring der jaagpaden, wechruimiiig van enkele on
diepten en rcctificatiecn in het stroombed ; maar 
van nu af aan is de gemeenschap daargesteld, en 
kan met het volgende dienstjaar eene geregelde 
scheepsvaart geopend worden. 

Dezeltde uitkomst is verkregen op de boven-
Seine tusschen Parijs en Montereau ; zooveel mo
gelijk zijn de kanalisatiewcrken van de Yonne 
tusschen Montereau en den inonil van het kanaal 
van Bourgogne voortgezet en daardoor de scheep
vaart van Parijs naar Lyon verbeterd. In 1867 
zal dit doel bereikt zijn. 

Op de beneden-Seine is de scheepvaart ver
zekerd tusschen Rouann en de uitmonding van 
het kanaal van St. Denis te Briclie ; maar er 
bestaat nog ongelukkigerwijze eene gaping tus
schen Biiche en Parijs voor de vaartuigen, die 
binnen in de stad moeten lussen. Hierin zal 
voorzien worden door eene beweegbare stuw niet 
schutsluis tc Suresnes, onlangs aanbesteed, en 
waarvan de werkzaamheden spoedig zullen aan
vangen. De vaart op de beneden-Seine vordert 
nog eene andere verbetering, die meer en meer 
dringend wordt gevorderd voor handel en nijver
heid ; deze verbeteiing zal bestaan in het verze
keren van eenen diepgang van 2 meters, opdat 
dc vaartuigen der noordwaarts gelegen kanalen 
zonder overlading of lichting op de Seine kunnen 
varen. Reeds is deze uitkomst verkregen tus
schen de Oisc en Bricl ie , maar zij moet uitge
strekt worden tot Rouaan ; het onderzoek van 
deze zaak is afgeloopen. De werken zullen aan
gevangen worden, zoodra de fondsen dit toe
laten. 

Op de Rhöne tusschen Lyon en Arlès gaat men 
voort het stelsel van onderloopende stuwen toe 
te passen, dat op deze rivier zoo goed gelukt 
is ; dc werken, met zorg aangelegd en naar mate 
der behoefte uitgevoerd, doen achtereenvolgens 
de meest gevaarlijke punten verdwijnen. Die wer
ken , nog met volharding eenige jaren toegepast, 
zullen het moeilijke vraagstuk van de verbetering 
der scheepvaart op de Rhone hebben opgelost. 

Het zeekanaal van St. Louis, bestemd om de 
uitmondingen der Rhone te vervangen door een 
ten allen tijde en met gemak voor de schepen 
toegankelijk kanaal, is in het laatste dienstjaar 
goed aangepakt. Ongelukkigerwijze heelt de 
heerscbeiide épidémie onder de arbeiders de wer
ken in de laatste maanden vertraagd. Zij zullen 
in het volgend dienstjaar niet klem hervat worden. 

De wegruiming der rotsbank onder de brug 
van Nemours te L y o n , had de waterspiegel op 
de Saóne verlaagd en hinderde daardoor de scheep
vaart in den pas van CaUonges. De stuw met 
schutsluis bij het eiland Barbe, na een langdurig 
onderzoek goedgekeurd, zul dit bezwaar wegnemen 
en eene eerste opstuwing vormen, die gevolgd 
zal worden door nog vier stuwen met sluizen 
tusschen Lyon en Chalons. 

Eindelijk zullen de verbeteringswerken aan ver
scheidene minder belangrijke rivieren als : Sarthe, 
Mayenne, Lo t , Vire en de indijkingswerken der 
Var, worden voortgezet. 

— Bevaarbare kanalen. 
Der bevaarbare kanalen ter lengte van 4800 

kilometers, vertegenwoordigen eene uitgaaf van 
omstreeks 800 millioen franken (378 millioen 
gulden) ('). 

1030 kilometers kanaallengte zijn geconcedcerd, 
3770 kilometers onder staatsbeheer. In uitvoe
ring zijn 160 kilometers kanaallengte tusschen 
Vitry en St. Dizier , naar de kolenmijnen van de 
Sarre, van Roubaix , verder tusschen Koebelle en 
Marans, en op de Boven-Seine tusschen Troyes 
en Bar-sur-Seine. 

Het kanaal van Vitry naar St. Dizier, 40 kilo
meters lang. zal de metaalgroeven langs de Boven-
Marne verbinden; eenerziji's met de steenkolen
mijnen van de Sarre, anderzijds met het noorden 
van Frankrijk en met lielgie. De ind ustrieelen 
van de Boven-Marne, het belang, van dit kanaal 
inziende, hebben aan den Staat een voorschot 
van 1600,000 franken (760,000 gulden) aange
boden voor de voltooiing der werken, en dit 
aanbod is aangenomen door de wet van 15 
Apr i l 1863. 

Deze opoffering, die belanghebbenden zich ge
troostten , heeft goede vruchten gedragen. De 
werken, in 1865 krachtig voortgezet, zijn bijna 
voltooid, en de scheepvaart zal in 't begin van 
1867 tusschen St. Dizier en Vitry geopend kun
nen worden. Dan blijven slechts eenige kilome
ters te voltooijen over tusschen St. Dizier en 
Cliamonilly, waar de prise d'eau geplaatst is. 

Niet minder bevredigend zijn de verkregen 
uitkomsten op het kanaal der steenkolenmijnen 
van de Sarre, insgelijks uitgevoerd niet behulp 
van een voorschot van 10 millioen franken (4.725 
millioen gulden), aangeboden door de industri-
eelen van den Elzas en aangenomen bij de wet 
van 20 Mei 1860. Dit kanaal, lang 81 kilo
meters, waarvan 8; op Pruisisch gebied en 10} 
kilometer in de grensstreek, kan als voltooid 
worden beschouwd, en zal waarschijnlijk in de 
eerste maanden van 1866 voor de scheepvaart 
geopend worden. 

Het kanaal van Roubaix, bestemd om het 
stroomgebied van Schelde en Lijs te vcreeni-
gen door de dalen van dc Espierre en de Deule, 
is reeds verscheidene jaren geopend, eenerzijds 
op de afhelling naar de Deule, anderzijds op de 
afhelling naar de Schelde, tusschen die rivier en 
Roubaix. Deze twee sectién moeten nog veree-
nigd worden door een kanaal met verdeelpunt van 
8 kilometers lengte. In 1864 zijn de ontwerpen 
voltooid, maar al de beschikbare fondsen zijn 
besteed moeten worden tot aankoop vau zeer dure 
gronden; de werken zullen eerst in 1866 aan
vangen. 

Het kanaal van Marans naar la Rochelle^ 
aangevangen ingevolge keizerlijk besluit van 
Messidor van 't jaar XIII , en gedurende lange | 
jaren langzaam uitgevoerd met gestrafte militai
ren , nadert zijne voltooiing, en kan spoedig ge
reed zijn zoodra de noodige fondsen beschikbaar 
zijn. Het is 24 kilometers lang cn dient om de 
haven van la Roebelle niet die van Marans en 
met het dal der Sèvre te verbinden. 

Het kanaal der Rovcn-Seine is in 1848 aan
gevangen over de geheele lengte van Troyes tot 
Bar-sur-Seine, maar tot heden zijn de werkzaam-
heden slechts hervat op de sectie tusschen Troye* 
en de Maisons-Blanches, over 10 kilometers lengte-

Eindelijk werden in 1865 de werken voortgc 
zet tot verbetering der oude kanalen, tot groot 
gerief der scheepvaart; vooral zijn dergelijk' 
werken uitgevoerd op de Boven-Deule, het Canal 
du Centre, van Brctagne, van dc Somme, het 
Rhóiie-Rijn-kanaal en dat van Bourgogne. 

(*) Dus per kilometer 71)000 gulden of twee maal de korte" 
der Zuiil-Willemsvaart met groote, eu 5 maal de kusten der 
Overijssclsckc kanalen vau middelbare afmetingen. D e l t 

duurte spruit gedeeltelik voort uit moeielijker terrein, ce' 
deelteujk uit luxe Lnj deu aauleg der werken. 

V a r i a . 

Gie t s taa l - fabr iek v a n K r u p p te E s s e n . 
In den Sederlandschen Industrieel komen dc vol
gende opgaven aangaande deze fabriek voor: 

,TJe fabriek, die eene oppervlakte van 700 
Pruisische morgen beslaat, heeft 150 stoomketels, 
waarvoor in 24 men 600,000 kilo steenkolen 
worden gebruikt, en 75 stoommachines inct eene 
gezamenlijke paardenkracht vnu 4000 paarden. 
j[i>n vindt hier 240 smeltovens voor het smelten 
v a n staal. Op de tentoonstelling Vun 1862 wa 
e e n blok gegoten staal, wegende 50,000 kilo 
Dat blok was, geheel en al koud, in twee stuk 
ken geslagen, ten einde de breukvlakte te doen 
beoordeelen. De acht duizend werklieden, waar 
a a n wekelijks f 72,000 arbeidsloon wordt uitbe 
taald, zijn nu tot tien duizend vermeerderd 
De stoomhamer heeft een gewicht van 50,000 
kilo ; het aambeeld met liet fundament weegt aan 
gietijzer 3,000.000 kilo en de Immer wordt 10 
voet hoog opgeheven. De bouw van dezen stoom
hamer heeft een millioen gulden gekost. Een stuk 
ijzer van 18 duim plet hij in éénen slag op 11 
duim. Thans wordt er een hamer gebouwd van 
150,000 kilo. Krupp levert vooral assen van 
spoorwegen; er zijn assen door hem geleverd die 
16,000 mijlen hebben afgelegd, zonder dat zij 
behoefden afgedraaid te worden. Voorts assen 
voor stooinbooten ; de grootste woog 16.000 kilo 
uit een blok gietstaal van 38,000 kilo. Wij 
ders kanonnen; bet grootste, voor Rusland be
stemd, woog 25,000 ki lo , voor kogels van 300 
kilo. Ter beproeving van het gietstalen kanon werd 
een kanon genomen , waaruit reeds 800 schoten 
gedaan waren, en dat, geheel volgeladen, bij de 
afbranding ongeschonden bleef." 

IN G E Z O N D E N. 

Mijnheer de Redacteur! 

Bij het lezen van mijn brief iu uw n". 7 heb 
ik bemerkt dat daar een foutje is ingeslopen, 
ongetwijfeld door menig lezer opgemerkt en — 
ik mag het hopen — tegelijk verbeterd. 

Niet zes van de veertien ingezonden ontwerpen 
op de prijsvragen , maar wel leven zijn dit jaar 
onderscheiden. 

Van die zeven zijn er drie met de uitgeloofde 
• prijzen bekroond; aan tieec zijn accessii-prijzeii 
Itoegekend en de twee overige worden bijzonder 
lloll'clijk vermeld , en wel op naam , als de inzen-
|ders dat verkiezen. 

Overigens blijft mijn brief natuurlijk in zijn 

Igeheel staan, en wacht ik met genoegen »de 
repliek van uwen correspondent" af, wien ik be
leefd verzoek bovenstaande verbetering ad notam 
te willen nemen. 

Verblijve met hoogachting 
Amsterdam, UEDD.Dr. 

20 Mei 1806. J. H. L E L I M A N . 

D E CENTRIFÈRE. 
Aan de Redactie van »de Opmerker." 

In het tweede nummer van uw weekblad 
wordt bij het verslag der vergadering van het 
Instituut van Ingenieurs niet een enkel woord 
over de Ccnlrifère gesproken. 

Naar aanleiding daarvan heb ik gemeend U 
het volgende artikel, uit de Javasche Courant 
overgenomen, alsnog ter plaatsing te moeten in-
Jenden. 

Rotterdam 22 Mei 1866. R. 

Bij besluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indie, van 20 Januari 1866, n u . 
23, is verklaard, dat vervallen is het bij besluit 
v»n 28 Juni 1865, n". 6 , aan B. A . tie Quay , 
0> J- Eschauzier en L . J. M. Taurel verleend 
octrooi, (n". 37 van het register) voor den tijd 
van vijftien jaren op de uitvinding van een voer
tuig (centrifère), dat, ten gevolge van aanmer
kelijke besparing van trekkracht, een bijzonder 
?oedkoop middel van goederen-vervoer zou zijn. 

beschrijving dier uitvinding luidt als volgt: 
"ovengenoemd voertuig bespaart eene aanmerke-
"jke trekkracht in vergelijking bij alle andere in 
Sebruik zijnde vervoermiddelen, omdat daarbij 
" e grootste tegenstand — de wrijving veroor-

!«akt door het drukken der last op de astop-
Pen — geheel wordt weggenomen. De centrifère 
* t e l t alzoo daar, een bijzonder goedkoop middel 

goederen-vervoer, en ofschoon niet dienstig 
°°r het overbrengen van levende wezens en 
•"«ekbare waren, is zij vooral bij uitnemendheid 

geschikt tot het transporteeren van producten, als 
koffie, rijst, suiker , tabak, suikerriet, zout, 
enz. enz. 

De samenstelling van dit nieuwe voertuig is 
hoogst eenvoudig, en bestaat in hoofdzaak slechts 
uit eenen op de beide uiteinden , met verhoogde 
radvellingen voorzien en horizontaal om zijne as 
rondwentelenden cilinder. Deze cilinder is in
wendig verdeeld in gelijke en gelijkvormige vak
ken, waarin de lading geborgen wordt, en is 
voorts aan weerszijden afgesloten door losse bo-
demstukken. Het voertuig wordt door middel 
van een raamwerk op de gewone wijze in bewe
ging gebracht door trekken of c. q. duwen, 
waarvan de trek- of c. q. duwkracht overgebracht 
en werkzaam is aan de beide uiteinden van de 
as des cilinders. 

Het remmen vau het voertuig geschiedt een
voudig door een los over den cilinder aange
brachte*] rem band of vang, die door middel van 
ecu hefboom, — onder het bereik van den 
voerman geplaatst, — tegen den cilinder kun 
gedrukt worden. Het laden en lossen geschiedt 
door de bodem-openingen van den cilinder, 
waartoe men deze slechts van het trekraam be
hoeft te ontdoen. 

De afmetingen van den cilinder en de verdee
ling in vakken is afhankelijk van de soort der 
te vervoeren goederen of producten', terwijl de 
vorm der vakken zich geheel naar de bepakking-
wijze rege l t . Een en ander is zoo goed mogelijk 
aangegeven in een model, gemankt op i der 
ware grootte, eu uitsluitend ingericht voor het 
vervoer van 36 picols kollie, afgepakt in zakken ad 
I picol. De wijze van trekken, bewegen en remmen 
zijn zoo duidel i jk doenlijk voorgesteld, terwijl 
de detai ls d e r konstruktie zoo e e n v o u d i g moge
lijk aangegeven — en zelfs enkele, als geheel 
overbodig, weggelaten zijn. 

Zoo zal het o. a. noodig wezen om op te mer
ken dat er sluitwerk aan de losse bodemstukken 
moet aangebracht worden ; dat het verband voor 
de binnenkusten of schotten in den cilinder uit 
hoekijzer moet bestaan,; dat voor eene vaste stu
wing der lading vulstukken en wiggen benoo-
digd zijn; cn dat de metalen potten, waarin de 
as draait, op eene andere wijze zullen worden 
samengesteld, als in het model is aangegeven. 

Verder verdient het opmerking, dat niet het 
voertuig, voor 36 picols geprojecteerd, even 
goetl 3 0 , 24 , 18 , 12 of 6 picols kunnen ge
transporteerd worden, door liet niet beladen van 
twee of meer tegenover elkander staande vak
ken, zoodat het even bruikbaar i s , om groote 
als kleine hoeveelheden op hellende en slechte 
wegen te vervoeren. 

Intusschen zal het raadzaam zijn, op hellende 
wegen kleine centrifères van ± 10 tot 10 picols 
te gebruiken, welke naar gelang der omstandig
heden bij twee, drie of meer stuks aanéén 
gekoppeld kunnen worden, ten einde ze bij 
zware hellingen te ontkoppelen en één voor één 
naar boven te brengen. Zooals hiervoren reeds 
gezegd i s , regelen zich dc grootte des cilinders 
en de vorm der vakken naar de soort der te ver
voeren goederen. Zoo vereischen onder anderen 
suikerkrandjangs, kofliebalen, enz. eene andere 
inwendige verdeeling dun tabaksbalen. 

Vele producten zullen echter zeer gevoeglijk 
zonder emballage los in de vakken gestort, — 
en op die wijze vervoerd kunnen worden, mits 
men alsdan de cilinder op zijde (inaal afsluit en 
het latten en lossen der vakken doet plaats heb
ben door sluitbare openingen, in den buitenwand 
van den cilinder, boven elk vak aangebragt. liet 
vervoer van koflie, rijst, zout, pndi , olie en 
meer andere artikelen zou ,b. v. zeer goed op 
dusdanige wijze kunnen plaats hebben, waarbij 
men slechts behoeft te zorgen dat tie vakken goed 
gevuld zijn. Het lossen der op deze wijze gela
len producten kan gemakkelijk geschieden, d o o r 
Ik vak het een na het ander boven een trechter 
9 brengen , waarin de inhoud wordt uitgestort. 

In elk geval blijft het echter een hoofdvereischte, 
dat het zwaartepunt van den last in het midden 
uu den cilinder l igt, eu dat de bepakking onbe

weeglijk zij. 
In het eerste vereischte voorziet reeds de regel

matige verdeeling en vorm der vakken, en daar, 
waar dit een gering verschil mocht opleveren (b. 

. bij het vervoer van suikerriet) is dit eenvoudig 
8 verhelpen door bijvoeging van gewicht iu een 

of meer vakken ; — terwijl het tweede vereischte 
gemakkelijk verkregen wordt door het inwendige 

n den cilinder in te richten naar den vorm 
n de te vervoeren goederen en het bijvoegen 

van vullingstukken en wiggen, zooals hiervoren 
eed* is aangemerkt. 

Zoo men meer stevigheid in dc bepakking noo
dig mocht achten, brengt men door den cilinder , 
nadat deze gevuld i s , één, twee of meer ijzeren 
stangen, aan de uiteinden voorzien van schroef-
moeren, ten einde twee aan weerszijden in de 
centrifère geplaatste, losse bodemstukken stevig 
tegen de bepakking te kunnen doen aansluiten. 

De centrifères zullen het best kunnen vervaar
digd worden geheel van ijzer, de cilinder van dik 
plaat- en de radvellingen van a jour gegoten ijzeren 
kwart cirkels in den vorm van dubbel T ijzer, 
waarom een geharde of stalen radband wordt ge
krompen. De bevestiging dezer veilingen om den 
cilinder kan geschieden door middel van schroef-
huut en moer, welke aan den binnenkant van 
den cilinder door het hoekijzer gaat, waaraan de 
schotten der vakken zijn vastgeklonken. Deze bin-
nenschotten kunnen des verkiezende van hout of 
dun plaatijzer worden gemaakt. 

Het is duidelijk eu zal wel geen nader betoog 
behoeven dat dc trekkracht, benoodigd bij de 
Centrifère, in vergelijking met de gewone kar , 
al zeer gering behoeft te wezen , om denzelfden 
last te kunnen vervoeren, want de grootste tegen
stand — de wrijving van de assen in de toppen — 
is bij de centrifère geheel weggenomen, terwijl 
de veel minder beduidende rollende wrijving van 
de raderen op den grond, bij de beide voertui
gen hetzelfde blijft. De wrijving, die het trek
raam van den centrifère op de as veroorzaakt, 
za l , als van weinig beteckenis, gerust buiten be
schouwing kunnen blijven. 

Zonder overdrijving zal men alzoo veilig kun
nen aannemen dat onder aanwending van gelijke 
trekkracht, met dc centrifère op gewone wegen 
zeker 2 maal zooveel ; op goede wegen 3 , ja 
zelfs 4 maal zooveel en op spoorwegen (als wan
neer 2 centrifères in een raam moeten gekop
peld worden) wellicht 50- en meervoudigen ar
beid kan worden verkregen, dan met de thans 
in gebruik zijnde wagens of karren. 

Inderdaad een treffend en hoogst belangrijk 
resultaat van onberekenbare waarde, en van on
miskenbaar algemeen belung. 

De eenvoudigheid van het voertuig, welke 
hier gepaard gaat met de buitengewone nuttig
heid , zal verder medewerkeu om de centrifère 
onder het bereik te stellen van ieder industrieel 
en zulle i alzoo deze centrifères reeds dadelijk 
kunnen voorzien in de groote behoefte aan ge
schikte transportmiddelen, welke zich op Java 
reeds sedert zoo geriiimeu tijd tloet gevoelen. 

C o r r e s p o n d e n t i e . 

Plaatsruimte verbiedt ons het door den heer 
J. H . Leliman verlangde antwoord in dit num
mer op te nemen. 

en . 

A a n k o n d i g i n g e n . 

Maaudag 28 M e i , ten L0 ure, aan het gebouw van het 
DIMT. bestuur te Maastricht: li'Tbestcding tot het verrigten 
der noodzakelijke vcrnieuwiugeii OU herstellingen, alsmede 
het onderhouden vau de werken der Zuid-Willemsvaart, voor 
het gedeelte iu het Hertogdom Limburg, van de grens van 
l ïclgie nabij Loozcn tot dc grens vau Noord-Brabant, voor 
dcii tijd vau vijf jaren, te rekenen tc zijn ingegaan met den 
1-ti'ii Jaiiuarij L80G eu eindigende met den Sisten Decem
ber 1870. 

Maandag 28 M e i , tcu l i 1 / ] ure, aan het gebouw van het 
prov. bestuur tc llagi: i Lo. het door uitbaggering verdiepen 
vau het rivierbed der Nieuwe Merwede, tusschen dc boven* 
mondeu vau het Gat van dc Puttcstcck cn het Gat van den 
Vogelaar, iu dc gemeenten Dubbi-ldum en Made c. a. , in de 
provinciën Zuid-llollaud cu Noord-Brabant; 2o. het onderhoud 
van de rijkswerkeu, belioorende tot dc veren tc Willems-
dorp eu te 's Gravendeel, vau deu dag der goedkeuring van de 
aanbestediug tot ru met 30 April 18Ö7; 3o. dc aanleg eener 
tilegnmlliju met één druad lusscheu Rotterdam cn Gor ïn -
ehem, eu het onderhoud daarvan tot 31 December L866 in 
twee perceclcn. 

Maandag 28 M e i , ten 12 ure, in het Gcmecuclaudshuis 
tc Diemcu: het herstellen vau snbocijtugwerken aan den 
Zeeburg- eu lliciuerdijk. 

Maaudag 28 M e i , ten L2 ure, iu het gemeeutehuis te 
Zu ïdhoru: Lo. het graven vau het Hoercdicp; 2o. idem van de 
Zuidwcndiug, met de vernieuwing van twee vaste bruggen 
over dat knuual. 

Maandag 28 M e i , teu L2 ure, teu Ltaadhuize te Dor-
dreeht: de vernieuwing van het houtcu plankier, nabij het 
Sehetlersplcin, achter de huizen der Wijustraat, in de Voor-
struutshuveii. 

Maandag 28 M e i , teu 12 uur, door dc commissie vau 
administratie over het huis vau burgerlijke cu militaire ver* 
zekering te ' s H a g ü , iu ecu der lokalen van dat gebouw: 
het bijuouweu vau lucaleu voor werkzaal en het houden van 
godsdienstoefening, voor verpleging vau zieken eu voor Ma-
gazijueu, alsmede voor het maken vau eene waterleiding ia 
de slaapzalen op de eerste verdieping in het huis vau bur-
iri-rlijkc eu militaire terzekeriug tc 's Graveuhage. 

Maaudag 28 Mei, ten 12 ure, ten gemeente huize te Delf
zijl: het doeu van eenige werkzaamheden aau de havenwer
ken aldaar, en het ouderhoud er van tot ulto. Maart 1867. 

Maaudag 28 Mei , teu 1 ure iu het Logement de Kroon te 
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Haarlem : het maken vau een gemetsclden duiker, in den 
Ringdijk hij den Lisserbroekpolder. 

Dingsdaif 29 M e i , ten 11 ure, op liet Raadhui» te Neu
zen : het doen vau eenige veruieuwingen aan het dak en deu 
zijvleugel van dat gebouw. 

Dingsdag 29 M e i , ten 12 ure, in het Geineenelandshuu 
te Rotterdam: lo. Het doen van eenige herstellingen aan dc 
Maas- en Schermhoofden, benevens het makeu van ceu 
nier** sehcrmhoofil nabij Kortenoord. 2o. Het vijfjarig on
derhoud van Schiclauds schutvcrlaat te Ovcrschic. 3o. Het 
doen van eenige werkzaamheden aan eu liet onderhouden 
van den Groenewegsehen molen, tot lüt i ino Mei 18(17. *>. 
Het verzwaren van Snhielamla Imogen zeedijk, in de Hoef
slagen Nb. 37—42, onder Meuwerkerk aan den Ussel , rn 
het gedeelte Zeedijk tiuachcn het Huitriilaml. genaamd ''e 
Snelle, en den Ilimgen boezem van l m Znidiilaspohlcr, ge
legen iu Hoefslag No. 118, onder Meuwerkerk aan deu 
Ussel , en Na. 1 en 2 , onder Moordrecht, in één PWOHl. 
5o. Het doen van eenige verzwaring aan ecu gedeelte der 
bedijking vau den Reserf-boczciu eu de westelijke Oude Boe-
zemkade, heneven» het leggen van eeu rietliesliig voor den 
Reserf-boezemdijk. (So. Dc leverantie vnn zwaar tiiuiiirrlioiit, 
in 3 perceelen, bestaande hoofdzakelijk: voor de -Mans- en 
Schermhoofden in eiken gordingen en greenen biiiirtplankeii; 
voor den Hongen boezem iu kruisarmen voor een scheprad, 
voeghouteu enz., benevens twee dennen molenroeden. 7o. 
Het herstellen van de defecten aau Schiclauds I loogi'ii Zee
dijk, iu 10 pcrceclcu. 

Woensdag 30 Mei , h u 10 ure, op de seenhine vau de 
Hecinster te Pnimerende: lo. Het vernieuwen, repareren en 
tot 1 Junij 18fl7 in onderhoud nemen vnn alle lieciusti r 
binnen- eu buitenwerken, in vier |ierceeleu. 2<i. Het onder
houd van alle straatwegen iu de liecnistcr, welke lot dit 
waterschap behooren , voor den tijd vau drie jaren , en alzoo 
tot 1 .Tiiiiij 1809. . 

Woensdag 30 M e i , teu 11 ure, door de directie der ma
rine te Willemsoord: bet lloopen van de voor 'sltijks 
dienst afgekeurde korvet Cantor. 

Woensdag 30 M e i , ten 12 ure, iu den Doelen Ie (iorin-
ehem: lo. net verhoogeu en verzwaren vnn een gedeelte ren 
den iioorder-Kauanldijk, liet herstellen der Zeebnikcn, vcr-
uieuwen der Rijkswerken en wat meer zij: 2o. dc Metsel
en Timmerwerken strekkende tut liet onderhond vau al de 
sluizen, bruggen, keeten, duikers en van de overige werken 
tot het voorzegd kanaal behoorende. 

Donderdag 31 Mei , ten 2'/j ure, aau bet lokaal vau het 
proviuciaal bestuur te Haarlem: het onderhond der rijkstele-
graanijneu tusschen ['urinerende, Amsterdam rn Zaandam, 
en van Hoorn naar deu Oelderschen Hoek, Purinerende, 
Kdain en Alkinnur, van 1 Junij 18(10 tot eu met ultimo De
cember 1868, in 3 perceelen. 

Donderdag 31 M e i , ten 2','j ure, aau het lokaal van het 
prov. bestuur te Haarlem i dc wederopbouw der schutsluis 
Willem I van het Noord-Hnllaiidseli kanaal, tegenover Am
sterdam. 

Vrndag 1 Juni j , teu 12 ure, in bet logement het Wapen 
van Heemstede te Heemstede: liet bouwen eener nieuwe 
pastorie. . 

Vrijdag 1 Junij , ten 12 ure, ten huize van den kastelein 
II. Gemis, te Windeweer: lo. Het doen van eenige her
stellingen aan de werken vau liet Generale Zijlvest. 2o. Het 
baggeren vnu 3000 kubieke ellen grond en zuivering van 
het Dnmstcrdiep vnn gewassen. 3o. Het doen van eenige 
herstellingen aan de onderhoudswerken van het Dorpster 
Zijlvest. 4o. liet leveren eu maken van een paar nieuwe 
ebdeureu iu dc Slockter- eu Scharnier z y l , benevens het 
doen van herstellingen can de onderhoudswerken. 

Zaturdag 2 Junij , ten 11 uur, in dc herberg het Roodc 
Hert te Bargum: het daarstellen vau ceu kunstweg over 
Garijp tot de grens der gemeente Idaardcradeel, ter lengte 
van 7785 cl. 

Zaterdag, 2 Junij , ten II ure, iu het Cafe Restaurant te 
'» Bosch: het herstellen van bruggen te 's Bosch. 

Zaterdag 2 Junij , ten 1 ore, iu bet gebouw voor kunsten 
en wetenaohappen te Utreehti hét bouwen van 25 woningen 
onder één dak te Amersfoort; liet bouwen van 12 woningen 
onder één dak te N . Waddinksveen hij Gouda. 

Maandag 4 Juni j , ten II ure, aan het gebouw vnn het 
prov. bestuur te 's Hage: het uitvoeren van werken en leve
ringen ten dienste vau het stoomgemaal te Stecuenhoek, 
gemeente Hnrdinxveld, provincie Zuid-Holland, eu voor het 
onderhoud der daartoe behoorende gebouwen als anderzins , 
tot en met den Sisten Mei 1867. 

Maandag 4 Junij , ten 2 ure, teu huize vau ü e i l e u te lle-
lenaveen gemecute ü e u r n c : het bouwen eener protcBtautsche 

* kerk iu het Helcnaveen. 
Dingsdag 5 Junij , teu 1 ure, op het gemeentehuis te 

Zalt-Bommel het bouwen van de benoodigde lokalen voor 
de hoogere burgerschool met driejarigen cursus aldaar. 

Diugsdag 5 Juny , ten 2 ure, iu het lokaal der gyuina-
stiek-school te Rotterdam : het bouwen eener gymnastick-
school met onderwijzerswoning, op een terrein aan dc Ecn-
dragtslaau, nabij de Kortenaerstraat. 

Dingsdag 5 Junij , ten 2 ure, in het logement van II. 
Dijkhof te Oldcbroek: het afbreken van het oude en op
bouwen van eeu nieuw kerkgebouw voor de hervormde ge
meente aldaar. 

Doudcrdag 7 Juuij, ten II ure, ten huize vau deu loge
menthouder B. Cremer, te Mcuwoldn: het graven van een 
kanaal van de Hondelaansloot te Zuidbroek, langs dc nieuwe 
Meedemer dwnrswatering tot de afwatering van Wrsterlre. 
lang 5988 ellen. 

Donderdag 7 J u u y , ten 11 ure, aan s rijks werf te A m 
sterdam : het vervaardigen en stellen van eene inrigting tot 
het machinale spiuncn vnu garen enz. in 's rijks lijnbaan aldaar. 

Woensdag 13 Juni j , ten 12 ure, iu het Rcgthuis bij .). 
v. d. Horst tc te Meuwerkerk a. d. Ussel: het bouwen van 
een ronden steeucu seheprad-wind-wntermoleu, ten dienste 
vau dien polder. 

Donncrdag 14 Juni j , ten 12 ure, in het lokaal van de 
bureaux der Staatsspoorwegen te 's Hage: herbesteding vau 
het iuakeu van eene woning voor den Stationschef eu van 

jëiknx*-±aAeK. werken up het Stationseuiplaceineiit te Venlo, 
..' t t^- 'RetaW vim den spoorweg, strekkende van Maastricht 

/ . , .Donderitai B 8 \ J u n i j , ten 12 ure, in het lokaal van de 
I . f c i ü é e u x - ' d e r Staatsspoorwegen te '» Hage: het makeu van 

een eeu dein éÉbr de Ooster-Schelde , dc levering van bal-
. r i ' l a r t , hé t leggetytan dc spoorbaan tusschen Bergen op Zoom 
\ * / e » Woen»dree l i t cn het maken vbu eenige verdere werken. 

llloop van u:ililicsletliliB.cn. 
*Qp 17 M e i , te ' l Hage, het tegen verstuiving afdekken 

van zandgronden, gelegen in de gemeente Koedijk, langs 
ifTtfL;,i ^(len .spoorweg van Meuwcdiep UBar Alkmaar. Minste ' -
.'* 5̂efer\JveV J . C. Slebc te Nieuwe Diep v 

Op 17 M e i , te ' sHage: lo. het maken der gebouwen van 
het boven- stoomgemaal met bij behooren de maalkolk en 
kecralui* iu Schie land» hoogen zeedijk, even beoosteu het 
K ml in-se Iu' veer; 2o. het maken, leveren, vervoeren en op
stellen van twee stooiiiponipwerktuigen, dienende als boven-
geniaal voor dc droogmaking der nlfirwn in Schieland, op tc 
rigten iinii de rivier de Nieuwe Miias, bij het Kralingfteli» 
veer. Miuftte inschrijver, voor no. 1 ,1. de haat tc Ooriu-
ehem, voor f 151,S00 rn voor no. 2 C h . I«. C'areU te fiend, 
voor f 89,000. 

Op' 18 M e i , te Amntminiii : het verrigten van virnieuwin* 
ircn en herttdtiagei «a» de wnternioleim, de overhalen en 
polderhuizen eu hruggi-u iu dit en ututrrlioud iu het volgeudc 
jnar, in 5 pcreeeli-u, i\U. l*U' pcn-cel drie molen* Slotcrpol* 
der. aaunemef firma .1. Verloop BH Zoon/1800j 2de jwreeel 
overhalen, T. Pepping, ƒ 4 8 0 ; Me pereeel osdorper molen, 
ilezi'lfde, ƒ 5 5 0 ; 4de nerreel Spieringhornei' watermolen, fir
ma .1. Verloop en 'Au., f -Uit. eu 5de perceel Overbraker 
wiiteruioleu, T. IViipiiig, ƒ 1000. 

Op IK Mei , te Leeuwarden: lo. liet duin vnn vernieuwin
gen en lieistelliu^en aan de rijzen beslag- en «teeuoeverwer-
ken op Ann land, met het gewoon jaarlijkitch onderhoud, 
aangenomen door S. B. Kuperus, te Stnvoreu, voor ƒ 16,900; 
8o. het jaarlijkse), onderhoud vau deu stroomleideudeu dam 
aldaar, aangenomen door .1. S. de Jong, o » Ameland, voor 
/ 2 ? 9 5 ; :to. liet driejarig onderhoud fier dmuheplnntingen op 

'dat eiland, aangenomen door G. Seheltema, aldaar, voor 
ƒ2900 per jaar; 4o. het * tellen van rijzen «d iu t t ingen pii 
tiet doen vtn stroobeplautingeu in de duinen van Schier
monnikoog, aangenomen door L . l \ Tcensiua, aldaar, VOor 
f 1000; 5o. het doeu van t enige voorzieningen aan de oevereen 

'dtiineiixaudal eiland.naiigeuomen door dc u/elfde, voor/1450. 
Op 10 M e i . te l'treeht: het leveren en stellen van eeu 

gegoten ijzeren gaahoudcrkiüp aau dc stedelijke gasfabriek 
aldaar. De l<iag*te inschrijver was de direktie der ijzergieterij 
de prins mui Oniiijc, te 's (iraveiiluige, voor ƒ 99,980. 

Op 19 M e i , te Monnikendam: het verzwaren en verhoo
geu van lure perceelen aan deu dijk, het maken en onder
houden van rteenen en kliukerglooijiugcii en het leveren \au 
grint en puin aau den WnterJaudsrheu Zeedijk, iu 8 per
ceelen. Aangrimmen : perceel 1 door ('. Blaukevoort te 
Mounikeudiiui, VOOr/8*fe8, perceel 2 door denzeltden, voor 
ƒ8900 eu perceel 8 door .1. dc lloer te Oost zaan voor/7900. 

Herbesteed tc Aminensoden: het houwen van twee school
lokalen en ouderwijzerswoniugeu te Ainiiierzoden en Well. 
Dat te Ammcrzodcn is aaugenoineii door A. J . Mijnlief tc 
Andc l , voor ƒ 14,700; dat te Well , door I). W. van .Maurik, 
te Drumpt, voor ƒ 18,000. 

A d v e r t e n t i è n . 

F A B R I E K V A N 

B E C K B R E N H l l > l > l \ « . l l 

t e A R N H E M . 

W a t e r p a n - , hoekmeet- en andere ins t rumen. 
t en voor terreinopname ten dienste van • Iet, 
Watbbstaat , Dl Gknie, den Aanleg van Spoor, 
wegen en Openuare werken. — Voorts de gunstig 
bekende B a l a n s e n , B a i o u l c i . W e e g . 
b r u g - g e n enz. 

D. A . T H I E M E , te Arnhem, heeft uitgegeven: 

Z A K B O E K J E 

VOOR 
S P O O R W E G B E A M B T E N 

EN 
S P 0 0 R W E G R E I Z Ï G E R S . 

INHOUD: I". Wet houdende bepalingen om-
trent liet gebruik der spoorwegen. — 2". Kon. 
besluit. houdende de instelling van den Raad 
vau Toezigt. — 3". Kon. besluit, houdende vast
stelling van een algemeen reglement op de spoor-
webdiensten. 

P r i j s ƒ - 8 5 . 

G E O C T R O T E E R D E 

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

De pndergeteekenden berigten bij deze, dal bij ben vervaardigd worden en t 
krijybaar zijn GEOCTROYEERDE INSTEKENDE CIRCULEERHAARDEN 

met aanvoer van versche lucht, door middel van holle roosters; deze H A A R D E N geven) 
25 percent meer warmte dan de thans bestaande, zonder vermeerdering der brandstof. 

Maken bij dezen Heeren Bouwmeesters opmerkzaam , om bij het bouwen van nieuwe SCHOOR-I 
S T E E X E N , die te voorzien van eene Luchtbuis. 

Rotterdam, 1806. R A V K S T E I W e n C o . 

r / aooo. 

A L B U M V A N B O U W K U N D I G E S C H E T S E N E N O N T W E R P E N . ! 
D E R D E D E E L . 

O n d e r r e d a c t i e e n v o o r r e k e n i n g v a n d e n a r c h i t e c t J . H . L E L I M A N . 

Dit Album vorsclujnt in I80G in twee afleveringen, ieder van vijftien platen. De inteekening is 
verbindend voor het geheide deel a ƒ 1 5 . 

Men wordt verzocht van de toetreding tot bet lidmaatschap aan den heer J. H. LklimasI 
(Keizersgracht X 643, te Amsterdam) regtstreeks kennis te geven, daar het derde deet\ 
zonder tusschenkomst van deu Boekhandel uitgegeven wordt. 

Alom voorhanden of te ontbieden: 

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

In 15 b l a d e n ; o p eene s c h a a l v a n ^ ó ö -

De in 1845 op last van Heeren Gedeputeerde Staten van Gelderland verschenen Topographiscbf 
Kanrt van dat gewest, vervaardigd door W. KL'VK Jzn.. ingenieur-Verificateur van het Kadaster, 
was uitverkocht. In 1857 besloot de Vergadering van Provinciale Staten een nieuwen druk dier 
Kaart ter perse te leggen, daarbij alle wijzigingen en veranderingen, welke sedert de bewerking 
van de eerste uitgave in de provincie hadden plaats gehad, op te nemen en op die wijze dc Knar' 
weder te maken een getrouw beeld van Gelderland op dit oogenblik. 

Dank zij de medewerking van Heeren Ingenieurs vau den Waterstaat eu Heeren Burgemeesters •• 
Gelderland, is deze nieuwe druk thans in allen deele volledig. Bovendien hebben de ondergete
kenden, aan wie door Heeren Provinciale Staten de bezorging dezer tweede uitgave werd opgedragen, 
op verzoek van Heeren Gedeputeerden op dezelfde schaal eene uitvoerige Kaart van d e Hlenboe** 
doen graveeren en deze bij den nieuwen druk opgenomen. 

De Uitgevers hebben voorts, ten einde eene algemeene verspreiding te bevorderen, den vroegere»! 
prijs aanmerkelijk verin indent en wel van f '20 tot slechts f 12.50. 

V O O R W A A R D E N : 
De uitgave zal in eens plaats hebben. — De prijs bij inteekening is slechts 9 S cents per b W 

De Uitgevers behouden zich intiisschen voor den prijs, buiten inteekening, aanmerkelijk te verhoogeu. *J 
At'ziuiilerlijke bladen zijn niet verkrijgbaar. — De inteekening is opengesteld bij alle boekhandelaars en bil 

Be Uitgevers, 

2 3 J A d. A. THIEME en 6. J. THIEME. 

4 
Uitgegeven te .4c«/.e»/. bij D. A. THIEME. — Boekdrukkerij van G. VV. VAN DER WIEL. 

E e r s t e j a a r g a n g , 2 J u n i 1 8 6 6 . 

tmeiijil geregeld inlrrri Zaterdag lnj 
l i . A . T H I E M E te A r n h e m . 

•ttldarrspudeitti 
L VM tamU a (». Ie .imstrrdam. V O O R 

Prijs per .1 maanden franc» f. put /iJK. 
i c i abonneert lick voor eel jaargang, 

tdierlenlien koslen f -.21 per gemnen regel 
el f -M iuor xegel el eel H°. der eeirait. 

A B . C H I T E C T E N , n G r E H E U R S , F A B R I K A F T E Ï Ï E N A A M E M E R S Y A I P U B L I E K E W E R K E Ï Ï . 

B e r i c h t e n e n m e d e d e e l i n g e n . 

Arnhem, 1 Junij 1866. 
Toen in 1857 het besluit tot het maken van 

eil tunnel door den Berg Cénis genomen werd , 
bleek al spoedig, dat de gewone" middelen van 
uitvoering voor dit reuzenwerk onvoldoende waren 
en legde men er zich al dadelijk op toe om be
tere toestellen voor het uitgraven te maken. In 
November 1860 waren zij gereed en na vele voor
afgaande proefnemingen kon op den 12 Januari 
1861 met het maken van den gang aau de zijde 
van Bardonnèche begonnen worden. 

Eerst op 25 Januari 1863 kwamen de toestel-
llen aan de zijde van Modane in werking, waar-
Hoor het doel bereikt werd om van beide zijden 
|naar elkander toe te werken. 

De tunnel zal eene lengte van 12,220 ellen 
hebben, en de doorgraving is tot heden over 
eene lengte van 4800 ellen ten uitvoer gelegd, 
zoodat nog 7420 ellen overschieten. In het eer
ste kwartaal van 1866 is gemiddeld 4 ellen per 
dag gemaakt en neemt men dit cijfer tot maat
staf, dau worden nog 1850 dagen, overeenko
mende met ongeveer vijf jaren, gevorderd om het 
werk te voltooien. 

Denkelijk echter zal deze bepaling van tijd rui-

Foer moeten gesteld worden, daar de moeielijk-
ledcn vermeerderen, naarmate het werk vordert, 
"en heeft hierbij het oog op het vervoer van de 

l'iitkomendc specie in de wagons, die een afstand 
v»n 4 tot 5 kilometers moeten afleggen en voorts 
°P het bezwaar, om in eene behoorlijke lucht-
"erversching te voorzien, waaraan te meer be
sef te bestaat, daar de rook, doorliet springen 
'er rotsstukken teweeg gebracht, in de gangen 
Ml blijven hangen. Als laatste bezwaar mogen 
*ij niet vergeten, dat de veiligheid eene spoedige 

i'eklecding der wanden met metselwerk vordert 
" dat daardoor het transport van uitkomenden 
ï'ond belemmerd wordt. 

•"arijs. Op grond van ondervinding verdient 
"et aanbeveling om de metalen afvoerpijpen voor 
' e t hemelwater van gebouwen niet te dicht bij 
*a sl«jpen te leggen; kan dit niet vermeden wor-
' e " i dan moet de afvoerpijp met eene alleiding 
u t in den grond, op de wijze van een bliksem-

J eider, voorzien worden, om het overspringen 
m n ^ e n hliksem op de gaspijp te voorkomen. 

Bij het onweder in den avond van 8 Apr i l 
werden op twee verschillende plaatsen de gaspij-
pen door het overspringen van den bliksem ge
opend en ontvlamde bet uitstroomende gas, dat 
door net sluiten der kranen echter spoedig ge
stuit werd. In beide gevallen bleek uit een 
nauwgezet onderzoek , dat de bliksem langs eene 
metalen pijp van het dak tot aan het beneden
einde geleid en van daar op eene nabijzijnde 
gaspijp overgesprongen was, waardoor de laatste 
smolt en het gas ontvlamde. 

Dkesoen. Bij het graven van den put voor 
een nieuwen gashouder aan de bestaande gasfa
briek had in den avond van den 18 u e " Mei eene 
ontploffing plaats. Doordien de put te dicht bij 
eenen bestaanden gashouder gemaakt werd, ont
stond eene zetting in den laatsten en het gas, 
dat door de scheuren drong, ontplofte, waardoor 
zeven werklieden, die den put graafden, in de 
lucht geslingerd werden. Drie hunner vielen in 
de ontgraving voor den nieuwen houder en de 
lijken werden eerst den volgenden dag onder den 
ingeworpen grond en het'instroomende water ge
vonden. De vier anderen werden in meerdere 
en mindere mate gekwetst. 

Arnhem. Den 28 dezer had de algemeene ver
gadering van de Arnhemsche Schouwburgveree-
niging plaats en uit het uitvoerig verslag, dat 
den leden door den secretaris gegeven werd , stip
pen wij de volgende bijzonderheden aan , nieeren-
deels tot (hui bouw betrekking hebbende. 

De kosten vau daarstelling voor het gebouw 
met inbegrip van ameublement, decoratief en 
alle verdere uitgaven voor oprichting der veree-
uigiug als anderszins, hebben /' 134.800 beloo-
pen. Het maatschappelijk kapitaal ad / 130.000 
was als volgt zamengestcld : 

407 aandeelcn ad f 250 . . . . f 101750 
giften van verschillende schenkers. • 8250 
bijdrage van de gemeente . . . » 20000 

te zamen . . /' 130000 
terwijl het tekort van /' 4800, waaronder eene 

som van / 600 voor lantaarnen buiten het gebouw 
begrepen was, bij goedgunstige beschikking van 
deu gemeenteraad door de gemeente gedekt werd. 

De schouwburg werd den 9 November 1865ge
opend, eu over de tijdruimte tot 1 Mei jl. had-

i , sluitende de den daarin 41 voorstellingen 

exploitatie-rekening in ontvangst en uitgaaf op 
f 15,583.62» en met een batig saldo van/ 130.31. 

Als nadere toelichting tot de geschiedenis vau 
den schouwburg kunnen wij mededeelen, dat hij 
nagenoeg 800 zitplaatsen telt en naar de plannen 
van den gemeente-architect F. VV. van Gendt JGz. 
gebouwd werd. 

Het terrein werd door de stad goedgunstig af
gestaan, waartoe te meer aanleiding was, daal
de gemeente in het bezit van het gebouw komt 
als alle aandeelen uitgeloot en afbetaald zijn. De 
aandeelen zelve geven noch rente noch dividend, 
maar telken jare worden op de algemeene verga
dering door het lot 22 aandeelen aangewezen, die 
de gemeente aflost; 15 daarvan worden a pari uit
betaald en aan de 7 andere bovendien premiën toe
gestaan , als ióne ad f 250, é<tne ad ƒ 100 en vijl' 
ad f50. Het eenige voorrecht, dat men als aandeel
houder voor zijn renteloos voorschot geniet, ligt in 
het bezit van ééne of meerder besproken plaatsen 
gedurende den duur der schouwburg-vereeniging , 
cn de kans om met eene premie uit te loten. 

Het maken der fundering ondervond veel op
onthoud , daar de ontgraving ten deele, en voor 
zoo verre deze door eene oude en aangevulde gracht 
doorsneden werd , tot op ruim vijf ellen onder den 
beganen grond moest worden voortgezet; de put 
moest daartoe met damplanken worden afgehcid cn 
in weerwil van dc kracht, waarmede de zandaan-
vulling gemaakt en de funderingen gemetseld 
werden, kon eerst op den 1 r t e n Augutus 1864 de 
eerste steen van het opgaande werk gelegd worden. 

Eenmaal op die hoogte gekomen, werd het 
werk met spoed voortgezet en op den 2 4 , t e n De
cember 1864 of minder dan vijf maanden daarna 
werd het gebouw glas- en waterdicht opgeleverd 
door den aannemer 0. Bosman, die de opbouw 
bij openbare aanbesteding van 28 Mei 1864 voor 
/' 77,777 had aangenomen. Aan genoemden aan
nemer werd later het aftimmeren der zaal voor 
/ 15,400 bij onderhandsche overeenkomst gegund. 

De zaal met plafond en devantures en het 
groote doek zijn door den heer Joh. Stortebeker 
te 's-Gravenhage geschilderd en de decoration 
door den heer A . Graux te Amsterdam. 

Vermindert men de kosten van daarstelling ad 
f 134800 met de uitgaven voor oprichting, kos
ten vau toezicht, gasaanleg met toestellen , ameu
blement , decoratief, enz. dan blijft er eene som 
van ongeveer 111 mille over als kosten voor het 
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maken en geheel afwerken van den schouwburg 
met inbegrip van de betimmering voor het too-
neel en het geheel afverven van zaal en plafond. 

's-Gravenhaoe. Naar men verneemt heeftZ. M. 
de Koning den heer Lutteman, directeur van de. 
waterkundige werken te Aur ich , (Hannover), tot 
ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw-
benoemd. 

Utrecht. Het Koninklijk Instituut van Inge
nieurs zal de volgende vergadering op den 1 4 d e n 

Juni hier ter stede houden. Blijkens den oproe
pingsbrief is er op dien dag en na afloop dei-
vergadering gelegenheid tot het bezichtigen van ver
schillende gebouwen en inrichtingen te Utrecht, en 
stelt men zich voor de daarop volgende dagen 
tochtjes naar Kuilenburg en Zalt-Bommel te ma
ken , om de werkzaamheden aan de spoorweg
bruggen in oogenschouw te nemen. Deze verga
dering belooft een drietal genoeglijke dagen , eu 
wij vertrouwen dat alle leden, die niet door be
zigheden weerhouden worden , aan deze vergade
ring zullen deelnemen en daarvan iu tijdsnaii het 
plaatselijk comité kennis geven. 

Kampen. De gemeenteraad heeft in dc: zitting 
van '29 Mei j . I. tot directeur van de gemeente-water
werken benoemd den heer Jobs. Swets A/ .n. . 
hoofdopzichter en dienstdoende als sectie-inge
nieur bij de Staats-spoorwegen voor de sectie 
Dcvcnter-Zwolle. Voor deze betrekking . waaraan 
een jaarlijksch tractement van /' 1400 verbonden 
is, hadden zich 42 sollicitanten aangemeld, waar
uit de Haad bovengenoemden heer bij meerderheid 
van stemmen gekozen heelt. Door het dagelijksch 
bestuur was geen lijst van aanbeveling opgemaakt. 

's Hertogenuoscii. Het provinciaal gerechtshof 
van Noord-Brabant heeft bevestigd het vonnis der 
rechtbank alhier, waarbij de redacteur-uitgever 
van den Tilburger Hode is schuldig verklaard 
aan laster, door als drukker in een door hem 
gedrukt en algemeen verspreid geschrift aan den 
architect te Ti lburg , met het doel om te laste
ren, daden aan te wrijven, die, indien zij wer
kelijk waren geschied, bedoelden architect niet 
alleen aan boetstraffelijke vervolging, maar ook 
aan den haat en de verachting zijner medeburgers 
zouden blootstellen, en te dier zake veroordeeld 
tot 15 dagen cellulaire gevangenisstraf cn ƒ25 boete. 
De veroordeelde heeft in deze uitspraak berust. 

Amsterdam. Op den 29»ten dezer had alhier 
de algemecne vergadering plaats van aandeel
houders in de Amsterdainsche kanaalmaatschap
pij. Zij werd gepresideerd door den prins van 
Oranje. Door den heer Jitta is verslag uit
gebracht, waaruit o. a. bleek dat reeds vele 
overeenkomsten door de maatschappij zijn geslo. 
ten; voor aankoop van gronden betaald is 
f 780,054.76 ; sedert den aanvang der werkzaam
heden 1,018,001 kuh. ellen grond zijn ontgraven 
en nog te ontgraven overblijven 3,680,000; dat 
het arbeiderspersoneel 1300 man sterk is; dat van 
de 40 percent, gestort over een kapitaal van 
/' 5,100,800, slechts /' 9,710 onvoldaan is geble
ven. Aan het slot van het verslag wordt gezegd 
dat de maatschappij geene fmantieele of technische 
klippen meer te vreezen heeft. 

Blijkens rapport van den heer van den Hoiiert heb
ben in 1805 de inkomsten bedragen /'1,971,017.13, 
de uitgaven f 1,738,854.00. De rekening is 
goedgekeurd. 

Tot commissarissen zijn gekozen de aftredende 
cuminissarissen J. ('. Zimmerman en I,. A. Bien-
fait, «n in plaats van de heeren J . van Keghen 
(overleden) en Jaski (niet meer herkiesbaar), de 
heeren H. van Keghen en II. C. Dubois. De open
gevallen plaats van den heer Insinger, die be
dankt had voor zijne betrekking als directeur, is 
niet vervuld geworden. 
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HET PERSONENSTATION V A N DEN STAATS
SPOORWEG TE AMSTERDAM. 

Een der grootste vraagstukken van den dag is 
de plaatsing van het station , in het hoofd dezes 
bedoeld, en niemand zal ontkennen dat die zaak 
een nauwgezet onderzoek overwaurdig is. 

Reeds vóór een paar jaren werd een groot 
aantal plannen gemaakt, en hoewel de spoorweg
richting zelve nog moet bepaald worden, schijnt 
men het over het algemeen eens te zijn dat het 
persoiienstation buiten de Utrechtsche poort be
hoort te komen, althans de Kamer van Koophan
del , zoowel als de Gemeenteraad geven dat als 
hun gevoelen te kennen. 

Daargelaten nu of het goederenstation niet zeer 
geschikt aan den Westerdokdijk kan gemaakt 
worden , wenschen wij hier alléén het personen-
station, als gehéél afgescheiden, te bespreken eu j 
wel in de veronderstelling dat het Noordzee-
kanaal door den spoorweg overbrugd wordt, even- 1 

A M S T K 

als de Kamer van Koophandel zulks zeer terecht 
deed bij het opmaken van haar plan waarbij het 
personenstation werd ontworpen in hei verlengde 
van de te dempen Reguliersgracht. 

Dat ontwerp bleek al spoedig veel bijval te 
ondervinden en droeg zeker zeer veel bij om dt 
gemeenteraad, ten minste op dat punt, tot een 
besluit te brengen. 

Alle plannen zijn echter voor verbetering vat
baar en zoo ook komt het mij voor dat het 
bovengenoemd ontwerp twee nadeden heeft , te 
weten : 

1". is het station te ver van de stad ver
wijderd , terwijl daarop eene bezuiniging van 500 
el of 5 ' / a minuut gaans is te maken. 

2". is de ceintuurbaan te lang en niet recht
streeks aan den Rijnspoorweg aangesloten, waar
aan te geinoet kan gekomen worden. 

Onderstaande schets geelt de voorgestelde wij
zigingen aan , waarbij de spoorweg-as door een» 
gestippelde lijn wordt aangeduid. 

B D A M . 

A. Lr,,helie Poort, li. Wetering Barriirt. C. Brug Ier 

Wij kunnen hierbij o. a. dc volgende voordee
len opmerken , als; 

1". Door de plaatsing van het station tus
schen de gedempte Reguliersgraclit eu de Vij
zelstraat, zal de laatste ook in de drukte van 
het af- en aankomen der reizigers deden en 
wordt de wissellengte der sporen vóór den Ainstel 
voord eeliger. 

2". Door de verlegging der Singelgracht wor
den de houtzaagmolens niet iu hun bedrijf gehin
derd, en ontstaat de mogelijkheid oin langs het 
station goederen op te lossen zonder eenige bij
zondere inrichting. 

3". De aansluiting aan den Rijnspoorweg kan 
rechtstreeks geschieden met een boog van 500 a 
550 el straal. 

4°. Van het station kan rechtstreeks een zijspoor 

B o e k b e o o r d e e l i n g . 

Gewerbehalle. Organ far den Forlschritl 
in allen Zweigen der Kunst-Industrie unter 
mitwirkung bewahrter Faclimünner redigirt 
roti Wilhelm Ballmer — Verslag non J. En-
gelhorn in Stuttgart. 

Eene der gewichtigste drijfveeren der Maatschap
pij is zeker wel de Industrie; alle beschaafde 
lichamen der wereld erkennen dit en bet is 
vooral in den laatsten tijd dat de grootste mannen 
zich bevlijtigen, hunne krachten samen te spannen , 
om dat gewichtig levenselement steeds helderder 
toe te lichten , op te wekken en meer en meer 
in practijk te volmaken ; cn wie zou het niet 
weten , wie zich niet overtuigd hebben , bij het 
bezoeken der talrijke tentoonstellingen, zoowel 
wereld- als plaatselijke ook in ons eigen land, 
dat rassche schreden van vooruitgang reeds dc 
heilzame resultaten, de schoonste vruchten schon
ken van dat krachtig onderzoek, dien sterken 
stroom van het menschelijk streven. 

Een deel der Industrie nu bestaat hoofdzakelijk 
in de toepassing der wetenschap en beoogt alleen 
het nut, terwijl een ander, en niet het kleinste 
deel, het meest de schoonheid betracht. Dit 
laatste nu is de Kunst-Industrie, het onderwerp 
der Gewerbehalle. 

Hoe noodzakelijk bet i s , op de beoefening 
daarvan te wijzen , zal wel geen betoog behoeven, 
terwijl elk voor zich wel bij ondervinding weet, 

erüangiiif/ va» tie l'trtchtxvlie Poort. D. H'ees/jer Poort. 
'naar het paleis voor Volksvlijt aangelegd wordeij 
tol aan- en afvoer van goederen. 

Als tegenstelling zou hier aangevoerd kuniia 
worden dat de gasfabriek onvermijdelijk naar elder-
moet verplaatst worden : bij het plan vau de Karaei 
van Koophandel echter zofi daarvan ook een grooi 
deel moeten wegvallen en mocht dit deel van ik 
stad met het centraal-station begiftigd worden , dai 
zou de gasfabriek daar ten zeerste misplaatst zijn 

Het is dan ook niet de vraag welke plaats vooi 
bet station de minste kosten zal veroorzaken maai 
wel of' bet mogelijk is eene geschikte plaats vooi 
dat station aan te wijzen, die voor eene stad val 
zoo grooten omvang aan de eischen van goedfi 
spoorwegaanleg beantwoordt. 

Gaarne geven we dus dit ontwerp anderer oor| 
deel over. 

dat voor alle voorwerpen, zonder uitzonderingI 
zoowel in de schamele woningen der armen a ls i | 
de paleizen der vorsten en daar buiten een oor» 
vere i sen! wordt, die in zeker verband staat tol 
het nut dier voorwerpen, of met andere woordenI 
men wil steeds stof en geest vereenigen, tervvij| 
de laatste de eerste bezielen moet. 

En wanneer men nu de geschiedenis raadpleegt! 
en het verband tusschen Industrie en Kunst na | 
gaat, dan zien wij het reeds van de vroeg 
tijden af bevestigd, dat deze twee levens-eleme»| 
ten steeds hand aan hand gaan, en somtijds zelfs 
in den reinsten zin aan elkander verbonden ziji | 
Wij wijzen dan op Griekenland en Italië en 
die talrijke voorwerpen die ons nog heden t«1 
dage uit den lavastroom van Pompeyi en Her! 
culamini worden toegevoerd. 

De Bouwkunst vooral is de kunst die met vfll 
takken der kunst-industrie onverbrekelijk s a m « | 
hangt; nagenoeg elk détail van een bouwwerk btf 
staat daaruit; het is dus voor den architect »l] 
voor den bouw-industrieel hoog noodzakelijk zi" | 
daarin steeds meer en meer te bekwamen. 

Het maatschappelijk leven, ook binnen dc **j 
ningen iler individuen, eischt evenzeer, zoo " 
sieraden , meubels enz. en wellicht nog in hoogC* 
mate, ontwikkeling der kunst-industrie. 0oj 
ten deze opzichte bewijst de geschiedenis dat voor* 
uit de meubelvormen, vroeger der Bouwkun-
dienstbaar, ten tijde van l.odewijk XV zelfs I 
Bouwkunst, met name de stijl Lodewijk X V , if 

boren werd; en door bevoegde mannen wordt 
weerd dat wellicht ten tweede male deze herhalW 

,1,. toekomst van onzen tijd zijn zal, aangezien de 
Architectuur zich losscheurende van vroegere tra-
(Jitii'ii, hare wijfeling doet kennen; en zich zicht
baar reeds schaart aan dc meerdere stijlmatige 
ontwikkeling van nieuwe vormen op het gebied 
der meubel-industrie en decora tién onzer binnen
huizen. 

Of die hoogcre ontwikkeling ook ons land geldt 
zou schrjjver dezes niet durven beweren: zoo 
ecnig vak in Nederland n a a r zijne zienswijze be-

j schaving mist, dan is het zeker wel de meubel
industrie; hij zou moeielijk zijne udhacsie kunnen 
schenken aan alle baroque vormen die met toe
nemende overlading de magazijnen in grooten 
getale opvullen, terwijl het hem menigmaal ge
bleken is dat groote meubelfabrikanten volstrekt 
geen kennis droegen van eenigen stijl uit het 
verleden, noch Benig bewijs van studie leveren 
konden met betrekking tot hetgeen er tegen
woordig, zelfs op dat gebied, buiten de grenzen 
van ons land plaats greep. 

fja deze inleiding, betreffende het groot belang 
iler kunst-industrie, wenschte ik den lezer op te 
wekken, tot bet lezen der Gewerbehalle en dit orgaan 
eens aandachtig in zijne maandelijksche afleveringen 
na te gaan en dan vermeen ik met grond te ver
wachten dat zij op allen een hoogst gunstigen in
druk zal te weeg brengen. 

De Bouwkundigen toch sullen zien dat daarin 
hun vak, cn détail , in alle nuances behandeld 
wordt: het voert ons door alle phasen van stijl
ontwikkelingen op het terrein der kunst-industrie, 
terwijl vooral het vak van omementatie, dat zoo 
integreerend deel der Bouwkunst, in geschiedkun
dig volledigen zin van hare geboorte af alle eeu
wen doorloopt; bovendien wordt nog elke afle
vering van het werk aanmerkelijk verrijkt door 
degelijk geschreven stukKen over stijl en kunst
industrie, biogruphiën van beroemde Indiistrieëlcn , 
technische notitiën enz. 

Kik industrieel zul , niet minder dan dc archi
tect, zich aan de directe bron zijnor betrekking 
met kennis laven , terwijl groote platen als détails 
up kolossale schaal, voor uitvoering ingericht, 
lien van direct nut zullen kunnen zijn. 

En eindelijk zal elk kunstvriend in dezen ar
beid voldoening smaken en zich zeker veredelen 
in ile keuze van alles wat dienen kan om zijn 
psrtikulier huiselijk leven door aangename voor
werpen te verwezenlijken. 

Voegt men ten slotte hierbij, dat Iedere afleve
ring van deze alleszins rijke uitgave in jaargangen, 
met de schoonste teekeningen gcï l lustrocd. slechts 
/'0.50 kost, dan meent schrijver dezes niet ge
noeg te kunnen wijzen op de nuttige strekking 
der Gewerbehalle en eindigt dus met de krach
tige aanbeveling van dit orgaan aan allen, die 
de kunst liefhebben. 

Crito. 
Haag, Mei 1800. 

V a r i a . 

H e n n e p t o u w . Volgens het Archiv für See-
wesen verongelukten 237 van de 2001 schepen, 
die in 1864 op de Engelsche kusten schipbreuk 
leden, wegens de slechte kwaliteit van het touw
werk. De proeven, die in het arsenaal te Chat
ham genomen werden , hebben geleerd dat touw, 
door handenarbeid vervaardigd, i / , meer belas
ting kan dragen dan het machinaal gemaakte; 
bij zeer dikke touwen viel dit verschil het meeste 
in het oog. De reden voor de geringe sterkte 
van het machinaal vervaardigde hennepgaren ligt 
daarin, dat de fabrikanten partij trekken van 
den grooten afval aan werk, w a a r v a n zij zich niet 
kunnen ontdoen , zonder hunne reeds kleine winsten 
'e verminderen. De afval te Chatham bedraagt 
1 ton 7 centenaars op de 20 tonnen of nage
noeg 8 percent; deze afval wordt onder het te 
verwerken goede materiaal gemengd, waardoor 
J e sterkte benadeeld wordt. 

Afgietsels van munten en medailles enz. 
Prof. Bóttger bericht daarover in het polytech

nische Noliz blall het volgende: 
In de zitting van het physikalische Verein, 

°P den 10 December des vorigen jaars te Frank
fort a/M. gehouden, werd door mij mededeeling 
gedaan van eene samenstelling, die ik sedert 
kort bereid had en welke zeer geschikt is om 
^gietsels van munten, medailles cn dergelij-
k<-'n te nemen ; deze .samenstelling bezit dc 
"'genschap, dat zij door dc sterkste zuren niet 
*ordt aangedaan, en daarom voor vele andere 
klinische zaken met goed gevolg is toe te 

Passen. 
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Men neemt gesmolten vloeibare zwavel en voegt 
daaraan eene genoegzaam even groote hoeveel
heid zoogenaamde infusorien-aarde (Kiezelzuur-
hydraat), en een weinig fijn graphiet toe; de 
bedoelde iufusorien aarde wordt op de Lunebur-
ger heide en ook in het Vogelgebergte in den 
omtrek van Herbstein gevonden. 

Giet men eene toereikende hoeveelheid van 
deze massa, welke boven een eenvoudige gas
brander van Bunsen vloeibaar gemaakt wordt, 
met een lepel of spaan, op eene munt of medaille, 
dan verkrijgt men na dc bekoeling, die meestal 
snel plaats heeft, een afdruk, welke zeer scherp 
en zuiver is. De metalen voorwerpen worden 
dooi- de overgieting dof noch beslagen, daar er 
zich graphiet iu dc samenstelling bevindt; van 
daar geven wij haar de voorkeur boven het zoo
genaamde zeiodelit, dat de metalen aandoet. 

Petroleum als brandstof voor stoom
ketels. E. .1. Richardson, die in Engeland het 
eerste de petroleum als brandstof voor stoom
ketels heeft aanbevolen, heeft bij zijne laatste 
proefnemingen in het magazijn voor marine te 
Woolwich seer gunstige resultaten verkregen, zoo
als de Mechanics Magazine van Januari j . I. mede
deelt. 

De ketel had omstreeks 3000 pand water in 
de verhouding van lit1/., pond op elk pond 
brandstof in nagenoeg drie uren tijds verdampt, 
waarbij de minste soort van Engelsche petroleum 
gebruikt werd. 

De petroleum, die in vergelijking van steen
kolen zeer langzaam verbrandt, geeft weinig af
val ; er is slechts eene geringe roosteroppervlaktc 
en geen aschgat noodig. 

Dc overblijfselen zelve stellen eene bijzonder 
krachtige roosteroppervlaktc daar, want zoodra 
eenige tonnen olie verbrand zijn , houdt men eene 
sterke laag petrolcumcokes van eenige duimen 
dikte over en deze dient als rooster voor de 
verdere verbranding. 

Fabriek van Locomotieven. De fabrieken 
van locomotieven in Frankrijk breiden zich met 
den dag uit. Dezer dagen gaf dc groote fabrie-
kant Koechlin een maaltijd aan zijne werklieden 
bij gelegenheid dat de duizendste locomotief ge
heel gereed ter aflevering gemaakt was. 

Stoompijpen en hout. Op eene der laatste 
vergaderingen van het Technologisch Instituut 
te Boston had eene belangrijke discussie plaats 
over het gevaar, om stoompijpen door hout of 
daarmede in aanraking te brengen. Het bleek 
uit de gevoerde debatten dat het hout bij gesta
dige verwarming in meerdere of mindere mate 
tot fijne houtskool overgaat cn daardoor voor 
plotselinge ontbranding wordt geschikt gemaakt. 

C o r r e s p o n d e n t i e . 

Aan B. te K. De redactie verklaart zich vol
komen bereid alle toegezonden stukken, die 
voor plaatsing geschikt geoordeeld worden, te 
honoreren. Het door u toegezonden artikel zal 
in een der eerstvolgende nommers worden op
genomen. 

Aan. II. te A. Het ingezonden stuk zal u 
worden teruggezonden, daar het behandelde on
derwerp in »de Opmerker" niet te huis hoort. 

I N G E Z O N D E N . 

Amsterdam, 22 Mei 1806. 

Mijnheer de Redakteurl 

Dc heer architect J. H. Leliman, secretaris van 
de maatschappij tut Bevordering der Bouwkunst, 
heeft in nummer 7 van uw weekblad een schrij
ven geplaatst, om tc betoogen dat er een paar 
grove onnauwkeurigheden in het door mij toege
zonden bericht omtrent den ulloop der prijsuit-
sehiijving van voornoemde maatschappij zouden 
zijn vermeld. Ik acht mij daarom verplicht op 
deze zaak (zie Opmerker no. 0 bladz. 22) terug 
te komen en volhard bij mijne opgave, dat er 
dit jaar weder geene prijzen toegekend zijn en 
men zich tot het geven van accessit-prijzen be
paald heeft. Op grond der advertent iën, door 
het Bestuur in verschillende dagbladen geplaatst, 
kwam ik tot dc wetenschap, dat er slechts 
aceessit-prijzeu waren toegekend, waarvan twee 
met respectievelijk f 150 en /' 50 in geld voor 
het ontwerp der bibliotheek en van de R. C. 

kerk, terwijl dc beide anderen voor de R. C. 
kerk en de overdekte zitplaats zich met bijzon
der loffelijke vermeldingen konden vergenoegen. 
Volgens het programma werden drie prijzen voor de 
drie bovengenoemde ontwerpen ad ƒ 250 , ƒ 100 
en f 25 of te zamen tot een bedrag van f 375 
uitgeloofd. Daar bij de accessit-prijzen te zamen 
ƒ 2 0 0 wordt toegekend, bespaart de kas f 175 
cn daar wij meermalen bij de prijsuitschrijvingen 
der maatschappij van bouwkunst hebben gezien, 
dat de uitgeloofde prijzen niet ten volle werden 
toegekend, achten wij het onzen plicht daarop te 
wijzen, overtuigd als wij zijn dat de lust tot 
mededinging zoodoende wordt uitgedoofd. 

Ten einde het bovenstaande door bewijzen te 
staven heb ik mij de moeite getroost de vroegere 
prijsuitschrijvingen na tc gaan cn uit de ofli-
cieelc verslagen de navolgende staat opgemaakt: 

— 

] 

isia 

ISfiO 

ISVJ 

O n d e r w e r p . 

Gebouw publieke verkoopiugeu. 
Muziektent 
Schoorsteenmantel 

Gebouw van tentoonstellingen • 
Huurt arbeiderswoningen. . • 
Hoofdingang begraafplaat* • . 

Hotel met staliiugeu . . . . 
Gebouw publieke verkoopingeu. 
Plnfondsversiering 

('tiiversiteits-gcbouw . . . . 
Woonhuis 
Mamcrcu mantel 

Museum 
Dorpsherberg . . . 
Beweegbaar tuinhek. 

Prijzen in geld. 

ƒ m 
. . 10o 
„ 25 

f 250 
'„ 100 

f 250 
'„ 100 
„ 25 

f 500 
'„ 100 
„ 25 

f 250 
„ 100 
„ 25 

I 

ƒ 100 
„ 50 
„ 25 

f 250 
'., 125 
nihil 

f 250 
(*) 

nihil 

ƒ 150 
., 175 
nihil 

(*) 
/ 75 
„ 50 

ƒ 200 

nihil 

f 125 

300 

250 

Zijn er nu behalve de prijzen, waarvan in de 
advertentiën van het Bestuur gewaagd wordt, 
nog anderen toegekend, dan is mijn eerste be
richt onjuist en ben ik blijde, daarbij de bron 
van mijn schrijven , te weten de advertentiën in 
de dagbladen , vermeld tc hebben. — Ik herinner 
mij later daarvan in de Arnhemsche courant ge
lezen te hebben cn bij onderzoek is mij gebleken 
dat in dc advertentie, voorkomende in de cou
rant van 9 dezer, alleen van accessit prijzen ge
sproken wordt. 

Maar ligt de fout van die opvatting niet aan 
hem, die dc redactie der advertentie maakte en 
verzuimde daarbij te vermelden, dat andere dan 
de genoemde ontwerpen bekroond waren? 

Met de plaatsing dezer regels zult u verplichten. 
Uw Correspondent 

_ Aw. 
ifsf" Dc Redactie heeft gemeend dit schrijven in 
antwoord op den brief van den heer Leliman te 
moeten plaatsen en acht de zaak nu voldoende 
toegelicht. Het zal haar aangenaam zijn, latei-
de namen te mogen vermelden van hen, die vol
gens het bericht van den heer Leliman werkelijk 
bekroond zijn geworden. 

(*) Geene antwoorden ingekomen 

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

A a n k o n d i g i n g e n . 

Maandag 4 J u n i , ten 11 ure, aan het gebouw van het 
prov. bestuur te 's Hage: het uitvoeren van werken en leve-
riugeu ten dienste van het stoomgemaal te Steenenhoek, 
gemeente Hardinxveld, provincie Zuid-Holland, eu voor het 
ouderhoud der daartoe Dehooreude gebouwen als anderzins, 
tot en met den 31steu Mei 1867. 

Maandag 4 J u n i , ten 12 ure, op het Raadhuis te A m 
sterdam : net bouwen vau eeuc openbare tusschenschool, met 
lokaal voor de gymnastiek en eene onderwrjzerswoning. 

Maaudag 4 J u n i , ten 2 ure, ten huize van Dei teu te He-
leuavecn gemeeute Deurnc: het bouwen eener protestantsche 
kerk in het Helenaveen. 

Diugsdag 5 J u n i , ten 1 ure, op het gemeentehuis te 
Zalt-Hommel het bouwen van de benoodigde lokalen voor 
de hoogere burgerschool met driejarigen cursus aldaar. 

Diugsdag 5 J u n i , ten 2 ure , in het lokaal der gymna-
stiek-school te Rotterdam : het bouwen eener gymnasttek-
school met ouderwijzerswoning, op een terrein aan de Eeu-
dragtslaau, nabij de Kortenaerstraat. 

Diugsdag 5 J u n i , ten 2 ure, in het l o g e i ï e u t van H . 
Dijkhui' te Oldebroek: het afbreken van bet oude en op
bouwen van een nieuw kerkgebouw voor dc hervormde ge
meente aldaar. ' , ' N ' 

Woensdag 6 J u n i , ten 12 ure, ten huize v u den loge
menthouder J . V. KI sner us te A hi-ond e: het bonwen van een 
geheel u i e n » i n scbepradwatermoleu, voor het waterschap 
Waardassacker. i* . 

Woensdag 6 Juni , ten S ure, iu het logement de Post
hoorn te Dokkuiu: het verrigteu vau eenige herstellingen 
eu verbeteringen met het gewoon onderhoud tot 1 Mei 
1887, van: a. de zeesluis c. a., Sluiswachterswoning, berg
plaat» voor de sluisdeuren, timinerlooto en aanbehooren te 
fc/.utnazijl ouder Anjura; b. de Vallaten bij Dokkuiu onder 
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<lintram cu Aalzuin, de bruggen onder Wetens eu Aalziini 
en de schuifdam onder Weezens. 

Donderdag 7 Juni , teu 11 ure. ten huize van"deu loge
menthouder B. Cremer, te Nieuwolda: het graven van eeu 
kanaal vau dc Houdelaauloot te Zuidbrock. langs dc nieuwe 
Meedemer dwarswatering tot de afwatering van We9tcrlee , 
lang 5988 ellen. 

Donderdag 7 J u n i , ten 11 ure, aau \ r i j k s werf te Am
sterdam: het vervaardigen en stellen van eene inrigting tot 
het machinale spinnen van garen enz. in 's rijks lijnbaa u aldaar 

Donderdag 7 Juni ten 12 ure, ten Raadhuize te de Rijp: 
het afbreken van de pui en de daartoe leidende opgangen 
van het raadhuis dier gemeente, cu geheele veruieiiwiug 
daarvau. 

Donderdag 7 J u u i , ten 12 ure, in .het Heerculogemeut 
te Edam, in 2 perceelen: het verzetten vau 400 vierkante 
ellen .Stcenglooijing, het verzwaren en verbreeden van 200 
ellen Dijkskruin, liet bestraten vnn de Kruin vau deu Zee
dijk te Volendam eu eenige andere werkzaam heden aan den 
Ziiid|ioliler-Zei'dijk. 

Donderdag 7 J u n i , teu 12 ure, iu liet lleerelilugemcut te 
Kilam : liet begrinileii van den Zeevangs-Zeedijk, het aan
leggen van steen- en brikglooijing, liet herstellen van de 
dijkskruin , magazijnen, sehoeijingen , aauslagwerken enz 
met bijlevering vau de beuoodigde materialen. 

Douderdag 7 J u n i , teu 2 ure, te Hoek (Zeeland) iu de 
herberg van L . linreman: het maken van 600 vierk. ellen 
dikke b e n d i n g , 7000 id. wiiitcr-kraimnat, 120 id. rijsbcslng 
met vlei-httuineu; het maken en ziuken van een kruagstuk, 
ter grootte vau 420 vierk. ellen; liet leveren en verwerken van 100 
lasteu gewouen Vilvoordsclieu steeu, eu het maken van eeu 
zoogenaamden N o l , met het onderhoud vnu nl de werken nun 
de jwldrrs, tot eu met 20 Apri l 1867. 

Donderdag 7 Juni, ten 2Vj ure: aan het provinciaal bestuur 
te Haarlem: het verrigtcn van eenige werkzaamheden ten 
behoeve van de rijkszeewcringen op liet eiland Wieringen. 

Vrijdag 8 J u u i , teu 11 ure, unn 's rijks werf te Vlissin
gen: het vernieuwen vau een deel der ftcsclioeijing aan de 
Westzijde van dc Marine-Voorhaven te Vlissingen , en het 
verrigteu vau eenige herstellingen aau de Wormkis en al
daar eu aau de Beschoeijing van het Marine-dok, met bij-
leveriug van eenig materiaal. 

Vrijdag 8 Juni , ten 12 ure , aan het gebouw vau het 
prov. bestuur te Zwolle : het vervangen van eene beschoeijing 
langs de buitenhaven van de Staphorster Schutsluis te Zwart
sluis door eenen bcklccdiugmuur, behoorende tot de werken 
vau het kanaal het Meppclcr Diep , provincie Overijssel. 

Maandag 11 J u n i , teu 11 ure, in het nkademiegebouw 
te Groningen: het aanbrengen van drie Luchtkokers op het 
dak der Boekcnzaal van de Akadeinischc BibliothccK tc 
Groningen, en het veranderen van eene woning voor den 
Amanuensis. 

Dingsdag 12 Juni , teu 11 ure, door de Directie der 
Rhyusiioorweg-Maatschappy te Utrecht: het bouwen eener 
vaste brag over de ingraving van deu spf -weg nabij Arnhem. 

Woensdag 13 J u n i , teu 11 ure, ' j huize vau P. Kap-
teiu te Aalsmeer: het verrigten van herstelliugeu cu het 
onderhoud vau eenige gemeentcgebuuwen aldaar. 

Woensdag 13 J u u i , ten 12 ure, iu het Regthuis bij J . 
v. d. Horst te te Nieuwcrkerk a. d. Usscl: het bouwen van 
eeu ronden steeueu scheprnd-wiud-wnterinolcu, ten dienste 
van dieu polder. 

Woensdag 13 J u n i , ten 12 ure, iu het lukaal van het 
ministerie vau binueulaudsclie zaken tc 'sHage: de aanleg 
eener Telegraaflijn met twee draden, langs den Staats
spoorweg van Eindhoven over Helmoud eu Veulo tot de 
Pruissische grens bij Knldcnkirchcm. 

Douderdag 14 J u n i , ten 12 ure, in het lokaal vau dc 
bureau* der Staatsspoorwegen te 's Hage: herbcstcding vau 
het maken vau eene wouiug voor deu Stationschef en vau 
eeuige verdere werken op het Stationscmplacciiicnt te Venlo, 
ten behoeve van den spoorweg, strekkende van Maastricht 
uaar Helmond. 

Donderdag 14 J u u i , teu 12 ure, in het Geèrfdcnhuis by 
de Huunerpoort te Nijmegen: lo. Het maken vau twee 
nieuwe duikers, als: eeu bij het begin van de Persingsclie 
straat en een bij het begin van de bcutsehe straat. 2o. De 
levering van 150 kub. el gewasschen riviergrint in tien 
perceelen, en 50 kub. cl gehorde grint nit deu Boonen
kamp. , . „ , . 

Vrijdag 15 J u u i , ten 3 ure, ten huize van II. Bas te 
Stampersgat (gemeente Gastel): het bouwen van eene onder-
directeurswoning, portierswoning, wachtkamer, vier wonin
gen voor g e ë m p l o y e e r d e n der fabriek, een ijzeren hek, ecue 
beschoeijing in dc rivier, afsluitingen op het terrein, euz. 

Donderdag 21 Juui , ten 12 ure, in het lokaal vnu dc bu
reaux der Staatsspoorwegen te 's Hage: de levering van 2500 
ton spoorstaven met eindverbindingen cu 25 ton hankboutcu, 
iu 2 perccelen. 

Donderdag 28 J u u i , ten 12 ure, in net lokaal van de 
bureaui der Staatsspoorwegen tc 's Hage: het maken vau 
een een dam door dc OoBter-Schclde , dc levering vau bal
last, bet leggen vau dc spoorbaan tnsscheu Bergen op Zoom 
en Wocnsdrccht cn het maken van eenige verdere werken. 

i n o o p v a n nnul ies ie i l inae i i . 

Op 25 Mei tc 'sHage: lo. het herstellen cn beplanten 
van het verlegde gedeelte vau den Ry'ksweg van Maas
tricht naar Nijmegen, langs dc oostzijde van liet stations
terrein te Maastricht, ten behoeve van deu spoorweg vau 
Maastricht naar Helmond. Minste inschrijver F . Wil l inks, 
te Maastricht, voor ƒ 1 5 5 » . 2o. het maken, leveren cu op
stellen van vier draaischijven van 13.50 el middellijn. Min
ste inschrijver D . A . S c h r c Ü e n , te I,cijden, voor ƒ 1 8 , 5 4 0 . 
En 3o. het maken, leveren eu opstellen van acht water
kranen. Minste inschrijvers B. Moorman cn C o m p . , te 
Leeuwarden, voor ƒ 5 4 0 0 . 

Op 25 Mei te 's Hage: lo. liet spaunen cu ophaugen van 
een draad aan de bestaande telegraafpalen , langs den Staats-
spoorweg tusschen Arnhem cn Zutphen ; en 2o. de aanleg 

" *~ met twee draden, langs den Staatsspoor-
-— eu Zwolle. Dc minste iuschryvers 

1, W . Kannigelt , te Brammen, voor 
2, J . van Espe, tc Deventer, 

en: het wegruimen van het ver-
veruicuwiug en verwijding der 

er A . Sctinafma, te Harlingeu, 

. te : het herstellen vnu stormschade, 
jjnpad langs den linker Usseloever, in deu 
op 1866, tusschen pcilraai 101—110, in de 

ftlverijssel. Aan urn ut J . Hoefman, te Ambt 

te Middelburg: lo. het doen van eenige ver-
a 's rijks zeeweringen te Vlissingen; 2o. als 

te boven Veere; 3o. het doen van vernieuwingen aan de 
havenwerken van Veere; en 4o. het afdammen, droogma
ken , drooghonden eu herstellen der westelijke binnensluis 
te Neuzen. Van het late perceel is aannemer geworden J . 
Filis le Vlissingen, voor ƒ 9 2 4 8 ; van het 2de perceel J . 
Verkuijl Quakkelaar te Vlissingen, voor ƒ . 1 7 4 8 ; van het3de 
perceel P. M o n j é te lires kens, voor ƒ 3 6 3 4 ; cn van het 4de 
perceel J . Verkuy'1 Quakkelaar te Vlissingcn, voor ƒ 6 9 4 . 

Op 26 H e i te Utrecht: het onderhouden van net zand
en jaagpad van Breukelen naar Ouderkerk, niet de daarbij 
behoorende kunstwerken van 1 Mei 1866 en eindigende 31 
December 1868. Aannemer E . van Schaik te Nieuwerslnis, 
voor ƒ 8 4 0 0 . 

Op 26 Mei te Schiedam: het wegbreken der houten brug 
over de sluis en het leggeu van eene dubbele ijzeren haseule-
brag in de plaats daarvan, waarvoor 6 inschrijvers, nis: 
J . fióbel. ƒ « , 8 » 0 
h. Vincent 7,262 
G. Kcij 7,600 
Nolet en Driesscn 7,743 
Burgcrhuut en Kraat „ 7,991 
Nnrteu buitenhof. 10,868 

— Door Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland 
is aanbesteed: lo. het achtcruitlcggcn der zeewering of 
opwerpen van een nieuwen znuddijk door het gedeelte der 
bank, strekkende van dam no. 1 tot den Hankdy'k, met 
het naar binnen overwerken en onder liet bepaalde profil 
brengen der heide daaraan grenzende gedeelten zeewe
ring; aannemer P. a. Bos, tc Slicdrecht, voor ƒ 1 9 , 5 0 0 
2o. het maken of leggen vnu eeu rijs- eu steeuenhoofd of 
dam, op Delllauds strand bij Loosdnincii, met dc leverantie 
vnn al dc daartoe beuoodigde materialen, uitgezonden! deu 
vcreiseliteli Duitschen steen of zuilcnbnzalt; aannemer A. 
Schram Wzn , tc Slicdrecht, voor ƒ 5 4 9 0 ; 3o. het vernoegen 
cn verzwaren der lloczenikaden vau het stoomgemaal vau 
der Goes, aau de vijf sluizen, tnsscheu Schiedam en Vlaor-
dingeii, met het maken van eenige rijs- cn aardewerken 
aldaar; aannemer W. Kalis R z n , mede te Slicdrecht, 
voor ƒ 4 2 4 9 . 

Op 26 Mei te Doesborgh: het bouwen van eene nieuwe 
kazerne voor ecu bataillou' infanterie, alsmede het bouwcu 
van ecu instituut-kostschool. 

Voor het eerste werk waren 16 inschrijvers, als: 
Heuvels tc Amhem , ƒ 158,000 
Donwes tc Zutfen 145,555 
d'IIerripon tc Doesborgh ., '+,.'JCfl 

Bcrendsen te Arnhem , 138,734 
Bosman te Arnhem „ 138.500 
vau Berkum te Ariihcin „ 1 3 7 , 1 5 0 
van Straaten te Utrecht „ 136,800 
In den Bosch te Nijmegen , 135,000 
Licfting cn Straatman te Arnhem 134,740 
Hooijink tc Paniicrden „ 134/100 
Beltman te Deventer • 130,000 
Wolf te Amsterdam 1211,045 
Lcnsink te A r n h e m , „ 128,500 
v. d. Woert te Deventer 127,980 
Lcvcrman tc Doeslmrgh 119,898 
de Haan te Eldcn 103,300 

Voor het tweede werk waren 9 biljetten, als: 
Heuvels tc Arnhem ƒ 21,369 
van Berkum te Arnhem 19,320 
v. der Woert te Deveuter 18,000 
In den Bosch tc Nijmegen „ 17,950 
Beltman te Deventer 17,500 
l.iefling cn Straatman te Arnhem 17,449 
dc Haan te Elden 1» ,800 
Hooijink te Pannerden 16,500 
Bloemcndaal te Doesborgh ,. 16,370 
De aanneming van het instituut-kostschool is dadelijk gegund, 
doch omtrent die der kazerne zal over 14 dagen beslist 
worden. 

Op 28 Mei tc Groningen: lo. het graveu vnn dc Zuidwcnding 
inet dc vernieuwing van twee bruggen over dat kanaal; 
minste inschrijver was A . W. van der Sluis te Appelscha, 
voor ƒ 1 6 , 3 5 0 ; 2o. het graven van het IToercdiep; minste 
inschrijver was R. Zwolsman tc Kuinrc, voor ƒ 11,840. 

Op 28 Mei te 's Hage: lo. het door uitbaggeren verdiepen 
van het rivierbed der nieuwe Mcrwedc, tusschen dc boven-
monden van het Gat van Puttestcer cn het Gat van den 
Vogelaar, in de gemeenten Dubbeldam cu Made c. a., in de 
provincie Zuid-Hollaml en Noord-Brabant; 2o. het onderhoud 
vau dc rijkswerken, behoorende tot de veren te Willemsdorp 
eu tc 'sGravcdcel, vau den dag der goedkeuring van de 
aanbesteding tot en met 30 April 1867; en to. de nauleg 
eener Telegraaflijn met één drand, tusschen Rotterdam en 
Goriuchem, cn het ouderhoud daarvau tot 31 December 1866, 
in twee perceelen. De minste inschrijvers waren voor un. 1 
J . Dekker te Hardinxveld, voor ƒ 2 7 , 5 7 0 ; voor no.2 C . T i m 
mer, te Willenisdorp, voor ƒ 2 4 6 0 en voor no. 3 voor beide 
perceelen P. de Groot, te Aspeni i , cu wel het eene voor 

ƒ 8 4 7 en het oudere voor ƒ 2160. 

Op 28 Mei te 'sHage: het bijbouwen van lokalen voor 
werkzaal en het houden van godsdienstoefening, voor ver
pleging ran zieken en voor magazijnen, alsmede voor het 
maken van eene waterleiding in de slaapzalen op de eerste 
verdieping in het huis van burgerlijke en militaire verzette-
ring. Minste inschrijvers J . E . van Elliukhuyzeu eu Zn., te 
's Hage voor de som van ƒ 6 8 7 3 . 

Op 28 Mei te Maastricht: het vijfjarig onderhoud (I8GC 
tot 1870) van het gedeelte der Zuid-Willemsvaart tusschen 
Loozen en de Noord-Brabandsche grens. Dc laagste inschrij
ver, P . L . Iicmcnens te Weert, is aannemer geworden 
voor ƒ 37,800. 

Op 29 Mei te Rotterdam: door Dijkgraaf en Hoogheem, 
raden van Schicland: lo. het doen van eenige herstellingen 
aan de Maas- eu Sehermhoofden, benevens het maken van 
een nieuw scherm hoofd , nabij Korteuoord, aau W. Romevu, 
te Nienwerkerk a/d Ussc l , voor ƒ 5 5 0 ; 2o. het vijfjarig onder-
houd van Schielands Schntverlnat te Overschic, niet gegund; 
80. het dueu van eenige werkzaamheden aan en het onder 
houden van deu Grocncwegschell Molen, tot ultimo Me 1867, 
aau ('. vnu der K u y , te Moordrecht, voor ƒ 1 6 0 ; 4o. het 
verzwaren van Schielands Hoogen Zeedijk, iu de hoefslagcu 
us, 37—42, onder Nieuwcrkerk aan den IJssel, cn het ge-
deelte Zeedijk tusschen het Kuiten land, genaamd de Snelle, 
en deu Hoogen Boezem vau den Zilid|)las[iolder, gelegen in 
hoefslag 110. 118, ouder Nieuwcrkerk aau den IJssel, en 
us, I eu 2, ouder Moordrecht, in één perceel, aau T . Mudde 
Gz., te Ii'kkcrkerk, voor f 3875; 5o. het doen van eeuige 
verzwaring aan eeu gedeelte der Indijking vau den Reserf. 
Boezem cu de westelijke Oude Boezem kade, benevens het 
leggen vau een rietbeslng voor deu Rescrf-Buezeindijk, aan 
II. de Hoog, te Goriuchem, voor ƒ 1 9 2 0 ; 60. de leverantie 
vau zwaar timmerhout, in 3 perccelen, als: late perceel aan 
dc wed. Bogacrd en Zn. , te Kriinpen a/d Lek , voor ƒ 422, 
2ite perceel aan A. de Jong en Zn., te Gouda, voor ƒ 628, 
3de |jcrceel aan W . Hoogendijk Wz., te Gouda, voor ƒ 839, 
en 7o. het herstellen van dc defecten aau Schielands Hoogen 
Zeedijk, iu 10 perceelen, aau diversen voor ƒ 4130. 

A d v e r t e n t i ë n . 

F A B R I E K V A N 

B E C K E R E X B I D O I X K H 

te A R N H E M . 

W a t e r p a s - , hoekmeet- en andi ire ins t rumen
ten voor terreinopname ten dienste van den 
Waterstaat , de Genie , den Aanleg van Spoor
wegen en Openiiare werken. — Voorts de gunstig 
bekende B a l a n s e n , B a s e n l e s , W e e g 
b r u g g e n enz. 

Uitgave van de Gebroeders Van C L E E F , te 

's Gravenhage. 

Aan de inteekenaren is verzonden : 

DE 5 e OF LAATSTE AFDEELING (ku l tUreSj VAN LE 
H A N D L E I D I N G V O O R B O U W K U N D I G E N 

E N I N D U S T R I E E L E N , 

i n N e d e r l . O o s t - I n d i e n , 

DOOK 
V A N L A K K K Y E M I e n B R O C X . 

De inhoud van dit hoogst belangrijk werk is 
verdeeld als volgt: 
1°. Afdceling. P e r s o n e e l 54 bladz. met 4 platen. 
2°. » B o u w s t o f f e n 220 >> » 15 » 

3*. < O e b o u w e n 17C » » 50 » 

4 c . » W a t e r b o u w k u n d e 314 bladz. met 
38 platen. 

5». > K u l t u r e s 332 bladz. met 27 platen 
Het geheel, voorzien van een breedvoerigen 

inhoud en beschrijving der platen , wordt afgele
verd, gebonden in twee linnen banden, (een deel 
tekst en een deel platen) ad f 2 5 . — 

NIEUWE BOUWKUNDIGE INDUSTRIE. 
Alle soorten van zinken Ornamenten, als: b a l k o n s , b a l u s t r a d e n , oonso les , p a l m e t t e n , sp i t sen , 

v a z e n , rose t t en en verdere v e r s i e r i n g e n ; — D a k b e d e k k i n g e n , g o t e n , d a k v e n s t e r s , raam
roeden volgens ieder op te geven profil, v e n t i l a t o r s , w i n d w i j z e r s e n s ; — Zaken voor huissolijk 
gebruik uls: b a d k u i p e n , ze to lbaden , s t o r t b a d e n , w a t e r d e s s o h e n , w a s e h b a k k e n , koperen 
k e t e l s , p a n n e n , k a n n e n ens . ; — Tuinsieraden, als: k o e p e l s , d u i v e n t i l l e n , fonte inen, 
w a r a n d e n , b e e l d e n , b r o e i k a s t e n , b l o e m e n m a n d e n , v o g e l k o o i e n ens . , worden in mijne 
fabriek vervaardigd. 

De Ornamenten van Zink bevelen zich zoowel door dcrzclver duurzaamheid en lichtheid , als door 
eenen, den grondstof geëvenredigd billijken prijs boven andere tot dusverre daarvoor gebezigde grond
stoffen' in het bijzonder aan; de bekroning net de zilveren medaille, op de tentoonstelling van 1805 
te Amsterdam, strekt daarvan ten bewijze. 

Kantoor: Vijfzinncnstraat J n". 202» te Amhem. H . J . « « B R I T S E N ' 

T U I N S T O E L E N . 

De Omlergeteekcnden berichten bij deze, dat bij hen vervaardigd worden en ver
krijgbaar zijn: 

G e s l a g e n L T z e r e n d i c h t s l a a n d e T u i n s t o e l e n , 
zeer sterk, gemakkelijk in liet zitten en wegbergen , en daarbij goedkoop. 

R o t t e r d a m . , w U R R R A V E S T E D ! e n C o . 

Uitgegeven tc Arnhem bij D. A. THIEME. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER WIEL. 

E e r s t e j a a r g a n g . 9 J u n i 1 8 6 6 . 

Vrrstbijal geregeld ieriVn-n Zalentag bij 
II. A . T H I E M E l e A r n h e m . 

Doefdcarrespnodealea 
I VU taum ei f». Ie .lauterdaai. 

W E E K B L A D 

VOOR 

Prijs per 3 «naden fraaee p. pnsl ƒ 1 . 6 5 . 
lea abaaieert zich taar eea jaargsig. 

fcherteatiéa kosten ƒ per gn-een regel 
ea ƒ -.15 laar legel ea eea J». der ceiranl. 

A R O H I T E O T E I f , I f f G E M I J R S , F A B R I K A N T E N " E i N " A A O E M E R S Y A I P U B L I E K E W E R K E f f . 

B e r i c h t e n e n m e d e d e e l i n g e n . 

Arnhem , 8 Juni 1806. 
Het komediegebouw te Insterberg is in den 

nacht van Pinkster-zondag door brand vernield 
en alleen de buitenmuren zijn staande gebleven. 
Daar er in den laatsten tijd geene voorstellingen 
gegeven werden, kent men de oorzaak van den 
brand tot heden niet. 

Te Stokholm is op den 1 9 a « n Mei de in aanbouw 
lijnde toren der katholieke kerk ingestort . en bij 
Jen val werd de noordzijde van de kerk medege-
ileept. Onder het puin lag een dertigtal per-
ionen bedolven en slechts twee hunner gaven 
ienige teekenen van leven. 

Het museum voor wetenschappen en kunst te 
Edinburg. waaraan de eerste steen door wijlen 
ilen prins-gemaal gelegd werd , is op den IB""" Mei 
iloor Prins Alfred geopend. 

Professor SteinhSuser te Rome heeft bij de uit-
oering van beeldhouwwerken voor den groother

tog van Baden het marmer uit Tyrol gebezigd , 
'aar in de laatste jaren het schoone statuaire 
narmer uit de groeven van Carrara meer zeld-
i aam gevonden wordt. Zijne bemoeiingen werden 
>oven verwachting beloond, want hij vond in de 
Hoeven van Laas bij Bozen eene zeer voortrelfe-
'ijke steensoort en verscheidene beeldhouwers te 
Rome hebben dit marmer als proef ontboden en 
ijn over de soort zelve zeer tevreden. Het is 

Jaarom zonderling te noemen dat men in Weenen 
'oor de vele beelden aan liet arsenaal, de opera 
1 de openbare bronnen aan de slechtere soorten 
nn het Carrarisch marnier de voorkeur geeft 

"oven het inlandsche uit Tyrol. 

Keulen. Aan het stedelijk museum alhier heeft 

Fe n eene tentoonstelling van bouwkunstige ont-
e""pen toegevoegd en de mannen van het vak 

rekken van deze inrichting veel partij om de 
C«nkbcelden van anderen te bestudeerd). In de 
"etste dagen was de tentoonstelling bijzonder 
Msngrijk en men vond er ontwerpen, niet alleen 
H het kunstgebied maar ook meer speciaal voor 

praktijk geschikt. Onder de verzameling werd 
)n*e aandacht vooral getrokken door een plan 

voor een nieuw raadhuis te Mainz van den Keul-
schen architect J. Hinden; twee ontwerpen van 
den architect,!. Plügge, die vroeger bij den bouw 
van de domkerk werkzaam was : het plan in ant
woord np de prvjsvraag voor een groot hotel, die 
hij gelegenheid van het Schinkelfeest uitge
schreven en waarvoor de Keulsche bouwmeester 
H. Deutz bekroond werd; verder het plan voor een 
nieuw chemisch laboratorium te Bonn van den 
bouw-inspecteur Dieckholf aldaar en eene me
nigte ontwerpen van den stads-architect Thomann 
te Bonn. 

Parus. De Moniteur deelt mede dat de keizer
lijke commissie voor de algemeene tentoonstelling 
van 1807 een terrein van 70(1 vierkante ellen op
pervlakte beschikbaar heeft gesteld voor voorwer
pen, die door de »Vereenigingeii tot hulp van 
gewonde militairen" mochten worden ingezonden. 
De inzenders van deze afdeeling zullen, op de
zelfde voorwaarden als de andere inzenders , naai
de door de internationale jury uitgeloofde prijzen 
kunnen mededingen. 

'S-Gravenhage. Op den paarden-spoorwog van 
hier naar Delft heeft Zaterdag j . I. een proefrit! 
plaats gehad. 

Amsterdam. Door het bestuur van de afdeeling 
Amsterdam der Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst werd den i 0 i m November 1805 eene 
prijsvraag uitgeschreven , waartoe de vergadering 
van 27 October te voren besloten had. Deze 
vraag werd als volgt geformuleerd : 

»Op welke wijze zoude Amsterdam het beste 
«kunnen worden uitgebreid; wie behoort in deze 
«het initiatief te nemen en welke voorwaarden 
«behoort het gemeentebestuur, zoo voor de be-
»langen der stad als voor hare inwoners en de 
«bouwkunst daarbij te stellen?" 

De mededinging werd uitsluitend voor de leden 
der afdeeling opengesteld en de antwoorden 
moesten vóór of op 15 Februari j . I. franco 
worden toegezonden aan den secretaris II. Mole-
inans. Voor de bekrooning werd een vereerend 
getuigschrift en eene tegemoetkoming van / 100 
gesteld, terwijl de afdeeling aan zich liet regt 
behield om de bekroonde verhandeling te doen 
drukken en verspreiden. / s v - ' ' i ^ ' ^ V V 

Nu vernemen wij van eene goed onderrichte 
zijde dat de beoordeelaars taal noch teeken ge
geven hebben, hoewel er nagenoeg vier maanden 
sedert den termijn van inzending zijn verloopen. 
Bedenkt men daarbij, dat den mededingers slechts 
drie maanden tijd gegeven werd om hunne denk
beelden uit te werken , dan zou men eenige meer
dere voortvarendheid van de heeren beoordeelaars 
mogen verwachten en wel te meer. daar er slechts 
twee antwoorden zijn ingekomen. 

De eerste helft van het album van bouwkun
dige schetsen en ontwerpen, uitgegeven onder 
redactie en voor rekening van den architect J. H. 
Leliman , is blijkens ommestaande advertentie aan 
de inteekenaars verzonden. Wij hebben met deze 
verzameling van oorspronkelijke ontwerpen met 
genoegen kennis gemaakt en hopen, dat alle 
bouwkundigen door getrouwe medewerking en 
aankoop van dit album de verdere voortzetting 
van deze interessante uitgave zullen bevorderen. 

Dordrecht. Men verneemt dat de gemeente-ar
chitect alhier , op grond van 35jarige ambtsbedie
ning, te sterke overspanning van krachten en 
daardoor ontstane lichaamsgebreken, den Gemeen
teraad heeft verzocht uit zijne betrekking ontsla
gen te worden. 

De gewone algemeene vergadering van aan
deelhouders der Nederlandsche Centraalspoorweg 
maatschappij werd den 3 1 s t m Mei te Amsterdam 
gehouden en onder meer anderen werd den leden 
medegedeeld dat er geene voldoende gelden aan
wezig waren om de coupon der obligatiën op 1 
Julij e. k. te voldoen en dat de raad van admi
nistratie uit dien hoofde voornemens is zoo spoe
dig mogelijk een vergadering van obligatie hou
ders bijeen te roepen. 

DiiEsnoRGii. Het maken der kazerne, waarvan 
de openbare aanbesteding iu dato 20 Mei heeft 
plaats gehad , is aan de Haan te Elden voor de 
som van /' 103.300 opgedragen. Hoewel de 
daarop volgende inschrijver ruim f 10000 hooger 
was, zegt men dat de begrooting tot een bedrag 
van 13 mi ld- beneden de laagste aanbieding was 
opgemaakt. 
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Men leest in de Nederlandsche industrieel: 
«Omtrent den tegenwuordigen staat dei' groote 

ijzerfabrieken luiden de berichten van Mei hoogst 
ongunstig. In België, waar men reeds sedert 
eenige weken op ernstige schokken was voorbe
reid, staat alle handel door den gerekten duur 
van politieke onzekerheid, stil. In de laatste 
dagen is , buiten het volstrekt noodige, zelfs 
geen enkele bestelling gedaan , en van die welke 
op tijd loopen verwacht men de opzegging niet 
eiken post." 

HAVENHOOFD T E DOVER. 

Wij verkrijgen in ons land langzamerhand een 
tamelijk groot net van spoorwegen; wij zullen 
alzoo veel personen en goederen kunnen eervoe
ren, en het zal zaak zijn te zorgen veel te kunnen 
aanvoeren. 

Onder meer. zijn geschikte haven- en kudewer-
ken daartoe dienstig. De aanleg en constructie van 
deze werken zijn van gewicht en het kan zijne 
nuttige zijde hebben eenige mededeelingen te doen 
over zulke werken, in andere landen uitgevoerd 
en in constructie verschillende met de hier te 
lande in gebruik zijnde. 

Het havenhoofd te Dover, waarvan wij de beschrij
ving geven, bestaat in een hoofd (Pier), hoofd
zakelijk gebouwd van betonblokken, graniet van 
Cornwall en zandsteen van Yorkshire; het doel 
is eene veilige los- en ladingplaats buiten de 
binnenhavens en in verbinding met de groote 
spoorweglijnen , vooral voor stoonibooten te ver
krijgen; om dit te bevorderen zijn ook houten 
steigers en steenen trappen tegen en in het hoofd 
aangebracht. 

Volgens mededeelingen, aangaande het werk in 
October j.1. ontvangen, is : 

de lengte van het hoofd 1800 voet of 548.0 e l ; 
het verschil van hoog en laag water bij 

springtij 18 a 20 voet of 5.49 a 6 .10el ; 
idem bij doodtij 14 voet of 4.27 e l ; 
de sterkste snelheid van den stroom bij springtij 

aan het einde van het hoofd 8 Eng. mijl 
per uur of 12.874 Neder), mijl per uur. 

de diepte van den bodem der zee onder laag 
water, over de laatste 1000 voet of 305 el lengte, 
37 tot 47 voet of 11.28 el tot 14.32 e l ; 

de diepte van den bodem der zee onder laag 
water op het einde van het hoofd 41 tot 
43 voet of 12.50 el tot 13.11 el. 

Het dwarsprolil van het in aanbouw zijnde 
havenhoofd te Dover, in onderstaande houtsnede 
op de schaal van 1 a 400 (zie lig. 1) aangetoond, 
is dat van de laatste 305 el lengte. De ruimte 
o dient voor wandelpad , b is een voetpad en c 
geeft de kade aan, die van bestrating en spoor
wegen voorzien is en voor het laden en lossen 
gebruikt wordt. 

Fig . 1. 

De inrichting van het werk is als volgt: 
In de richting der lengteas van het hoofd en 

aan weerszijden op genoegzanien afstand , om 
buiten den aanleg van het werk te blijven . 
worden dennen palen ingeheid. Deze bestaan 
ieder uit twee op elkander gestelde en gelaschte 
stukken, stevig aan elkander bevestigd, en reiken 
tot eenige voeten boven bet werk. Nabij bel 
einde van het hoofd zijn de palen 96 voet of 
29.26 el lang; ze staan 0 a 7 voet of 1.83 el 

a 2.13 el in den bodem der zee ; de bodem be
staat uit krijt en steentjes en is er zoo hard , dat 
de palen bij 15 a 16 voet of 4.57 a 4.88 el val
hoogte met een blok, wegende 1500 Eng. of 080 
Ned. pond, slechts 1 Eng. duim of 0.025 el in 
zes slagen zakken. 

Iedere drie palen worden — iu eeu vlak lood
recht op de lengte-as van het hoofd — door sloven 
en schoren tot dwarsjukken vereenigd ; deze juk
ken staan 25 voet of 7.62 el midden op midden 
uit elkander. 

De jukken worden bovendien tegen schranken 
versterkt door koppelstungen en door kettingen 
bevestigd aau ankers, die in zee liggen. 

Op de sloven der jukken zijn in de lengte van 
het hoofd koppelhouten of strekscbe leggers be
vestigd ; hierop zijn spoorslaven aangebracht. 
welke twee zeer breede sporen vormen — één 
aan iedere zijde der lengte-as — ter breedte 
ieder van 37 voet 9 duim of 11.51 e). 

Op ieder spoor loopt een wagen; deze wagen 
is voorzien van een smal spoor, loopende in de 
richting der breedte van het werk ; op dit spoor 
is een windas geplaatst. De wagen, eu hiermede 
ook het windas, kan dus bewogen worden iu de 
richting der lengte, en bet windas bovendien nog 
in de richting der breedte van bet werk, zoodat 
men door beide bewegingen het windas kan stel
len boven ieder punt van het hoofd. 

Aan het windas zijn kettingen bevestigd, waar
aan men het benoodigde, als : duikerklokken, ma
terialen, enz. kan hangen en op de verlangde 
plaats nedei•laten. 

Zooals in den aanvang gemeld is , zijn dc voor
naamste materialen, tot dit werk gebezigd , de 
volgende als: , 

betonblokken, 
graniet van Cornwall . harden zandsteen van 

Yorkshire genaamd , 
«Braniley fall"; deze steen is minder hard dan 

graniet, doch goedkooper. 
De betonblokken zijn regelmatig gevormd en 

bestaan ui t : 
beste Portlandcement . . . . 1 deel, 
zuiver kiezel of grind, niet groot 

van stuk 6{ deelen, 
(verreweg het grootste gedeelte van de stukken 

kiezel was kleiner dan een duivenei). 
zuiver zand . . '. . . 2j deelen. 
Deze blokken moesten minstens ecu half jaar 

oud zijn, voordat ze onder laag water verbruikt 
mochten worden; die boven laag water moesten 
des zomers' twee maanden en des winters vier 
maanden oud zijn. Op het werk was in October 
j . 1. eene groote hoeveelheid blokken aanwezig, 
die zeer hard waren en ongetwijfeld evenveel 
weerstand zouden bieden als goed Hollandscb 
metselwerk van klinkers. De betonblokken zijn 
in het verband geplaatst, doch niet allen van ge
lijke afmetingen ; vele meten nagenoeg 1.52 bij 
1.09 en 1.66 el cn dc zwaarste hebben een 
gewicht van 8'/., Engelsche tonnen, overeenko
mende met 8036 Ned. ponden. 

Het graniet en «Bramley fal l" zijn naar maat 
en vorm gehakt en goed bewerkt. 

Tot voorbereiding van den bodem der zee en 
het aanbrengen der materialen onder water werd 
van ijzeren duikerklokken gebruik gemaakt. 

De bodem der zee is ter diepte van 1 tot 4 
voet of 0.305 tot 1.22 e l , naargelang vau zijn 
toestand, verlaagd en waterpas bewerkt. Daarna 
zijn de blokken laagsgewijze eu zoo dicht doenlijk 
tegen elkander geplaatst, waarbij de graniet-
aau de buitenzijden cn de oeioïi-blokkoii in het 
hart of ter binnenzijde geplaatst zijn; de voegen, 
door niet juiste sluiting der blokken en de gaten 
bij dc us-jukpalcn als anderszins ontstaan, zijn met 
beton volgestort. 

Onder laag water zijn de beton- en graniet-
blokken koud op en tegen elkander geplaatst. 
Boven laag water zijn ze gemetseld in specie van 
gelijke deelen Medina-cenient, komende van het 
eiland Wight en scherp zand. Deze specie werd 
met zeewater bereid. Zoover ik zulks kon waar
nemen, dat is boven luug water, werden de graniet-
blokken met ijzeren doken aan elkander bevestigd, 
die in de gaten met specie van cement en zand 
werden vastgegotcn. 

Op verschillende punten werden lange ankers 
ingemetseld, waaraan ringen zijn bevestigd tot 
het bijhalen der schepen. 

Het volle lichaam van liet hoofd reikt tot 
10 voet of 3.05 el boven boog water. Hierop 
is aan de zijde, waar de sterkste golfslag te vree-
zen is, een bescliiittingsmuui' van «Bramley fall" 
gemetseld, door eene dekzerk van graniet gedekt. 

Naast den beschuttingsmuur is een wandelpad ; 

verder zijn op het hoofd sporen gelegd in ver. 
binding met de groote spoorweglijnen van Enge
land, zoodat ik de reizigers van Londen naar 
Calais van den spoorwagen dadelijk op de boot 
naar Calais zag overstappen. 

De aanlegkosten van het hoofd zijn mij niet | 
bekend; alleen kan ik de volgende prijzen op. 
geven, mij door den agent des aannemers verstrekt 

Het l.chakte graniet kost onverwerkt 4 shilling 
per kub. Eng. voet of ƒ85 .00 per kub. el. 

De betonblokken kosten onverwerkt 8 a 9 stui
ver per kub. Eng. voet of /"14.30 a ƒ 1 6 per | 
kub. el. 

De behakte •Bromley fa l l" , kost 2 shilling per 
kub. Eng. voet of ƒ 42.50 per kub. el. 

Bij de uitvoering heeft men hoofdzakelijk moe-l 
ten gebruik maken van duikerklokken, omdat| 
dc stroom voor het werken met gewone duiker-
kleeden te sterk is. De klokken kan men, metI 
kettingen aan palen bevestigd, inden verlangdei, 
stand houden. 

Fig. 2. 

De bewijzen, die Aw. aanvoert, heb ik ge
wacht en met belangstelling gelezen. 

Ik neem ze voorwaardelijk ann, omdat ze mij 
ie eenzijdig zijn. 

In ' i j 1 1 1 ' kolom waarboven »besparing" staat, 
bespaart hij werkelijk ƒ 875 over vijftien prijsuit
schrijvingen , iu vijf jaren, dat is ƒ 175 per 
jaar ' eene som wel der moeite waard voor eene 

Zooals in bovenstaande liguur 2 te zien is , zijns 
1 de klokken buitenwerks lang gemiddeld 1.88 el.[ 
ï boog 1.72 e l , breed 1.40 el. Het bovenvlak is 
[ voorzien vau 4 lichtramen a van 0.20 middellijn eu 

beveiligd door ijzeren tralies. De versche lucht 
wordt door middel van eene pomp, door stoort 
gedreven, in den duikerklok gevoerd door eeiir 
pijp, die in het bovenvlak bevestigd is en 0,03 
el middellijn heeft. In iedere klok werkten twet 
man , die zoo noodig zes uur aan een stuk kon
den doorwerken. H. 

I N G E Z O N D E N . 

lleachte heer Hoofdredacteur! 

Amsterdam, 3 Juni 1866. 

Uw Amsterdamsche, en zich niet noemen I 
de correspondent Aw. (stellig een pseudol 
nicin vau Russischen oorsprong.') volhardt tui| 
mijne verbazing in N°. 9 van »de Opmerker"f 
bij zijne even voorbarige als onjuiste nieuwstijding I 
dat dc Maatschappij tot bevordering der Bouwl 
kunst, «dit jaar weder geene prijzen heeft toet 
gekend." 

Ik zeg tot mijne verbazing, omdat hij dool 
mijne mededeeling in uw no. 7 en dc rectifies I 
tie van ecu foutje in uw no. 8, toch het tegenf 
deel heelt kunnen lezen. 

Aw. vestigt zijn betoog op de stelling, dat d' | 
advertentie, die hij in de dagbladen las, de eem>l 
was en moest zijn, die op de prijsuitschrijving[ 
door uw blad in kwestie gebracht, betrekking mo| 
hebben. In hoeverre hij gelijk heeft, zal de toe
komst hem loeren. Daarom verdriet mij reeds W 
zijne verstoktheid — om eens een boos woord l* 
spreken — voor het goede der zaak, die eerdtf 
bevordering dan vermomde tegenwerking verdiend' 

Ook hecht uwe stellig gemoedelijke «bericht 
gever A w . " , naar mijne meening, een verkeerd' 
beteekenis aau liet woord «besparen" en is zijn' 
conclusie, als zoude, door het niet ten volle toe 
kennen der prijzen, de «lust tot uiededingiW 
worden uitgedoofd" , zeer vreemd te noemen. Wat" 
dc geschiedenis spreekt of tot iemand komt, dan' 
moet ook menigeen heengaan of amende honorabl' 
doen. 

Ik weet niet of Aw. wel eens prijsantwoot 
den heeft beoordeeld , veel minder hoe hij dat denk' 
te doen, maar het zou mij toch bevreemden 
als hij aan een middelmatig ontwerp, een eerst' 
prijs toekende, alleen om «de lust tot mededi" 
ging" aan te wakkeren. Eene maatschappij, 
iedere bekrooning als eene hooge eer beschouw' 
zou zoo iets wel eens anders kunnen begrijp* 
en ten uitvoer brengen, al was het maar alle** 
ten beste en ter eere van de kunst die zij •* 
vorderen wil . 

maatschappij, wierjaarlijksche inkomsten 8 a 10 
mille bedragen, en wier batige saldo's in de 
duizenden loopen. 

Maar zoo ergens, dan kan er vau «besparing" 
„f de lust daartoe, allerminst sprake zijn bij de 
bekrooningen, want de beoordeelaars die ze al of 
niet voorstellen , dragen geen kennis van den 
staat der kas, evenmin als het bestuur juist 
weet noch weten w i l , hoede liuantieele toestand 
| i op het oogenblik, dat het geroepen wordt, 
over eenig rapport van beoordeelaars te besluiten. 
Wij hebben ecu tegenhanger voor Aw. cn zijn 
tabel opgemaakt. 

Waar hij cijfers groepeert, mogen wij het ook 
doen; waar hem tweemaal het woord, of eens 
de cei- van repliek wordt gegund, daar hopen wij 
op gelijk recht van de redactie dezer courant. 

Die tegenhanger is deze, mijnheer de redacteur. 
De maatschappij voornoemd looft in art. 35 

barer wet ieder jaar drie eereprijzen en voor elk 
eene tegemoetkoming in geld uit. Supra best! 
Maar die wet spreekt nergens van accessits of 
bijprijzen in klinkende munt of banknoten. En 
toch zijn er sedert 1842, als ik mij niet verteld 
heb, 28 zoodanige accessits —geheel onverplicht — 
uitgereikt, die te zamen hebben beloopen bet bedrag 
van ruim ƒ 3000 

De oude wet vóór I Januari 1866. sprak 
niet over dubbele bekrooningen en even
min direct, over het verkleind in plaat 
brengen van die ontwerpen en accessits 
of premiën. De nieuwe doet dat o. a. in 
art. 39 zeer bepaald. 

Weet Aw. wel, hoe veel geld er sedert 
1861 is uitgegeven, voor het in plaat 
brengen van ontwerpen en verhandelin
gen, (de twee buitengewone prijsvragen 
over de inrichting eener ambachtschool en 
de arbeidsloonen), die hetzij in duplo be
kroond , of dito met accessits zijn vereerd. 

Ik zal het hem en den lezer met een 
rond cijfer mod cd celen. Dat cijfer is . . » 2000 

Nu komen nog de contante penningen, 
die sedert I861 zijn besteed en extia uil-
gegeven, voor dubbele bekrooningen eu 
accessits. en daartoe was de maatschappij 
in geen opzicht verplicht, alhoewel die uit
gaven lang niet bespaarden. Dat bedrag is » 800 

En nu hebben wij reeds de kapitale 

som van ƒ 5800 
te vermelden . als zijnde deze uit de kas der Maat
schappij betaald, geheel vrijwillig, op advies van de 
heeren beoordeelaars, en met goedvinden of op 
voorstellen van het bestuur. 

Waar blijft nu Aw. met zijn «besparings-
cijfer" van ƒ 875, tegenover een zoo aanzienlijk 
bedrag, dat geheel ten beste en bate der prijs
uitschrijvingen en der heeren beantwoorders in 
eenige jaren tijd werd aangewend.' Verdient 
de maatschappij het verwijt, als zou ? maar ik 
druk mij welligt voor Aw. niet duidelijk genoeg 
uit, en dus zwijg ik maar l iever, want knorren 
hoor ik niet gaarne. 

De staten der inkomsten en uitgaven zijn in 
Wezen , eu stellig op aanvrage aan den penning
meester, ter inzage van ieder l id . 

Mocht Aw. lid zijn en die staten eens willen 
inzien , of lust hebben zijn medelid ua te cijferen, 
het zal mij groot genoegen doen, wanneer hij 
door justifikatore bewijzen overtuigd zal worden, 
d*t hij verkeerdelijk het woord «besparing" be-
z'gde , of minstens, dat niet juist wist toe te pas
sen en er eene arrière pensee voor anderen in 
l egde, die hij zelf niet hebben kan. 

En toch, mijnheer de redacteur , verwondert het 
auj niet, dat de lust tot mededinging naar prijs
vragen wel eens ontzinkt aan dezen of genen mede-
U i n ger , die het na herhaalde pogingen — niet 
o f slechts gedeeltelijk gelukt — bij de prijsuit
schrijvingen te slagen, als (en dat verzoek ik alle 
beden beleefd, tegelijk met Aw.) zij dat niet 
' a gen, maai- niet wijten aan de maatschappij, 
iare prijsvragen, de beoordeelaars van deze. aan 

I e steeds gezonde kas of aan bet bestuur, veel 
Winder 8 3 0 de afdeelingen, de bouwkundige by-

agen, de afleveringen van oude gebouwen, de 
"°ae als anderszins. 

Ik zou u tegenover hen, die tot heden niet geluk-
gzijn geweest, vele namen kunnen noemen, mijn

heer de redacteur, die trouw en tonder om te 
zien, gedurende eene reeks van jaren , bijna elke 
prijsvraag beantwoord hebben, geen moed ver
loren , en zoo lang hebben volgehouden, totdat 
zij op een. twee, ja de drie prijsvragen der 
maatschappij, waren bekroond. 

Bij zulke belangstellende leden kan en zal de 
lust niet worden «uitgedoofd", en of men het 
al «tol zijn plicht", tot zyn heilige plicht rekent 
op dit of dat tc wijzen, of dat men het aller-
noodigst oordeelt, voor het een of aPr te waar
schuwen , dc oprechte zal er het zijne van denken 
en nemen. — En hij heeft groot gelijk. 

Ik twijfel dan ook geen oogenblik, of de leden 
van de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, 
die uw blad lezen, zullen met elke «Opmerker" 
hun voordeel doen ; zij zullen mij met de goede 
ontvangst dezer opmerkingen bijzonder verplich
ten , gelijk ik dit u, mijnheer de hoofdredacteur 
en uwen berichtgever A w . , beleefd Verzoek. 
Apropos, doe hem bij gelegenheid mijn harte-
lijken groet. Had ik de eer Aw. te kennen, 
ik zou hem gaarne dc hand reiken. 

Verblijve hoogachtend Uw dw. dienaar, J. 11. Leliman. 
Lid vau de Maatschappij tot bevordering 

der Bouwkunst. 

N . B. Ik schrijf opzettelijk het woord lid in 
tegenstelling van A w . , die mij als «secretaris 
der genoemde maatschappij" aanspreekt. In die 
kwaliteit zou ik mij geene opmerkingen in uwen 
«Opmerker" veroorloven, tenzij mijne geachte 
medebestuurders die hadden gelezen en goedge
keurd, of mij tot de opzending hadden gemach
tigd. Basta!! 
flssT" De Redactie ontving van den heer Leliman 
het dringend verzoek om dezen brief te plaatsen 
en heeft gemeend daaraan tc moeten voldoen. 
Hoewel de beschouwingen zeer eenzijdig z i jn , 
heeft zij haren berichtgever ontraden om het ge
moedelijk schrijven van den heer Leliman te be
strijden. Bedenkt men daarbij, dat de heer L . 
tot dit geschrift aanleiding vond in een door ons 
opgenomen bericht, dat op de advertentie van het 
bestuur gebaseerd was, dan is over deze zaak 
meer dan genoeg geschreven, om een ieder te doen 
oordeelen. 

De Redactie wenscht de maatschappij tot Be
vordering der Bouwkunst met zulk een ijverig l id, 
als de heer L . blijken geeft te zijn, van harte 
geluk en hoopt dat de voorliefde voor deze inrich
ting niet ten gevolge zal hebben dat hij het oog 
sluite voor de gebreken en leemten, die haar 
voorzeker aankleven en tot welker uitroeiing de 
heer L . , in zijne betrekking van secretaris, krachtig 
kan medewerken. 

Mijnheer de Redacteur! 
Met genoegen las ik in bet laatste nommer van 

uw geacht weekblad het artikel over het perso-
nenstation van den Staatsspoorweg te Amsterdam; 
ik zeg met genoegen: eensdeels omdat mij daar
door bleek, dat «de Opmerker" zijne taak be
grijpt en geene kosten ontziet, om zelfs met gra
vuren quaestiën van den dag toe te lichten en 
te bespreken, anderdeels omdat het daarbij ge
geven gewijzigd ontwerp een nader bezien over-
waardig is. 

Mijns inziens echter moest de zaak meer breed
voerig uiteengezet zijn, want over het algemeen 
is men te weinig op de hoogte van het plan van 
de Kamer van Koophandel, en het is ook noodig 
dut men wete dat de gemeenteraad alléén moreel 
daarmede genoegen nam, door aan de Regeering 
te kennen te geven , dat de geschiktste plaats voor 
het station buiten dc Utrechtsche poort was. 

Een ruimer beloog zoude meerdere technische 
personen nopen om hun oordeel daarover uit te 
spreken en eene schets van het plan der Kamer 
van Koophandel, nevens het gewijzigd plan in uw 
blad geplaatst, zou de vergelijking vergemakke
lijken en bevorderlijk zijn aan het uitlokken van 
nadere beschouwingen omtrent deze voor ons 
Amsterdam gewichtige zaak. 

Zooals boven werd gezegd, is uw plan een 
nader bezien waardig, al was het alleen omdat het 
een net en eenvoudig geheel aantoont. De Kamer 
van Koophandel toch heeft bij het al goede in haar 
plan eenige bekrompenheid van opvatting voor 
eene dergelijke groote zaak aan den dag gelegd , 
duur het de blijken draagt, dat men er op be
dacht is geweest om toch vooral het nieuwe rij
en wandelpark niet te doorsnijden en om de con
certen in liet Paleis van Volksvlijt door den ver
foeilijken toon der stoomfluit niet te storen; dit 
echter geschiedde ten koste van eene lange cein

tuurbaan, die voor onderhoud, bediening en ex
ploitatie drukkend is en die de vervoerprijzen bo
vendien verhoogt. 

De afstand van het station tot de stad, die u 
500 e) wenscht te verkorten (ik kan er niet meer 
dan 450 el uit meten) zou bij aanneming van het 
plan der Kamer van Koophandel voor den aan
leg van eene fraaie straat kunnen dienen, doch 
ik geloof dat de Amsterdammers liever vijf mi
nuten minder afstand afleggen naar een spoorweg
station , dan ten koste daarvan eene mooie straat 
te begaan; buitendien vind ik de veronderstelling 
niet gewaagd dat de omgeving van het station, 
die bij uw plan zeer onaanzienlijk i s , door verhoo
ging der grondwaarde zeer spoedig een geheel an
der aanzien zal verkrijgen, en dat er nieuwe hui
zen en winkels zullen verrijzen, waartoe de na
bijheid van het Paleis van Volksvlijt nog meer 
aanleiding geeft. 

Het komt mij wenschelijk voor de spoorweg-
lijn twintig el verder van de stad te leggen dan 
op uw plan werd aangegeven, waardoor meet
ruimte op het voorplein, dat nu te bekrompen is 
voorgesteld, wordt verkregen. 

De schuine overbrugging van den Amstel zal 
niet misstaan en geeft het middel aan de hand 
om direct aan den Rijnspoorweg aan te sluiten , 
welke reden genoegzaam i s , om tegen die niet 
haaksche brug geen bezwaar te hebben. 

In den aanvang van uw artikel leest men, 
dat bij het plan werd uitgegaan van de veronder
stelling dat het Noordzeekanaal overbrugd wordt, 
doch ik begrijp niet dat deze stelling van over
wegenden invloed op de plaatsing van het sta
tion is. 

Dat de gasfabriek geheel moet vervallen en de 
onteigening in het algemeen iets duurder zal zijn , 
is eene geldquaestie en niets meer, want ik deel 
geheel uw gevoelen dat het alléén de vraag geldt 
»of het mogelijk is eene geschikte plaats voor dat 
station aan te wijzen, die voor eene stad van zoo 
grooten omvang aan de eischen van goeden 
spoorwegaanleg beantwoordt." 

In dit opzicht heeft uw plan nog bet voor
deel , dat de ceintuurbaan ongeveer 1 mijl kor
ter wordt, waardoor de kosten voor onteige
ning en aanleg daarvan ten goede komen. 

En eindelijk kan ik als Amsterdammer den stil
len wensch niet onderdrukken dat de spoorweg-
richting nog een weinig omgeschoven wordt en 
wel in plaats van langs het buitengasthuis, daar 
midden rfooi-heen; mij dunkt dat de onteigenings-
penningen dan tegelijk eene schoone gelegenheid 
zouden geven om in Amsterdam een nieuw zieken
huis, naar de eischen van den tegenwoordigen tijd, 
te maken. 

Met alle achting, 
Uw Dw. Dienaar, 

Amsterdam, 4 Junij 1806. S. 

j s y Omtrent het plan van de Kamer van 
Koophandel moeten wij aanmerken dat 
dit in druk voor het publiek verkrijgbaar 
is gesteld, zoodat de opname daarvan ons 
overbodig voorkomt. 

Redactie. 

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

l a i i k o i i d i K l i i a e i i . 

Maaudag 11 J u n i , ten 11 ure, op het Raadhuis te De
venter: lo. eenige vernieuwingen eu herstellingen aan de 
IJsselbrug en de 'Pothoofdsbrug, 2o. eenige vernieuwingen 
eu herstellingen aan welhalkeit eu leuningen langs den af-
weg, beneden de IJsselbrug. 

Maaudag 11 Juni , ten 11 ure, iu het akademiegebouw 
te Grouingeu: het aanbrengen van drie Luchtkokers op het 
dak der Uuekeuzaal vau de Akademische Bibliotheek te 
Groningen, eu het veranderen van eene woning voor den 
Amanueusis. 

Dingsdag 12 Juni , ten 11 ure, in het Zwarte Paard 
te Woudnehem : het bouwen van een kruidmagazijn 
aldaar. 

Diugsdag 12 Juni , ten II ure, door de Directie der 
Rhynsuoorweg-Maatschapjiij te Utrecht: het bouwen eener 
vaste brug over de ingraving vau den spoorweg nabij Arnhem 

Woensdag 18 J u n i , ten 11 ure, ten huize van P. Kap
te iu te Aalsmeer: het verrigten van herstellingen en het 
ouderhoud van eenige geineentegebouweu aldaar. 

Woensdag 13 J u n i , ten 11 ure, teu huize van O. v. Aalst 
te Hieu: het bouwen van een woonhuis enz. 

Woensdag 1» J u n i , ten 12 ure, in het Regthuis bij J 
v. d. Horst te Nienwerkerk a. d. IJssel: het bouwen vsn 
eeu ronden steenen scheprad-wiud-watermolen, ten dienste 
van dien polder. 

Woensdag 13 Juni , ten 12 ure, op het gemeentehuis te 
Arnhem: de levering van 50 stuks gesmeed ijzeren fosses 
mobiles. ' 

Woensdag 13 Juni , ten 12 ure, iu het lokaal van het 
ministerie van biuneulaudsche zaken te 'sHage: de aanleg 
eener Telegraaaiju met twee draden, langs den Staats
spoorweg van Eindhoveu over Helmoud en Venlo tot de 
Pruissiscbe grens bij Kaldeukirehen. 

Woensdag 18 Juni , ten 12 ure, bij de Directie der marine 
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te Hellevoetsluis: lo . Herstellingen aan liet metselwerk iu 
de kelders eu gangen vau dc rlroogc dokken, aan de hard-
steencn dekstukken eu kozijnen en aan de bestrating rond 
het Ael i tmluk; 2b. liet uithakken eu voejjeu van een muur 
aan de Oostzijde der Werf te Hellevoetsluis. 

Donderdag 14 J u u i , ten M ure ten raadhuizc tc Cnpncllc 
a/d. IJssel: i * . Het verzwaren cn ophoogcu der Kolkekade 
iu Middeluiolcn Polder; 2 ° . het maken eener nieuwe scliei-
dininkiidc tussclieu de Blaar- eu Hoogdorjischc Polders, 
gelegen onder de gemeenten Nicuwerkerk en Capiiclle aan 
den lJascl: en .'!<>. liet maken cenrr kade in deu Hoogdorp-
•*ctien Boezem. 

Donderdag 14 J u n i , ten 12 ure, in liet lokaal vnu de 
bureaux der Staatsspoorwegen te 's Hage: herbesteding van 
liet maken van eene wouiug voor deu Stationschef en van 
eenige verdere werkru op het Statiousemplaiviiient te Venlo, 
ten behoeve van den spoorweg, strekkende vau Maastricht 
uaar Helmond. 

flonderdrer 14 .luni, ten la ure, in hél fiecrfileiihuis bij 
de Huunerpoort te Nijmegen: lo. Het mukeu vau twee 
nieuwe duikers, als: een bij liet begin van dc Pcrsiugsclie 
straat eu ecu bij het begiu van de Leutsehc straat 2u. I>e 
leverinit vau 150 kub. el gewassehen riviergrint iu tien 
penselen, eu 50 kuh. el gehorde grint uit Jeu Bo.urn-
kamp. 

Donderdag 14 J u n i , ten 2',, ure, aau h é l lukual vau net 
|irov. bestuur te Haarlem : liet verbrieden vau het noorde
lijk gedeelte vau deu Zanddijk vuur liet dorp Cdbiiitioog, 

Donderdag 14 J u n i . teu ai'/i ure, aan het lokaal van het 
pl-oviuciaol bestuur te Haarlem: iiel vcrgi'uoten der school 
en liet doeu van eeuigc herstellingen aau de onderwijzers-
woning te Vlieland. 

Vrijdag 15 J u u i , ten 10 ure, aau het lokaal vau het pro
vinciaal bestuur te Middelburg: herbcstediug vau bet l e e n 
2e perceel van het doeu van eeuige vernieuwingen aan 's rijks 
zeeweringen te Vlissiugcn en tc Vecre, alsmede aau Ie ha
venwerken van Veere en het onderhouden vnu die haven
werken gedurende liet jaar 1806. 

Vrijdag 15 J u n i , teu 12 ure, aan het gebouw van het 
provinciaal bestuur te Arnhem i het aanleggen van vijf per
pendiculaire eu het verleugeu vau drie bestaande kribben in 
de rivier dc IJssel, boveu Deventer. 

Vrijdag 15 J u u i , teu 12 ure, aan liet lokaal van het 
provinciaal bestuur tc Zwolle: het bouwen van eeu wachters
woning bij de nieuwe sluis no. V op de Dedeuisvaart. 

Vrijdag 15 Juui j , ten 12 ure, iu let lokaal van het mi
nisterie van b i n u e l ü a u d s e h e zaken tc 's Hage: de aanleg 
eener Telegraafgeleiding in asphaltbuizen ouder den grond 
te Alkmaar , en het uitvoeren van eenige werken tot voltooijiug 
van de Telegrualliju langs deu spoorweg van Alkmaar tot 
Nieuwe Diep. 

Vrijdag 15 Juni , ten 3 ure, ten huize vau H . Bas te 
Stanipersgat (gemeente Gistel): het bouwen van eeue onder-
directeurswuuiug, nortiersvvoniug, wachtkamer, vier wonin
gen voor g e ë m p l o y e e r d e n der fabriek, ecu ijzeren hek, eeue 
beschoeijing in de rivier, afsluitingen op het terrein, enz. 

Vrijdag 15 J u u i , ten 11 ure, in het Statious-Koffijliuis te 
Roermond: het bouwen van een rijloods bij de kazerne eu 
stalleu op het Munsterpleiu aldaar. 

Zaterdag 16 Juni , ten 12 ure, iu het koflij huis het Wapen 
van Holland tc Hillegersberg: het aniovercu van het houten 
-eb ut verlaat, liggende iu de Rottekade voor den Berg- eu 
Broekpolder eu net daarvoor in dc plaats bouwen met de 
leverantie van een nieuw stceuen verlaat met den aankleve 
van dien. 

Zaterdag 16 J u u i , ten 1 uur, in eeu der lokalen vau het 
Geneeskundig Gesticht voor krankzinnigen te Utrecht: de 
vergrooting en verbouwing vau dat gesticht. 

Zaterdag 16 J u u i , te Alkmaar: het maken van een stee-
ueu duiker inet vleugelinuren iu deu Droouierdijk van den 
Hondsbossche. 

Maandag 18 Juni , ten l i b . uur, nau het gebouw van het 
prov. bestuur te 's Hage: 1°. het herstel van 's rijks rivier-
werken in de Oude Maas boveu Puttershoek, de Krab eu 
de Dordschc K U , inde provincie Zuid-Holland; 2 ° . bet onder
houd van de nieuwe Schutsluis tusschen de Mervvede eu 
Hakkerskil, onder de gemeente Werkendam , provincie Noord-
Urabaut, van deu dag der goedkeuring van de Aanbeste
ding tot en met deu 31 .Mei 1867; 3° . het leveren cu in-
tiangcn van een paar nieuwe buitelivloeddeuren in de Keer
sluis te Gorinchem, behooreude tot de werken van bet 
Zederikkanaal, iu de provincie Zuid-Holland. 

Dingsdag 19 J u n i , ten 12 ure, teu huize van de wed. 
11. O. v. d. Weyden tc Zalt-lionimcl: 1°. het leggen eener 
kade op dc litlitciikruiu des cUjks, by de Kooijeuschc Stoep, 
ouder D r i e l : 2". het leggen eener dito Kade, bij de Haiu-
setie Stoep, aldaar; 3°. het bggen vau eeu Zaudberiii met 
kieibekleediug tusschen den uuden en nieuwen Pnuovcii, 
boveu dc stad Zalt-Bommel; 4° . het verbeteren cn daarmede 
in verband staande werkzaamheden der stoep of afrid by 
het Zwaantje tc Oensel; 5". bet verlioogcn van ecu gedeelte 
Maasdijk, vau paal uo. 336 tot uo. 365. onder ltossitni; 
t;t>. bet leggen eener Sluis in de 3 Dorpskadc onder Neder-
hemert; 7 ° . het leggen eener Sluis iu de Haniblokskade 
onder Aals t ; 8°. het vegeu dc r Drielschc Wetering. 

Woensdag 20 J u n i , teu l ' / i ure, in dc Nieuwe Stadsher
berg te Zwolle: het maken van dc aardebaan cn den kunst
weg, met alle daarbij behooreude werken, loopeude van af 
de Kolkbrug, in den straatweg van Deventer naar Zwolle, 
tot aau den straatweg van Zwolle uaar Almelo , ten noor
den van Tol u° . 3 bij Heino, eu van de Zandstceg door 
de Beuken Allee langs dc Nieuwe Wetering naar 'l'u-
lersbrusr. 

Donderdag 21 Juni , teu 12 ure, iu het lokaal van dc bu
reaux der Staatsspoorwegen te 's Hage: de levering vnu 2500 
ton spoorstaven niet eindverbindingen en 25 toil haak houten, 
in 2 perceclen. 

Donderdag 21 J u n i , ten 12 ure, iu bet loknal van de 
Staatsspoorwegen te 'sHage: het maken eu iu-
i-ebouwen voor het materieel der Staat^spoorwe-

op net stations-emplacement te Groningen. 
1 " '-jreincnt van Ph. 

iler Schorreu, 
Itrnknian , teu 

nóvrdAAan dc gemeente Philippine, teu westen van den 
SenJliUpul'li r , teu zuiden van liet Sltiuritsfort, gemeente 
•Hoek", en teu oosten van den Angelina polder, bestaande 
i n : bet leggen vnu ecu zeedijk ter lengte van 3560 e l , bet 
delven van ecu Suntickil en bcrmsloot, het maken van 
eene steencn suaticsluis enz. 

rdag 23 Juui, teu 12 ure, in bet Auisterdniiischc 
i tc Naardeu: lo. bet uitvoeren vnu verdiepingen iu . 
het doen vnu herstellingen nau de kunstwerken vnu 
aartcn tusschen Amsterdam , Maaien eu Naardeu. 
'dag 28 J u n i , ten 12 ure, iu het loknal van dc 
dcr Staatsspoorwegen te 's Huge: het niakeii van 

^ceu dap) door dc tJoster-Scheldc, de levering vnu bal-

/ ^ I Z j ï n f t a u x der St 

, r . "ge* A>p het sta 
') TOterdat 23 J u n i , ten 11 ure, in bet loge 

.''..>•• j fu fwfs , jte Middrlbiirv : dc bedijkingswerken 
, •"" gcnaTinu Br Kleine Stelle, gelegen iu den i 

last, het leggen van de spoorbaan tusschen Bergen op Zoom 
en Woensdrecbt en het maken van eenige verdere werken. 

Donderdag 12 J u l i , ten 12 ure, in het lokaal van de 
bureaux der Staatsspoorwegen te 's Hage: het maken van 
Grondwerken, Kunstwerken, het leveren van Ballast, het 
leggen en verleggen van Sporen, Wissels eu Draaischijven, 
het maken, vergrooteu en verplaatsen van verschillende ge-
bouweu en Statioiisiurigtingen en eenige verdere werken op 
bet Station Roosendaal; een eu ander tot vergrootiug van 

'dat Station. 

t l loop v a n a a n b e a t e d i n g e u . 

ü p 30 Mei te Nieuwe Diep: het sloopen vau dc korvet 
(tutor. Aniigeuomen door W . van dc Wouiug aldaar, voor 
f 1373. 

Op 31 Mei te Haarlem: lo. het doeu van eenige uitvoeringen 
bij de proviuciale zeedijken tusschen Naarden en Muider-
berg eu beoosten Naarden. Minste iuschryver J . Vugt, te 
Naardeu, voor ƒ 5 7 » . 2o. Dc wederopbouw der schutsluis 
Willem I vau het Noord-hollandaclie kanaal, tegenover A m 
sterdam. Miuste inschrijver .1. Göbel te Schiedam, voor 
ƒ 247,800. 3o. Het ouderhoud der rijkstelegraailyueu tussclieu 

'Puruierende, Amsterdam en Zaandam, eu van Hoorn naar 
deu Geldeneden Hoek, Purmereude, Kdain en Alkmaar, 
van 1 Juni 1806 tot cn met 31 December 1868, iu drie 
penselen. Voor het eerste dezer perceelen was de minste 
iuschryver Vv. Galuian, te Amsterdam, voor / 1'JUi); voor 
bet tweede (.'. Ilouijk, te Purraerend, voor ƒ 167 ; voor het 
luatste A . Molrunar, te Hoorn, voor ƒ 2263. 

Op 31 Mei te Haarlem: de wederopbouw der schutsluis 
Willem 1 vau het Noord-hollaudsche kauual tegenover Am
sterdam. Miuste inschrijver G. Schalk te Kiuksloot, voor 

ƒ 226,500. 
Op 2 Juni tc Utrecht: het bouwen ven 25 woningen tc 

Aiuersluort. Minste inschrijver C . Dieters te Amersfoort, 
voor ƒ12,1172. Voor het bouweu van 12 woningen te Wnd-
diuxveeu was de laagste inschrijver W. de Jong tc Gouda, 
voor ƒ 6 5 4 5 . 

Op 2 Juni te 's Hcrtcigeubosch: liet maken van eeue 
uieiivve opbaulbrug met ijzeren standers cu bulalis over de 
gracht van liet fort Isabellc. Aangenomen door li. .1. Hcr i i i -
horl' te 's Boseh , voor ƒ 10,400. 

Oii 4 Juui te Amsterdam: bet bouwen van eeue openbare 
tusschcuschool toet locaal voor dc gymnastiek en eene on-
dervvijzerswoiiiug, op de Priuseugiueht bij de Leliegracht. 
Aangenomen door J . A. Rndeiuaker, voor ƒ 26,83o. 

Op 4 Juui te 's Hage: het uitvoeren vau werken eu leve

ringen ten dienste van het stoomgemaal te Steenenhock 
gemeente Hardinxveld, provincie Zmd-Hollaud, cn voor het 
onderhoud der daartoe tiehoorende gebouwen als anderzius 
tot en met den 31 Mei 1867. Minste inschrijver D . Uroek. 
man, te Hardinxveld , voor ƒ 6500. 

Op 5 Juni te Rotterdam: bet bouwen eener nieuwe gym 
uastiekschool op een terrein aan de Eendragtslaan nabij ,|, 
Korteuaentraat. Laagste inschrijven A. van boenen en W 
M ü l e n a a r , voor ƒ 19,105. 

Op 5 Juni te Zalt-Hommel: het bouwen van de lokalen 
voor de hoogere httrgenchool met 3jarigeu cursus. Minste 
inschrijver 0. Tamsun aldaar, voor ƒ 35,800. 

A d v e r t e n t i ë n . 

F A B R I E K V A N 

B E C K K R E ü f U I H I ) I M , H 

te A R N H E M . 

Waterpas-, hoeknieet- en andere instrumen 
t an voor terreinopname ten dienste van den Waterstaat, iu: Genie, den Aani.eu van Spook WEU en-

 en OPENBARE werken. — Voorts de gunstir 
bekende B a l a m e n , B a s c u l e s , Weeg
b r u g g e n enz. 

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

De BURGEMEESTER van ARNHEM zal op i 
Woensdag 18 Juni 1866 , des middags twaalf ure. j 
in het openbaar ten Raadhuize aanbesteden: 

Het L E V E R E N van vijftig stuks GE-
SMEED IJZEREN FOSSES MOBILES. 

Bestekken zijn ad tien Cents ter Gemeente-
Secretarie te bekomen. 

G E O C T R O Y E E R D E 

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

De Ondeigeteekenden berigten bij deze, dat bij hen vervaardigd worden en ver-
Qkrijgbaar zijn G E O C T R O Y E E R D E I N S T E K E N D E CIRCULEERHAARDEN 

met aanvoer van versche lucht, dooi middel van holle roosters; deze H A A R D E N geven 
25 percent meer warmte dan de thans bestaande, zonder vermeerdering der brandstof. 

Maken bij dezen Heeren Bouwmeesters opmerkzaam , om bij het bouwen van nieuwe SCHOOR-
S T E E N E N , die te voorzien van eene Luchtbuis. 

RoTTERtiAM, 1866. H A V K S T J E I W e n C o . 

Aan H. H. inteekenaars is verzonden: 

D E E E R S T E H E L F T V A N H E T D E R D E D E E L 

VAN HET 
A L B U M V A N B O U W K U N D I G E S C H E T S E N E N O N T W E R P E N . 

O n d e r r e d a c t i e e n v o o r r e k e n i n g v a n d e n a r c h i t e c t J . H . L E I D t O . 

Men teekent in voor het geheele derde deel, waarvan de tweede helft binnen korten tijd wordt 
verzonden. 

De prijs van inteekening is vijftien gulden. 
j j É j r Bij toetreding tot het lidmaatschap wordt men verzocht zich rechtstreeks te wenden tot 

den heer J . H . Leliman (Keizersgracht X 643) te Amsterdam 

Alom voorhanden of te ontbieden: 

T O P O G R A P H I S C H E K A A R T 
HER 

P R O V I N C I E G E L D E R L A N D . 

I n 15 b l a d e n ; o p eene s c h a a l v a n ^ m ö . 

De in 1845 op last van Heeren Gedeputeerde Staten van Gelderland verschenen Topographiscltr | 
Kaart van dat gewest, vervaardigd door W . K U Y K Jzn., Ingenieur-Verificateur van liet Kadaster 
was uitverkocht. In 1857 besloot de Vergadering van Provinciale Staten een nieuwen druk dier 
Kaart ter perse te leggen, daarbij alle wijzigingen en veranderingen, welke sedert de bewerkiiif 
van de eerste uitgave in de provincie hadden plaats gehad, op te nemen en op die wijze de Kaart 
weder te maken een getrouw beeld van Gelderland op dit oogenblik. 

Dank zij de medewerking van Heeren Ingenieurs van den Waterstaat en Heeren Burgemeesters in 
Gelderland, is deze nieuwe druk thans in allen deele volledig. Bovendien hebben de ondergete
kenden, aan wie door Heeren Provinciale Staten de bezorging dezer tweede uitgave werd opgedragen 
op verzoek van Heeren Gedeputeerden op dezelfde schaal eene uitvoerige Kaart van d e B l e e l l o M * 
doen gruveeien en deze bij deu nieuwen druk opgenomen. 

De Uitgevers hebben voorts, ten einde eene algemeene verspreiding te bevorderen, den vroegere» 
prijs aanmerkelijk verminderd cn wel van f 2ü tot slechts ƒ 12.50. 

V O O R W A A R D E N : 
De uitgave zal in eens plaats hebben. — De prijs bij inteekening is slechts 9 5 cents per blad 

De Uitgevers behouden zich intiisschon voor den prijs, buiten inteekening, aanmerkelijk te verhoogen. ' 
Afzonderlijke bladen zijn niet verkrijgbaar. — De inteekening is opengesteld bij alle boekhandelaars en 

De Uitgevers, 
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Verschijnt feregeld iederei Zaterdag bij 
II. A . T H I E M E te A r n h e m . 

UoofdrorresBondrnlcn 
i un mum «• o.' u twierd». V O O R 

Prijs ftt .1 maanden franco f. po>l / t . l i ' i . 
•ei abonneert lick voor eel jaargang, 

tdierlentien killet ƒ -.2D fel revcaea regel 
en ƒ-.15 teer legel en een ,V>. der courant. 

A R C H I T E C T E N , OTffiHBÜBS, F A B R I K A T E N I S A J U T C O T E R S V A t f P U B L I E K E W E R K E N . 

B e r i c h t e n e n m e d e d e e l i n g e n . 

Arnhem, 15 Juni 1866. 
Bij het onderzoeken op 30 Mei j . 1. van eene 

nieuwe stolp voor een der gashouders van de 
stedelijke gasfabriek te Berlijn, die in de Seller-
straat buiten de Oranienburgerpoort is opgericht, 
sprong de ketel uit elkander. Onder vreeselijk 
gekraak stortte een groot deel van het gebouw 
in een en de meeste huizen in den omtrek werden 
meer of min beschadigd. Een groot aantal zwaar 
gewonde personen werd uit de overblijfselen van 
den ketel te voorschijn gehaald en dc brandweer 
bleef verscheiden uren aan het werk alvorens zij 
den brand meester was. 

Den 29sten Mei j . 1. werd te Vilotte bij Parijs 
het magazijn van den heer Aubin , vuurwerkmaker 
der stad Parijs, door eene ontploffing vernield. 
Dp liet oogenblik der uitbarsting waren de maga
zijnen met materialen gevuld, die men naar het 
nieuwe etablissement wilde overbrengen, en de 
schade was groot, daar de gebouwen instortten 
en de ruiten van alle omliggende huizen gebro
ken werden. Gelukkig bleef het kruidmagazijn 
ongedeerd, waardoor zwaardere rampen vermeden 
werden. Van de werklieden werden 21 gedood 
'•n 10 zwaar gekwetst. 

Voorloopig wordt de 28«te Juni aangewezen als 
<le datum, waarop de »Great-Eastern" en de 
schroefboot Medway met den overzeeschen kabel 
aan boord zee zullen kiezen. Veertien dagen 
later zou men met het leggen een begin maken, 
et> de schepen worden op de reis vergezeld door 
de schroefbout Albany en het oorlogschip Terrible. 

De Belgische Senaat heeft in de zitting van 24 
Mei het besluit der Kamer van Afgevaardigden 
goedgekeurd, waarbij uit de Staatskas do som 
v a n één millioen francs ten behoeve van een 
««Jenkteeken voor den overleden vorst wordt 
'«egestaan, en bij deze gelegenheid gaf de minis-
t e i ' van Binnenlandsche Zaken te kennen, dat 
d e koning 200.000 francs van zijne civiele lijst 

I v °or hetzelfde doel bestemd had. 

Berlijn zijn dezer dagen twee marmeren 
* "en, »het gebed" en »de onschuld" voor

stellende, aangekomen; zij werden door Koning 
Frcderik Willem IV van Pruisen aan den beeld
houwer Mayer tc Rome besteld en reeds tweemaal 
verscheept, doch bij beide gelegenheden verging 
het schip in de nabijheid van Gibraltar. Voor 
de derde maal heeft de overzending zonder on
geval plaats gehad. 

De ooizaak van het ongeluk bij den bouw dei-
katholieke kerk te StokhoJm, waarvan wij in ons 
vorige nummer melding maakten , ligt in nalatig
heid cn gebrek aan toezicht, daar zoowel het 
werk als de materialen van slechte hoedanigheid 
geweest zijn. Bij den bouw waren tijdens het 
ongeval 54 arbeiders werkzaam, waarvan vol
gens dc berichten van 27 Mei 40 personen, 
meerendeels dood en voor een ander deel zwaar 
gewond, onder het puin zijn gevonden. 

Op den spoorweg van Padua naar Rovigo zou 
de dienst voor het publiek verkeer op den 
11 den ju, , ; geopend worden; de maarschalk aarts
hertog Albrecht heeft dezen weg met zijn militair 
gevolg op den 24»te" Mei j . I. voor het eerst be
reden. 

Als een bewijs van erkentenis voor de groote 
diensten, welke kapitein Maury aan de weten
schap , vooral op het gebied van de zeevaart, 
heeft bewezen, is hem eene beurs aangeboden, 
bevattende 3000 guineas. Verschillende diplo
maten , parlementsleden en geleerden hadden zich 
aan een diner vereenigd, dat mede ter eere van 
den heer Maury werd gegeven. Sir John Pakington, 
die voorzat, sprak in de lolTelijkste bewoordingen 
over den grooten geleerde, door wiens ontdek
kingen aan de reeders zulke groote voordeden 
zijn verschaft. 

's-Graveniiaoe. Aan het verslag der maat
schappij tot exploitatie van staatsspoorwegen, over 
het jaar 1865, ontlecnen wij de volgende bij
zonderheden. 

Tot op 1 Januari 1865 waren de volgende 
sectiën in exploitatie : 
Sectie Hurlingen-Leeuwarden 26 mijl 275 el 

•> Breda-Tilburg 22 i 136 » 
» Roozendaal-Bergen op Zoom 12 » 905 • 

^ ^ » m e n 61 mijl 316 el 

> * 7 
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In den loop van het jaar 1865 zijn de volgende 
sectiën voor het vervoer opengesteld, als: 
Sectie Arnhem-Zutphen 30 mijl 30 el 

» Tilburg-Boxtel 17 »> 35 » 
» Zutphen-Deventer 16 » 236 » 
» Almelo-Salzbergen 55 • 472 » 
" Zutphen-Ilengelo 45 » 150 » 
» Maastricht-Venlo 69 » 642 » 

in 1865 in exploitatie gebracht 233 mijl 565 el 
op 1 Januari 1865 in exploitatie 61 » 316 » 
op 1 Januari 1866 in exploitatie 294 mijl 881 "êï 

De totale ontvangsten hebben bedragen : 
in 1864 / 174,726.12 
» 1865 » 597,273.05'A 

Het vervoer van snelgoedcren is ook in 1865 
onbeteekenend geweest en in vergelijking met het 
voorgaande jaar achteruitgegaan. Ten aanzien 
van de opbrengsten teekenen wij aan': 

Rubriek. 1864 1865 

Bcstelgoederen ƒ 4,437.24'/i ƒ 19,416.70'/, 
Vrachtgoederen » 22,389.96 » 87,810.00 
Geldartikelen '» 77.20 » 314.36 

Op 31 December 1864 waren bij de maat
schappij in gebruik 8 locomotieven en tenders, 
waarvan 4 uitsluitend voor personentreinen en 
4 voor gemengde treinen werden gebruikt. Ge
durende 1865 vermeerderde dat getal met 37 nieuwe 
locomotieven en tenders, waarvan 33 voor ge
mengd gebruik en 4 van zwaardere afmetingen 
en met gekoppelde wielen ten dienste van spe
ciale goederentreinen, zoodat de maatschappij aan 
het einde van het afgeloopen dienstjaar in het 
bezit was van 45 locomotieven cn tenders. Het 
aantal rijtuigen cn wagens ondervond eene be
langrijke uitbreiding. 

De exploitatiekosten bedragen 90 cents per 
treinmijl tegenover ongeveer ƒ 1 . 3 0 in het voor
gaande jaar. 

Op ultimo December 1865 was van het maat
schappelijk kapitaal ad 6 millioen in het geheel 
gestort f 4,159,600.00, waarin begrepen zijn 
f 39,225 aan geanticipeerde storting op 523 aan
deden. 

De ontvangsten der in 1865 in exploitatie ge
brachte lijnen zijn per mijl en per dag als volgt: 
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Arnhem-Zutphen ƒ 20.50 
Arnhem-Deventer » 20.31 
Arnhem-Deventer-Hengelo. . » 11.09 
Maastricht-Venlo » 5,94 
Almelo-Salzbergen . . . . » 5.78 

Totale opbrengsten in 1805 . f 513,964.95'/» 
Exploitatiekosten » 1865 . » 468,891.05'/» 
Van het montant der ontvangsten was het aan

deel der maatschappij. . . . f 453,191.85'/» 
Opbrengst Almelo-Salzbergen. » 7,041.17 

» grindvervoer . » 67,301.76 
Te zamen. ƒ 527,534.78';» 

Verminderd met de exploita
tiekosten ad » 468,891.05'/» 

restant, ƒ 58,643.73 
Waarbij voor huur van mate

rieel » 13,165.27 
Totale winst, ƒ 71,809.00 

In 1866 zullen de lijnen Leeuwarden-Grouingen 
(52 mijlen) en Hengelo-Enschedé (8 mijlen) voor 
het vervoer worden opengesteld. Men verwacht 
nog de opening der vakken Breda-Moerdijk en 
Boxtel-Eindhoven, in verband met de lijn Eind-
hoven-Hasselt-Luik, gezamenlijk ter lengte van 
175 mijlen. Naur het zich laat aanzien zullen in den 
loop van dit jaar nog de sectiën Eindhoven-Hel
mond , Helmond-Venlo en Deventer-Zwolle worden 
geopend, hebbende te zamen eene lengte van 81 
mijlen, zoodat de 295 mijlen, thans in exploi
tatie, met 316 vermeerderd en tot 011 mijlen 
opgevoerd zullen worden. 

Doesboroh. Van eene goed onderrichte zijde 
vernemen wij dat de uannemingssom voor den 
bouw der kazerne alhier niet /' 13000 boven de 
begrooting i s , maar dat het verschil slechts wei
nige honderden guldens bedraagt. Het misver
stand is daardoor ontstaan dut de Gemeenteraad 
de vroeger uitgetrokken som van f 90.000 voor 
den bouw eener kazerne, en welke op de raming 
van een voorloopig ontwerp gebaseerd was, met 
ƒ 1 3 0 0 0 heeft verhoogd, zoodra uit de begrooting 
van het definitieve plan bleek dat deze som als
nog benoodigd was. 

Arnhem. Den 11 J«» dezer werd de doorloopende 
tentoonstelling van het departement Arnhem der 
nederlandsche maatschappij ter bevordering van 
nijverheid geopend in de daartoe doelmatig inge
richte zalen van den voormaligen schouwburg. De 
voorzitter der commissie van de tentoonstelling, 
de heer dr. L . Mulder, hield eene korte toepas
selijke openingsrede, waarin hij herinnerde dat 
de eerste stappen om deze tentoonstelling tot 
stand te brengen in den aanvang van februari 
plaats hadden, zoodat de opening na zulk een 
betrekkelijk kort tijdsverloop met betrekkelijk zoo 
vele voorwerpen die reeds ingezonden zijn, ge
noegzaam getuigen voor den bijval, die aan deze 
onderneming ten deel valt, terwijl er bovendien 
nog vele toezendingen waren gedaan, die beloof
den deze expositie nog belangrijker te maken. 

Daarna nam de heer J. M . de Kempcnaer, 
president der afdecling Arnhem der M . v. N . op 
uitnoodiging van den heer Mulder het woord en 
schetste in welsprekende bewoordingen het nut van 
eene doorloopende tentoonstelling van nijverheid. 

De werkdadige wetenschap had in de laatste 
jaren ontzaggelijke vorderingen gemaakt, en van 
zelf den lust vermeerderd om bekend te worden 
met hetgeen men vroeger onmogelijk en onge
rijmd achtte. Geen beter middel om die zucht 
om onderwezen te worden te bevredigen dan 
juist door zoodanige tentoonstelling, die eiken 
nieuwen stap op het gebied der nijverheid ter 
kennis brengt van allen. Die overweging had 
het departement Arnhem der M . v. N . er toe geleid, 
om met zulk eene tentoonstelling eene proef te 
nemen in het belang van de wetenschap, de nij

verheid en het algemeen. De bijval, dien zij 
ondervond , gaf nu reeds het uitzicht dat deze 
proefneming gelukt kon geacht worden. Hij 
hoopte dat het voorbeeld van Gelderlands in dus-
t r i eelen navolging zou vinden en ook van elders 
de inzendingen zouden toenemen. 

Ten slotte bracht de voorzitter den dank aan 
de commissie voor de tentoonstelling, het ge
meentebestuur dat haar had gesteund en bovenal 
aan de industrieelen, die door hunne inzendingen 
het plan der tentoonstelling] hadden verwezenlijkt. 

Rotterdam. De heer J. K. Labrijn, gemeente 
architect te Brielle, is als hoofdopziener bij de 
plaatselijke werken alhier benoemd om ingevolge 
de gedane oproeping in de couranten toezicht te 
houden op de bediening der waterwerken, het 
onderhoud van wegen, enz. 

Utrecht. Het koninklijk instituut van inge
nieurs hield Donderdag 14 dezer eene vergade
ring in het gebouw voor kunsten en wetenschap
pen , die door een zestigtal leden bezocht werd. 
Na goedkeuring der notulen en aanbieding van 
het verslag der werkzaamheden van het Instituut 
over het afgeloopen jaar 1805/0, kwam de reke
ning en verantwoording dei- inkomsten en uitga
ven ter sprake en werden de heeren van de Wall 
Bake en van Reede van Oudtshoorn benoemd 
om haar tijdens de pauze na te zien. 

De voorzitter maakt melding van verschillende 
boek- en plaatwerken, die aan het Instituut zijn 
geschonken en brengt het voorstel van het bestuur 
omtrent den catalogus der bibliotheek ter sprake. 
Verschillende leden in den Haag hebben rich 
tot het bestuur gewend met verzoek om een cata
logus van de bibliotheek te doen opmaken, 
waaraan dooi- den Raad tot heden geen gevolg 
werd gegeven, daar het voorstel tot het inrichten 
van een eigen gebouw steeds hangende was 
en het vele moeilijkheden geeft, om in een ge
huurd lokaal de inrichting te veranderen. De 
raad had gemeend den eersten onderteeke-
naar van dit verzoek, den heer J. J. van 
Kerkwijk, te berichten dat voor alsnog in dit 
verzoek niet kon worden getreden en hem ver
zocht dit aan de andere onderteekenaars mede 
te deelen; daar de heer Kerkwijk hierin bezwaar 
vond , had de Raad geoordeeld dit stuk ter tafel 
te brengen en het bij de notulen te doen drukken. 
De heer van der Toorn dringt op het maken van 
een catalogus aan, wijst op twee schenkingen van 
boekwerken, die nog op elkander gestapeld l ig
gen en acht het tijd om deze boeken te plaatsen. 
De president zegt dat de voorloopige plaatsing 
zal geschieden en raadt den leden aan zich tot 
den secretaris te wenden voor alles, de biblio
theek betrelfende. 

De secretaris leest eene mededeeling van den 
heer F. W. Conrad betredende een bij the Insti
tution of civil engineers bestaand weldadig fonds, 
dat sinds een jaar bestaat, in spoorwegactien be
legd wordt er nu reeds 1035 £ rente geeft. De 
geachte voorsteller geeft in overweging 001 dit 
voorbeeld te volgen, alle leden van het Instituut 
tot het geven van vrijwillige giften uit te noodi-
gen en voorts het fonds door jaarlijksche bijdra
gen te steunen, kunnende behalve de renten van 
kapitaal hoogstens de helft der bijdragen jaar
lijks besteed worden om behoeftige leden of hunne 
nagelaten betrekkingen te ondersteunen, waarvan 
door het bestuur geene verantwoording zou ver
schuldigd zijn. 

De heer Enschedé wijst op een dergelijk 
fonds, uitgaande van de akademie te Delft, en de 
voorzitter beveelt de leden aan hunne gedachten 
over dit onderwerp te doen gaan. 

Zonder nadere discussie wordt van de andere 
ingekomen stukken kennisgenomen; op een voor
stel van den heer Liernur omtrent eene door hein 

uitgevonden pneumatische machine tot het ledigen 
van privaatputten, vraagt de heer Gosschalk het 
woord en wordt door genoemden heer te kennen 
gegeven dat zulke werktuigen op vele andere 
plaatsen sedert lang gebruikt worden. 

Het raadslid Staring zegt dat het stuk over 
de dokwerken te Willemsoord aan het Instituut 
veel geld heeft gekost en dat de Raad zich tot 
het Departement van Marine heeft gewend om 
te trachten daarvoor eene bijdrage te erlangen , 
welke poging in zoo verre met goed gevolg is 
bekroond dat dit Bestuur 100 exemplaren daarvan 
tot de prijs van ƒ3 ,30 per stuk genomen heeft. Nu 
staat echter in het bijblad der Staatscourant te 
lezen dat bij de kamer der Staten Generaal is 
ingekomen eene missive van het Ministerie van 
Marine tot begeleiding van een boekwerk over 
de dokwerken te Willemsoord, door de zorg 
van genoemd Departement uitgegeven. De 
heer Staring acht het daarom zeer passend den 
heer minister op dit abuis attent te maken, 
daar alleen het manuscript door het Departe
ment aan het Instituut werd afgestaan. 

De heer van de Wall Bake neemt het woord 
cn geeft eenige inlichtingen omtrent de bezich
tiging van fabrieken en gebouwen, die voor de 
leden zijn opengesteld. • 

De heer van Diesen maakt de leden opmerkzaam 
dat de teekeningen der bruggen te Kuilenburg en 
Bommel in het lokaal zijn ten toon gesteld en spreekt 
een enkel woord omtrent de vordering dezer 
werkzaamheden. 

Na afloop der pauze neemt dc heer Gosschalk 
het woord en wordt door hem geklaagd over het 
gebrek aan publiciteit aangaande de groote werken , 
door den Staat ondernomen en waardoor allen, die 
het voorrecht missen in eene landsbetrekking 
geplaatst te zijn, de kans benomen wordt zich op de 
hoogte der belangrijke werken te stellen. Spreker 
wil daarom dat er maatregelen worden beraamd , 
en dat aan het Instituut de noodige bouwstof
fen gegeven en daarvan door haar mededeeling 
gedaan worde, waartoe het verstrekken van uit
treksels uit de journalen der verschillende wer
ken reeds voldoende zou zijn. De voorzitter 
juicht de bespreking der zaak toe, doch vermeent 
dat de bestekken met hun tal van platen als het 
ware een cursus over den aanleg van spoorwe
gen maken; daarbij komt dat vele ambtenaren 
voor dit werk moeilijk tijd zoude vinden. 

De commissie tot onderzoek der rekening brengt 
bij monde van den heer van de Wall verslag uit 
en overeenkomstig de conclusie van het rapport 
wordt de rekening goedgekeurd. Tot ons leed
wezen vernamen wij uit dit verslag dat dertien 
leden uit hoofde van wanbetaling waren geschrapt. 

De voorzitter betuigt der vergadering zijn dank 
voor de hem steeds betoonde welwillendheid, en 
meende bij het nederleggen van zijn mandaat als 
lid van den Raad ilit woord te moeten spreken. 

In plaats der aftredende leden van den Raad 
van Bestuur Dr. J. P. Delprat, W. N . Rose en 
wijlen J hi-. J. W. van Sypesteyn, worden de hee
ren Augier, Wolfson en Koster bij meerderheid 
van stemmen gekozen. 

De voorgestelde leden worden allen aangeno-
noiuen en de vergadering wordt gesloten, waarop 
ile leden zich tot het bezichtigen van vele inrich
tingen en gebouwen in Utrecht verspreiden. Van 
een en ander, zoo ook de tocht naar Kuilenburg 
en Bommel, hopen wij in een volgend nommer 
verslag te doen. 

A L G E M E E N E VOORSCHRIFTEN, 

voor de uitvoering en het onderhoud der werken 
van het Departement van Bionenlandsclie Zaken, 
vastgesteld door den Minister van Binuenlandsclie 
Zaken iu dato 1 Maart 1865. 
Dc algemeene regelen en bepalingen voor de 

uitvoering en het onderhoud der rijkswaterstaats-

w erken. die sinds 1860 in de bestekken van het 
Ministerie van Binnenlandsche Zaken als verbin
dend werden gesteld, zullen voortaan bij nieuwe 
aanbestedingen van dat Ministerie vervangen 
„orden door: de algemeene voorschriften voor 
je uitvoering eu het onderhoud der werken van 
liet Departement van Binnenlandsche Zaken, die 
jen 1 Maart j . I. door den Minister werden goed 
gekeurd, en nu voor het publiek verkrijgbaar 
zijn gesteld voor de som van ƒ 1 , bij Martinus 
NijhoiT te 's-Gravenhage. 

Eene oppervlakkige vergelijking dezer beide alge 
rneene regelen en voorschriften brengt ons dude 
lijk tot de overtuiging, dal de nu verschenen 
voorschriften eigenlijk zijn aan te merken als eene 
eenigzins vermeerderde herdruk van de algemeene 
regelen met eenen gewijzigden titel. 

De veranderingen zullen wij hier kortelijk en 
in hoofdzaak nagaan, waaronder als geheel nieuw 
bijgevoegd kunnen genoemd worden : 

§ 16. Hij Ie vering van grond. 
Art. 13. Glooiing van Noordschen, Deenschen 

of bazaltsteen op puin. 
Art. 25. Kribben op de benedenrivieren. 
§ 169. Bewerking met zinkstukken. 
S 170. Materiaal. 
O 
§ 175. Puindeklagcn. 
Art. 30. Levering van steen. 
§ 185. Rietscheimen. 
§ 266. Harpuizen. 
§ 269. Asphaltbedekking. 
§ 276. Cementbepleistering. 
§ 295. Zandbed. 
§ 325. Onderhoud van krammatten. 
ij 328. Onderhoud van dijken. 
§ 332. Heesters. 
§ 372. Portland cement. 
§ 373. Cement van Boulogne. 
§ 374. Water. 
§ 377. Beton. 
§ 378. Betonbereiding. 
§ 381. Bereiding van cement mortel*, en 
Ij 384. Aanvoer van bestanddeelen : (de bedoe

ling daarvan is onbegrijpelijk.) 
Wijders zullen wij de wijzigingen in hoofdzaak 

volgen: 
§ 14. Funderingpuiten (oud § 12). Deze om

schrijving is uitgebreid, waarbij zelfs het gewicht 
rler stampers is bepaald. 

§ 91. Stortebedden (oud § 81) is eenigszins 
uitgebreid. 

§ 192. Inheien der palen (oud § 161). Hieraan 
is de bepaling toegevoegd «dat het gebruik van 
kliuklteien of zoogenaamde Engelsche stellingen 
ook vergund wordt, mits in ieder geval eene 
tteieone llollandsche stelling tevens in wer
ing zij ." 
Dit is eene lastige bepaling, die tot niets dient, 

'I bovendien eene onnauwkeurigheid bevat, daar 
le Engelsche stellingen uit den laatsten tijd veel 
erbeterd zijn door geene klinken meer te bezi
en, die telkens defect waren, maar nu door 
•ene gewone reep met vang aau de lier zijn 
eivangcn. 

He bijvoeging van de Ilollandsche stelling kan 
"een strekken om een nationaal karakter aan 
l e rijkswerken te waarborgen; dit zoü echter 
°8 meer bevorderd worden door er tevens eene 
ederlandsche vlag op te plaatsen. 
Verder leest men: 
"Bij belangrijke werken worden op last der 

"ectie vóóraf proefpalen geslagen." 
Vraag: welke zijn belangrijke werken? 
A rt . 37. Ijzerwerk (oud Art . 33.) Dit arti-

I» aamerkelijk uitgebreid, vooral over de 
e. 

flink "agels, schroefbouten en kl inking; de bewer-
l n g en opstelling van ijzerwerken wordt voorge
geven overdekt te moeten geschieden, de schroef
den moeten rond zijn (.') en het ponzen van gaten 

o r J t verboden. 
A r t - 38. Koper en Geelgicterswerk (oud Ar t . 

34) is vermeerderd met eene aanwijzing, hoe 
de keuspotten van sluizen gesteld moeten worden. 

Art . 41. Metselwerken (oud Art. 37) is uit
gebreid over het bevochtigen van steen in water
bakken; verder vindt men in § 237 de bepaling 
dat de formeelen van omgekeerde wulven niet 
bekleed moeten worden (?). 

§ 259. Verving van metalen (oud § 217); 
deze paragraaf is aanmerkelijk uitgebreid: men 
vindt daarin de bepaling, dat als het ijzer een 
hoofddeel van de constructie uitmaakt, de me
talen roestvrij moeten worden gemaakt door die 
in een bad van zoutzuur en water en daarna 
in een bad van Kalkwater te brengen en te rei
nigen, terwijl een en ander met kokende lijn
olie moet bestreken worden nadat dc verwarming 
in een bad van heet water is geschied. 

§ 294, 306, 307, « 0 8 , 309, 313 , 314 en 
316 hebben eenige uitbreiding van weinig belang 
verkregen. 

§ 320. Onderhoud der telegraaflijnen (oud 
§ 271) is aanmerkelijk uitgebreid. 

§ 322. Onderhoud der aardewerken (oud 
§ 273) is vooral aan het slot over de zodewerken 
uitgebreid. 

§ 333. Gebakken metselsteenen (oud § 281) 
bevat eene nieuwe bepaling, »dat er niet meer 
^ a n V»o gedeelte gebroken steen aanwezig 
mag zijn." 

Dus is eene partij klinkers, waarbij ' / J 0 

gedeelte halve steencn, niet af te keuren door 
den ingenieur of opzichter; de steenbakkers 
zullen dan ook wel met die bepaling ingeno
men zijn. 

§ 346. Gewichtsbepaling (oud § 294) en § 359 
keijen (oud § 307) zijn, vooral wat de afmetingen 
betreft, gewijzigd. 

§ 369. Pothuizen (oud § 315) is vermeerderd 
met ijzeraardpotbuizen. 

§ 371 Tras (oud § 317) is vermeerderd met 
de bepaling van een maximum gewicht. 

§ 389. Zink (oud jj 328). De normaalge
wichten der verschillende zinknommers zijn ge
wijzigd. 

Art 61. Rijshout (oud Art . 56) heeft met zeer 
geringe wijziging dezelfde afmetingen voor de 
rijsbossen, enz. vastgesteld, zoodat de inge
nieur of opzichter die nooit zal kunnen goed
keuren , daar ze aan dien eisch niet kunnen 
voldoen. 

§ 446. Afschuivingen (oud § 3) is onveranderd 
van de eerste afdeeling naar de derde afdeeling 
overgebracht. 

Overigens zjjn hier en daar de boeten of kor
tingen verhoogd en daarbij nog eenige nieuwe 
ingesteld. 

Men zou dus tot de slotsom komen dat de 
voorschriften vollediger zijn geworden dan de 
algemeene regelen, doch men moet niet uit het 
oog verliezen, dat zij nu wederom uitgebreider 
zi jn, terwijl kortheid en zakelijkheid de voorname 
eischen van algemeene voorschriften moeten zijn. 

Naar onze meening dalen deze voorschriften 
dan ook te veel tot in details af en is voor den 
bestekmaker, zonder in herhalingen te vervallen , 
den weg afgesneden om alles goed tc omschrij
ven, dat zoo wcnschelijk, ja onontbeerlijk is om 
een degelijk en goed bestek af te leveren, daar 
men daarmede als het ware zijn gcheele werk in 
gedachte doorloopt. 

De voorschriften zouden dan ook onzes inziens 
veel verbeterd zijn door de eerste afdeeling ge
heel weg te laten en de wijze van uitvoering in 
de bestekken zelve te omschrijven; men zou hier
door voorkomen, dat wellicht bij de uitvoering 
van werken vergissingen of leemten in de bestek
ken ontdekt worden, die groote moeielijkheden 
kunnen veroorzaken. 

Wij achten de vergelijking der nieuwe voor
schriften met de oude regelingen en bepalingen 
voor velen van belang en vertrouwen dat de 

ingenieurs en architecten daarvan een oordeel
kundig en omzichtig gebruik zullen maken. 

Osiander. 
V a r i a . 

Toestel tot verlichting door middel van 
lucht met Petroleum bezwangerd. Reeds 
in 1842 beproefde Beale, en in 1849 Mansfield 
om koolwaterstof-verbindingen, zonder p i t , op 
zulk eene wijs te verbranden, door ze in zeer fijn 
verdeelden toestand met lucht te vermengen, en 
aan te steken. In het groot toegepast, leverde 
deze manier groote zwarigheden op, en kwam 
alzoo niet in gebruik. Thans is het aan den 
mechanicus Siegfried Marcus in Weenen gelukt 
een toestel te vervaardigen, dat uitmunt door 
eenvoudigheid en onkostbaarheid, en hetzelfde 
doel beoogt als de bereiding van gas in liet groot. 
Zijn toestel bestaat uit twee deelen, namelijk een 
dat de koolwaterstof (petroleum) bevat, en uit 
een tweede met een dubbel doel, vooreerst om 
de lucht die »gecarboniseerd" zal worden, met 
een zekeren druk door de tweede te voeren, en 
verder door de geleidingen. Een soort van uur
werk zet den toestel in beweging; aan den toe
stel is een regulateur van nieuwe constructie 
verbonden om de drukking der lucht steeds ge
lijkmatig te houden , maar heeft ook nog dit voor
deel boven alle andere dergelijken, dat er minder 
vluchtige olie in de lucht overgaat, en eene voor
afgaande verhitting der vloeistof overbodig is. 
Eene vleermuisvlam, die aan gas 2 1 / , cent p. u. 
kost, komt bij den tegenwoordigen petroleumprijs 
slechts op 1'/, cent p. u. bij gelijke lichtsterkte. 

Reeds bestaat er in Weenen eene Vereeniging, 
die toestellen vervaardigt, waaruit 100 lichten en 
meer voorzien kunnen worden. Maar wat meer 
zegt, door deze toestellen is het mogelijk gemaakt 
ieder huis van gas te voorzien, van gas dat op 
de tafel in iedere lamp gemaakt en door 1, 2 
of 3 openingen verbrandt. Daarvoor dient een 
lamp in den vorm eener Grieksche vaas, waaraan 
twee armen, ieder met een vleermuisbrander van 
eigenaardige constructie; want de spleet kan 
door een op de zijden aangebrachte schroef gere
geld worden. In de vaas bevindt zich een kilo 
petroleum, dat voldoende is om een vlam gedu
rende 36 u. te doen branden. In het voetstuk 
van de lamp bevindt zich de toestel die het gas 
voortbrengt en, door een uurwerk in beweging 
gebracht, ieder 8 uren moet opgewonden worden. 

Deze toestel is minder gevaarlijk dan petroleum
lampen met pitten. Om dit aan te toonen, nam 
men de volgende proeven: 1" de kraan werd ge
sloten en toen weder geopend; er ontstond geen 
verstikkende onaangename reuk, zooals bij steen-
kolengas, en het uitgestroomde gas, dat slechts 
zoolang uitstroomt als het mecanisme in gang is, 
veroorzaakte niet die eigenaardige beklemming 
op de ademhalings-werktuigen als het steenkolen-
gas; — 2 U werd de lamp opzettelijk omgewor
pen. Bij eene gewone petroleum- of gaslamp ont
staat er brand van de omringende brandbare 
voorwerpen, doch deze dooft de vlam uit,zoodra 
zij onder een groot er hoek dan 45* neigt. De 
lamp werd zelfs onderste boven geplaatst, en 
slechts enkele droppels van het in het bovenste 
gedeelte gedrongen gecondenseerde gas vertoonden 
zich na verloop van eenige minuten. Omgekeerd en in 
behoorlijken stand geplaatst, kon zij terstond weder 
aangestoken worden. — Andere groote voordoe lei i 
zijn: dat de glasvlam geen roet afzet, zooals bij 
ander licht; dat verder eene eenvoudige draaiing vol
doende is om de vlam te veranderen in eene hitte 
gevende, geschikt voor huis- en keukengebruik; 
het minder gevaarlijke, en het voordeel dat men 
zonder p i t , argandsche en vleermuisbranders aan
wenden kan; en eindelijk de mogelijkheid om nu 
de kleinste woningen en de afgelegenste plaatsen 
gemakkelijk en goedkoop, een goed licht te ver
schaffen , dat helder, w i t , niet flikkerend, maar ge
lijkmatig voortbrandt, waardoor aan deze nieuwe 
uitvinding eene belangrijke toekomst verzekerd is. 

(Ned. Industrieel.) 

I N G E Z O N D E N . 

HAVENHOOFDEN EN ANDERE Z E E W E R K E N . 

Mijnheer de Redacteur! 

In uw jongste nommer komt, vermoedelijk tot 
aanbeveling van de bij het havenhoofd te Dover 
gevolgde inrichting, een artikel over dezen dam 
voor. De schrijver verklaart niet te weten, hoe
veel dit werk zal kosten. 

In de Mei- en Juni-afleveringen van 77ie Civi l 

I if.-

i I 



E e r s t e j a a r g a n g . N ° . 1 2 . 2 3 J u n i 1 8 6 6 . 

Engineer and Architect's JournalI, 1805, beweert 
de heer Daniel Mil ler , dat de kosten f 30,000.000 
zullen beloopen, en tot/" 12,000,000 zouden her
leid worden, indien men zijn denkbeeld volgde, 
elders toegepast, dat hoofdzakelijk bestaat i n : 

l e . vereeniging van de twee stelsels: loodrechte 
wanden en flauwe glooiingen; 

2e. betnnstorting in het hart van den dam, in 
plaats van beton-blokken. 

Het stelsel van flauwe glooiingen is kostbaar 
door de hoeveelheid materiaal, dat van steile wan
den door de uitvoering. 

Het is bekend, dat slechts tot zekere diepte de 
golven eene voortgaande beweging hebben, en 
dus daar dwingen aan «Ie steenstorting eene 
flauwe glooiing te geven. Het is daar, dat Miller 
deu steilen wand aanbrengt. 

Maar daar beneden hebben de golven slechts 
eene op. en neergaande beweging. 

Daar brengt hij dus , als fundering, eene steen-
slurting aan, die geene flauwe glooiing behoeft, en 
dus ook betrekkelijk weinig materiaal verslindt. 

Den belangstellende verwijs ik naar bet Engel
sche tijdschrift zelf, of, zoo bij wil wachten, tot 
de Uittreksels vnn vreemde tijdschriften , door het 
Koninklijk Instituut van Ingenieurs uit te geven 
in 1800/7. 

Met hoogachting heb ik de eer te zijn, 
Grevenbicht, Uw dienstv. dienaar, 
bij Sitlard, S. E. \V . Roorda van Eysinga. 

12 Juni , 1806. 

C o r r e s p o n d e n t i e . 

Het stuk over den D i r e k t e u r S l i p p e n -
d r a g e r " is van te personeelen aard en wordt 
ter zijde gelegd. 

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

A a n k o n d l g l n c e n . 

Maandag IS J u n i , ten II 1 . ; uur, aan het gebouw van bet 
prov. bestuur te 'sllage: 1°. liet herstel vnn 'srijks rivier-
werken iu de Oude Maas bovcu Puttershoek, de Krab en 

* de Dordsche K i l , inde proviucie Zuid-Hollaud; 2° . het onder
houd vau de nieuwe Schutsluis tusschen dc Merwcde eu 
Bakkerskil, onder de gemeente Werkendam , provincie Noord 
Brabant, van deu dag der goedkeuring vau de Aanbeste
ding tot cn met deu 31 Mei 1867 ; 3° . het leveren cn in-
bangen van een paar nieuwe buiteuvloeddeurcn in de Keer
sluis te Goriuchem, behooreuilc tot dc werken vau het 
Zcderikkanaal, iu de provincie Zuid-Holland. 

Maaudag 18 J u n i , ten 1 ure, ten Kami huize te Rotter
dam : lo. Het vernieuwen v u eenige Kaaimuren iu de Bui-
tenstad: 2o. Het vernieuwen vau eenige Kaaimuren in de 
Binnenstad: 3o. l iet voegen cu stoppen van eenige Kaai
muren in de Buitcnstad; 4o. Het voegen cu stoppen van 
eenige Kaaimuren in de Binnenstad. 

Maandag 18 J u n i , ten 7 ure, ten huize van de wed. Bol-
meijer, te Almelo: het daarsteUen der gebouwen voor eene 
brood- en meelfabriek in die gemeente. 

Dingsdag 19 J n u i , ten 12 ure, ten huize van dc wed. 
H . O. v. tl. Weijdcu te Zalt-Bommcl: 1°. bet leggen eener 
Kade op de buitenkruin des dijks, by de Koogcnsche Stoep, 
onder D r i c l : 2° . het leggen eener dito Kade, by de Ham-
sche Stoep, aldaar; 3°. het leggen van een Zandbcnn met 
kleibekleeiUng tusschen deu ouden en nieuwen Pauoven, 
boven de stad Zult-Hommel; 4». het verbetereu cn daarmede 
in verband staande werkzaamheden der stoep of afrid bij 
het Zwaantje tc Ocnscl; 5° . het verhoogen van een gedeelte 
Maasdyk, van paal no. 336 tot no. 365. onder Kosbuiu; 
6 ° . het leggen eeucr Sluis iu dc 8 Dorpskade onder Nedcr-
hemert; 7°. het leggen eeucr Sluis iu dc Humblokskade 
onder Aals t ; 8° . het vegen der Driclschc Wetering. 

Dingsdag IU J u n i , ten 12 ure, iu het logement het Wapeu 
van Heemstede te Heemstede: het bovweu eener nieuwe 
pastorie voor de herv. gemeente aldaar. 

Woensdag 20 Juui , ten 11 ure, iu het logement Carels-
haven te Ambt Dcldeu: het bouwen van ecu nieuw school
lokaal iu dc buurtschap Bentelo. 

Woensdag 20 Juui , ten 11 ure, aau 'srijks werf tc A m 
sterdam: het gedeeltelijk bevloeren vau 's Ryks lijnbaan 
aldaar. 

Woensdag 20 J u n i , ten 12 ure, in het Waterschapshuis 
te Ouderdcndam: herstellingen aan de Kruistcdc tc L'squest. 

•Woensdag 20 J u n i , ten l 1 / , ure, iu de Nieuwe Stadsher
berg te Zwolle: het maken van de aardebaan cn den kunst
weg, met ulle daarbijbeboorende werken, loopende van af 
de Kolkbrug, in deu straatweg van Deventer naar Zwolle, 
tot aau den straatweg van Zwolle naar Almelo , teu noor
den van T o l n°. 3 bg' Heino, cu van dc Zandstceg door 
dc Beuken Al léo langs dc Nieuwe Weteriug naar T u -
tersbrug. 

Donderdag 21 Juui , ten 12 ure, iu het lokaal van dc bu
reaux der Staatsspoorwegen te 's Hage: de leveriug van 2500 
ton spoorstaven met eindverbindingen cu 25 ton haakboutcu, 

"itt-2_ perceeleu. 
• V . Donderdag 21 J u u i , teu 12 ure, iu het lokaal van de 

bureaux der Staatsspoorwegen tc 'sllage: het maken en iu-
rigteu vau gebouwen voor het materieel der Staatsspoorwe
gen op het stations-emplacement te Grouingeu. 

Donderdag 21 J u n i , tcu 12 ure, op het Raadhuis tc 
beiden: het vemicuweu der Blaauwpootsbriig bij de Beesteu-

-inaxkk 
Donderdag 21 Juui , teu 2'/, ure, aau het lokaal vau het 

1 £ jrruv bestuur te Una riem: bet onderhoud van 1 Juui 1866 
1 Januari ISC'j vau het jaagpad c. a. langs het Zuidcr-

ordcr-Spaaruc. 
[dag 21 Juui , tcu 5 ure, tcu huize vau den kaste

den vel in::. té Westerbroek: het vertimmeren van 
a>kstorie der herv. gemeente aldaar. 

^VffiautjjjL 22 Juut, ten 11 ure, aan hel l.d.aal run In I 

< f 
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prov. bestuur te Middelburg: het bouwen en leveren van 
een rhksvaartuig op het kanaal van Neuzen. 

Vrijdag 22 J u n i , ten 12 ure, aan het gebouw van het 
prov. bestuur te Arnhem: het verbeteren van eenige be
schadigde vakken vau het lijnpad langs de rivier de IJssel, 
tusschen den Hoofddam tc Westervoort en dc lgubrug bij het 
veer te Dieren. 

Zaterdag 23 J u u i , ten 10 ure iu het gemeentehuis te 
linde waard : het vergrooten van het schoollocaal te Hieu. 

Zaterdag 23 J u n i , ten 11 ure, in het logement van Pb. 
Bulterys, te Middelburg: de bedijkingswerkeu der Schorren, 
genaamd de Kleine Stelle, gelegen ui den Brakman, teu 
noorden van de gemeente Philippine, ten westen vau den 
Seijdlitzpolder, ten zuiden van het Mauritsfort, gemeente 
H o c k , cn ten oosten van deu Angelina polder, bestaande 
i n : het leggen van een zeedijk ter lengte vau 3560 e l , bet 
delven vau ccn Suatiekil cu bermsloot, het maken van 
ecuc steenen suatiesluiR enz. 

Zaterdag 23 J u n i , ten II ure, door de directie der marine 
tc Willemsoord: dc uitvoering vau eenige werkzaamheden tot 
dc voltooijiug vau de dokwerkeu op bet maritiem etablissement 
aldaar. 

Zaterdag 23 J u n i , teu 12 ure, iu bet Amsterdainsehc 
veerhuis tc Nuardcu: lo. bet uitvoeren van verdiepingen i n , 
cn 2o. bet doen vau herstellingen aan de kunstwerken vau 
de trekvuorteu tusschen Amsterdam, Muiden en Nuardcu. 

Maaudag 25 J u u i , ten It1,.; ure, anu het gebouw vau liet 
prov. bestuur te 's 1 lage: het aanleggen vau Kijswerkeu tot 
verbetering der rivier dc Bcuedcu-Mcrwcde, ouder dc gc-
meeutc Hardinxveld , provincie Zuid-Hollaud. 

Dingsdag 26 Juni , teu 10 ure, ten huize vau II. .1. Her
tog tc Helium : het bouwen van ecu verlaat bij het Schild-
inecr ouder Helium. 

Dingsdag 26 Juni, ten 11 ure, in het Koftijhuis van mejuf-
vrouw de Wed. Bord te Breda: 1°. het verrigteu van eeuige 
vernieuwingen cn herstellingen aau de Herdigtingswerkeu 
van de rivier dc Mark eu Diute l , met leverantie van dc 
daartoe uoodigc materialen en gereedschappen; 2° . het weg
nemen door middel van uitbaggering vau onderscheidene 
verzandingen of ondieptcu iu gemelde rievier, en 3». het 
vcgcu of schooumakcu derzclve, in vier perecelen. 

Woensdag 27 J u n i , ten 12 ure, in het lokaal van het 
ministerie van binuenlaudschc zakcu tc 's Hage: het vernieu
wen van ecu Telegraafdraad aan de bestaande polen cn Iso
latoren, cn het aanbrengen van herstellingen cn verbeterin
gen aan dc Telegraaflijn langs deu Hollaudscbcn ijzeren 
Spoorweg tusschcu Amsterdam cn Rotterdam. 

Woensdag 27 Juni , ten 1 ure, iu bet Akadcmiegebouvv tc 
Leiden: het bouwen van een phjrsiologisch laboratorium. 

Donderdag 28 J u n i , teu 12 ure, iu het lokaal van dc 
bureaux der Staatsspoorwegen te ' s l lage: het makcu vau 
ecu dam door dc Oostcr-Schcldc, dc leveriug van bal
last, het leggen van de spoorbaan tusschen Bergen op Zoom 
eu Woensdrecnt en bet makcu van eeuige verdere werkeu. 

Donderdag 28 Juni , ten 1 nre, in het Diakonic Oude 
Manneu- en Vrouwenhuis, aau den Zuidwest-Buitensingel te 
'8 Graveuhagc: het afwerken van alle buiteu- cn binncumu-
ren ; het metselen vau ecnig muurwerk, riolen, luchtkanalcu, 
keldertrappen cu vloeren. Het leggen van hardstecaeu vloe
ren, trappen, uriuoirs, plinten, nooten, marmeren schoor
steenmantels eu nissen. Het maken van houten vloeren, 
happen, binnen- eu buiteudeuren, ramen, binnen lijstwerk, 
kasten, betimmeringen voor waschtocstellen, architroveu eu 
verdere binnen-bctimmeringen. Het maken vau plafonds 
cn dc binnen- en buitenmuur-bepleisteringen. Het maken 
van biunen- en bnitciipompcu met nou- cu afvoerbuizen, 
reservoirs, waterleidingen, waschtoestelleu, baden, eene 
stoomspgskokcrij cn stoomrcinigingstoestcl; en voorts: Het 
buiteu- eu biunenverf- cn bebaugcrawerk. 

Vrijdag 29 Juni , aau het gebouw vau het prov. bestuur 
te Arnhem: het met klei bekleedeu vau het nnttc profil van 
net Apeldoornsche kanaal. 

Vrijdag 29 J u n i , ten 12 ure, aau het lokaal van het 

Srov. bestuur te Zwolle: het bouwen van ecu tolhuis langs 
en grintweg van Kuinre naar Slgkenburg. 

Maandag 2 J u l i , teu 10 ure, iu het Watcrschapshuis te 
Ouderdcndam: lo . het graven van ccn Holpkanaal van de 
omgraving te Batlo, langs Lutje Saainm, tot in het Hoofd-
diep ten westen van Menaingewecr, lang 4345 E l , onder de 
gemeenten Baflo, Wiuaum, Eenrum cn Leens, nismede de 
voltooying van het Raskwcrdcr M a a r , langs een perceel huis 
cn erf, onder Tinall ing, gemeente Baflo. 2o. hetgravcn van 
een Afwateringkanaal tot leiding van het water nit de voor
malige Dijkregtcu Wieruin, Hooge en I-agc Paddcpocl naar 
het Boterdicp te Noordcrhoogcbrug, lang 7378 E l , bene
vens het leggen van eenige steenen en houten duikers, met 
liet leveren van alle daartoe bcuoodigde materialen, alsmede 
het opgraven van een gedeelte van het Sclwcrdcrdicpje, van 
de nieuwe Pnddcstoclster watcrlcidiug tot Grouingeu, lang 
2866 cl. „ . . 

Donderdag 5 J u l i , ten 10 ure, in het gcmecutchuis te 
Hocdekeuskcrke (Zuid-Bevcland): lo . dc vernieuwing eu vcr-
grooting van dc los- cu ladiugplnats non dc haven tc Hocdc-
kenskerke; 2o. het bestraten van een ciud weg cu het ver-
straten von een gedeelte dorpstraat tc lloedekcuskcrkc alles 
met keijcu, ter oppervlakte van 1630 vierkante cUcn. 

Vrijdag 6 J u l i , ten 12 ure, aan het gebouw vau het prov. 
bestuur tc Arnhem : het onderhouden tot 31 December 1867 
van dc grcnskoiitorcu en aanhooren tc Lobith cn Babbcrich. 

Donderdag 12 Ju l i , ten 12 ure, iu het lokaal van dc 
bureaux der Staatsspoorwegen tc 's Hage: het maken ynu 
Groudwerkeu, kunstwerken, het leveren van Ballast, het 
leggen eu verleggen van Sporeu, Wissels cn Drnaischgveu, 
bet maken, vergrooten cn verplaatsen van verschillende ge
bouwen en Stafionsiurigtiugcn cn eenige verdere werken op 
bet Station Roosendaal; een eu ander tot vergrooting van 
dat Station. 

Afloop v a n w n b e a t e d i i i e e n . 

Op 6 Juui tc Abcoudc-Proostdy: het wederopbouvvcu van 
den, op » Mei j.1., afgebrauden watermolen, vau het Waar-
deerzockcr-Waterschap. Aangeuomeu door 11. (.nltiocu tc 
Brcnkclcn, voor ƒ 11,695. 

Op 7 Juni te Haarlem: het verrigteu van eenige werk. 
zaamheden ten behoeve van de rijkszeeweringeu op het eiland 
Wieringen. Minste inschrijver B. Beukenkamp, te Wieriugeu 
voor ƒ 2640. ' 

Op 7 Juni te Nicnwolda: van wege het waterschap Old. 
ambt het kanaal van de Hondclaaualoot tot dc Westerlcei. 
ter dwarsvvatt-riiig, Laagste inschrijver was .1. Zwohvman t, 
Grouingen , voor ƒ 13,980. 

Op 8 dezer tc Vlissiugen: het vernieuwen vau eeu deel 
der beschoeiing aan de westzijde van de marine-voorhaventt 
Vlissiugen eu bet verrichten van eenige hcrstelUingen aau 
de worinki8ten aldaar en aan de beschoeiing van het marine-
dok, met bijlcvering van eeltig materiaal; daarvan is aau. 
nemer geworden dc lieer J . Fihs te Vlissingcn, voor ƒ 3193 

— B g dc openbare aaubetrtediug van het doen van eeuige 
vcriiicuwiugcu aau dc gebouwen cu andere werken der eg. 
mecutc Zicrikzee met bet gewoon joorlgksch onderhoud zij,, 
als tuinde inschrijvers daarvan aauuemcrs geworden als volgt: 
le perceel, ouderhoud eu vernieuwingen aan openbare ge.I 
bouwen, waaronder dc torens en poorten, dc vloedplankeul 
brand- eu vrooupaden, F . Brandenburg, voor 

Iierneel, kaai in ure u , J . e m m e r s , voor ƒ 7 6 0 ; 8e perceelT 
ji'scliDi'iiii^t'ii en paalwerken, C . Vermunt, voor ƒ 1 2 8 0 ; •),-

perceel, het leveren vau materialen eu leggeu van winter 
kraintn.it, .1. hammers, voor ƒ 4 8 0 ; 5e pun-eel, bruggen 
overlaat ateeueubeer eu 4 waterkceringeu, \>. Geers, voor 
ƒ 1 2 0 0 ; fif jjerceel, riolen, slooteu, putten eu waterleiiliti 
geu, J . vau der Linden, voor ƒ 4 6 9 ; 7e pereeel, wegeu, 
voetpaden en straten, J . vau der Linden, voor ƒ 9 9 5 ; 
perceel, schoolgebouwen , G . Alt-man, voor ƒ 1308. 

Op 13 dezer te Arnhem: het leveren vau vijftig stuk, 
fosses mobiles, anugeuomeu door it. Viueeut te Schiedaui 
ad ƒ 12,89 per stuk. 

A d v e r t e n t i ë n . 

F A B R I E K V A N 

B E C M G R E \ B U D D I M G H 

te A R N H E M . 

W a t e r p a s - , hoekmeet- en andere ins t romen-
ten voor terreinopname ten dienste van den Waterstaat , ue Genie , den Aanleg van Spoorwegen en Openbare werken. — Voorts de gunstig 
bekende B a l a n s e n , B a s c u l e s , W e e g 
b r u g g e n enz. 

B O U W A R T I K E L E N . 
Ondergeteekende beveelt zich aan tot het level 

ren van ENGELSCHE STEENEN P I J P E N , REl'T 
KELOOZE T O E S T E L L E N , T E R R A COTTA B O U w l 
VERSIERSELEN . en SCHOORSTEENTOPPEN. 
VLOER en M U U R T E G E L S , GEVVALSD en GEFI
GUREERD V E N S T E R G L A S , V E N T I L A T E U R S , GE 
GALVANISEERD I JZERWERK,TOREN- . SCHEEP? 
en andere K L O K K E N van brons en staal, oprol
lende L U I K E N of B L I N D E N , houten PARKET 
V L O E R E N , Electro Mctalicke VERFOLIE 
B R O N S A R T I K E L E N , S L O T E N , DEURKNOPPEN'! 
ESPAGNOLETTEN , IJZER- en K O P E R W E R K . - | 
Bestellingen worden met zorg uitgevoerd. 

Amsterdam , 
CC Amstel (Erwtenmarkt.) 

I ) , j . v a n d e n B R O T H J 

Uitgave van de Gebroeders Van C L E E F , | 
's Gravenhage. 

Aan de inteekenaren is verzonden : 

DB. 5 e OF LAATSTE AFDEELING (kul tureS) VAN l ' J 

H A N D L E I D I N G V O O R B O U W K U N D I G E t f 

E N I N D U S T R I E E L E N , 
l n N e d e r l . O o s t - I n d i ë n , 

DOOR 
V A \ L A K E R V E L D en B R O C X . 

De inhoud van dit hoogst belangrijk werk i ' | 
verdeeld als volgt: 
1». Afdeeling. P e r s o n e e l 54 bladz. met 4 platf»! 
2°. » B o u w s t o f f e n 22C » » 15 » 
3e. » G e b o u w e n 176 » » 50 » 
4». » W a t e r b o u w k u n d e 314 bladz. u " ! 

38 platen. 
5«. » K u l t u r e s 332 bladz. met 27 platf» 

Het geheel, voorzien van een breedvoerig1'" 
inhoud en beschrijving der platen, wordt afgt^ 
verd, gebonden in twee linnen banden, (een W 
tekst en een deel platen) ad f 8 5 . — 

T U I N S T O E L E N . 

De Ondergeteekenden berichten bij deze, dat bij hen vervaardigd worden cn v«ij 

" " t e l a p T e i i I J z e r e n d i c h t s l a a n d e T u i u s t o e l e n , 

zeer sterk, gemakkelijk in het zitten en wegbergen, cn daarbij goedkoop. 
R o t t e r d a m . Cf t R A V E S T E I N e n C o ^ 

.(TMÏujiil geregeld lederen Zaterdag bij 
l i . A . T I 1 I E H E te A r n h e m . 

HtofdcorrespondeDtei 
L VAX RAUEXKS en O . le Amsterdam. 

W E J b £ K B L A D 

V O O R 

Prijs per 3 maanden franco p. post f\M">. 
len abonneer! lieb Toor een jaargang. 

AdferleBliëi keslen ƒ -.20 per gewen» regel 
en f-.VS .oor legel en een \ ü . der conranl. 

A R C H I T E C T E N , I M E I I E U U S , F A B B I K M T E I M A A N N E M E R S V A N P U B L I E K E W E R K E N . 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A . THIEME. - Boekdrukkerij van G. W. V A N DER W I E L . 

B e r i c h t e n e n m e d e d e e l i n g e n . 

Arnhem, 22 Juni 180C. 

De onthulling van het monument voor wijlen 
Zijne Hoogheid Hertog Karei Bernard van Saxen-
Weimar, in het Voorhout te 's Gravenhage op
gericht, zal op Donderdag e. k. des namiddags 
ten drie uur plaats vinden. Op den ilag der 
onthulling verschijnt bij deu boekhandelaar Couvée 
aldaar een lithographic die onder toezicht der 
ontwerpen van hel monument, de heeren II. A. 
Vogel i n l'h. Koelman, op het etablissement van 
de weduwe E. Spanier en zoon gemaakt is. Wij 
vinden het een gelukkig denkbeeld van deu uit
gever dal bij het toezicht op het maken der litho
graphic aan dc ontwerpers vau het monument 
heelt opgedragen en zijn verzekerd, dat de moei
ten en kosten van den ' uitgever beloond zullen 
worden , daar de fiKsche teekening en nette uit
voering, waarop het ons vergund werd een blik 
te slaan, het debiet zullen bevorderen en alle 
verdere aanprijzing overbodig maken. 

Bij koninklijk besluit van 15 Juni 1800, N". 4 3 , 
zijn, op voordracht van deu Minister van Bin-
Denlandsche Zaken, van 14 dezer, N". 232, 0 J c 

afdeeling, benoemd tot leden van de jury voor 
de a]gem eene tentoonstelling van Nederlandsche 
Nijverheid en Kunst, in dit jaar in het Paleis 
voor Volksvlijt te houden, totalgemeenen voorzit
ter II. A. van den Wall Hake, te Utrecht; voor 
de klassen 1, 2 , 3 en 5 van het programma 
•an dit besluit geannexeerd, Dr. J. W. Gunning 
en II. t l . Jansen te Amsterdam (tevens voor de 
klassen 0 , 7 , 9 , 10 en 11); Dr. I». J. van Kerck-
holf te Groningen; Dr. W. C. II. Staring, op de 
Boekhorst, bij Lochein; Paul C. van Vlissiugen 
'e Amsterdam; voor de klussen 4 eu 8: J. J. 
Beynis te Haarlem; A. Mendes da Costa en O. 
tlutshoorn , beiden te Amsterdam ; voor de klas
sen C, 7, 9 , 10 en 11: F. A. T. Delprat tc 
8-Gravenhage; Dr. C. II. C. Qrinwis te Delft; 

ü''- V. W. C. Kiecke te Utrecht; W. C. A. Sta-
'"'g te 's-Gravenhage; Dr. J. W. R. Tilanus en 
•°h. J. 11. Verhuist, beiden te Amsterdam; voor 
<•« klassen 12, 1 3 , 14 , 1 5 , 10 en 17: J . E. 
S l u i k e , J. I>. Krusenian Are t l , J. II. van der 
''"'den, A. J. Lefèbvrc, J . E. J. Strater, II. 
Wilier* en G. Fiski Zevenboom, allen te Amster

dam ; vooi- dc klassen 19, 20, 2 1 , 22 en 23: 
D. Grothe, te Delft, Ch. Rochussen cn J. II. 
Sniaale J r . , beiden te Amsterdam ; voor de klas
sen 24 en 20 : Mr. E. J. Asser, te Amsterdam 
J. A. Hesier, te 's-Gravenhage , F. Muller, te Am
sterdam ; voor de klassen 18 cn 2 5 : lierman J. 
C. ten Gate, te Amsterdam, J. M . van Kempen, 
te Voorschoten en VV. Kluytenaar, te Amsterdam. 

Het bedoeld programma is van den volgenden 
inhoud : . 

Afdeeling I. Grondstoffen , plantaardige en dier
lijke stollen , dienende tot voeding en ander ge
bruik , scheikundige voortbrengselen, verfstoffen. 
Klasse A 1. Grondstoffen, ruw of na eene eerste 
bewerking, meststoffen, brandstoffen. A 2. 
Scheikundige zelfstandigheden, verfstoffen, enz. 
A 3. Voortbrengselen vau landbouw cn nijverheid 
tot voeding en ander gebruik van den mensen. 

Afdeeling II. Huis-, water- en seheepsbouw-
werktuigen en gereedschappen, iu gebruik bij 
verschillende kunsten en wetenschappen, huis
raad, kleedingstiikken, goud, z i lver , edelge
steenten en under metaalwerk, vlecht-, spin-, 
boek-, druk-, bind-, glas- en aardewerk. 
Klasse B 4.Bouwmaterialen, burgerlijke bouwkunde, 
modellen ; A 5. Werktuigen en gereedschappen, 
iu gebruik bij landbouw, fabrieken en zeevat» t; 
C ö. Militaire genie, wapening en kleeding, ge
schut en andere wapens; C 7. Scheepsbouw en 
scheepstuigen, modellen eu teekeningen; B 8. 
Spoorwegmaterieel (met inbegrip van .stoomslepers 
en wagens); rijtuigen niet bestemd voor spoor
wegen ; 0 9. Wis- en natuurkundige instrumenten-
uurwerken; C 10. Messeninakeiswerk , heelkun
dige instrumenten cn verbanden; C I I . Muziek
instrumenten; D 12. Wollen en zijden gesponnen 
en geweven stoffen ; D. 13. Linnen en katoenen 
gesponnen en geweven stollen , touwwerk , netten ; 
D 14. Leder en lederwerk, schoen- en zadelnia-
kerswerk ; D 15. Hout, veereu , baar en balein; 
D 10. Kleedingstiikken, hoeden, enz.; D I ?; 
Goud- eu zilverdraad, borduur-, kant- eu brei
werken , galon- en passenientwerken ; G 18. Goud
en zilverwerk, edelgesteenten enz.; E 19. Meta
len en bouten voorwerpen voor huiselijk gebruik , 
smids- cn sloteniiiukerswerk. E 20. Meubel
makerij, lak- en schilderwerk , spiegels, behang
selpapier, ameublement. E 21. Glas en glaswerk 
voor huiselijk gebruik en decoratie. E 22. Aarde
werk. E 23. Voorwerpen vau stroy , teenen , bie

zen enz. mat- en mandenwerk, gekuipt vaatwerk, 
borstelwerk. F 24. Papier, giet-, druk-, boek
en bindwerk , caitoimages. G 25. Kunstdraaiers-
werk , voorwerpen in ivoor, schildpad, hoorn en 
fijn hout, haarwerk , boetseerwerk , kunstbloemen , 
toilet-artikelen. F 2G. Pbotographicën op papier, 
enz., photo-lithographieén, heliographieën, stereos
copes , toestellen cu scheikundige praeparaten, 
papieren lijsten, passe-partouts en andere benoo-
digdheden voor de photographic 

Afdeeling III. Schoone kunsten. 27. Schilderijen 
in olie-en waterverf, leekeniugen. 28. Beeldhouw
werk, modellen, graveerwerk in en op steen en 
metaal. 29. Etsen eu plaatdrukken. 30. Bouwkun
dige teekeningen, plans, enz. 

Bergen op Zoom. De benoeming van een'ge
meente-architect wordt eerstdaags te gemoet ge
zien. Door het ilagelijksch bestuur zijn een zes
tal personen uit de 31 sollicitanten deu Raad 
aanbevolen, terwijl aau dit zestal kennis werd 
gegeven, dat zij zorg moesten dragen de acte 
voor onderwijs in het teekenen, zoo als die bij 
de wet op het middelbaar onderwijs gevorderd 
wordt, uiterlijk in 1807 le bekomen. Naar men 
verneemt is deze voorwaarde door eenige der 
voorgedragen personen aangenomen. 

Amsterdam. Dc 24 s U ' algemeen» vergadering 
der maatschappij tot bevordering der bouwkunst 
wordt op Woensdag 27 dezer gehouden. 

BlttEi.i.K. Door de benoeming van den heer 
I.altrijn tot hoofdopzichter te Rotterdam is de 
betrekking van gemeente-architect, waaraan eeu 
trai'teineiit van / '700 verbonden is , vacant, ter
wijl bovendien voor bet onderwijs iu het teekeuen 
op een inkomen van ongeveer / '200 voor het 
genot der leergelden kan gerekend worden. Men 
verlangt iu de vacature ten spoedigste te voor
zien eu sollicitanten , die kennis van waterbouw
kunde hebben en onderwijs in het bouwkundig 
teekeuen kuuueii geven, komen vooral in aan
merking. 

Goes. Bij de hoogcre burgerschool wordt eeu 
leeruur in het hand- en rechtlijnig teekeuen op 
eene jaarwedde van f 600 gevraagd, kunnende 
de titularis, die daartoe de uoodigc bekwaam
heden bezit, tevens worden belust met het maken 

• 
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van plannen, bestekken en begrootingen voor de 
openbare werken der gemeente tegen bet genot 
van eene jaarwedde van / 800. 

Kampen. De plannen tot gedeeltelijke indijking 
en droogmaking der Zuiderzee in meer engeren 
of meer uitgebreiden zin schijnen aan de orde 
van den dag te zijn. Men weet welk onderzoek 
daaromtrent door de heeren Stieltjes en Beijerink 
wordt in het werk gesteld. 

Men is echter ook van een andere zijde, even
wel niet op zóó uitgebreide schaal met een ont
werp van gelijke strekking bezig geweest. 

Reeds in het vorig jaar werd aan den heer 
Schimmel in leven notaris te Amsterdam en eenige 
anderen de prioriteit verleend voor een concessie 
tot indijking van een gedeelte der Zuiderzee langs 
haren westelijken grens gelegen. Het daartoe zeer 
uitgewerkte plan door den Ingenieur Linse , opge
maakt, omvatte een tweeledig ontwerp: de in-

.dijking van het Hoornsche Hop, ter grootte van 
8500 bunders of wel de indijking van dat gedeelte 
vermeerderd met de Goudzee, ingesloten door een 
dijk , loopende van den hoek van de Nek onder 
Schellenhout langs Marken tot aan de Nes onder 
Uitdam; omvattende zonder Marken 12500 bun
ders blijvend land. 

Dit ontwerp door Gedeputeerde Staten van 
Noordholland van de Regering ter overweging 
ontvangen, werd na de adviezen daarover van 
den provincialen Waterstaat te hebben ingewon
nen , voor eenige dagen geleden aan de Concessie
aanvragers teruggezonden. 

Daarbij werd met grooten lof vermeld de al
gemeene opvatting, uitvoerigheid en volledigheid 
van het ontwerp. Eenige opmerkingen werden 
medegedeeld over het denkbeeld om in de uit
watering der verschillende om of langs gelegen 
polders te voorzien, waarbij men aan het ont-
worpene afwateringskanaal meerder wijdte ver
langde gegeven te hebben, doch voornamelijk aan 
de Concessionarissen de vraag stelde dat zij zich 
zouden verklaren of zij zich wenschen te bepalen 
bij de minder of meer omvattende indijking , 
ten einde daarna de betrokken Gemeente- en 
Polderbesturen te hooren. 

In eene vergadering van belanghebbenden daar
toe dezer dagen gehouden, werd besloten, dat 
men het meest uitgebreide plan zou aanhouden 
omdat dat per bunder de meeste voordeelen zal 
opleveren. Den Ingenieur werd opgedragen zijn 
plan, zoover hij zich daarmede konde vereenigen 
in overeenstemming te brengen met de daarop 
gemaakte aanmerkingen, en te bevorderen dat het 
ontwerp zoo spoedig mogelijk volgens het verlan
gen van Gedeputeerde Staten ter nadere over
weging kon worden terug gezonden. 

Moge ook al het tegenwoordig oogenblik geen 
tijd zijn tot het uitvoeren van groote ontwerpen, 
zoo is aan het ondersoek van de plannen tot 
grootere of kleinere indijking van de Zuiderzee 
zooveel overweging van bijzondere belangen ver
bonden , dat men gerust kan aannemen dat wan 
neer dat onderzoek zal zijn afgeloopen , een ge
heel andere stand van zaken dan de tegenwoor 
dige aanwezig zal zijn. 

VERGADERING V A N HET KONINKLIJK INSTI 
TUUT V A N INGENIEURS OP 14, 15 en 16 

JUNI 1800. 

I 

1 T' 

• 

Ten vervolge op het bericht aangaande deze 
vergadering, in het voorgaande nummer geplaatst, 
deelen wij de volgende bijzonderheden mede : 

Onder de inrichtingen, die den 1 4 J , n dooi' de 
leden bezichtigd werden, behoorde in de eerste 
plaats de labriek van spoorweguiateriëel der 
Maatschappij tut ccpluitatie vun staatsspoorwegen. 
De uitgestrekte, luchtige en goed ingerichte werk
plaatsen zijn een bezoek overwaardig, Behalve 
de gewone machine- tot het bewerken van ijzer, 
als ponzen, boren, buigen, en die tot het sme

den (stoomhamer) vindt men er de nieuwste tot 
het bewerken van hout. Men vindt er op twee wij
zen ingerichte schaafmachines — eene horizontale, 
waarin een viertal schaven in eene ronddraaiende 
schijf, en eene die over het hout heendraait, — zoo 
ook groef- en ploegmachines en circuleerende zagen 
in volle werking. Zeer interessant was ook de 
spionwagen — een goederenwagen niet aan beide 
zijden zitplaatsen voor den conducteur, die op 
zij van den trein uitsteken, en waarin men 
door spionnen op zij en van boven, voortdurend 
met een oogopslag den geheelen trein kan over
zien, — benevens de wagens voor onze bruine 
broederen , die onlangs het voorwerp waren der 
teedere zorgen van onze Stuten-Generaal. De 
derde klasse heeft slechts drie banken in de 
lengterichting der wagens, benevens boven het 
hoofd eene breede plank tot het neerleggen van 
koopwaren , want de Javaan reist niets anders dan 
voor zaken. Laat ons dus voor de aandeelhou
ders wenschen dat de Javanen veel zaken mo
gen hebben. 

Daarna werden de constructie- en reparatie-werk-
plaatsen van den Rhijn-spoorweg doorloopen , en 
begaf een deel der leden zich naar de sodafa-
briek, een ander gedeelte naar de Utiechtsclie 
ijzergieterij. Iteferent behoorde tot de laatsten, 
en had geen reden om zich te beklagen. Onder 
de leiding van de heeren van den Wall Duke 
woonde hij daar het ijzergieten bij, hetgeen voor 
de duizendste maal gezien nog een ulleraardigston 
aanblik oplevert, cn zag hij eene zeer eenvoudige 
pomp en een mortelinolen in volle werking. 

De pomp is van zeer eenvoudige constructie. 
Een kegelvormige, als eene zeef van gaten voor
ziene, ijzeren emmer; daarin aansluitende stuk
ken leder; de emmer bevestigd aan een ongelijk-
armigeii hefboom; aan den cilinder, waarin de 
emmer zich op en neer beweegt een juk, om de 
slang vastte schroeven en eene tuit, om het op
gebrachte water uit te laten; het geheel op een 
wagentje, — ziedaar de toestel. Het water werd 
voor onze oogen in een dikken straal 2 ' / j el op
gebracht, en het werktuig heeft, zoo werd ons 
bevestigd , bij fundeeringswerken , waarin het den 
tonmolen overtreft, goede diensten gedaan. 

De mortelmolen bestaat uit een gegoten ijzeren 
bak , waarin twee van schoepen voorziene assen 
in tegengestelde ricfiting draaien, en zoo doende 
de kalk, de tras en het zand door elkander men
gen. Het werktuig zou in staat wezen acht met
selaars bij te houden. Is dat het geval, hetgeen 
beproefd kan worden en weet men er toe te ge
raken de menigvuldige oogen in de specie en de 
grove korrels te vermijden, dan zou het met 
succes het inenschenonteerende-iuachinale uit de 
hand bouwen, kunnen vervangen. A l dat ge
draai en geschaaf en gevijl, vooral het waterige 
gepomp, had niet weinig de eetlust gaande ge
maakt , en met een hartelijken dank op de lippen 
voor de heeren Grol! , van den Wall Bake et tutti 
quanti spoedde referent zich naar het gebouw van 
Kunsten en Wetenschappen om ook iets over de 
lippen te brengen, en zich te sterken voor hetgeen 
de volgende dag brengen zou. 

Niet dan noode week Vrijdag, (alle harten 
naar het onze gerekend) de slaap uit de oogen 
dier Instituuts-leden, die aan het vrolijke diner 
met inbegrip van de halve llesch wijn hadden 
deel genomen , en daarna bij klanken van Stuiiiplf 
zich er een aangename plicht van hadden ge
maakt, te gissen naar de gelaatstrekken der 
Stichtsche schoonen , die in grooten getale Tivo-
li 's vlakten vulden. Echter waren omstreeks 
negen ure alle deelnemers bijeen , en reed men 
in vier rijtuigen naar Kuilenburg, waar wij om 11 
uur aankwamen. Vlaggen wapperden van beide 
kanten van de rivier op keeten en aan stangen, 
cn door de zorg der heeren aannemers waren 
overal de toegangen tot de werken zoo gemak
kelijk mogelijk gemaakt, en had men zelfs ter 
wille der wankelenden onder de leden de loop
brug over een gedeelte der rivier van leuningen 
voorzien. 

Het eerste waarop de vriendelijkheid des hee
ren van Dieseu, (eerstaanwezend Ingenieur op 
de lijn Utrecht—'s-Hertogenboscb) ons opmerkzaam 
maakte, was een poort iu den spoorwegdijk, 
die door de drukking van de enorme zand-
aauvulling op den ondergrond zich genoopt had 
gevoeld tot scheuren over te gaan. Men had ech
ter tijdig die zucht zoeken te bedwingen , door 
van onder tusschen de rechtstanden K-voriuige 
liggende gewelven aan te brengen. Uit eerbied 
voor die liggende onbekende hield de poort zich 
goed. Hetzelfde geval zagen wij ook later aan 

de andere zijde der r ivier : daar was de poort 
echter gestut, en scheen de herstelling niet zoo 
gemakkelijk te gaan. Daarna beklommen wij den 
landpijler, bezagen de nauwkeurige afdekking 
dier kolossale klomp metselwerk, bewonderden 
de nauwkeurigheid van het voegwerk, cn wend
den onze aandacht naar den eersten stroompijler. 
Bijzonder der vermelding waardig is de vader
lijke zorg en de verteederende attentie van het 
Ministerie van Oorlog, dat het inmetselen van 
een kolossalen koperen inijnkanier, 1000 kilo bus
kruit kunnende bevatten, bevolen had , ten einde 
toch in staat te wezen , liet werk dat jaren lang 
zooveel intelligentie, geld en moeite kost, te 
kunnen vernielen. Zonder ons op een onbekend 
terrein te zullen wagen, keuren wij het vooral 
bij den toestand der landsverdediging af, dat men 
een dergelijk middel wellicht ter beschikking stelt 
van de overijling en de bekrompenheid eens be
velhebbers. 

Nadat wij nog de blokken steen van 4 kubieke 
el inhoud, voor den bovenbouw bestemd , bene
vens het nauwkeurige zwaluwstaarlvormige steen-
verband hadden gezien, begaven wij ons naar de 
Directiekeet aan de andere zijde, waar de vrien
delijkheid des Sectieingenieurs, de Heer Evers, 
ons eenige ververschingon aanbood. 

Onder de hand bewonderde men de nauw
keurige eu goed uitgevoerde teekeningen , terwijl 
het eerste bezoek aan deze zijde het werktuig 
guldt, waarmee deinde bestekken voorgeschreven 
beproevingen van materialen geschiedden. Hetzelfde 
zagen wij later in Tricht nog eens, en woonden 
de wreede verscheuring bij van een staafje ijzer, 
dat zich tot op eene spanning van 40 kilo op de 
vierkante streep krap hield. Met het werktuig 
in Kuilenburg waren nog andere belangrijke 
proeven genomen, waaronder vooral de aandacht 
trok, dat hardsteen slechts de halve coiflicieut 
van de gewoonlijk opgegeven spanning uithield. 

Daarna wandelden wij op de te dier plaatse ± 1 4 
el hoogc zandstorting van den spoorwegdijk. 
Groote voldoening gaf de praktische wijze van 
het aanbrengen der ballast, benevens het storten 
en hijschen van het zand. Het laatste geschiedt 
door een vaststaand stoomwerktuig. Het zand 
wordt uit de schuitjes, waarmee' het wordt aan
gebracht, gestort in achteroverhangende ijzeren 
bakken, die van een ijzeren dwarsstang voorzien 
zijn. Boven de plaats gekomen, waar de zandwa-
gen staat, wordt de bak aan de vermelde stang 
gepakt door twee haken, die hem voorover trek
ken , en de last doet uitstorten, die vervolgens 
door sterke paarden naar de bestemmingsplaats 
wordt vervoerd. 

Merkwaardig is de schuiving, ook aldaar in 
den ondergrond door de zware drukking der zundbe-
lusting veroorzaakt. Het vroeger vlakke terrein der 
uiterwaarden is zeer veranderd cn nu geacciden
teerd, terwijl de terreingolf zich met' voor de 
zandstorting verplaatst. Door de brug en daar
mee in verband staande rivierverbetering is eene 
aanzienlijke verplaatsing van de oeverdijken nood
zakelijk geworden. 

Wanneer wij nu nog vermeld hebben, dat de 
grootste opening 150 meters meet, en als onze 
meening uitgesproken, dat de werken over onze 
rivieren tot de belangrijkste behooren, die op 
het vaste land zijn uitgevoerd, — zal men ons 
een kleine rustpoos gunnen, en ons toegeven, 
dat wij ons dejeuner wel verdiend hebben. 

Op den weg naar Bommel bestond er voor 
hen, die zich het genoegen ontzegd hadden, het 
seminarium en de glasblazerij te Kuilenburg te 
bezichtigen, gelegenheid de werken te Tricht over 
de rivier de Linge in oogenschouw te nemen. 
Hoewel niet zoo uitgebreid als die te Bommcli 
zijn zij toch een bezoek overwaardig. De pijlers 
voor de (salvo errors) 8 meters breede kraan-
brug, eene altijd belangrijke overspanning, zoo ook 
de werkplaatsen, en het beproeven van ijzer (reeds 
boven vermeld) hielden alle bezoekers gespannen. 

Bijzonder te vermelden is de daar gebruikelijke 
wijze om het ijzer voor roest te bewaren. De 
platen ijzer worden eerst in verdund ijzer, daar
na in kalkwater, en eindelijk in warm water 
gelegd, waarin het eenigen tijd blijft, om daarin1 

nog, voordat het afgekoeld i s , met olie te worden 
bestreken. Het ijzer, op deze wijze toebereid 
ijzer, gaat door alle werkplaatsen zonder eenife"1 

oxydatie te vertoonen. 
Doch laat ons verder rijden , langs den lachende» 

straatweg over Geldermalsen naar Tuij l , aan S* 
overzijde van Zalt-Bommel. 

Door de oplettendheid der heeren aannemer* 
ontving ons de 's-llertogenbossche schutterij 

je toonen van het volkslied op het regter brugge-
lioofd. De werken in Bommel zijn voor hem die er 
e e n overzicht van wenscht te hebben eene nood
zakelijke completeering van die te Kuilenburg. 
Immers, terwijl in Kuilenburg de pijlers nage
noeg allen voltooid zijn, is men in Bommel nog 
„iet de fundeeringswerken bezig. Sommige daar
van zijn tot aan den waterspiegel gevorderd, d. i . 
je betonstorting is daar voleindigd, bij andere 
was men met de beheiing nog niet ten einde, 
hetgeen natuurlijk de beschouwing des te belang
rijker maakte. Wij zagen daar nog de beton-
inengen, die, na door een koker inwendig met 
zigzagvonuige bladen te zijn geloopen, op den 
pijler werd gebracht; vervolgens de beide thans 
in gebruik zijnde stoomheieii, de eene met eeu 
klink en vang, de andere ingericht als stoom
hamer. Van deze laatsten waren er vijf iu wer
king en het leverde een eigenaardig gezicht op, 
dien kleinen stoonicilinder met blok en al boven 
op de paal te zien slaan. Grootsch was de aan
blik op een der pijlers waar vier stoomzagen 
naast elkander in werking werden gezet, terwijl 
wij onder vaderlaudsche toonen er omheen roeiden. 

Wanneer men over weinig jaren rustig en kalm 
over die rivieren zal stoomen, zal men zich te 
miuwernood meer rekenschap kunnen geven van 
alle moeite eu inspanning, die het lotstand brengen 
gekost heeft. Dan behooren het ingenieurs-vuur
werk, zooals een der heeren de 4 stoomheien 
(bij het souper dat ons later vereenigde) — om 
ile ontzaglijke, aangewende mechanische kracht, 
eigenaardig noemde, en de namen der geniale 
ontwerpers en der vriendelijke aannemers allen 
tot de geschiedenis. Daarom is het goed, en vervult 
tde Opmerker" tegenover de leden van het Konink
lijk Instituut van Ingenieurs , die dezen aangenamen 
en leerrijken tocht bijwoonden, niet meer dan zijn 
plicht, wanneer hij door de pen van zijn verslag
gever er een kort woord van herinnering over 
opstelt, en bij zijnen monde bedankt voor de wel
willende en heusche inlichtingen en de liefderijke 
zorgen voor het lichamelijk en geestelijk welzijn 
der reisgenooten. 

20 Juni 66. 

V a r i a . 

De Amerikaansche baksteenmachines 
onderscheiden zich van die, welk in Engeland en 
Uuitschland gebruikt worden. De laatsten be
staan meestal uit een staanden of liggenden 
cilinder, waarin zich eene stang met messen en 
schroefvlakken beweegt. De k le i , die vóóraf 
tusschen een paar rollen of walzen gekneed of 
bereid i s , wordt door de messen gesneden en 
vermengd, om daarna door middel van de schroef
vlakken door een vorm geperst te worden, zoo
dat zij als eene lange strook te voorschijn komt. 
Deze strook wordt over eene geleiding op rollen 
voortgeschoven en met eene snijmachine in stuk
ken gedeeld, hetwelk ten gevolge heeft, dat de 
steenen weinig of niet te zamengedrukt zijn. De 
Amerikaansche baksteenmachine bestaat uit eene 
regt opstaande vierkante houten kast, in het 
midden waarvan zich eveneens eene as met mes
sen en schroefvlakken beweegt, waardoor de klei 
Oewerkt en in een ijzeren vierkante kast, die 
onmiddellijk voor de houten geplaatst i s , gedron
gen wordt. De bodem van deze ijzeren kast is 
'n den regel een vorm van zes steenen en rust 
op eene slede. Zoodra eene voldoende hoeveel
heid klei in de ijzeren kast aanwezig is, perst 
"ene daarin passende plaat de klei in den vorm 
en zoodra dit heeft plaats gehad , wordt de slede 
door eene eenvoudige mechanische inrichting 
voortgeschoven waardoor een ledige vorm onder 
tw perskast gebracht en de volle verwijderd wordt, 
"ij elke omwenteling der as zijn telken male drie 
Vormen of achttien steenen gereed. 

Deze steenen komen sterk geperst uit de ma
chine. Tot het drijven van een Duitsch werktuig 
*°or het vormen van steenen, zoo als dit door 
Kunstmann , Hertel of Schlickeisen gemaakt wordt 
en waarmede 6000 steenen in 10 uren gevormd 
'linnen worden, wordt eene machine van min
stens zes paardekruchten vereischt, terwijl boven
den zes werklieden daarbij benoodigd zijn, als: 
'wee voor het aanrijden der k l e i , één voor het 
V u l len der machine, één voor de snijtafel en twee 
°oi' het vervoeren der gevormde steenen. Vol-

jjeiis Je opgaven, die ons omtrent de Ameri-
auiiscne. werktuigen, waarmede 30 tot 35 dui-

*"d steenen per dag kunnen gemaakt worden, 
* Seven zijn, zijn daarvoor niet meer dan zeven 

e , 'kliedeu en een sterk paard benoodigd. Van 
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deze arbeiders dienen twee vOor het aanvoeren 
van k l e i , één voor het bestrooien van den vorm 
met zand, één voor de beweging der slede, twee 
om de volle vormen te vervoeren en één om de 
vormen te ledigen. Wordt het werktuig door 
stoom of water gedreven, dan kan de arbeider 
voor de beweging der slede vervallen. Deze uit
komsten met elkander vergelijkende, geeft dc 
Auierikaaiische wijze van vormen de volgende 
aanzienlijke voordeelen , a ls : 

1". het productievermogen der Amerikaansche 
machine is aanzienlijk grooter. 

2". de kosten van fabricage zijn geringer. 
Neemt men zelfs aan dat iu plaats van één sterk 
paard drie paarden gevorderd worden, dun geeft 
dit 10.000 steenen per paard, terwijl de Duit 
sche of Engelsche werktuigen (6000 steenen voor 
6 paardekracliten) slechts 1000 steenen per paard 
maken. De Amerikaansche wijze van vormen is 
alzoo minstens tienmaal goedkooper dan de onze, 
terwijl bovendien de kosten van aankoop ook 
bet nadeel der Duitsche en Engelsche werktuigen 
komen. 

3". de steenen, door de Amerikaansche werk
tuigen gevormd, zijn beter, daar zij sterker ge
perst zijn, waaraan nog dit voordeel verbonden 
i s , dat de steenen spoediger droogen , waardoor 
eene meer voordeelige productie mogelijk is. 

Trechtermaat. Volgens de Scientific Ame
rican werd aan Hummer in Amerika in het voor
gaande jaar octrooi verleend voor de uitvinding 
van eene trechtermaat, die door onderstaande 
houtsnede wordt afgebeeld. Bij aandachtige be
schouwing zal elke verdere omschrijving overbodi 
zijn, daar het geheide toestel uit eene vereeni-
ging van maat en trechter tot één stuk bestaat 

Behalve het voordeel, dat het gebruik van de 
trechtermaat voor winkels geeft, kan zij ook iu 
magazijnen en fabrieken tot het meten van a l 
lerlei vloeistoffen worden toegepast. 

I N G E Z O N D E N . 

Amsterdam 18 Juni 1860. 
Mijnheer de liedacteur I 

In uwen «Opmerker" n". 11 werden door 
Osiander eenige opmerkingen gemaakt betreffende 
de algemeene voorwaarden voor de uitvoering 
en het onderhoud der werken van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, vastgesteld bij 
ininistorioele beschikking dato 1 Maart 1866. 
Met de vroegere tot hetzelfde doel in werking 
zijnde algemeene regelen en bepalingen zal ik 
deze algemeene voorwaarden niet in vergelij
king brengen; met deze laatste alleen krijgen 
wij nu te maken, en ik veroorloof mij de vol
gende opmerkingen omtrent derzelver inrichting 
en inhoud. 

Art . 1. § 1. Waarom moeten de ophoogin
gen zooveel hooger, iu overleg met de directie 
(VI! . ) . worden aangelegd als de inklinking be
draagt, daar de aannemer, bij misschatting in 
deze (door de directie) toch het werk volgens 
profil in 't bestek bepaald moet opleveren? Wat 
heeft de directie met de hoogte voor inklinking 
te maken, als de aannemer er toch niet mede 
verantwoord is? 

§ 10. Is gedeeltelijk overbodig gemaakt door 
§ 457 van art. 72. 

§ 15. Uit het eerste gedeelte zoö men kun
nen opmaken dat b. v. de fundeeringpiitteu 
of andere in de algemeene voorwaarden ge
noemde werkzaamheden niet voor rekening des 
aannemers komen. Waarom in deze § bijzonder 
beschreven dat afdammen enz. ten laste des aan
nemers komt? 

Art . 2. § 17 enz. In dit artikel had eene 
bepaling kunnen worden opgenomen omtrent 
rietzoden, die aan kanalen enz. toch ook voor 
den waterstaat verwerkt worden. 

Art . 7 § 40. Waartoe dient de bepaling dat 
de palen voor de tuinen tot zoodanige diepte 
moeten worden geslagen om daaraan gevoeglijk 
de tuinlatten te kunnen vlechten? Dit dan toch 
wel overgelaten worden aan de noodzakelijkheid 
zelve. 

Art . 36 § 208. Deze paragraaf maakt vele ge
deelten van vorige paragrafen betreffende ver
bindingen of bewerkingen van timmerwerken 
overbodig. 

Art. 37 § 221. Moeten dan alle werken niet 
ten genoege der directie geleverd of afgewerkt 
worden ? 

Zoo voortgaande zou men vele beschrijvingen 
in de algemeene voorwaarden ontmoeten, welke 
derzelver omslachtige duidelijkheid betrekkelijk 
onbegrijpelijk maken. Zoo wordt in art. 46, § 265 
gezegd dat reeds geteerd geweest zijnde houtwerk 
eerst van de oude teerkorst wordt ontdaan vóór 
de nieuwe teerlaag wordt opgebracht. 

Bij n". 9 § 307 van art. 51 wordt zulks her
haald en bij n". 9 van § 308 weder niet her
haald , evenmin als bij § 323. 

Hier en daar wordt in de algemeene voor
waarden gezegd : »op last van den opzichter 
of ten genoege van den opzichter," terwijl op 
andere plaatsen meer algemeen bij een even be
langrijk of onbelangrijk punt wordt genoemd 
»de directie." Is een opzichter dan geen lid 
van het personeel der directie? 

En is een aannemer niet even zoo verplicht 
!j 471 art. 83 als op hem van toepassing aan 
te nemen als § 192 van art. 33 of § 217 van 
art. 36 en meer andere §§? 

Ik ben het met Osiander niet eens, als zou 
de llollandsche heistelling bepaaldelijk moeten 
pareeren op de werken om derzelver nationaal 
karakter te behouden. Is dan iets wat uit den 
vreemde verbeterd tot ons komt, niet reeds 
nationaal geworden, wanneer de natie er gebruik 
van maakt? 

Ik neem veeleer aan dat de bedoeling van 
den ontwerper der algemeene voorwaarden is 
geweest om eenige vergelijkende proeven te ne
men, doch dit kon in eenige bestekken opgenomen 
zijn geworden. 

Ik zal hiermede eindigen met de bedoelingen 
van de makers der algemeene voorwaarden te 
raden, want mijne meeningen daarover zouden 
noodzakelijkerwijs even onduidelijk en vervelend 
worden als de algemeene voorwaarden zeiven. 

In het algemeen heb ik een slechten in
druk van de zakelijke waarde der algemeene 
voorwaarden ontvangen. 

Zij zijn theoretisch niet helder, en practisch 
betrekkelijk onuitvoerbaar, dat wil zeggen : dat 
als de aannemers met deze algemeene voor
waarden in de hand hunne begrootingen ma
ken , alle aanbestedingen boven de gezonde be
grootingen der directie loopen, en alle uit
voeringen van werken nutteloos te veel geld 
kosten. En ik geloof, dat het met de perso
nen der directie, die de nakoming der alge
meene voorwaarden stipt willen uitvoeren even 
zoo zoö gaan als met zekeren kapitein der genie 
tegenover wien alle gegadigden der aanbeste
dingen weigerden in te schrijven. 

Het kan de bedoeling van het Ministerie niet 
zijn dat de algemeene voorwaarden letterlijk wor
den nagekomen; doch dan is het ook beter er 
datgene niet zoo stipt in te beschrijven wat men 
wil dat niet zoo stipt behoeft te worden uitge
voerd of nagekomen. Daardoor zou ook de mo
gelijkheid worden voorkomen, dat een aanne
mer, die het werk flink en goed wil uitvoeren , 
daarin werd verhinderd door den een of anderen 
papieren man (mechanieke of machinale deskun
dige) die, zonder gezonde kennis van het vak, 
zijne gedachten, zijne meeningen, zijn oordeel 
en zijne orders enkel uit de letters van de alge
meene voorwaarden moet van buiten loeren. 

Bij dit alles beken ik evenwel gaarne dat het 
niet zoo gemakkelijk is om goede algemeene 
voorwaarden op te maken en moeten onze opmer
kingen niet aangemerkt worden, als eene klein-
achting der bekwaamheden van het corps voor 
de openbare werken. Alle achting voor hunne 
kunde, getuige daarvan de grootsche spoor- en 
waterwerken onder hun beheer. 

P. 

s - Bij de opname van dit stuk vermeent de 
Redactie te moeten opmerken, dat de heer 
P. de bedoeling van Osiander niet begre
pen heeft, daar deze evenzeer het plaatsen 
vau eene llollandsche heistelling bij ande
ren van verschillende constructie afkeurt. 
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\ ii itk o m l i s Ineen. 

Maaudag 25 J u u i , teu 11 '/, ure, aau het gebouw vau het 
|ukv. bestuur te 'sHage: het aanleggen vau Rijkawerkeu tot 
verbetering der rivier dc Beucdcn-Merwcde, ouder de gc-
mecute Hardinxveld, proviucic Zuid-Holland. 

Dingsdag 20 J u u i , teu 1Ü ure, ten huize vau II. J . Her
tog te Hel ium: het bouwen vau ecu verlaat bij het Schild-
meer ouder Helium. 

Dingsdag 20 Juut, teu 11 ure, in het Komjhuia van niejuf-
vrouw de Wed. Hord tc Hreda: l" . liet verrigten vati eeuige 
vernieuwingen cu herstellingen aau de llcrdigtingswerkcu 
vau de rivier dc Mark en Diiitel , met leverantie van dc 
daurtue uondigc uiatcrialeu cn gereedschnnnen; 2° . het weg-
ueiucu duur middel vau uitbaggering van oudcracheiileue 
verzandingen of ondiepten in gemelde ricvicr, en •]'\ het 
vegen of schoonmaken derzelve, iu vier pereeeleu. 

Woensdag 27 Juni , teu 12 ure, in het Raadhuis te 
liochem : Eet houwen ceuer stecueu brug over dc Nieuwe 
Beek op het Mulcngroud, nabij de stad. 

Woensdag 27 J u u i , ten 12 ure, ten huize vau deu Joge-
incnthuuder C. Kusink te Hengelo: het buuwen van ecu 
beursgebouw aldaar. 

Woensdag 27 Juni , ten 12 ure, in het lokaal van het 
ministerie vau binnenlandse!.c zaken te's Hage: het vernieu
wen van een Telegraafdraad aan de beslaande palen en Iso-
lutorcu, cn het anubrcugcu vau herstellingen en verbeterin
gen aau dc Teiegraatliju langs den Hoilaudsehcu ijzeren 
Spoorweg tusschen Amsterdam eu Rotterdam. 

Woensdag 27 Juni , ten 1 ure, iu het Akadcniiegebuuw te 
Leiden: het bouwuu vau eeu physiologisch laboratorium. 

Duuderdag 28 J u n i , teu 12 ure, iu het Kegthuis te 
Nieuwvceii, bij Alpheu a/d Riju: het bouwen ceuer kerk en 
pastorie voor dc K. K. genieeute. met het inukeu der houten 
ufudcriug vour den toreu. 

Donderdag 28 J u u i , ten 12 ure, iu het lokaal van de 
bureaux der Staatsspoorwegen te 's Hage: het maken vau 
ecu dam duor dc Ooster-Schelde, dc levering van bal
last, het leggen vnu de spoorbaau tussclieu llergcn op Zoom 
eu Woeusdrccht en het maken van eenige verdere werken. 

Donderdag 28 Juni , teu 12 ure, op het Stadhuis tc Vol-
leuhove: lo. Het onderhoudswerk vau deu weg over deu 
Zeedijk van itlokzijl tot Kuiure; 2o. Het slaau vau p. m. 
C50 el nieuw paalwerk te Blankenham , in twee pereeeleu; 
8u. Het slaau van een pnulregcl vau oude paleu, mede te 
HJaukenliatn. 

Donderdag 28 J u n i , ten 1 ure, iu het Diakouic Oude 
Mannen- cu Vruuweuhuis, aan den Zuidwcst-Uuitensiugel te 
*sGravenhage: het afwerkcu van alle buiten- eu binnenmu
ren; het metselen vau ecuig muurwerk, rioleu, luchtkanalcu, 
keldertrappen cn vloeren. Het leggeu van hardstecueil vloe
ren, trappen, urinoirs, plinteu, uuoten, marmeren schoor
steenmantels cn nissen, liet maken vau houten vloereu, 
trappcu, biuueu- en buitendeuren, ruinen, biuueu lijstwerk, 
kasten, bctimuieriugcu voor wa se h toe stellen , architravcu cn 
verdere biuueu-betiinmcriugcu. Het inakeu van plafonds 
cu de biuueu- cn buitcumuur-bepleistcriugcu. Het maken 
van binnen- en bui'teupotupeu met aau- eu ufvoerbuizcu, 
reservoirs , waterleidiugeii, waseli toe stellen , baden, eeue 
stoom spijs kokerij cn stooinreinigiugstocstcl; en voorts: Het 
buiten- eu biuueuverf- en be hangers werk. 

Vrijdag 29 Juui , aan het gebuuw vau het prov. bestuur 
te Arnhem: het met klei bckleedeu vnu het nutte profil vau 
het Apeldoornschc kunaul. 

Vrijdag 29 J u n i , teu 12 nre, aan het lokaal van het 
prov. bestuur tc Zwolle: het bouwen van eeu tolhuis lungs 
den griutweg vau Kuinre naar Slijkeuburg. 

Zaturdag 30 Juui , ten l i ure, iu het Gemeentehuis te 
Leeuwarden: het doeu vau eenige belangrijke timmer- eu 
metselwerken aau de Irusumerzijl en bijbehooreude gebouwen 
met het veranderen der bestaande ophaalbrug iu eeue huuteu 
draaibrug. 

Zaturdag .'.0 Juui , ten 2 ure. aan het gebouw vau het 
prov. bestuur te Utrecht: het veruieuweu eu herstellen vau 
eeuige gedeelteu der bestrating van dc groote wegen der 1 
klasse enz., iu de provincie Utrecht. 

Maandag 2 J u l i , ten 10 ure, iu het Wuterschapsbuis tc 
Onderdeudam: lo. het graven vau een llulpkauaal van de 
omgraviug te Hallo, laugs Lutje Saaxum, tot iu het Hoofd-
diep teu westen vau Meusingeweer, lang 4345 K I , ouder de 
gemeeuteu Baflo, Winsuin, Ecurum eu I*eeus, alsmede de 
voltooijing van het Raskwerder Maar , langs eeu perceel huis 
eu erf, ouder Tiuall iug, gemeente Hallo. 2o. hetgravcn vau 
een Afwatcriugkanaal tot leiding vuu het water uit de vour-
mulige Dijkregteu Wicruui, Höoge cu l-uge PaddeiJoel uaar 
liet Boterdiep te Noorderhoogcbrug, lang 7378 E l , bene
vens het leggen van eeuige steeneu eu huuteu duikers, met 
het leveren van alle duartuc beuoodigde materialen, ulsmcde 
het opgraven van eeu gedeelte vnu het Selwerderdiepje, van 
de nieuwe Paddestoelster waterleiding tot Gruniiigcu , luug 
2860 el. 

Douderdug 5 J u l i , teu 10 ure, iu het gemeentehuis te 
Hoedckeuskerke (Zuid-Bevclund): lo. de vernieuwing eu ver
grooting vuu de los- eu ladiligplaats auu de haveu tc lluede-
keuskerke; 2o. het bcstruteu van een eiud weg eu het ver-
straten vau ecu gedeelte dorpstraat tc Hucdckcnskerke alles 
met keijeu, ter oppervlakte van 1030 vierkante ellen. 

Donderdag 5 J u l i , teu 12 ure, iu het lokaal van de 
bureaux der staatsspoorwegen te 'sllage: het maken van 
eeueu aaulegsteiger eu vau eeuige andere werkeu bij eu op 
het Station te Moerdijk. 

Vrijdag G J u l i , ten 11 ure, iu de stads-herberg bij Wou
ters aau dc Waal te Nijmegen: het maken vau twee wel
putten , met pompen iu kazernen aldaar. 

Vrijdag 0 J u l i , ten 12 ure, auu het gebouw vau het prov. 
bestuur te Arnhem: het doen vau buitengewone veruieuwiu-

* ^ ï ^ e B - 4 " - r s t e l l i u g e n aau de Rijkswerken, behooreude bij de 
/f^velViO teN?a!t-Hommel, Culeuborg, Heusicheni eu St. A n -
** ' ( drlef |j in di^ provincie Gelderland. 
I * V r i ) d « g | 0 J u l i , ten 12 ure, iu liet Provinciehuis te Gro-

, ƒ '"**Éit igeu: r l» . Het bouwen van eene steeneu schut- eu wnte-
' ringtduis .Pelfzijl; 2o. Het buuwen vnu eeue steeneu uit-

\C* ^"''wateritfgjuty te rurnisum. 
V / * * ' , .Vri ju>iryj iUi , ten 12 ure, aan het gebouw vun het prov. 

w** *È • W M n k 9? Arnhem : het uuderhoudeu tot 31 Deeeuibcr 1807 
fttpjji*- jieii-kaiil"i-i ii eu aauhuoren te ljuhitli en Habbei'ieh. 

Maandag 9 Jul i , ten l l ' / i ure, aan het gebuuw van liet 
irovhiciaal bestuur tc 'sllage: het aanleggen vau Rijkswer-

oortzettiug der verbeteriug van de Oude Maas be* 
ireeht, ouder de gemeente Dubbeldam , provincie 
id. 

ag 12 J u l i , ten 12 ure, iu het lokaal vau de 
Staatsspoorwegeu te 'sl lage: het inakeu vau 
, kunstwerken, het leveren vau Hallast, het 

leggeu eu verleggen vau Sporen, Wissel* eu Draaischijven, 
het maken, vergrooten eu verplaatsen van verschillcude ge
bouwen eu Stationsinrigtiugcu eu eeuige verdere werken op 
bet Station Roosendaal; ecu cu audcr tot vergrooting van 
dat Station. 

Afloop van nnul iestedf i iKcn. 

Op 14 Juui tc Haarlem i lo. het verbrecdeu vau het uoor-
.1 el ijk gedeelte vau den zanddijk voor het dorp Caliantsoog, 
niinate inschrijver J . Oldenburg, te Hergen, voor ƒ 890; — 
2o. bet vergrooteu der school eu het doen vuu eeuige her
stellingen aau dc oudcrwijzerswouing te Vliclaud. Minste 
inschrijver M . God vliet te Hoorn, voor ƒ 3580. 

Op 14 Juni te 'sHage: het maken van eeue woning voor 
deu stationschef en eenige verdere werken op het stations-
emplacement te Veulo, ten behoeve vnu deu spoorweg, 
strekkende van Maastricht naar Helmoud. Daarvoor waren 
drie iuschrijviugsbiljettcn ingekomen. Minste inschrijver II. II. 
Jockiu, tc Veulo, voor de soin vau ƒ 52,014. 

Op 15 Juui te 'sHage: de aanleg' ceuer tclegraallcidiug in 
usphnltbuizeu onder den grond te Alkmaar eu het uitvoeren 
van eenige werken tot voltooijing van de telegraaflijn langs 
deu spoorweg van Alkmaar tot Nieuwe Diep, Daarvour waren 
drie inschrijvingsbillctten ingekomen. Miuste inschrijver 
J . C . van der Kiev te Amsterdam, voor ƒ 1088. 

Op 15 Juni te Zwolle: het bouwen eener wachterswuniug 
bij sluis V op dc Ocdcnis vaart. Aannemer .1. Hcuker tc 
Zwartsluis voor ƒ 2020. 

Op 15 Juni té Middelburg herbesteed: het le eu 3c per
ceel van het doen vau eeuige veruieuwiugen aau 's rijks zee
weringen te Vlissingeu cn tc Veerc, alsmede auu de haven
werken van Veerc, niet het eenjarig onderhoud daaraau. 
Vour bet le perceel was dc minste inschrijver J . Filis te 
Vlissingeu voor ƒ 9888 en voor het 3e perceel A, K. Stabhc 
te Sas vau Gent voor ƒ 3000. 

Op 10 Juni tc Utrecht: het aanbouwen en vergrooteu van 
het geneeskundig gesticht voor krankzinnigen aldaar. Tien 
iusclirijviugsbillcttcu waren ingezonden. Miuste inschrijvers 
gebroeders vau Leeuwen voor ƒ 107,970. 

Op 1G Juni te Gnaspcrdam, gemeente Weespercarspel, duur 
Dijkgaaaf cn Hooghcenirndeu vau 't Bijlmermeer: het ver
diepen eu vernieuwen van de drie Togtslooten in gemelde 
Meer, over eeue gczamentlijke lengte van 4350 ellen. Hier
voor ziju ingeleverd vijf iuschrijvings-billettcn. Minste in
schrijver J . l i . dc Kieviet te Ü i e m e i i , voor ƒ 3338.22. De 
hoogste inschrijver was J . K. Verloop te Amsterdam, voor 

ƒ 3975. 
Op 18 Juni te Rotterdam: lo. de vernieuwing van eeuige 

kaaimuren iu dc buiteustad; laagste inschrijver J . M . Haa-
'tub. el. 2o. De veruieu-
liunenstad; laagste iu-

gcu, te Moordrecht, voor ƒ 10.80 per kub. el. 2o. De vernieu
wing vau eeuige kaaimuren iu de binnenstad; laagste in
schrijver dezelfde, voor ƒ 13.90 per kub. el. 3o. Het voegeu 
cu stoppen vau eeuige' kaaimuren iu dc buiteustad; langste 
insehrijvcr 11. Jongenburger, te Noord-Wnddiuxveeu, voor 
f 0.73 per vierk. el voegwerk eu ƒ 5.89 per dito stopwerk. 
4o. liet voegeu cn stoppen van eeuige kaaimuren iu de bin-
ucustad; laagste inschrijver J . M . lloagcn, te Moordrecht, 
voor f 1.20 per vierk. el. 

Op 18 Juui te 's Hage: lo. het onderhoud van de nieuwe 
schutsluis, tussclieu de Merwede eu Hakkerskil, onder de 
gemeente Werkendam; 2o. het herstel van 's Rijks rivier-
werken in de Oude Maas, boven Puttcrshoek, de Krab en 
de Dordsche K i l ; 3o. het leveren eu iuhangcu van eeu paar 
uicuwe buitcn-vlueddeureu, iu de keersluis te Goriuchcm, 
bchourcude tot dc werkeu vau het Zeederik-kanaal. Hier
voor warcu 19 biljetten iugckomeu en de miuste inschrijvers 
waren: voor uo. 1 J . A . I*ooijeu, te Hen kolom voor ƒ 3397; 
voor nu. 2 K. Bakuuyzeu , tc Sliedrecht, ad ƒ 2 3 9 8 ; eu vuor 
uo. 3 A. W. Ijuulgraaf, te Sliedrecht voor ƒ 4315. 

Op 18 Juui te Utrecht: liet makeu, leveren cn stellen van 
schuolmeubelen voor 's rijks hoogere burgerschool. Aaiiuemcr 
K. Sehale. voor f 5200. 

Op 20 Juni op 's rijks werf tc Amsterdam: het gedeeltelijk 
bevlueren van s rijks lijnbaan aldaar. Minste inschrijver 
C. vau der Tooreu voor ƒ 974; de daarop volgeude J . K. 
Verloop voor ƒ 2493, eu dc hoogste Gebrs. Sehuoncuburg 
voor ƒ 3300. 

— Te Oldebroek is aanbesteed het afbrekeu vau ecu ge
deelte eu het bijbuuweu vau het kerkgebouw teu dienste 
der Hervormde genieeute in genoemd dorp, welke kerk is 
auugeuomen door J . W . Ü i e b e r i u k , te Kaïnpeu, voor ƒ 10,090. I 

A d v e r t e n t i ë n . 

F A B R I E K V A N 

B E C K E R K H T B l T D D I N G r H 

t e A R N H E M . 

W a t e r p a s - , hoekmeet- cn andere ins t rumen
ten vuor terreinopname ten dienste van den 
Waterstaat, uk Genie, den Aanleg van Spoor-
wegen en Oi'ENIiauk WERKEN. — Voorts de gunstig 
bekende B a l a n s e n , B a s c u l e s , W e e j -
b r u g g e n enz. 

Voor H. H. AANNEMERS, OPZICHTERS, 
W E R K B A Z E N enz. belast met, of het toe
zicht hebbende over publieke werken, zijn bij 
J. J. C E U L E N te Middelburg, door tusschen-
komst van den Bockhandel it 75 cent verkrijgbaar, I 
ZAKBOEKJES tol het doen vim dagelijksche [ 
aanteckeningen van wcrkloonen enz., alsmede 
WEEKLIJSTEN voor hetzelfde doel. 

Door bestelling b. v. van een exemplaar kan 
men zich van de doelmatige inrichting overtuigen. 

If. M. OOUVEÉ te 's Hage, geeft uit : 
m m AFBEKLÜ1NG 

VAN HET 
raOXaTTnoHEXN'TP 

VAN WIJLEN 
Z . 0 . H o o g h e i d d e r H e r t o g v a n S A X E N W E I M A R | 

HOOR 
H. P. VOGEL en Ti l . K O E L M A N , 

opgedragen aan H. K. H. Princes 
Hendrik der Nederlanden. 

Prijs: Proefdruk / 2 .50 op gewoon papier/ ' l .—I 
De uitgave heeft plaats op den dag der onthulling | 

'28 Juui a. s. 

U. A. T H I E M E , te Arnhem, heeft uitgegeven: 

Z A K B O E K J E 
VOOR 

S P O O R W E G B E A M B T E N 
EN 

S P O O R W E G R E I Z I G E f i S . 
INHOUD: 1". Wet houdende bepalingen om

trent het gebruik der spoorwegen. — 2". Kon I 
besluit, houdende de instelling van den I:.ki:| 
van Toetigt. — 3". Kon. besluit, houdende vast-] 
stelling van een algemeen reglement op de spoor 
wegdiensten. 

P r l j B ƒ - » 5 . 

NIEUWE BOUWKUNDIGE INDUSTRIE, 
Alle soorten van zinken Ornamenten, als: b a l k o n s , b a l u s t r a d e n , conso le s , p a l m e t t e n , spitsen 

v a x e n , rose t ten en verdere v e r s i e r i n g e n ; — D a k b e d e k k i n g e n , g o t e n , d a k v e n s t e r s , raam
roeden volgens ieder op te geven profil, v e n t i l a t o r s , w i n d w i j z e r s e n s ; — Zaken voor huisselijl 
gebruik als: b a d k u i p e n , ze te lbaden , s t o r t b a d e n , wa te r f l e s sohen , w a s o h b a k k e n , koperen 
k e t e l s , p a n n e n , k a n n e n enz . ; — Tuinsieraden, als: k o e p e l s , d u i v e n t i l l e n , fonteinen 
w a r a n d e n , b e e l d e n , b r o e i k a s t e n , b l o e m e n m a n d e n , v o g e l k o o i e n ens . , worden in mijn' 
fabriek vervaardigd. 

De Ornamenten van Zink bevelen rich zoowel door derzelver duurzaamheid eu lichtheid , als dou'l 
eenen, den grondstof geëvenredigd billijken prijs hoven andere tot dusverre daarvoor gebezigde groliJ I 
stuiten in het bijzonder aan; de bekroning met de zilveren medaille, op de tentoonstelling van I s 1 

te Amsterdam, strekt daarvan ten bewijze. 

Kantoor: Vijfziinicnstraat J n". '20'2» te Arnhem. H . J . V K I I K I VS K* [ 

G E O C T R O Y E E R D E 

I N S T E K E N D E C I R C U L E E R H A A R D E N . 
De Ondergeteekeiiilen beiigtin bij deze, dat hij hen vervaardigd worden en 

hcrijgbaar ziju GEOCTROYEERDE INSTEKENDE CIRCULEERHAARDEN I 
met aanvoer van versche lucht, door middel van holle roosters; deze H A A R D E N g e t i j 
25 percent meer W a r m t e dan de thans bestaande, zonder vermeerdering der brandstof. 

Maken bij dezen Heeren Bouwmeesters opmerkzaam , om bij het bouwen van nieuwe SC1IO0B'j 
S T E E N E N , die te voorzien van eene Luchtbuis. 

ROTTERIIAM, 180C. I A 6 8 II . W I J S T K I Hl est C o . 

tencbijll geregeld lederrB JEilerdag bij 
II. A . T H I E M E te A r n h e m . 

•tofdurreiMiiltilei 
L. ( M M I U M S ei i:°. le l a i l e r d » . 

W K K K JB L . ^ JO 
V O O R 

f rijs per :i « a i d e i fraiu p. tu l ƒ 4.63. 
•en abimeert lirk m r « • jaargang. 

Idterteitiéi kastel / -.20 iet gewciei regel 
ei ƒ - . ( 3 toor tegel ei eei \ ° . der enrail. 

A R C H I T E C T E N , I l f t H L T I B U E S , F A B R I K A N T E N E N A A N N E M E R S V A N P U B L I E K E W E R K E N . 

B e r i c h t e n e n m e d e d e e l i n g e n . 

Arnhem, 29 Juni 1866. 

Bij beschikking van den Minister van Binnen
landsche Zaken van den 20 Juni 1866 zijn, met 
ingang van 1 Juli e.k., bevorderd: tot opzichter 
van den Waterstaat 2" k l . H . Bauer, thans op
zichter 3" k l . , en tot opzichter van den Water
staat 3 ' k l . A. J. H . Bauwer. thans opzichter 
4' k l . Bij gelijke beschikking i s , na voorafgaand 
vergelijkend examen, met ingang van denzelfden 
datum benoemd tot opzichter van den Waterstaat 
i' k l . H . L . C. H. Serolea. 

Bij beschikking van den Minister van Binnen
landsche Zaken van 25 Juni 1866 , is het dage-
lijksch toezicht op de dienst van de Staatsspoor
wegen Breda—Moerdijk en Boxtel—Eindhoven , 
wanneer die voor het verkeer zullen ziju geopend, 
mede opgedragen aan den spoorweg-opziener 
W. D. Eeltjes, wiens standplaats voorloopig Ois-
terwijk blijft. 

's Gravenhage. Bij besluit van 25 Juni j . 1., 
heeft Z. M . de Koning besloten het ontslag dat 
den Heer Stieltjes voor ruim 3 jaren werd ge
geven, eervol te verklaren. 

Ik wi l bij deze tijding weinig voegen. Stieltjes 
is te algemeen bekend, geacht en geëerd dan 
dat dergelijk besluit noodig ware hem in de 
oogen van het publiek te rechtvaardigen. En 
toch verheugen wij ons in dit besluit als zijnde 
eene eervolle daad van het nieuwe ministerie en 
«en aanvankelijk herstel van gepleegd onrecht. 

Amsterdam. Den 2 3 , t e D j . 1., overleed Dr. S. 
Sarphati, de stichter van het Paleis van Volks-
vhjt en zoovele andere nuttige instellingen, waar
op Amsterdam te recht trotsch mag zijn. A l 
gemeen wordt dit groote verlies betreurt; hopen 
W U dat de vereende krachtsinspanning van velen 
'''' in slage de ondernemingen, waarvan Sarphati 
de ziel en het leven was, tot een goed einde 
t e brengen en dat zijn voorbeeld vele navolgers 
vinde. 

De dood van Sarphati trof juist te samen niet 
de eerste tentoonstelling van nationale kunst eu 
nijverheid in het grootsche paleis. Moet het 

daaraan worden toegeschreven dat die tentoon
stelling nog zoo weinig wordt bezocht.' 

De tentoonstelling vau nationale kunst en nij
verheid is nu sinds eene week geopend. Men 
moet het zeker aan de drukkende tijdsomstandig
heden wijten dat de inzending niet meer alge
meen is. Nochthans is de tentoonstelling een 
herhaald bezoek overwaard eu zal men er vele 
interessante voortbrengselen vinden. Ik hoop u 
spoedig meer van de tentoonstelling te melden 
en daarbij het meest belangrijke mede te deelen. 
Daarvoor moet ge uwen correspondent echter den 
tijd laten zijn bezoek in het gebouw nog eenige 
malen te herhalen. 

Rotteeoam. Wij vernemen dat de vervaardi
ger van het ontwerp voor een bibliotheek-gebouw 
voor 1UÜ.00U boekdeelen, geteekend: »For the 
structure that we raise . etc" , waaraan door de 
Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst te 
Amsterdam een accessitprijs van / I5U is toege
kend, is onze stadgenoot de heer .1. S. C. van 
de W a l l , aan wien reeds vroeger van wege die 
Maatschappij de bekroning mogt ten, deel val
len , wegens een ontwerp van een gebouw voor 
publieke verkoopingen in eene groote stad. Wij 
kunnen niet nalaten den heer van de W a l l , die 
bij zijne studiën op de Akudemie van Beeldende 
Kunsten en technische wetenschappen reeds vele 
lauweren mocht oogsten, met dit nieuw getuige
nis van zijne bekwaamheid geluk te wensclien, 
in de verwachting dat hij ook verder ruime ge
legenheid moge vinden om zijne talenten ten 
nutte aan te wenden. (N. H. C.) 

Breda. Den 22"" 1 Juni heeft de inspectie 
van de lijn Breda—Moerdijk plaats gehad in te
genwoordigheid van den hoofd-ingenieur Fijnje 
en eene commissie uit de Maatschappij tot ex
ploitatie der Staatsspoorwegen. Deze proefrid, 
die met eene locomotief en een waggon der eer
ste klasse in 20 minuten werd afgelegd, heeft 
volkomen aan de verwachting beantwoord. Naar 
men verzekert zal de lijn den 1"™ el' 2*" Juli 
in exploitatie gebracht worden. 

Ahmikm. In de zitting vau den gemeenteraad 
op II. zaturdag is de instructie van den gemeente-
architect vastgesteld. Ten rjrrjffton dftr verwer-

Uitgegevei» te Arnhem bij ü . A . THIEME. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DEK WIEL. 

ping van art. 3 van het reglement, waarbij aan 
den architect de bevoegdheid werd verleend om 
particulier werk te verrichten, wanneer het col-
legie van dagelijksch bestuur daartoe verlof gaf, 
heeft de heer van Gendt zijn eervol ontslag ver
zocht tegen 1 J u l i , hetwelk hem is verleend. 

's G R A V E N H A G E , 29 Junij 1866. 

Onthulling van het monument voor den hertog 
BERN1IARD V A N S A X E N - W E I M A R . 

Weldra zullen vier jaren versteken zijn sedert 
de treurmare hier ontvangen werd, dat de vorst 
overleden was, die door nauwe verwantschap 
met het Huis van Oranje en door onwankelbare 
trouw aan Nederland, ook onder de zwaarste be
proevingen , hier zijn tweede vaderland gevonden 
had en wien Neêrlands volk eerbied, met innige 
genegenheid, toedroeg. 

Geboren den 30 Mei 1792, te Weimar, be
zweek hij den 31 Julij 1862; een leven dus dat 
zeventig jaren omvat, aangevangen onder de 
staats- en oorlogsstormen, waarvan de hertog 
den verderen loop, hetzij als vroegtijdig opmer
ker , hetzij als werkzaam deelgenoot der gewich
tigste gebeurtenissen, aanschouwen zou, eene 
langdurige loopbaan abt krijgsman en beoefenaar 
der wetenschappen omstreeks eene halve eeuw 
aan de zaak van Nederland gewijd. 

Dien edele door een gedenkstuk in de nage
dachtenis te vereeuwigen, hem de hulde der er
kentelijkheid te brengen, dat was het doel van 
tijdgenooten met het stichten van het monument 
dat heden te 'sllage werd onthuld. Het denk
beeld daartoe werd spoedig na zijn overlijden op
gevat en met kracht tot uitvoering gebracht door 
eene leidende commissie aan wier hoofd zich be
vindt de heer J. J. Rochussen, gedurende wiens 
landvoogdij de hertog het opperbevel in Neder-
landsch Indië had gevoerd. 

Het monument is opgericht ter zijde van het 
Voorhout, over den schouwburg, met het front 
naar de Hoofdstraat. Het hardsteenen voetstuk 
is achtzijdig en 5 ned. ellen hoog boven den be
gane» grond; het bouwkundig monument, eene 
pyramide, is in zijn geheel 11 en de daarop rus
tende trophee 3.50 ned. ellen hoog. 

Vier zijden van het voetstuk prijken met op
schriften in koperen letters, als : 
(in het front) Hertog Karei. Bernard van-

Saksen-Weimar 1792—1862. 
(regterzijde) Beschermer van Kunst en Weten

schap. 
(linkerzijde) Moedig en beleidvol krijgsman . 

Nederland onwankelbaar getrouw. 
(achterzijde) Hulde van Tijdgenooten 1866. 

J : \ i J 

w i l 



Bovfin het voetstuk heeft men het centraalpunt 
der allegorie in bronst , w.: in liet front, de 
buste oan ile» hertog (buut relief), omgeven door 
een slang, als zinnebeeld dei onsterfelijkheid : 
aan de keerzijde, het wapen van den hertog. 

De overige zes zijden ol' vlakken zijn versierd 
met kransen van laurier- en eikentakken, waar-
tussclien ook , met toespeling op hel bevelhebber
schap in Ned. Indie, nosteische planten zijn ge
vlochten. 

De trophée , mede van brons, bestaat uit Ne-
derlandsche en oostersclie wapenen, niet leger-
vaandels, helm en eikenkraiis tot een geheel ga-
mengevoegd, waarvan de front- of officiële zijde, 
in overeenstemming met de buste en hoofd-iriscrip-
tie, naar de Hoofdstraat gekeerd is. 

De architect van het monument is de heer II. 
P. Vogel, en de ontwerper der aUegorieh de beer 
J. P l i . Koelman. Dat dit kunstgewrocht, in aan
merking genomen het oponthoud tot het erlangen 
van de definitieve aanwijzing der plaats. zoo 
spoedig en zoo voortreffelijk is tot stand ge-
bragt, is zeker vooral aan de zorgen van die 
heeren toe te schrijven, maar tevens aan de ijve-

50 

rige belangstelling van allen die daartoe mede
werkten. 

Onder hen die lot de levering en uitvoering 
bijdroegen, herinneren wij dat de leverancier en 
aannemer van den udelfanger steen was de heer 
.1. van den Brink , te Overscbie, agent van den 
heer Leonard v, eigenaar der steengroeve te Uilelfung. 

De bronzen aUegoriQn zijn gegoten iu degietery 
van den lieer Mansveld Heek alhier, die niet den 
meest behingloozen ijver en nauwgezetheid, door 
opregten kunstzin geleid, zijne mededingers, waar
onder ook uit het buitenland, overtroffen heeft. 

De oprichter van het geheele monument is de 
heer .1. Nater . mede alhier. wien het gelukken 
mocht, zonder eenigen tegenspoed, ulle moeie-
lijkliiMleu op het gebied der praktijk te overwinnen. 

De metselwerken zijn verricht door de lilt. .1. 
Noordendorp eu Zoon : het trottoir en di' palen 
van blauwen hardsteen zijn geleverd mi gesteld 
door de lib. Devillers eu Co. . luis. steenhouwers 
alhier. 

Het smidswerk vuor kettingen cn verdere kon-
strurtiëii is vervaardigd door den heer Kaemme-
rer, mede alhier. 

Gelijk de indruk van een kunstwerk van dezen 
aard veel vun de plaats afhangt, zoo mag wel 
herinnerd worden dat die. waarop het monument 
prijkt, niet iu den geest der ontwerpeis lag, en 
ook geenszins in dien der kommissie ; men weet 
dat menige proeve werd genomen aan de andere 
zijde van het Voorbout en op andere punten dei-
stad, die, wat het vrije uitzicht betreft, wel zoo 
gunstig voor de plaatsing werden geoordeeld, 
doch welke om verschillende redenen, die het 

nu niet meer baten zou ter toetse te brengen, 
niet konden worden bewilligd. Iu de laatste 
dagen beeft men nog getracht Int gezicht op het 
monument ruimer tc maken door het snoeien 
van het geboomte vlak in de nabijheid: wellicht 
zou, door de opoffering van ecu paar booliien , 
hierin nog werkelijk verbetering kunnen worden 
aangebracht 

Wij achten het bij deze gelegenheid niet meer 
dan passend eeu enkel woord omtrent de ge

schiedenis van het monument in herinnering te 
b r e n g e n , 

Onder dagteekening van 12 februari 1864 
werd eene prijsvraag uitgeschreven , waarvan de 
hoofdstrekking was, dat een eenvoudig doch 
waardig eu smaakvol gedenkteeken , geen stand-
beeld zijnde, verlangd en dat tot bestrijding 
der kosten eene som van twintig duizend 
gulden bestemd werd. De inzending der ant
woorden moet vóór of op den 16*" April 186-4 
plaats vinden. 

De Commissie voor het gedenkteeken maakte 
den 1",c" Mei daaraanvolgende bekend dat er een 
tiental ontwerpen ingekomen waren en deze van 
den 2 U c n tot den 14**" Mei ter bezichtiging van 
de belangstellenden gesteld zouden worden. Spoe
dig daarna en wel op den 4*" Juni 1864 werd 
de uitslag der beoordeeling, waaraan drie des
kundigen, de Heeren Rover, Camp en Bosboom, 
hadden deelgenomen, officieel bekend gemaakt 
en de bekrooniiig toegekend auu het ontwerp 
van de Heeren Vogel en Koelman te 's Graven
hage. De ontwerpers werden nu ingevolge het 
programma ook met de nil voering, die echter 
voor de Commissie en niet voor hen verbindende 
was, belast cu in het primitieve ontwerp werd 
alleen deze verandering gemaakt, dat de blauwe 
of escauzijnschi' steen, die men aanvankelijk 
wilde gebruiken , door de Commissie in zand
steen veranderd werd en hiertoe werd de reeds 
genoemde Udelfangersteen gebezigd. 

Wij hebben de overtuiging dat de Heeren | 
Vogel cn Koelman, de residentie niet een waar
dig monument verrijkt hebben en onder aanbie- I 
ding der bovenstaande gravure noodigen wij 
alle kunstkenners dringend uit dit gedenkteeken 
tc gaan zien. Wij besluiten met bovenstaande 
omschrijving, daar het leest der onthulling minder 
iu onze kolommen te huis hoort; uit de berichten 
dienaangaande stippen wij alleen aan dat het den 
ontwerpeis aan loftuitingen niet ontbroken heeft. 

A L G E M E E N E VERGADERING DER M A A T 
SCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 

BOUWKUNST. 

De '24'" jaarlijksche algemeene vergadering 
werd in het lokaal »Eik en Linden" in de Plan-
tuudji' ti- Ainstcjilum op Woensdag j . I. gehouden 
en door 62 leden bijgewoond. 

De heer Godelroij, als voorzitter, opende dezelve 
met een' welkomstgroet, en verzocht daarna den 
secretaris, den heer Leliman, om het vei slag over 
het afgeloopen jaar uit te brengen. 

Uit dit verslag dat, wij willen het gaarne er
kennen, met zorg eu toch kort is opgemaakt 
ontleeneii wij het navolgende: 

Het ledental dat op 1 Mei van het vorige jaar 
934 bedroeg, is op dezen oogenblik, na aftrek 
van de overledenen eu zij, die om verschillende rede
nen hebben of zijn bedankt, 936, een cijfer dat 
voor deze maatschappij ongekend is. Het bestuur 
is onveranderd gebleven, met den besten geest 
bezield en duur , waar liet de belangen der maal-
schappij geldt, ijverig en onvermoeid bezig. Dit 
laatste meldt het verslag niet, doch uw cor-
cespondent acht zich verpligt dit er bij te voegen. 

Verschillende biiitcnlunilschc architecten van 
naam hebben het hun aangeboden eerelid-
iiiuutschup niet genoegen aanvaard. 

De correspondenten namen de belangen der 
maatschappij niet nauwgezetheid waar; slechts 
één hunner schijnt het bestuur reden tot 
Magen tc hebben gegeven , maar zijn nn volger 
schenkt dubbele vergoeding. 

De afdci'liugcu ten getale van vijf waren allen zeer 
werkzaam geweest. Dit geldt alleen die leden, 
welke getrouw de vergaderingen bijwoonden: 
want de slechte opkomst schijnt de algemeene 
kwaal te zijn geweest. De staat der geldmidde
len schijnt overal gunstig te zijn. 

Zonder in bijzonderheden te treden, willen wij 
nog vermelden, dat de besturen der verschillende 
al'deelingen zeer weinig verandering hadden on
dergaan : Amsterdam telt 150 leden, zoo ook 
Rotterdam, 'sllage heelt 65 , Arnhem 40 en 
Zwolle '23 leden. 

De finantiën zijn gunstig, zooals straks zal 
blijken uit het verslag van den penningmeester. 

Als vervaardigers van bekroonde ontwerpen in 
liet verloopen jaar werden nog bekend, ^le heeren 
Van dc Wall te Rotterdam, .1. Van der Koogh te 
Zaandam eu J. de Haan te Amsterdam. 

Dc uilslag vau de hekrooningen, volgens hel 
programma iu het jaar 1864 door de heeren 
Uilen berg, liodefroij eu Salm opgemaakt kwam 
alsnii aan de orde. 

Op de 1*" prijsvraag: een bibliotheek kwam 
| ontwerp in. 

Op de 2 U ' prijsvraag: eene katholieke kerk 
kwamen in •"> ontwerpen. 

Op de 3 * prijsvraag: ecu- overdekte zitplaats 
ju een tuin werden 8 ontwerpen ingezonden. 

De heeren de Groef, Leliman, Cuijpeis, Rein-
ders en de Waal werden als beoordeelaars over 
Jeze ontwerpen benoemd. 

Het ontwerp op de 1"" vraag ingekomen, schijnt 
niet den geheelen palm der overwinning te hebben 
Kunnen wegdragen. althans beoordeelaars boden 
den vervaardiger eeuige takjes aan. Deze, hier
mede niet tevreden , stelde hel bestuur zijne tegen-
voorwaurden, alvorens hel loffelijk getuigschrift 
met f 150 door hem kou worden aangenomen. 

Dit verschil in zienswijze gal' aanleiding tot 
ren zeer curieus tooueel, wel waardig om door 
eenige weinige regels aan de vergetelheid te wor
den onttrokken. 

De vader van het Rotterdamsche jonge mensch 
was tegenwoordig, en viel het bestuur, doorzijn 
opgewonden vaderlijk gemoed in eene zenuwach
tige stemming gebracht, op eene al te heftige 
wijze daarover aan. De gevoerde briefwisselingen 
werden overgelegd, de zaak door beide partijen 
besproken en het resultaat was, dal het besluit van 
het bestuur in overleg met de beoordeelaars weid 
gehandhaafd. Had de vader op kieschere wijze 
zijne behingen te bei de gebrugt, zoo had hij zeker 
op de sympathie van de vergadering kunnen reke
nen ; nu echter verwekte de revolutionaire wijze 
waarop hij de zaak behandelde, de algemeene 
afkeuring, althans van de behoudende en bedaagde 
partij. 

Van de 5 ontwerpen op de "2' vraag ingeko
men, werden 3 gedeeltelijk bekroond, als den 
heer J. W. F. Olfenberg te Amsterdam met 
/I00 en den heer A . Diuiil ing te Zwolle niet 
f50, waarbij het loffelijk getuigschrift werd ge
voegd. De derde ontwerper heeft zich niet doen 
kennen. 

Ook voor de 3* vraag werden 3 bekrooningen 
uitgereikt, namelijk aan de heeren J. van der 
Koogh te Zaandam en Jacob Olie te Amster
dam, terwijl de derde vervaardiger geen gevolg 
aan de oproeping, om zijnen naam bekend te
maken , heeft gegeven. 

Op de prijsvragen, in het jaar 1865 door de 
lieeren Hamer, Molemans en Leliman opgemaakt, 
worden de antwoorden vóór I November a. s. inge
wacht. 

De mededeeling eener lijst van de geschenken 
in boek- en plaatwerken, die de maatschappij 
inoiht ontvangen, getuigen van de sympathie 
die zij overal, zoowel binnen- als buitenland) , 
mag ondervinden. 

De bibliotheek bevindt zich iu goeden staat, 
loo zelfs dut het lokaal daartoe te klein wordt, 
en het bestuur verplicht is haar eene betere ge
legenheid uit te zien. Jammer dat het bezoek zoo 
onbeduidend is ! 

Hel bestuur heeft aan velschillende licuschc 
vitaoodigingen gevolg gegeven en onder anderen 
ile jaarlijksche vergadering van de ambachtschool, 
ile opening der bloemententoonstelling in het 
Paleis voor Volksvlijt, enz. bijgewoond. 

De heer Secretaris Lel iman, die steeds getoond 
heeft onvermoeid te zijn waar het de belangen 
der maatschappij Knielt, noodigt met klem de leden 
uit om kan het zijn, hoe langer soo meer, door een-
'Irachtigeen vriendschappelijke samenwerkingop het 
ingeslagen pad voort te gaan : en na eenige woorden 
, a n dank aan het bestuur en ile leden eindigt 
hij zijn verslag. — De toejuichingen die hem 
daarvoor ten deel vielen, kunnen hein ten be
wijze strekken van de algemeene goedkeuring, 

aan zijnen mocielijken en veelomvatlendeii 
;>rbeid wordt gehecht. 

Vervolgens bracht de heer Hamer als penning
meester verslag u i t , betreffende den stand der 
geldmiddelen, die gunstig genoemd mogen wor-
u e " , daar hel batig saldo ruim /' 4433 bedraagt. 

Op voorstel van den voorzitter wordt een pauze 

( '"gesteld en de heeren van den Brink te Rijzen-
" r g , van Goor te Rotterdam en Krijgsman te 

Amsterdam, worden uitgenoodigd de rekeningen 
V(,rantwoording na te zien. 

Na de pauze werd door gemelde heeren, bij 
•juinde van den den heer van den Brink bericht, 
. a t de rekening door hen in de volmaakste orde 
' s bevonden, waarvoor den heer Hamer den dank 

e r vergadering wordt gebragt. 

I
^°lgens rooster moesten de heeren Offeiiberg 

*!" Sahii als bestuurders aftreden, doch beide wer-
" niet eene overgroote meerderheid van stem-

herkozen. 
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Er waren geene voorstellen, noch van wege 
de afdeelingen noch van de leden, ingekomen. 

Alvorens de vergadering te sluiten, meent de 
voorzitter, uit naam van het bestuur te moeten 
wijzen op een belangrijk feest dat de maatschap
pij in het volgend jaar hoopt te mogen vieren; 
namelijk haar 25jarig bestaan. Het bestuur, 
vertrouwt in den geest van alle leden te han
delen, om dit feest op eene buitengewone wijze 
te vieren , en stelt daartoe de volgende punten 
ter goedkeuring aan de vergadering voor. 

Het 25jarig bestaan der maatschappij in het 
jaar 1867 zal gevierd worden: 

a. door het houden van eene tentoonstelling 
van teekeningen, modellen , voorwerpen, enz., 
op bouwkundig gebied, te regelen door eene 
commissie uit het bestuur. 

b. door het uitschrijven op de algemeene ver
gadering van dat jaar van 3 buitengewone prijs
vragen , als : 
een van /' 500 

» » » 250 
» » » 100 

hiernaar zal dc 

onvermindend de accessit-prijzen, 

voor buitenlandsche mededingin 
kunstenaars open staan. 

e. het iiitnuodigen van een feestredenaar tot 
hei houden van eene toepasselijke,voordracht, die 
in de bouwkundige bijdragen, zal opgenomen 
worden. 

(I. met het houden van een feestmaal, voor 
eigen rekening van de aanzittende leden en het 
bestuur. 

Punt a wordt met algemeene stemmen aange
nomen; over punt b heelt eenige discussie plaats, 
voornamelijk tusschen de heeren Gosschulk, Met
selaar en Roozeboom. De eerste heer wenscht 
de f 850 beschikbaar te stellen tot ondersteuning 
van de uitgaaf van een belangrijk bouwkundig 
werk, iu aanmerking nemende de nioeielijkheid 
die steeds hier te lande bestaat, om met vrucht 
eenig werk van dien aard uit te geven. 

De heer Roozeboom tracht het voorstel van 
het bestuur en dat van den heer Gosschalk te 
vereenigen , en geeft het bestuur in overweging 
om niet de 3 prijzen alléén voor de bekrooning 
van bouwkundige ontwerpen beschikbaar te stel
len, maar ook voor de bekrooning van de beste 
verhandeling op technisch terrein eene prijs be
schikbaar te stellen , al was het ook de minste; 
hierdoor meent hij dat iedereen kon worden gebaat. 
In omvraag gebracht wordt het voorstel, door het 
bestuur gedaan , niet meerderheid van stemmen 
aangenomen. 

Evenzoo de punten e en d. 
Hierna ging de voorzitter over tot het uitrei

ken der getuigschriften met dc daaraan verbon
den belooningen aan de aanwezige bekroonden, 
en na eene kleine herinnering aan de werkzaam
heden van den volgenden dag, sloot de heer Go-
ilelioij met een kort en hartelijk woord de 24 1 " 
algemeene vergadering. 

NB. Het verslag vau het verhandelde op de 
bijeenkomst . van den tweeden dag wordt 
in het volgende nommer geplaatst. 

I N G E Z O N D E N . 

Arnhem, 28 Juni 1866. 

Mijnheer de tiedacleurl 

Van verschillende kanten wordt mij de vraag 
gedaan, welke redenen mij bewogen hebben om 
het ontslag uit mijne betrekking van gemeente-
architect te vragen en ik verzoek li een paar 
regelen dienaangaande op te nemen ; ik doe dit 
te meer, daar uit het door mij gezegde wellicht 
partij kun worden getrokken door hen, die het 
voornemen hebben naar ile vacante betrekking te 
solliciteren. Sedert 1 Mei 1862 heb ik de be
trekking van stadsarchitect alhier bekleed en 
eerst nu , dat is vier jaren na mijne indienst-
stelling, is er sprake van eene instructie, waar
naar door mij reeds dadelijk na mijne komst in 
deze gemeente gevraagd werd. Tot heden heb 
ik mij behalve de gemeentelijke werken ook 
met eenige bouwwerken vau particulieren bezig 
gehouden en ontving daarvoor steeds de toe
stemming van het dagelijksch Bestuur. Dienover
eenkomstig werd iu dc ontwei p-iiistructie opgeno
men , dat de architect eu adjunct-architect niet 
dan met schriftelijke toestemming van Burgemees
ter en Wethouders particulier praktijk mochten 
uitoefenen eu het Bestuur zag er geen bezwaar in 
om deze bepaling vast te houden en te bestendi

gen , wat ten allen tijde en sinds mijn vierjarig 
verblijf in deze gemeente reeds gewoonte was ge
worden. Bovendien had het bestuur ten allen 
tijde het middel in handen om het particuliere 
werk te doen ophouden, als de belangen der ge
meente benadeeld werden en daar de Raad zelve 
vroeger besloten had om mij het maken van den 
schouwburg, die door eene bijzondere vereeniging 
werd gebouwd, op te dragen, geloofde men alge
meen, dat deze instructie geene bezwaren zou 
ontmoeten. 

De ondervinding heeft echter bewezen, dat 
men verkeerd oordeelde; het bedoelde artikel 3 
werd met groote meerderheid van stemmen ver
worpen en daarop heeft de voorzitter ten mijnen 
verzoeke mijn ontslag uit de betrekking van 
slads-architect aangevraagd. Dit ontslag werd 
wel is waar niet algemeene stemmen eervol ver
leend, maar met 12 tegen 5 stemmen werd tevens 
besloten dat de bijvoeging onder dankbetuiging 
vervallen moest. 

ik laat het aan een ieder over om deze han
delwijze te beoordeelen en het kan niet anders, 
of zij moet voor het groote publiek den indruk 
geven, dat de Raad bij dit besluit zijne waar
digheid heeft uit liet oog verloren. 

Wie kan het een ambtenaar kwalijk nemen 
dat hij zijn ontslag vraagt en was het wellicht 
veel gevergd om dit reeds met den eersten Juli 
tc bekomen, dan vergete men niet, dat dit door 
mij als gunst gevraagd werd, en dat ik den heer 
Burgemeester verzocht had den Raad mede te 
deelen dat ik zonder genot van tractement gedu
rende een of hoogstens twee maanden de loo-
pende zaken wilde waarnemen. 

De wijze, waarop mij het ontslag gegeven is , 
verbiedt mij echter iets meer voor de gemeente 
te doen : ik word daardoor versterkt in de over
tuiging, die zich reeds bij mij gevestigd had dat 
een spoedig ontslag mij veel onaangenaamheden 
zou besparen. 

Op een en ander kom ik nader terug. 

F. W . van Gendt Joz. 
ï W " De Redactie verklaart zich bereid om het 

toegezegde stuk van den heer van Gendt 
in een volgend nummer op te nemen. 

C o r r e s p o n d e n t i e . 

Verschillende stukken, waaronder het gunstig 
bericht omtrent den atloop der proefnemingen met 
den extincteur te Arnhem, het verslag van den 
kunstzundsleen van Ransome, en meer andere 
bijdragen, waarvan de spoedige plaatsing verlangd 
werd, kunnen eerst in een volgend nommer 
worden opgenomen. 

— Ten verzoeke van den verslaggever der ver
gadering van de leden van het koninklijk Instituut 
van Ingenieurs worden de onderstaande drukfeilen 
verbeterd, a ls : 
pag. 46 kolom 2 regel 39 v. b. staat juk lees sok. 

» 46 » 2 o 4 v. o. » K vormige 
lees X vormige. 

pag. 46 kolom 3 regel 12 v. o. staat verdund 
ijzer lees zoutzuur. 

— Aan het verzoek van den heer aannemer 
D. It. P. te H. zal zoo veel mogelijk gevolg wor
den gegeven. 

— Aan J. .1. 11. te l i . wordt bij deze bericht, 
dat ZEd. schrijven bij het ter perse liggen van 
de Courant ontvangen is en daarop binnen kort 
door de Redactie geantwoord zal worden. 

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

Auiikuiidiff l l i ftei i 

Maaudag 2 J u l i , teu 9 ure , teu raadhuize te Grouiugeu i 
het bouwen eeuer koleuluod» op open groud bij de gasfa
briek. 

Maaudag 2 J u l i , teu 10 ure, iu het VVaterschaunhui* te 
Onderdendam: lo. het graveu vau eeu Hulpkauaal vau de 
uiugraviug tc Hallo, langs Lutje Saaxuin, tot iu het Hoofd-
diep teu weateu vau Meutviugeweer, laug 4345 K I , ouder de 
geiueeuteu Hallo, Wiusuui, Keiiruin eu heen*, alsmede de 
voltooijtug vau het Knakwerdcr Maar , laugs eeu perceeè huis 
eu erf, ouder Tiual l iug, genieeute Hallo. 2o. het graveu vau 
eeu Afwateringkauaal tot leidiug vau het water uit de voor
malige Dijkregteu Wie rum, Hooge eu hage Paddepoel uuar 
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het Boterdiep te Noorderhoogebrug, lang 7378 E l , beue-
venB het leggen van eenige steenen en houten duikers, met 
het leveren van alle daartoe benoodigde materialen, alsmede 
het opgraven van een gedeelte van het Selwerderdiepje, van 
de nieuwe Paddestoelster waterleiding tot Groningen, lang 
2666 el. 

Woensdag 4 J u l i , ten 11 ure, in het Hotel de l'Kuronc 
te Utrecht: het maken van een scheikundig en van een ruw 
laboratorium in de kweekschool voor militaire geneeskundi
gen aldaar. 

Donderdag 5 J u l i , ten 10 ure, in het gemeentehuis te 
Hoedekenskerke (Zuid-Beveland): lo . de vernieuwing en ver
grooting van de los- en ladingplaats aan de. haven te Hoedi-
kenskerkc; 2o. het bestraten van een eiud weg eu het ver-
straten van een gedeelte dorpstraat te Hoedekeuskerke 1ÜM 
met keijen, ter oppervlakte van 1630 vierkante ellen. 

Donderdag 6 J u l i , ten 12 ure, iu het lokaal vau de 
bureaux der staatsspoorwegen te 's Hage i het maken vau 
eenen aanlegsteiger en van eenige andere werken bij BB op 
het Station te Moerdijk. 

Vrydag 6 J u l i , ten 10% ure, aau het gebouw vun Int 
prov. bestuur te 's Bosch: het doeu van eenige vernieuwin
gen en herstellingen aan bet rijksveerhuis te Ravestein. 

Vrijdag 6 J u l i , ten 11 ure, m de stada-herberg bij Wou
ters aau de Waal te Nijmegen: het maken van twee wel
putten , met pompen in kazernen aldaar. 

Vrijdag 6 J u l i , ten 12 ure, aan het gebouw van het prov. 
bestuur te Arnhem: het doeu van buitengewone vernieuwin
gen en herstellingen aan de Rijkswerken, behoorende bij de 
veren te Zalt-Bommel, Culenborg, Beusichetn en St. An-
dries, in dc provincie Gelderland. 

Vrijdag 6 J u l i , ten 12 ure, aan het gebouw van het prov. 
bestuur te Arnhem: het onderhouden tot l i l December 1807 
van de greuskantoren en aauhooren te tobttfa eu Babbericli. 

Vrijdag 6 J u l i , ten 12 ure, in bet Provinciehuis te Gro
ningen: lo. Het bouwen van eene steenen schut- en wate-
riugsluis te Delfzijl; 2o. Het bouwen van eene steenen uit-
wateringsluis te rarmsum. 

Vrijdag 6 J u l i , ten 2 ure, ten raadhuixe te Vlissingen; 
het vernieuwen van een gedeelte van den kaaimuur in de 
voorhaven bij de beursbrug. 

Zaterdag 7 J u l i , ten 11 ure, bij de Directie der marine 
te Willemsoord: het doen van eenige werkzaamheden in-en 
by de stoomwerkplaats op 's Rijks werf aldaar. 

Zaterdag 7 Jul i , ten 11 ure, in het Gemeentehuis te 
Leeuwarden i Het makeu, leveren eu plaatsen van een ge
slagen ijzcreu gashouder en .hun-bij behoorende gegoten yze-
ren waterkuip met verdere benoodigdheden. 

Maandag 9 J u l i , ten l l ' / j . u u r aan het gebouw van het 
prov. bestuur te 'sHage: het maken, leveren, aanbrengen 
en stellen van eenige Mnchincdeeien eu eene Hulpvoedings-
machine, benevens het inbangen en stellen van twee schep
raderen enz., ter verbetering van den Stoom watermolen aan 
den Arkelscheu Dam, behoorende tot de werken van het 
Zederikkanaal, iu de provincie Zuid-Holland. 

Maandag 9 J u l i , ten 111 uur , aan het gebouw van het 
prov. bestuur te ' sHage: het herstel van 'sRijks rivicrwer-
ken langs de Nieuwe- cn Beneden-Mcrwcde , behoorende tot 
de Merwede eu Killen iu de proviucieu Zuid-Holland cn 
Noord-Brabant, m drie perceelen. 

Maandag 'J J u l i , ten 11% ure, aan het gebouw van bet 

1>rovinciaal bestuur te 'sHage: het aanleggen van Rijkswer
ken tot voortzetting der verbetering van de Oude Maas be

neden Dordrecht, onder de gemeente Dubbeldam , provincie 
Zuid-Holland. 

Woensdag 11 J u l i , ten 11 ure, in het logement de Prius 
van Oranje te Goes \ liet leveren cn plaatsen van twee rij
zen zinkstukkeu tusschen de peiiraaijcu n° . 16 en 18, elk 
lang 116 ellen, en gemiddeld breed 14 ellen, gczamculyk 
inhoudende 3248 vierkaute ellen, van 40 duim dikte rijs-
vuil ing, waarbij moet worden geleverd en verwerkt: 324,8 
kubiek ellen Vletgrond tot zinking; 1044 lasten gewonen 
Vilvoordschcu Steen, by de zinking en bcstorting; 1044las
ten gewonen Doornikschen Steen tot bcstorting. Wyders 
nog tc leveren en verwerken: 300 lasten gewonen Doornik
schen Steen, ter overstorting van eenige oude zinkstukkeu. 

Douderdag 12 J u l i , ten 12 ure, in het lokaal van de 
bureaux der Staatsspoorwegen te 's Hage: het maken vau 
Grondwerken, Kunstwerken, het leveren van Ballast, het 
leggen en verleggen van Sporen, Wissels eu Draaischijven, 
het maken, vergrogten en verplaatsen van verschillende ge
bouwen cn Stationsinrigtingen cn eenige verdere werken op 
het Station Roosendaal; een eu ander tot vergrooting van 
dat Station. 

Maandag 16 J u l i , teu 11% uur, aan het gebouw van 
het prov. bestuur te 's Hage: lo. het onderhouden van de 
R ü k s Rivier- en Oeverwerken, gelegen iu de rivieren de 
Nieuwe M a a s , het Scheur, den Hartul en het Spui , in-

f aan de 1 Jul ij 1866 en eindigende den 30sten Juni) 1867 ; 
het onderhouden van de Ry'ks Oeverwerken, liggende 

ter wederzijden van de haven tc Hellevoetsluis en van de 
beide Hoornsche hoofden, aau den Oudeu Hoornschen Zee-
d y k , in de proviucie Zuid-Holland , ingaande eu eindigende 
als voren. 

Dingsdag 17 J u l i , ten 12 uur , aau het Hoofdbureau der 
Maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen te'sHage: 
het maken van verschillende inrigtingeu ten behoeve van 
den spoorweg tusschen H a r l ï n g c u eu Leeuwarden. 

Donderdag 19 J u l i , ten 12 ure, iu het lokaal vau de bu
reaux der Staatsspoorwegcu te 's Hage: bet maken van de 
aarde- en eenige andere werken voor het station Heeren-
veen, ten behoeve vau den spoorweg van Arnhem naar 
Leeuwarden. 

Donderdag 19 J u l i , ten 12 ure, in het lokaal van de bu
reaux der Staatsspoorwegcu te 's Hage: het leggen vau spoor
banen op het statiou Venlo, ten behoeve van den spoorweg 
strekkende van Venlo tot Viersseu en Kcmpeu. 

Donderdag 26 J u l i , ten 12 ure, iu het lokaal vau dc bu
reaux der Staatsspoorwegen te ' sHage: het makeu vau ge
bouwen en iurigtingen op het stationsterreiu Venlo , ten be
hoeve van den spoorweg van Venlo uaar de Pruissische ^^UUCVI 

Afloop T u n a a n b e s t e d l n v e u . 

feO Jnni te Zwolle: herbesteding van den kunstweg 
W i w É e l h c i m - H e i u o . Aannemer P. vau Putten te Kampen »oo*727.»00. 
, .Op 21 Juni tc Haarlem: het onderhouden van 1 Juni 1 tsiifi 

'tot' 1 Jauuarij 1869 vau het Jaagpad o. a. langs het Noor-
-der- en Zuidcr Spaarne. Hiervoor wnrcu vijf nischrijviugs-

r-^jél.s s ^Uletten ingekomen, waaruit bleek de iniustc der inschrij-
i ^ t % ï i ykri te Z Ü " Antli. Kuijk , te Haarlem, voor f 1400 per jaar 
ï., '4 'in*, de hoogste A. J . Stoel, te Haarlem, voor ƒ 1 0 5 0 

I » » * ï 9 » » 3 auSV 2 1 J u n i a a u d e o u r e , l u x der staatsspoorwegcu te's Gra-
t j \ ( f l E É J * J ? i ' • Het leveren, vau 2500 tou spoorstaven met ciud-

verbindingen, en h. 25 ton haakhouten. Daarvoor waren 
tien inschrijvingsbilletten ingekomen. Voor perceel a was 
de minste inschrijver John Cocouerill, te Seraing, voor 
ƒ 2 0 6 , 2 5 0 , en voor perceel i was de minste inschrijver L . J . 
Cambicr, te Morlansvelt, voor de som van ƒ 8 7 2 5 . Daarna 
van het maken cn inrigten van gebouwen voor het mate
rieel der staatsspoorwegen op het station-emplacement te Gro
ningen. De minste inschrijvers waren 11. Zwolsmau, te 
Kuinre, eu A. Schaafsma, te Harlingen voor ƒ 41,700. 

Op 21 Juni tc Leyden: het bouwen vau eene nieuwe ijze
ren bnijr met trottoir» aan de Beestenmarkt in plaats van 
de Blaupoortebrug. Dit werk is aangeuouieu voor/17,800 
door P. vau der Kamp, timmerman aldaar; terwijl het ijzer
werk zal worden vervaardigd in dc fabriek vau dc H . H . 
D. A. Sehretlcn eu Comp. , mede aldaar. 

Op 22 Juni te Zwolle: het uitvoereu van eenige werken 
aau de gebouwen der arrondissements-regtbauk eu het huis 
van urrest tc Almelo. Aannemer J . Kikkert, aldaar, 
voor /-SOW. 

Op' 23 Juni tc Helder: de uitvoering vau eeuige werk
zaamheden tot voltooiing van de dokwerken op het Marinc-
Etnblisscmcut aldaar. Minste inschrijver D. Tool aldaar 
voor / ' 2 6 , » 5 0 . 

Op' 23 Jnni te Middelburg: het uitvoereu van bcdykiugs-
werken der schorren, gelegeu in deu Brakman, bestaande 
in het leggen van ceu zeedijk, ter lengte van 3560 ellen, 
het delven van een suatickil cn bcrmsloot, het maken van 
eene steenen sunticsluis, enz. Van dit werk is, als minste 
inschrijver, aannemer gewordru P. Bo» Az. tc Slicdrccht, 
voor f 81,000. 

Op' 25 Juni te 's Hage: het aanleggen vau rijswerken tut 
verbetering der rivier dc Beneden-Merwede, onder de ge
meente Hardiuiveld, provincie Zuid-Holland. Daarvoor waren 
24 insclirijvuigsbiljettcii ingekomen. De minste iuschrijver 
wns O. Volker. te Slicdrccht, voor ƒ 13,750. 

Op 25 Juni tc Maastricht: van eenige herstellingen en 
vernieuwingen aan het gebouw van het Provinciaal Gouver
nement te Maastricht. Ingekomen 4 inschriivingsbiljetteu. 
De laagste inschrijver was ï, P. beinmcns, tc Beek ad ƒ 845. 

Op 27 Juni tc 'a Hage: liet veruieuwiID vau een telegraaf
draad iitui de bestaande palen cn isolntorcu en liet aanbren
gen van herstellingen en verbeteriugcu aau de telegraafliju 
langs deu Hollandsclieii IJzeren Spoorweg, tusschen Amster
dam en Rotterdam. Daarvoor waren drie inschrijvinjisliiljct 
ten ingekomen. Minste inschrijver .1. van Ucuwen te kra
lingen , voor f 1888. 

A d v e r t e n t i ë n . 

de 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS DU GE 
MEENTE A R N H E M , roepen bij deze allen op 
die wenschen in aanmerking te komen voor 
betrekking van 

G e m e e n t e - A r c h i t e c t . 
om zich uiterlijk vóór 1". Augustus e. k. schrif
telijk , franco, bij Burgemeester en Wethouders 
aan te melden. 

Aan die betrekking is verbonden eene jaar
wedde van ƒ 2000, en vrije woning of f 500 
als schadeloosstelling voor gemis van vrije woning. 

Arnhem, 27 Juni 1866. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

Van PALLANDT, 
De Secretaris, 

H. H. VITRINGA. 
A A Ü Ü B E I T E D i m 
Burgemeester en Wethouders van LEEUWAR

DEN gedenken op Zaterdag den 7 Juli 1866. 
des voormiddags ten elf ure, in het Gemeente
huis aldaar, publiek aan te besteden: 

Het maken, leveren en plaatsen van een 
geslagen ijzeren Gashouder en daar
bij behoorende gegoten ijzeren wa
terkuip met verdere benoodigdheden. 

Bestek en teekeningen liggen, uitgenomen des 
Zondags, ter inzage van des morgens 9 tot des 
avonds 6 uur aan het bureau der Gas-fabriek 
voornoemd, alwaar ook nadere inlichtingen be-
trefl'ende dit werk zijn te bekomen. 

De inschrijvingsbiljetten moeten uiterlijk op 
Vrijdag den <im Juli 1866 ingeleverd worden ter 
Secretarie' der Gemeente. 

Leeuwarden, den 25 Juni 1866. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
D I R K Z E P E R . 
De Secretaris, 

DE SWART. 

F A B R I E K V A N 

B E C K E R E N B I D U I I G H 

te A R N H E M . 

W a t e r p a s - , hoekmeet - en andere Instromen, 
t en voor terreinopname ten dienste van den 
Waterstaat , de Genie , den Aanleg van Spoor 
wegen en Openbark. werken. — Voorts de gunstig 
bekende B a l a n s e n , B a s e n l e s , W e e g 
b r u g g e n enz. 

B O U W A R T I K E L E N . 

Ondergeteekende beveelt zich aan tot het leve 
ren van Engelsche Verglaasde STEENEN 
PIJPEN, eerste kwaliteit , voor WATERLEI
DINGEN, DUIKERS. H I O L K N , enz., wijd 2 , 3 
4 , 6 , 9 , 12, 1 5 , 18 duim en 2 Eng. voet 
lengte (0.61 N . El) buiten de verbinding : alsmed 
B O C H T E N , SPRUITEN en andere voorwerpen vau 
verglaasd steengoed. Orders worden spoedig uit
gevoerd. 

Amsterdam , 
66 Amstel (Erwtenmarkt.) 

D . J . T a n d e n B R I N K , 

L E X T I N C T E Ü R . 

Nieuw SNEL W E E K E N D DRAAGBAAR 
BRANDBLUSCHMIDDEL , in Nederland ge-
breveteerd , 21 Juli 1865. Eenige Agenten voor 
den verkoop in het groot in Nederland en Neder-
landsch Indien, D. J. ISAACSON & C°., Zieken 45. 
te '8 Hage, en Singel bij de Beulingstraat JJ 480 
te Amsterdam. 

Zijn in detail te bekomen te: 
Amsterdam. . . . A. & J. BRANDON. 

» HULSTER & C». 
» VICTOR & O . 
» J. C. SCHNITSER. 

Alkmaar . . . . i. BRONGERS. 
Arnhem GEBR. DIRKS. 
's Bosch J A N SCHEFFERS. 
Breda M . JANSSEN. 
Delft J. H . W E N S . 
Dordrecht . . . . Wed. B E K K E R S & ZOOX 
Enschedé . . . . Wed. STEVENS. 

» H. STEVENS. 
Grontnejen . . J . S. L E E K . 
's Hage D. BOER & ZONEN. 

» H . MULDER. 
» SACK & C». 

Haarlem . . . . } . P. KARTHAUS. 
Leiden Z. A . ROOZENDAAL. 
Middelburg. . . . DE OUDE. 
Nijmegen . . . . B. H. F . ROOZENDAAL 
Rotterdam . . . . J. BOS & ZONEN. 
Sneek, voor gansch 

Friesland . . . Wed. WIJBE BLEEKER 
Utrecht D. J. R. BOSCH. 
Zivolle G . E L E V E L D & ZOON. 

» THEPASS & DUPRÉ. 
Batavia J. W. LEURINK. 
Soerabaya . . . . GEBR. GIMBERG & 0>. 
Paramaribo . . . W. J . RIETSTAP. 
Cheribon . . . . H . J. REEVINK. 

Bij P. K. B R A A T , te Dordrecht, komt heden 
van de pers: 

L E E R B O E K 
DER 

W E R K T U I G K U N D E , 
TEN GEBRUIKE BIJ HET 

MIDDELBAAR ONDERWIJS, 
DOOR 

D r . V A I O V E N , 

deel I (Statica) Prijs f3.—. 

T U I N S T O E L E N . 
De Ondergeteekenden berichten bij deze, dat bij hen vervaardigd worden en ver 

krijg baai' zijn: 

G e s l a g e n I J z e r e n d i c h t s l a a n d e T u i n s t o e l e n , 
sterk, gemakkelijk in het zitten en wegbergen, en daarbij goedkoop. 

R o t t e r d a m . . . . n c R A V E S T E I N e n C o . 

Uitgegeven te Arnhem bg D. A . THIEME. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER WIEL. 

E e r s t e j a a r g a n g . N ° . 1 4 . 7 J u l i 1 8 6 6 . 

\i'Miuj[ii geregeld lederen Zaterdag Ijïj 
II. 4 . T H I E M E te A r n h e m . 

Hoofdrorrespondrnten 
L VAN lUkkKAKS en O . te Imslrrdam. 

W E E K B J L , Jk. I > 

V O O R 

Prijs per 3 mailden francs p. posl f MS, 
lel abonneert ticb n i r een jaargalg. 

sdrrrtenlièo kosten ƒ -.20 per geicnen regel 
en ƒ - . i ü voor zegel en een S°. der courant. 

A R C H I T E C T E N , n & E n E Ï Ï U S , F A B R I K A N T E N E N A A N N E M E R S V A N P U B L I E K E W E R K E N . 

B e r i c h t e n e n m e d e d e e l i n g e n . 

Arnhem, 6 Juli 1860. 

De oppeibouwraad prof'. F. Schmidt te Weenen 
heeft zich naar Mainz begeven , om een onderzoek 
naar den toestand van den dom in te stellen , 
daar men zich over deu bouwvallige» staat on
gerust maakte. Na gedane opname heeft prof. 
Schmidt verklaard dat de dom bij sterke lucht
trillingen , zooals eeu bombardement der stad, 
groot gevaar loopt om in elkander te storten. 

De torens van de nieuwe Katholieke kerk te 
Wiesbaden zijn geheel gereed en uien heelt deze 
gebeurtenis met een feestmaal gevierd. De kerk 
is in gothischen stijl en werd naar de plannen 
van den architect Hoffmann gebouwd. 

Onder de schoone gebouwen, die in den laat
sten tijd te Parijs zijn opgericht, verdient de 
groote opera eene eerste plaats. Men zegt dat 
aan dit gebouw geen hout wordt verwerkt, en 
dat ijzer, gehouwen steen eu marmer uitsluitend 
de materialen zijn, die tot de samenstelling van 
de opera gebruikt worden. Het gouvernement 
heeft den architect Garnier een crediet van 25 
millioen francs verleend, waarvan reeds 16 mil
lioen verwerkt zijn. De kosten van opbouw kun
nen globaal als volgt verdeeld worden: 2 mil
lioen voor het ijzerwerk, 8 millioen voor marnier 
en 15 millioen voor steenhouwwerken, het beeld
werk cn versieringen. Het schilderwerk binnen 
het gebouw is aan mannen van naam als Geróme, 
Pils, Boulanger, Boudry en andoren opgedragen. 
Het marmer wordt uit de Pyreueön, de Jura, 
uit Zweden cn Carrara aangevoerd, terwijl boven
dien onyx uit Algiers , jaspis van den Mont-Blauc 
«n Schotsche graniet wordt aangebracht. 

Het hoogste punt van de opera komt met de 
hoogte der torens van de kerk Nótre-Dame over
een. Het tooneel heeft de breedte van 52 ellen 
bij eene diepte van 35 ellen, en de salons, die 
achter de verschillende loges gemaakt worden, 
nullen driemaal de ruimte der loges beslaan. Alle 
andere localiteitcn zijn iu gelijke verhouding op 
«i'ootsche schaal ingericht en in 186!) hoopt men 
liet geheel in volkomen orde te kunnen opleveren. 

hetreffende de Scandinavische Nijverheids-ten

toonstelling , bij ongesteldheid des Rollings, door 
de Koningin van Zweden geopend, kunnen wij 
het volgende melden : De Commissie onder voor
zitting van prins Oscar, hertog van (Istro-Guthen, 
heeft zich beijverd um alle voortbrengselen van 
industrie, producten van bodem eu bossclien, en 
alle inineralien bijeen te brengen, ten einde de 
groote schatten, die het door de nutuur zoo 
weinig begunstigde) Noorden oplevert, aanschou
welijk te maken. De tentoonstelling duurt drie 
maanden; het hiervoor op het plein Carlo XIII op
gerichte gebouw is 011 voet lang, op enkele 
deelen 180, op andere 02 voet breed, eu 52 hoog; 
onder den koepel 80 voet. De gaanderijen, 18 
voel breed, loopen liet gebouw rond, dat, buiten 
de kappen 110.000 vierk. voeten inhoudt. In 
een aangrenzend park bevinden zich al die voor
werpen, welke iu de opene lucht kunnen verblij
ven. Vau bijzondcren aard, vooral voor vreemd.; 
bezoekers, zijn de voorwerpen , die tot jacht en 
visscherij betrekking hebben. Uit Zweden zijn er 
2200, uit \\e. drie andere landen 1 iOO exposan
ten. Ter bezorging van logement is eeu officieel 
bureau werkzaam. Men verwacht een zeer talrijk 
bezoek eu de tijdsomstandigheden /.uilen hierop 
althans gunstig werken. Iu dit schoone jaarge
tijde een bezoek aan Stokholin en zijn vvonder-
echoóne omstreken te brengen, is nimmer te ver
werpen, maar nu te meer aanlokkend. 

Het genootschap voor nijverheid te Amiens 
heeft met de volgende woorden eene premie voor 
den hestgekeurden twater-indicateur" uitgeloofd: 
«Eigenaren vau stoomwerktuigen hebben nog 
steeds groote behoefte aau een watermeter, die 
onder alle omstandigheden eu bij elke drukking de 
hoeveelheid water iu dun ketel nauwkeurig aan
geeft. Zoodanig toestel moet gemakkelijk te plaat
sen zijn, nimmer onklaar kunnen geraken eu de 
hoeveelheid water op 2 pCt. nu, nauwkeurig 
aangeven, liet genootschap vraagt geene beschrij
ving , maar eeu werktuig, waarmede proeven 
kunnen worden genomen en zal het algemeen 
verbruik vau den eventueel bekroonden toestel 
zooveel mogelijk bevorderen. De ingezondene 
werktuigen zullen op I Maart a. s. beproeld 
worden." 

In verschillende couranten komt een vrij ver
minkt verslag voor van het bozoek, dooi- het 

Chineesche gezantschap aan de schutsluis W i l 
lem l i l nabij Amsterdam gebracht en het is ons 
aangenaam dienaangaande het volgende te kun
nen mededeelen : 

Den 20"™ Juni 1866 bezocht een Chineesch 
gezantschap, bestaande uit den Mandarijn Teug 
Sch'ijen , zijnen zoon en drie secretarissen , ver
gezeld door den Aspirant Ingenieur Hubrecht 
de in 1864 voltooide schutsluis Willem III aun 
den ingang van het Noordhollandsch kanaal tegen
over Amsterdam. Rondgeleid door den Ingenieur 
van 's Rijks waterstaat, Conrad , bezichtigden zij 
met belangstelling deze -duiswerken, waarna Teng 
Sch'ijen den vvensch te kennen gaf tot het schrij
ven van eenige regelen, die hij voornoemden In
genieur ter band stelde. 

Die regelen bevatten de navolgende ontboeze
ming omtrent ons vaderland : 

Aan Holland, 
een beroemd koninkrijk en van oude 

vermaardheid. 

Waar vroeger de zee ontstiiiniig woedde, daar 
geeft thans de luoerbezieboom zijne vruchten en 
de golvende korenaar haar graan. 

Bruggen gewelfd als regenbogen , vereenigen 
de verwijderde oevers , en schepen glijden onge
stoord over de breede kanalen. 

Lange huizenrijen spiegelen zich schitterend 
in het licht der maan ; langs hunne grondzuilen 
Stroomen rivieren, die schitteren en glinsteren 
als edelgesteenten. 

Dank, liurtclijken dank is men verschuldigd aan 
hen, die dat alles hebben ontworpen, aau de 
beweegkracht en de machtige werktuigen, waar
mede zulke uitkomst, zulken voorspoed en rijk
dom zijn verkregen. 

Tenu Sch'ijen, 
Cliiiieesch-Coininissaris, te Amsterdam aangeko

men uit den Haag den 17J™ van de 5 J e maand , 
kan niet nalaten zijne verrassing eu bewon
dering uit te drukken over deu vrede eu 
voorspoed, het geluk, het behagelijke en 
den comfort, die overal heerschen iu het 
koningrijk van Holland. 

's-GitAYENiiAUK. Naar men verneemt is bij de 
Regering aanvraag gedaan lot voorloopige con 
cessie voor eene waterleiding u i l de duinen om 
de steden Leiden, 's-Gravenhage, Delft, Schie-



dam en Rotterdam van gezond en goed drink
water te voorzien, door dc heeren De Veer, 
Henket, Huét , mr. Hartogh Heijs van Zouteveen 
en Langerhuizen, te Delft. 

Rotterdam. De gemeenteraad van Rotterdam 
heeft het voorstel van Burgemeester en Wethou
ders betreffende het rioolstelsel aangenomen , waar
voor f 76000 noodig zal zijn; er was slechts 
f 16000 op de begrooting gebracht en eene 
leening zal in het ontbrekende voorzien. 

Te Arnhem, waar op de begrooting van het 
loopende dienstjaar eene som van f 20000 voor 
rioleering is uitgetrokken, schijnt men dc zaken 
anders in te zien en wordt tot heden niets gedaan, 
hoewel een plan van rioleering reeds vóór langen 
tijd werd gereed gemaakt. 

Breda. De opening van de spoorweglijn Breda-
Moerdijk voor het publiek verkeer beeft den 1""1 

Juli zonder plechtigheden plaats gehad. 

Enschedé. De staatsspoorweg van Hengelo naar 
hier is den 1""° Juli voor het publick geopend. 

Briei.le. Naar men verneemt hebben zich een 
18tal sollicitanten voor de betrekking van ge
meente-architect opgedaan en zal binnen weinige 
dagen eene aanbeveling door bet dagelijkich be
stuur aan den Raad worden gezonden. 

Dordrecht. Uit eene goede bron verneemt 
men dat er voor alsnog geene oproeping van 
sollicitanten voor de betrekking van gemeente-
architect zal plaats hebben. Wellicht staat dit 
met eene reorganisatie van de dienst der publieke 
werken in verband. 

IETS OVER DE K L E U R E N IN DE 
DECORATIEKUNST. 

Eene samenstelling in kleuren moet noodzakelijk 
zoodanig geschieden dat bet geheel op een afstand 
gezien eene geneutraliseerde kleurmassa vertoont, 
waartoe volstrekt noodig is, dat geen der drie 
primaire kleuren (hetzij in normalen staat, hetzij 
in samenvoegingen) ontbreekt; zonder dat kan 
geene samenstel'ing goed zijn. 

Alle kleuren zijn samen te stellen uit dc 3 
primaire kleuren : geel , blauw en rood, die om 
elkander te neutraliseeren in de verhouding van 
3 , 5 en 8 moeten aangewend worden. 

De vermenging der primaire kleuren , twee aan 
twee, brengt de secundaire kleuren voort: deze 
zijn : groen, purper en oranje. 

Eveneens vindt men dooi' vermenging der secun
daire kleuren, twee aan twee, voor de tertiaire: 
olijfkleur, roodbruin en citroenkleur. 

Elke secundaire kleur wordt geneutraliseerd 
dooi de overblijvende primaire kleur, waaruit dc 
secundaire niet is samengesteld, b. v. 8 oranje 
wordt geneutraliseerd door 8 blauw, 11 groen 
door 5 rood, enz. 

In gelijken zin wordt elke tertiaire geneutrali
seerd door de tegenovergestelde secundaire, b. v. 

21 roodbruin door 11 groen, 24 olijfkleur door 
8 oranje, enz. 

Voegt men de 3 primaire, de 3 secundaire of 
de 3 tertiaire kleuren bij één, dan verkrijgt men 
zwart. 

Schakeeringen van kleuren verkrijgt men door 
bijvoeging van wit en zwart. 

Het meeste effect wordt voortgebracht eenerzijds: 
door het gebruik der primaire kleuren voor kleine 
oppervlakken en der secundaire eu tertiaire voor 
grootere vlakken en anderzijds: door de primaire 
kleuren te bezigen in de bovenste en de secun
daire en tertiaire in de lagere gedeelten. 

Twee kleuren naast elkander geplaatst zijnde, 
zullen elk een gloed verkrijgen van de tegenover
gestelde kleur; zoo zal , indien men rood en 
geel naast elkander plaatst, het rood een gloed 
verkrijgen van de tegenovergestelde kleur van 
geel, dus van purper, en eveneens het geel de 
gloed van groen. 

Bij het gebruik van primaire kleuren om op
pervlakken te beschilderen, moet het blauw iu 
de indieplngen, het geel op de verhevene deelen 
of banden cn bet rood op de wijkende kanten 
aangewend worden , terwijl deze kleuren op verti
cale vlakken onderling door eene witte bies of 
lijn moeten gescheiden zijn. 

Eeu ornament in kleur op een grond van de 
contrasteerende kleur gebracht zijnde, moet om
geven worden door een lichteren toon van zijne 
kleur, b. v. eene roode bloem op eenen groenen 
grond behoeft eene omgeving van licht rood. 

Eenig ornament op een gouden grond moet 
van dien grond gescheiden worden door een don
kerder toon of kleur. 

Eenig goud ornament op eenen geklcurdeu grond 
moet omtrokken worden met eene zwarte lijn. 

Ornamenten in welke kleur ook of in goud 
op eenen witten of zwarten grond mogen zonder 
omgeving geplaatst worden. 

In toonen van dezelfde kleur mug ccn lichter 
ornament op een' donkerder grond zonder om
geving geplaatst worden, maar een donkerder 
ornament op een' lichteren grond moet door eene 
nog donkerder omgeving ingesloten zijn. 

A L G E M E E N E B I J E E N K O M S T D E R 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 , G E H O U 

D E N D E N 28 J U N I T E A M S T E R D A M . 

De algemeene bijeenkomst werd den 28 Juni 
j . 1. des morgens op het bepaalde uur door den 
voorzitter geopend, waarbij een klein zestigtal 
leden tegenwoordig was. 

Hierop werden zooals gewoonlijk, de vragen 
behandeld, die aan dc orde waren gesteld. Het 
eerst kwam in aanmerking de 7« vraag, luidende 
als volgt: 

»Is de hydro-oxygène toestel tot het aaneen-
smelten van lood , koper enz. geschikt te achten ? 
Kan hij vereenvoudigd worden, en zoo j a , op 
welke wijze ?" 

De heer Roozeboom , loodgieter te dezer stede, 
die reeds ruim 5 jaren gemeld toestel bij zijne 
werkzaamheden bezigt, geeft een noodzakelijk 
practisch overzigt en stelt zich voor in de pauze 
dit met proeven nader te verklaren. Blijkens zijne 
bierbij overgelegde attesten is men algemeen zeer 
tevreden met deze wijze van bewerking, en spre
ker beweert dat de voordeelen daaraan verbon
den , aanzienlijk zijn, als : 

a. is het werk deugdzamer; 
b. goedkooper; eu 
c. is de winst voor den werkman grooter. 
Bovendien is het gevaar van brand hierbij niet 

mogelijk, waartoe volgens de gewone wijze van 
werken nog wel eens aanleiding heeft bestaan. 

De heer Rose beeft ook met veel lof van de 
hydro-oxygène toestel hooien spreken. De heer 
Godefroy maakt echter de opmerking, dat alhoe
wel toegevende er vele voordeden voor de aan
wending pleiten , men toch met het toestel alle 
omzichtigheid dient te gebruiken , waartegen de 
heer Uoozebooni aanvoert, dat er geene de 
minste vrees voor gevaar kan bestaan, indien 
men dc behandeling kent. De heeren Leliman, 
Kuiper, Metzelaar, Salin en de voorzitter voeren 
nog hierover het woord. 

Alsnu komt in behandeling vraag 1 , luidende 
aldus: 

»ln het burgerlijk wetboek komt geen tarief 
voor ter regeling der loonen van den architect. 
Hieruit volgt, dat vaak zijne voorlichting mis
bruikt wordt, cn dat hij — na veel moeite en 
arbeid — zich zonder betaling moet tevreden 
stellen. Den gcrechtelijkcn weg inslaan, baat 
zelden veel. Dikwijls ontbreekt bij den rechter de 
juiste waardeering van het loon dat den architect 
toekomt, cn allerlei schijngronden, voort vloeijendc 
uit het veelzijdige cn omslachtige van den arbeid, 
die van hein verlangd wordt, zijn al licht tegen 
hem aan te voeren, om hem zijn loon te ont
houden. 

Wat is er te doen, om daaraan ccn einde te I 
maken, en de regten van den architekt op de 
vruchten van zijnen arbeid te verzekeren? 

Zoo het onmogelijk is het Burg. Wetb. u 
gtinstigen zin uit le leggen of te doen wijzigen, 
zou dan eene samenwerking van de architektcn 
wellicht tot een doel voeren? 

En kunnen hierbij misschien tevens maatrege
len genomen worden , oin den architekt het recht | 
op zijn bestek en zijne teekeningen te waar
borgen?" 

De heer Gosschalk antwoordt kortelijk op dl 
verschillende punten in deze vraag voorkomende. 
De heer Leliman vindt het stellen van een tariel I 
bijna onmogelijk. De heer Metzelaar herinnert | 
aau zijne belofte in de vorige bijeenkomst gedaan, 
om over den inhoud der vraag het gevoelen van 
een jurist in te winnen. Hij was in dc gelegen
heid geweest daarover een paar deskundigen te 
spreken, die van ineeiiing waren dat zulk een 
tarief niet wenschclijk was. Hij acht het benoe
men eener commissie van onderzoek wenscheUjk. | 
De heer Rose is het met den heer Metzelaar 
eens. A l ware een zoodanig tarief dan al niet | 
verbindend en wettig, men zod toch meer een
heid kunnen krijgen en dit ware al reeds veel | 
gewonnen. 

De lieer Druiding bespreekt de verecnigingen | 
van architecten, zooals die in Duitschland be
staan. 

De heer Godefroy is tegen eene percentsge
wijze belooning ; hiertoe voert hij verschillende I 
voorbeelden aan. Liever zag hij voor ieder werk 
een vast cijfer aangegeven. 

De heer Rose blijft bij zijn gevoelen tot het I 
benoemen eener commissie van onderzoek. De | 
heer Leliman meent, op grond van ondervin
ding, zich tegen het stellen van een tarief te 
moeten verklaren. Ook de heeren Westermnn. | 
Visser cn Salin. 

Eindelijk wordt op voorstel van den voorzitter 
besloten eene commissie te benoemen, cn daar
toe aangezocht de heeren Metzelaar, Rose, Leliman 
en Gosschalk, allen ter vergadering tegenwoordig, 
die deze benoeming aannemen. Ook de heeren 
De Waal en Reinders zullen uitgenoodigd worden 
zich bij de commissie aan te sluiten. 

Dc heer Rose verzoekt den voorzitter mede 
deel daarvan uit te maken, die echter buiten I 
aanmerking wenscht te blijven, op grond dat hij | 
tegen het voorstel i s , zich tevens bereid verkla
rende om zijne medewerking te vcrlcenen, daar | 
waar die mocht noodig zijn. 

Hierop wordt eene pauze ingesteld, in welke I 
de heer Roozeboom zijne beloofde proefnemingen 
met den hydro-oxygène toestel ten beste geeft. 

Na de hervatting der werkzaamheden komt ter | 
sprake de 4 ' vraag, namelijk : 

»ls het gewenscht en noodzakelijk, dat de jonge 
ambachtsman, op scholen of elders, in de voor
bereidende practijk geoefend worde, alvorens hij 
bij een werkbaas in dienst treedt? of behoort de 
werkbaas voor zijne opleiding in theorie en prac
tijk zorg te dragen, en die als een zedelijken | 
plicht getrouw te vervullen?" 

De éénigstc spreker die zich hiervoor opdeed, 
was de heer Van Goor. Zijne lezing zal in bei | 
verslag worden opgenomen. 

Vervolgens komt de 9" vraag ter sprake: 
•Wat mag de reden zijn, dat de goed door

bakken, vlak gevormde en fraaikleui ige Waal-
moppen allengs scbaarschcr cn duurder worden, 
terwijl het fabrikaat der Frieschc, Goudsche e» I 
Vcchtsclie steenen in deugdzaamheid toeneemt en | 
in prijs vermindert?" 

De heer Kuiper drukt zijne verwondering uit. 
dut eene dusdanige vraag is gesteld. Hij gelooft 
integendeel te kunnen beweren , dut het fabrika»' 
der Waalsteenen hoe langer zoo meer verbeterd' 
terwijl de Friesche steenen, die bij sommige fabri
kanten ook verbetering ondervinden, echter ui''1 | 
goedkooper worden. 

Dc heer Leliman is van oordeel dat het fabri
kaat, vooral van Friesche steenen zeer is vooruit
gaan en de kwaliteit van den Waalsteen niet. 
De heer Kuiper blijft bij zijn beweren. 

Ook dc heer Metzelaar vindt, de vraag zonder
ling en weet er geene verklaring van te geven 
pc heer Rose durft bij ondervinding te beweren, 
dat de vraag naar Vcchtsclie steenen afneemt. 

De heer Gosschalk beklaagt zich dat er bij de 
steenfubrikatic zoo weinig vooruitgang is te be
speuren. 

Niemand meer het woord voerende, komt di 
10' vraag in behandeling, luidende: 

«Welke zijn de algemeene typen van de bouw
stijlen, die in onze dagen door de Duitscliers, de 
Engelschen, de Franschou mi de Italianen wor
den toegepast, en naar welke van die volken 
zouden Nederland cn zijne bouwkunstenaars zich 
raeer of minder kunnen richten?" 

De heer Rose zegt dat er hier te lande nog 
geen bepaalde bouwstijl bestaat. Voor dit zijn 
beweren ontwikkelt hij verschillende voorbeelden. 
Hij bespreekt vervolgens de eigenaardigheden van 
verschillende bouwstijlen. 

De heer Gosschalk is van gevoelen dat men 
bij de toepassing de bouwkunst niet al te pro
zaïsch moet voorstellen. 

Ook de heer Leliman bespreekt de type van 
verschillende bouwstijlen iu Franki i jk , Enge
land , Duitschland en ook hier te lande. Ook de 
heer Godefroy behandelt dit onderwerp in korte 
trekken. 

De tijd verstreken zijnde, sluit de voorzitter 
dc vergadering niet den wensch dat deze bijeen
komst moge hebben bijgedragen tot het doel, welke 
de Maatschappij zich voorstelt. Hij bedankt de 
leden voor hunne opkomst, zoo ook diegenen , 
welke door het inzenden van teekeningen, opuie-
tingen en bouwkundige voorwerpen hebben bij
gedragen om het nut van deze vergadering te 
bevorderen, en uit ten slotte den wensch dat hij 
bij eene volgende bijeenkomst alle aanwezigen 
tegenwoordig moge vinden. 

DE KUNST- ZANDSTEEN V A N RANSOME. 

Af te gaan op aanprijzende beoordeelingen in 
tijdschriften en dagbladen van nieuwe uitvindin
gen op het gebied van nijverheid is reeds zoo 
dikwijls eene bron van teleurstelling geweest, 
dat m e i zoodanige aanbevelingen meestal over
slaat, tenzij ze afkomstig zijn van mannen van 
naam wier kunde en eerlijkheid een algemeen 
vertrouwen geniet. 

Sedert jaren zijn in Engeland veelvuldige proe
ven genomen, met het vervaardigen van kunst
steen , die ook aanleiding hebben gegeven tot het 
oprichten van fabrieken, welke zich echter slechts 
korten tijd hebben kunnen staande houden, om
dat haar fabrikaat eene of andere eigenschap 
miste cn daardoor ongeschikt bleek te zijn voor 
de practijk. 

Dat die vruchteloozc pogingen en mislukkingen 
zaakkundigen weinig vertrouwen deden stellen 
in nieuwe proeven, lijdt geen twijfel en van daar 
dan ook dat dc uitvinding van Ransome langen 
tijd te kampen had met het wantrouwen door vroe
gere teleurstellingen opgewekt. 

Intusschen werd toch langzamerhand het ver
trouwen in de zaak gevestigd, door de aanprij
zende verklaringen van bevoegde deskundigen, 
die men niet van kwade trouw verdenken 
kon cn daardoor rijpte by mij het voornemen 
°m mij in Engeland en wel te Ipswich te gr.an 
overtuigen van de meerdere of mindere waarde 
die aan Ransome's kunststeen moet worden toe
gekend. In het begin der maand Juni bezocht 
ik de fabriek te Ipswich, die thans met eene op 
groote schaal te East-Greenwich opgerichte fa
briek door eene Maatschappij »«/ic Patent Con-
"•ete-Stone Company (Limited)" gedreven wordt, 
aan welke het patent van Ransome is overge
dragen. 

De uitkomsten van dat bezoek overtroffen verre 
"ujtie verwachtingen en noopten mij het agent
schap dier Maatscuappij voor Nederland te aan
vaarden, niet twijfelende aan een ruim debiet, 
zoodra de goede eigenschappen van het fabriekaat 
°ok bier te lande algemeen zouden bekend worden. 

Tot bevordering dier bekendheid moge het 
"o'gcnde verslag mijner bevindingen dienen. 

De vervaardiging van den besproken kunststeen 
1 8 betrekkelijk eenvoudig. Van zuiver zand of 
K e n mengsel van zand, krijt en kalk, wordt met 
e e | i e oplossing van kiezelzure soda (waterglas) 
•Wl deeg gemaakt dat zich gemakkelijk in aller-
"didc vormen laat kneden en persen. De daar

van vervaardigde voorwerpen worden in eene 
oplossing van chloor-calcium gelegd, waarbij 
eene dubbele verbinding plaats grijpt. Het kie-
zelzuur vormt met den kalk kiezelzuren kalk, 
terwijl het chloor met het jodium keukenzout op
levert, dat later door besproeiing met zuiver 
water geheel wordt uitgewasschen en verwijderd. 

De vervaardigde steen is dus eene agglomera
tie van zandkorrels, die door kiezelzuren kalk 
vast ineen verbonden zi jn, en den besten natuur
lijken zandsteen evenaart, en zoo noodig met den 
bijtel kan bewerkt worden. 

De groote voordeelen waardoor zich voor
namelijk het beschreven fabriekaat onder
scheidt, zijn: 

1 °. dat de steen gemakkelijk te vormen is, cn 
zich leent tot de vervaardiging van allerlei voor
werpen en ornamenten ; 

2". dat dc stof hard en vast is en meer 
dan luidere bouwmaterialen bestand is tegen de 
inwerking van schadelijke invloeden. 

3". dat de prijs betrekkelijk laag i s , en bijna 
kan wedijveren met dien der voorwerpen van 
ter ra -cotta , eene stof, wier duurzaamheid en 
vastheid ook niet in de verte kunnen ver
geleken worden met dien van Ransome's kunst
steen ; 

4°. dat de voorwerpen volkomen de gedaante 
van den vorm behouden en, bij eene groote 
scherpte van omtrek en gladheid van oppervlak, 
volstrekt niet aan krimpen of trekken onderhevig 
zijn , wat bij bet bakken der terra-cotta niet te 
vermijden is. 

5". dat de voorwerpen eene natuurlijke steen-
kleur hebben, die naar het verlangen van den 
gebruiker kan gewijzigd worden. 

Op de algemeene Vergadering der Maatschappij 
tot bevordering der Bouwkunst, gehouden te Am
sterdam den 27' Juui j . l . , heb ik eenige voorwer
pen dezer fabriek ten toon gesteld, die den bij
val en den lol' van deskundigen mochten verwer
ven , terwijl ieder belangstellende aan het maga
zijn mijner firma Folkers Co. Rapenburg te 
Amsterdam een aantal voorwerpen vindt, waar
aan hij de juistheid mijner beweringen kan toet
sen , henevens eene geïieele reeks van afbeeldin
gen , die getuigen voor hoeveel toepassingen de 
nieuwe uitvinding vatbaar is. 

Ouder de afbeeldingen treft men aan: vazen, 
bas-reliefs, balusters, kapiteelen, friezen, lijsten, 
schoorsteenmantels, monumenten , grafsteenen , 
enz. Kortom, al zoodanige voorwerpen, als ge
woonlijk van steen gehouwen of van terra-cotta 
of andere vormklei gebakken worden. 

Amsterdam, Juni 1866. 

Th. de Langen. 
De Redactie behoudt zich voor op deze 

zaak nader terug te komen, daar de toegezonden 
monsters haar uitmuntend voorkomen, maar na
dere inlichtingen worden ingewacht. 

I N G E Z O N D E N . 

Rotterdam, 28 Juni 1866. 

Mijnheer de Redacteur! 

De titel van uw blad bevalt mij wel. Daarom 
eene enkele opmerking, — con amore. Ik heb de al
gemeene vergadering van de Maatschappij tot 
bevordering der Bouwkunst op 27 Juni 11. bij
gewoond , en het uitvoerig verslag aangehoord. 
Geen wonder dat het met daverende toejuichin
gen werd begroet en goedgekeurd, op ééne stem 
n a , die van het Rotterdamsche lid de heer 
C. van de Wall . Deze heer was eene verre reis 
komen doen, om de vergadering eene reeks on
samenhangende hatelijkheden toe te werpen, in 
kwaliteit van papa des inzenders van het biblio
theek-ontwerp, gemerkt: i F o r the structure that we 
raise" enz., waaraan de gratificatie van fiüO en 
het getuigschrift niet kon worden uitgereikt, om 
de dood eenvoudige reden, dat de ontwerper zoo 
als het verslag meldde, zich had gekant tegen 
de voorwaarden daarbij gesteld. Gelukkig voor 
den zoon, dat hij niet tegenwoordig was bij 
de zenuwachtige en geheel ongepaste speech, 
die erg in 't water viel en met laarzen-ge-
schoffel is begroet. — Wat kan geknakte eigen
en ouderliefde alzoo niet doen! Maar waartoe 
dit schrijven? zegt gij. Enkel om bestuurders 
van de voornoemde maatschappij mijn dank te 
betuigen voor de wijze, waarop ze het recht van 
wet en welgezinde leden hebben gehandhaafd 
tegenover den spreker van de W a l l , die de ver

gadering eigenlijk had moeten verwijderen, maar 
uit heuschheid in haar midden behield, ten 
einde hem tc toonen, hoe men in een fatsoen
lijk gezelschap zich heeft te gedragen. 

Met achting 
W . M . N. 

Arnhem, 5 Juli 1866. 

Mijnheer de Redacteur! 

Vergun mij een paar woorden te' voegen bij 
hetgeen door mij in uw voorgaand nummer aan
gaande het ontslag uit mijne betrekking van ge
meente-architect alhier werd geschreven. 

Ik zal daarbij kort zijn en alleen de reden 
vermelden, waarom het ontslag uit mijne be
trekking door mij zoo spoedig mogelijk verlangd 
werd. Daags vóór de zitting van den Gemeente
raad werd mij van eene goed ingelichte zijde te 
kennen gegeven dat mij de bevoegdheid tot het 
uitvoeren van particuliere werken niet alleen voor 
het vervolg zou worden ontzegd, maar dat de 
Raad bovendien het voornemen had om mij 
de loopende werken te ontnemen. Ik vreesde 
dat hierdoor verwikkelingen zouden ontstaan en 
om onaangenaamheden te voorkomen ver
zocht ik den heer Burgemeester om na afloop 
der discussie en bij verwerping der door Bur
gemeester en Wethouders voorgestelde instruc
tie mijn ontslag op 1 Juli te vragen, daarbij 
aanbiedende om nog eenigen tijd de loopende za
ken waar te nemen. Het heeft mij waarlijk 
moeite gekost om ontslag te vragen uit eene be
trekking, die ik gedurende vier jaren vervuld 
had, maar de vorm, waarin het ontslag gekleed 
werd, met kennelijk doel om mij te kwetsen, doet 
mij thans over mijn genomen besluit juichen. 
Leest men het verslag van de zitting van den 
Raad zonder vooringenomenheid na, dan blijkt 
genoeg hoe de onverwachte mededeeling van den 
voorzitter de hartstochten in beweging bracht en 
hoe onder de invloed daarvan het tweede gedeelte 
van het voorstel van Burgemeester en Wethouders 
om bij mijn eervol ontslag, dankbetuging voor 
bewezen diensten te voegen, door de leden van 
den Raad werd afgestemd. Bij de goede plannen 
die deze met mij voor hadden, — dit werd mij 
eveneens den vorigen dag verzekerd — was het 
zeker ook teleurstellend dat ik mij aan hun va
derlijk toezicht wist te onttrekken. Ik heb echter 
te goede moed op de toekomst om mij voor goed 
afhankelijk te maken van het bon plaisir van 
eenige invloedrijke raadsleden. 

En vroeg iemand, die naar de vacante be
trekking wil dingen, mij om advies, ik zou 
hem zeggen: Wees vooral niet hoog, verzeker 
u van de welwillendheid van alle leden van den 
Raad en beschouw u als de onderdanige dienaar, 
niet alleen vau den Raad, maar van elk l id. Tot 
zulk eene rol wilde ik mij niet leenen. 

Ontvang, mijnheer de redacteur, mijn dank voor 
de welwilende opname van mijn brief in uw 
voorgaand nummer en de bereidwilligheid waar
mede mij een plaatsje voor deze regelen werd 
toegezegd. 

Met achting 
Uw Dw. Dienaar, 

I'. W . van Gendt, JGz. 

C o r r e s p o n d e n t i e . 

Aan d. L . te A. De redactie zal aan uw ver
zoek tot het plaatsen van een algemeen register 
aan het einde van eiken jaargang voldoen. 

' B e r i c h t 

Door vele aanvragen om abonnementen en af
zonderlijke nommers van »de Opmerker" is liet 
eerste kwartaal nagenoeg uitverkocht. Bij het 
tweede kwartaal is de oplage vergroot en dien
tengevolge worden thans abonnementen van 1 Juli 
tot 1 Januari aangenomen a f 3.30 franco per post. 

Afzonderlijke nommers zijn voortaan niet meer 
verkrijgbaar. 

De Uitgever. 

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

A K ii k o u d I k I ii % e i i . 
Maaudag 9 J u l i , ten 11 uur aau het gebouw vau het 

prov. bestuur te 'sllage: het maken, leveren, aaubreugeu 
eu stelleu vau eeuige Machiuedeeleu eu eene Hulpvoediugs-
macliiue, beuevcus het iuliaugcu eu stelleu vau twee schep
raderen enz., ter verbetering vau deu Stoomwateriuoleu aan 
deu Arkelaebeu Dam, beboorcude tot de werkeu vau bet 
Zederikkauasl, iu de provincie Zuid-Holland. * 
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Maaudag t) J u l i , teu 111 uur , aau liet gebouw vau het 

Iirov. betttttU1 te 's Hage: het herstel vau 's Rijks rivierwer-
;en langs ie Nieuwe- eu Hcucdcu-Merwede , beliuureudc tot 

de Mcrwcdu en Killen iu de provinciën Zuid-llollamI eu 
Noord-Brabant, iu drie pereeeleu. 

.Maandag '.I Jul i , teu 11% u r e auu ln;t goboUW vau liet 
provinciaal bestuur te 'sllage: liet aanleggen van Rijswer-
keu tot voortzetting der verbetering vau 32 Oude Maas be
neden Dordrecht, ouder de gemeente Dubbeldam , provincie 
Zuid- Holland. 

Maaudag !) J u l i , ten 1 uur, ten raadhuize te Zutphcii: 
het doeu van eenige wit-, schoonmaak- en vurwwerken aan 
de uemccutagebouweli. 

W o e u s d n g l l J u l i , teu 11 ure, iu Int logement de Prills 
tan Orauje tc lines: het leveren en plantten van twee rij-
zeu zinkstukkcii tusschen dc peilraaijcn u°. Ifi eu 18, elk 
lang 110 ellen, en gemiddeld breed 14 ellen, gezamenlijk 
inhoudende 3 2 4 » vierkante cl leu, van 40 duim dikte rijs-
vulli l lg, waurbij moet worden geleverd eu verwerkt: 324,K 
kubiek ellen Vletgroud tot zinking; KMI- lasteu gewonen 
Vilvoordscheu Steen, bij de zinking en bcstorting; 1044las
ten gewonen Dooruiksclieu Steen tot Instorting. Wijders 
uog te leveren en verwerken: 300 lasteu gewonen Doornik-
schen Steen, ter overstorting vau eeuige oude zinkstukkeu. 

Woensdag II Ju l i , ten 12 ure, teti raadhuize te Arnhem: 
liet afselioeijeu eu iurigteu tot eeu paardewed van eeu ge
deelte der Jausgraebt. 

Woensdag 11 J u l i , ten l ure, iu het akadc IgeboUW te 
Leiden: het verder afwerken van het gebouw waarin bet 
kabinet van pleisterbeelden zich bevindt. 

Donderdag 12 Ju l i , ten 12 ure, iu bet lokaal van de 
bureaux der Staatsspoorwegen te 's l lage: het inakeu van 
Grondwerken, Kunstwerken, het leveren van Hallast, liet 
leggen eu verleggen vau Sporeu, Wissels en Draaischijven, 
het inakeu. vergrooteu eu verplaatsen van verschillende ge
bouwen eu Stationsinrigtiugcu eu eenige verdere werkeu op 
het Station Roosendaal; ecu ell auder tot vergrootiag van 
dat Station. , 

Vrijdag 13 J u l i , teu l l l ' / i ure, aan het gebouw van hel 
prov. bestuur te 's Bosch: bet vernieuwen en versterken vau 
de rijzen deklaag op de kruin vau het stortebed iu den 
Haanlwijksclicu overlaat, over eeue leugte van MO e l , eu 
ter breedte van 3.30 e l , benevens eeuige bijkomende « e r k e n . 

Vrijdag 18 Ju l i , teu 12 ure, aau het gebouw vau liet 
prov. bestuur te Arnhem: licrbcstediug vau bet aanleggen 
vau vijf perpendiculaire eu het verlengen vau drie bestaande 
kribheu, tut voortzetting der verbetering vuu het vaarwater 
der rivier de IJssel iu Gelderland, boveu Deventer. 

Vrijdag 13 J u l i , ten 12 ure, aau het ministerie van bin-
ueulaudsche zaken te 's llagc: het spannen eu ophangen vau 
een draad aau de bestaande telegraafpalen , langs deu 
spoorweg vau Veulo, over Maastricht, naar de pruissischc 
g'rcus bij Bocholt. . 

Zaturda" 14 Juli , teu « ure, lil het hotel de l'aauw te 
Arnhem • l iet bouweu vau vier aaueenliggciide wuouhllizcu 
op eeu terrein gelegcu aau de Rijnkude (Oude Palmboom). 

Maandag 10 J u l i , teu l l ' / j « » r , aan het gebouw van 
het prov. bestuur te 's Hage: lo. het onderhouden vau de 
Rijks Rivier- eu Oeverwerkeli, gelegen iu de rivieren de 
Nieuwe M a a s , bet Scheur, deu Hartcl cu het Spui, ui-
gaaude 1 Jidij 1800 cu eindigende deu 30stau Juuii 1807 ; 
i« het onderhouden van «le Rijks Oeverwerkeli, liggende 
ter wederzijden van de bnveu te Hellevoetsluis cu vau de 
beide Hooruselie hoofden, aau deu Ouden lluoriucheu Zee
dijk, iu dc provincie Zllid-Hutlaiid, ingaande eu eiudlgcude 
als voren. , , . . 

Maandag 10 J u l i , ten l l 1 / , ure, aau hel gebouw vau het 
prov. bestuur te 's Hage: Int opruimen vau rijksgroudeu 
langs den linkeroever in het rivierbad der Nieuwe Mei-wede 
aan deu boveumoud, eu nabij deu Hardeuhock, ouder de 
genieeute Werkendam, prov. Noord-Brabant, iu twee per-

Dillgsdag 17 J u l i , teu 12 uur , nau bet Hoofdbureau der 
Maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen te 'sllage: 
het inakeu vuu verschillende iiirigtingeu teu behoeve van 
deu siKiorweg tusschen Harliugeu cu Leeuwardeu. 

Donderdag 19 J u l i , teu 12 ure, in liet lokaal vau dc bu
reaux der Staatsspoorwegen te 's Hage: het inakeu vau dc 
aarde- eu eeuige andere werkeu voor het station Heeren-
veen, teu behoeve vau den spoorweg vau Arnhem naar 
Leeuwarden. . 

Woensdag 18 J u l i , ten 2 ure, iu het logement bij Veluurs 
te Baaru: het bouwen van een heereuhuis, enz. 

Donderdag 12 J u l i , ten 2 1 / , ure, aau het lokaal vau liet 
prov. bestuur te Haarlem: liet verrigten van eenige baggerwer-
keu in het Zuider- eu Nourder-Spaarnc. 

Woensdag 18 J u l i , teu 12 ure, aau hel lokaal vuu het 
ministerie van bilineulaiidsche zaken te 'sllage: I". het 
inakeu eener vierde verlenging, lang twee honderd e l . zee
waarts met verdedigden kop aan den Ziudclijkeu Dam op 
den Hoek van Holland, voor dc verbetering van deu water 
weg vau Rotterdam uaar zee; 2U. het met drie honderd cl 
zeewaarts verlengen vau deu Noordelijken Dunt op eveuge-
meldeii Hoek van Holland. 

Donderdag li) J u l i , ten 12 ure, In het lokaal van dc bu
reaux der Staatsspoorwegen te 'sl lage: het leggen vau spuor-
baneu op bet station Veulo, teu behoeve van den spoorweg 
strekkende van Vcnlo tot Vierssen en Kempen. 

Vrijdu" 20 J u l i , teu 12 ure , aau ̂ et gebouw vau het 
prol bestuur te Zwolle: het uitvoereu vuil eeuige buitenge
wone herstellingen vau stormschade aau de zeeweringen teu 
westen van het eiland .Schokland, prov. Overijssel. 

Donderdag 20 Ju l i , teu 12 ure, ui het lokaal van dc bu
reaux der Staatsspoorwegen te ' s l lage: het maken van ge
bouwen cn inrigtiiigeu op het stntioiistcrrciii Veulo, ten be
hoeve vau deu spoorweg vau Veulo uaar de l'ruissiselie 
grens. 

vnoop v a » a a n b e s t e d i n g e n . 

Op 27 Juni te Lejden i het bouwen vnu ecu physiologiseh 
laboratorium. Ingekomen vijf iuscbi-ijviiigsbillen. De miuste 

— ü ï j v w ^ n u s A. Oudijk, tc Gouda voor f 2:1,200. 
JLS¥ Jhui te Haarlem herbesteed: de herstelling der 

Willem I vau bet Nuord-Hollauilseh kanaal, te-
•MijJnfFftmatnrinm Dit perrcid werd ingezet vour ƒ 225,000, 
WjU-nJWlcï Krlioogd met ƒ 1 0 0 tot dc som van / M L O 0 O , 
viior.Wflk bedrag het gemijnd werd door G Schalk, te 

^ ' ( j f c j S ^ J v n te Nicuwveen bij Alpbeu u,d Rijn: het bouweu 
L « t e | ^ i t * * w c kerk en pastorij voorde II. f!. gemeente aldaar, 
sftiliJ;j)Vilc laagste inschrijver wus 11. Janmaat aldaar, voor 

",730. 
OJ9 Juui te Amsterdam: het inukeu van eeue steeueu 
luis, voor de droogmaking vnu den Oust-I'.indirporl bij 

t'. Hiervan werd aannemer F. Iloogendoorii te lireii-
• p f ƒ 0040. 

Op 29 Jnui te 's Hage: liet maken van ecu dam door de 
Oostcrscheldc, de levering van ballast, het leggen vau dc 
spoorbaan tussclieu Hergeli-op-Zooni eu Woeusdrecht en het 
maken van eeuige verdere werkeu. Daarvoor wareu geeue 
iiisefirijviugsbilletteu ingekomcu. 

Op 29 Juui te Zwolle: het bouweu vau ecu tolhuis langs 
deu grindweg vau Kuiure uuar Slijkcuburg, welk werk werd 
aangeuoiiicii door J . S. Koster, te Kchteu, voor ƒ 1274. 

Op 30 Juni te Utrecht: het vernieuwen en hcrstelleu vau 
eenige gedeelten der bestrating van de Groote Wegen der 
Iste klasse enz. in de provincie utrecht. Aangenomen door 
A. Ruuweiihorst, tc Apeldooru, voor dc som van f 10,500. 

Op 3 Juli te 's Hertugeuboseh: het maken van liet terrein 
lot ontvangst vau dc mest. in de stal vallende, op eeu per
ceel rijks militaire groud, gelegen nan den arm der rivier de 
Dommel, buiten de genieeute; dit werk werd aangenomen 
voor ƒ 5224, door C . vau de V e n , te 's Bosch. 

A d v e r t e n t i ë n . 

F A B K I E K V A N 

B E C K E R E \ B U D D I M G H 

te A R N H E M . 

Waterpas-, hoekmeet- en andere instrumen
ten voor terreinopname ten dienste van den 
Waterstaat, DB Genik, den Aanleg van Spoor
wegen en Openbare werken. — Voorts de gunstig 
bekende B a l a n s e n , B a s c u l e s , Weeg
b r u g g e n enz. 

D e l f s l i a v o n . 

EVRIRI) EN VAN DllIJL EN C°. 
F a b r i e k a n t e n v a n S t o o m - e n a n d e r e W e r k t u i g e n , 

hebben in voorraad, om dadelijk te kunnen 
afleveren : 

H o o i p e r s e n . 
H y d r a u l i q u e pers . 
L o c o m o b i l o n van diverse paardenkrachten. 
S t a a n d e M a c h i n e s , 4 a 0 Pk. 
S p o o r w e g w i j d t e m e t e r s . 
S p o o r w e g M a t e r i e e l . 
M a e h i n e - K a m e r b e h o e f t e n . 

Bij P. K. BRA A T , te Dordrecht, komt heden 

van de pers: 

L E E R B O E K 

HER 
W E R K T U I G K U N D E , 

TEN GEBRITIKE 1:1.1 HET 
MIDDELBAAR ONDERWIJS, 

ooou 
D r . A . V V S ü l ' B S . 

deel I (Statica) Prijs ƒ 3 . — . 

I). A . T H I E M E , te Arnhem, heeft uitgegeven: 

Z A K B O E K J K 
VOOR 

S P O O R W E G B E A M B T E N 
EN 

S P 0 0 R W E G R E I Z Ï G E R S . 
INHOUD: 1". Wet houdende bepalingen om

trent liet gebruik der spoorwegen. — 2". Kon. 
besluit, h o u d e n d e de instelling van den Raad 
van Toezigt. — 3". Kon. besluit, houdende vast
stelling van eeu algemeen reglement op de spoor
wegdiensten. 

M A A T S C H A P P I J 

T u i b e v o r d e r i n g d e r B o u w k u n s t . 

Het Bestuur heeft de eer bekend te maken: 
1". dat op de Prijsvragen van 1804 zijn in

gekomen de navolgende antwoorden, als: op de 
eerste vraag (Bibliotheekgebouw) één ontwerp, 
gemerkt: For the structure that we raise, enz.• 
op de tweede vraag (Kerk voor eene R. K. 
dorpsgemeente) vijf ontwerpen, gemerkt: a. 
Ad majorem Dei gloria»); b. Des Handwerks 
Itruuch und (iewohnheit enz.; c Even als de mid. 
dcleeuwen enz.; d. Soli Deo gloria I, en e. nog 
eens Soli Deo gloria, dus II; en up de derde 
vraag (Overdekte zitplaats in een tuin) 
acht ontwerpen, als 1. Zonder spreuk; 2. En 
rekent <«" uitslag niet enz.; 3. Zitplaats; 4. Al-
pha; 5. Eersteling; 0. Er is niets nieuws onder 
de zon; 7. V / u goed de klippen te kennen enz: 
en 8. Overdekte zitplaats; 

2". dat genoemde 14 ontwerpen ter beoordee-
ling zijn gesteld in handen eener kommissie van 
vijf Architecten , zijnde de Heeren B. DE GREEK. 
I'. J . II. CUYPERS en J. l i . L E L 1 M A N , allen te 
Amsterdam, l i . REIXDERS te Zwolle en W. DE 
W A A L te Arnhem; welke kommissie bij gemoti 
veerd rapport over de al of niet bekroning uit
spraak heeft gedaan, met welke uitspraak liet 
bestuur zich heeft vereenigd; 

3". dat derhalve door het bestuur voorwaar
delijk is toegekend aan het liibliothcck-ontwerp 
For the structure that wc raise enz. het getuig
schrift der Maatschappij met premie of accessit-
prijs van ƒ 150, welke onderscheiding den auteur 
niet zal worden uitgereikt, omdat hij zich niet 
heeft vereenigd met de voorwaarden hem gesteld 
en geen schriftelijke machtiging heeft verleend tot 
het openen van zijnen naambrief; 

4". dat het ontwerp eener R. K. dorpskerk, 
gemerkt Ad majorem Dei gloriam, met den uit
geloofden prijs is bekroond (het getuigschrift 
en ƒ 1 0 0 ) , en als vervaardiger bekend is gewor
den de Heer J. W. F. O F F E N B E R G , bouwkun
dige te Amsterdam; 

5". dat aan het ontwerp: Des Handwerk» 
Urauch enz. (R. K. kerk) is toegekend het ge
tuigschrift met eene premie van ƒ 5 0 , zijnde de 
vervaardiger daarvan de Heer A. DRUIDING, 
architect te Zwolle; 

ü". dat liet ontwerp der R. K. kerk, gemerkt: 
Even als in de middeleeuwen enz., eene bijzon
der loffelijke vertnelding is waardig gekeurd; 

7". dat twee der ontwerpen van eene Over
dekte zitplaats in een tuin , gemerkt Overdekte 
zitplaats (n u. 8) en Er is niets nieuws onder dt 
zon (n°. ö ) , elk met den uitgeloofden prijs (het 
getuigschrift en ƒ 25) zijn bekroond. Het eerst
genoemde (n". 8) is vervaardigd door den Heer 
J . V A N DER KOOGII , bouwkundige tc Zaandam, 
en n". 0 is ontworpen door den Heer JACOB 
OLIE Jbzn. , bouwkundige te Amsterdam. Aau 
het ontwerp gemerkt Alpha is toegekend eene 
bijzonder loffelijke vermelding; 

8». dat de niet-bekroonde cn de met accessib 
begiftigde ontwerpen ter afhaling zijn gedeponeerd 
bij dc Heeren L . V A N B A K K E N E S en C". , uitge
vers der Maatschappij voornoemd, N.-Z. Voor
burgwal F 182 alhier, en niet worden afgegeven 
dan tegen behoorlijk recti eu opgaaf van het ken
nelijk merk of geheim toeken, op de naambrie-
ven vermeld. 

Amsterdam, 2» Juni 1866. 
Het Bestuur der Maatschappij voornoemd, 

en in zijnen naam, 
De Secretaris Mede-Bestuurder, 

J. II. L E L I M A N . 

NIEUWE BOUWKUNDIGE INDUSTRIE 
Alle soorten van zinken Ornamenten, als: b a l k o n s , b a l u s t r a d e n , c o n s o l e s , p a l m e t t e n , s p i t s e » ' 

v a z e n , rose t t en en verdere v e r s i e r i n g e n ; — D a k b e d e k k i n g e n , g o t e n , d a k v e n s t e r s , raam
roeden volgens ieder op tc geven profil, v e n t i l a t o r s , w i n d w i j z e r s e n s ; — Zaken voor huisselijk 
gebruik als: b a d k u i p e n , s e t e lbaden , s t o r t b a d e n , w a t e r f l e s s o h e n , w a s c h b a k k e n , koper t* 
k e t e l s , p a n n e n , k a n n e n e n s . ; — Tuinsieraden, als: k o e p e l s , d u i v e n t i l l e n , fontein**' 
w a r a n d e n , b e e l d e n , b r o e i k a s t e n , b l o e m e n m a n d e n , v o g e l k o o i e n ens . , worden in mij»1' 
fabriek vervaardigd. 

De Ornamenten van Zink bevelen zich zoowel door derzelver duurzaamheid en lichtheid, als doof 
eenen den grondstof geëvenredigcl billijken prijs boven andere tot dusverre daarvoor gebezigde grond-
stollen» in het bijzonder aan; de bekroning met de zilveren medaille, op de tentoonstelling van IW" 
te Amsterdam, strekt daarvan ten bewijze. 

Knntoor: Vijfzinnenstraat J n". 202» te Arnhem. I I . J . « K I l B l ï M ^ ; 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A . THIEME. — Boekdvukkerij van G. W. V A N DER W I E L . 

E e r s t e j a a r g a n g . 1 4 J u l i 1 8 6 6 . 

Verschijnt geregeld lederen Zaterdag bij 
I». A . T H I E M E te A r n h e m . 

Hoefdeorrespondrnten 
I.. Vil IUkkEXLS ei O. te Imsl/rdai». 

W E K B L A D 
VOOR 

Prijs per ''• naaiden franco p. nul ƒ1.65. 
let abonneert tick teer eet jaargang. 

Adierldlita tuten / -,!0 per getimen regel 
en / -.i3 «oor tegel en een 1°. der eetraal. 

ARCHITECTEN", üf&EIIEÏÏES, EABRIKAITEI E I AMÏÏEMERS Y M PUBLIEKE WERKEjN". 

B e r i c h t e n e n m e d e d e e l i n g e n . 

Arnhem, 13 Juli 1866. 

Volgens de oBuilder"' is den heer Hawkshaw 
opgedragen om te onderzoeken of er mogelijkheid 
bestaat tot het maken van eenen onderzeeschen 
weg tot verbinding van Engeland aan Frankrijk, 
en worden de daartoe noodige voorloopige opne
mingen door hem geleid. Er zijn met groote 
onkosten reeds boringen gedaan in de nabijheid 
van Dover en met toestemming van het Fransche 
Gouvernement ook tusschen Calais en Boulogne; 
de opnemingen in het midden van het kanaal 
hoopt men dezen zomer te doen. 

De vrreeniging van de besturen der Duitsche 
spoorwegen, die dit jaar eene algemeene verga
dering te Mainz zou houden, heeft dit plan on
bepaald uitgesteld, zoodat het nog onzeker is of 
de vergadering in den herfst van liet loopende of 
liet begin van het volgende jaar zal plaats 
vinden. 

De Aken-Maastrichtsche baan, die sedert vijf 
paren in gebreke bleef de renten der prioriteits-
Mndeelen te betalen, is ook dit jaar daartoe niet 
bij machte. 

De ondervinding, die men in 1858 e n 1861 
'JÜ het leggen van transatlantische telegraaflei-
dingen heeft opgedaan, hoopt men zich alsnu ten 
nutte te maken; daar het bezwaar niet gelegen 

in het leggen van den kabel, maar wel in het 
behoud van den geïsoleerden geleidingsdraad, zal 
e r eene groote verandering gebracht worden in 
W) toestel, waarmede de electrische geschiktheid 
'an de lijn onderzocht wordt. 

De aloude Reinolduskerk te Dortmund met 
•a i' prachtig koor wordt gerestaureerd; sedert 

* o rt is men daaraan begonnen en er zal een 
'""zienlijk kapitaal benoodigd zijn om dit veel-
"•nvattende werk naar behooren uit te voeren, 

•'' uitwendig alle fijne geledingen en het blad-
H * e r k - verweerd zijn. 

De buste van Cobden is in de abtdij van 
"«stminster gesteld. 

Aan het Athenaeum ontleenen wij de volgende 
woorden , door den deken van Ely te Wisbeock 
in eene redevoering uitgesproken. Prof. W i l l i s , 
zegt hij , vond den cymograaph uit, een werk
tuig bestemd om nauwkeurige afteekeningen van 
gothieke lijsten en geledingen te verkrijgen. Dit 
is niet gemakkelijk , zooals ieder zal bevinden , die 
ziet hoe diep vele dier proflleeringen zijn inge
sneden en uitgehold. Hij was sinds langen tijd 
getroffen door Jiet verschil van effect tusschen oud 
en nieuw werk van dien aard, ook wanneer het 
nieuwe niet anders was dan eene navolging van 
het oude. Wanneer men nu de afbeelding van 
beide zulke voorwerpen, door den cymograaph 
verkregen, naast elkander legde, wat was dan 
liet verschil t D i t : dat in het oude werk de lijnen 
door den kunstenaar waren getrokken uit de vrije 
band, terwijl in het nieuwe elke boog of krom
ming niet den passer was getrokken. De oude 
architect was hier met ziju geest, de nieuwe met 
een instrument werkzaam. Toen Scott een zeer 
ervaren man opdroeg oude steenen geledingen na 
te teekenen, kon hij maar geen middenpunten 
vinden om zijne bogen uit te trekken. 

Tot dusverre den deken van Ely. Laat ons hier 
bijvoegen dat dit volkomen waar i s , maar niet 
alleen in de door hem gegeven voorbeelden. Ook 
in de Grieksche architectuur zal men dit kunnen 
opmerken; en door dezelfde oorzaak zijn de ge
beitelde en gesneden oude meubelen uit de 
renaissance zooveel geestiger, zooveel levendiger 
en meer levend, dan de kruldrageude meubelen 
waarop wij zitten of die ons tot kast en tafel 
dienen en die alle mechanisch vervaardigd zijn. 

— Aan de groote tentoonstelling te Parijs zal 
ook eene internationale tentoonstelling voor den 
tuinbouw verbonden zijn. De bepalingen daar
voor, welke tevens de daarbij toe te kennen 
prijzen en eereblijken vaststellen, zijn thans 
openbaar gemaakt. Een tuin van 50.000 vier
kante ellen grootte, een deel van het terrein 
voor de wereldtentoonstelling uitmakende, is be
stemd voor die tentoonstelling van tuinbouw, 
welke op 1 Apri l 1867 geopend en den 3 1 , < e n 

October daaraanvolgende gesloten zal worden. 

— Aan de leden der Vereeniging ter bevorde
ring van Fabriek- en Handwerknijverheid in Ne

derland zijn de punten van beschrijving medege
deeld voor de 15" algemeene vergadering, die 
den X s 1 " 1 Augustus a. s. te Utrecht zal gehouden 
worden. 

Onder de punten van behandeling komen voor: 
Eene nota van het Hoofdbestuur betreffende de 
op de 14« Algemeene Vergadering van het Hoofd
bestuur gedane opdracht, om stappen bij de Hooge 
Regeering te doen, ten einde de wetten van 1817 
en 1822 op de Octrooien en den Kunsteigendom 
zóó te wijzigen, dat voorwerpen van kunst en 
industrie behoorlijk worden beschermd. — Rap
port omtrent de door de afdeeling Utrecht op de 
14' Algemeene Vergadering gestelde vraag : 
«Welke zijn de beste middelen tot verbetering 
van den moreelen en materiëelen toestand der 
arbeidende klasse?" — Voorstel van de afdee
ling Dordrecht: het benoemen eener commissie 
door de Algemeene Vergadering om te onderzoe
ken welke de beste middelen zijn om eene goede 
en volledige nijverheids-statistiek in Nederland 
te verkrijgen. — Voorstel van de afdeeling 
Zwolle: Welke maatregelen zijn te nemen tot 
wering der aanmatigingen van fabriekanten, die 
op hunne adreskaarten of aankondigingen, etc, 
medailles vermelden, die zij nimmer verkregen. 

's Gravenhage. Naar men verneemt heeft 
Z. M . de Koning den heer J. G. van Gendt, 
hoofd-ingenieur van den Waterstaat in Noord-
Holland en oud-voorzitter van de Commissie voor 
het droge dok te Willemsoord, benoemd tot 
grootkruis van de Luxemburgsche orde. 

Venlo. Terwijl men dezer dagen bezig was 
de lijn Helmond-Eindhoven op te nemen , welke 
daarna aan den Staat zou overgegeven worden , 
werd bevonden, dat door den aannemer vergeten 
was een duiker nabij Eindhoven te plaatsen , 
waardoor nu de opening van die lijn eene maand 
is uitgesteld. 

Almelo. Op de prijsvraag, door het beurs
comité alhier uitgeschreven, zijn 26 ontwerpen 
ingekomen en is dat onder het motto: »Almelo 
boven," van den heer G. Krook Pzn , architect 
alhier, bekroond. 

Bergen op Zoom. Door den gemeenteraad is 
tot stads-architect benoemd de heer Nikolaas 
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Mathijs Akveld , architect en onderwijzer in de 
bouwkunde te Rotterdam. 

— In eene algemeene vergadering der spoor
weg-maatschappij Almelo-Salzbergen, den 29»'™ 
Juni te Almelo gehouden, is de balans over het 
afgeloopen boekjaar der Maatschappij goedgekeurd 
en het jaarlijksche verslag door het bestuur uit
gebracht. 

Tevens werd als commissaris gekozen in 
plaats van den als zoodanig afgetreden heer l i . 
Salomonson, de heer D. Gelderman van Olden-
zaal. Als lid van den Raad van Administratie 
werd herkozen de heer mr. C. H. Stork te 
Almelo. 

RIOLEERING V A N HOORN. 

De stad Hoorn had in de 16 d e eeuw nog eene 
geheel andere gemeenschap met de zee dan 
thans. Verschillende grachten, in geheel andere 
richting dan de tegenwoordige, en waar voor in 
plaats thans breede straten gevonden worden, 
doorsneden de stad en stelden haar door eene 
sluis in verband met de zee. Wanneer men de 
afmetingen dier grachten nagaat, dan was daarin 
veel overeenkomst met die der Friesche steden, 
als Workum, Leeuwarden , enz. 

In het midden der 1 7 J e eeuw werd die sluis 
weggeruimd, de grachten werden voor een groot 
gedeelte overwelfd en voor een klein gedeelte 
gedempt; die overwelfde grachten werden de 
groote riolen der stad, waarin de spruiten der 
woningen en der dwarsstraten uitloosden. De 
vuile stoffen, daarin vergaderd, werden in vroe
ger tijd door een paardenmolen van weinig kracht 
aan de landzijde der stad uitgemalen, en moes
ten door de tegenwoordige binnengrachten in 
zee loopen; de uitmaling was zoo weinig betee-
kenend dat langzamerhand eene geheele verstop
ping der riolen plaats had, en in een tijdperk 
van 50 jaren tot Octobei -1863 zelfs alle uitmaling 
ophield. 

Sedert dien datum heeft een geheel ander 
ontwerp verbetering in den toestand gebracht. 
Het oprichten van een stoomgemaal , nu niet 
meer aan de land-, maar aan de zeezijde, juist 
waar vroeger dc sluis was, in verband tot een 
geheel stelsel van spuiing heeft de doorspoeling 
hersteld en een krachtig effect voortgebracht. 
Bij het in werking stellen van het stoomtuig kon 
men door middel van ijzeren krabbers en uit
baggeren met moeite eenige aan elkander ver
bonden latten onder den top der rioolgewelven 
doorbrengen, en reeds zes maanden later kon 
door den Ingenieur der gemeente, naar wiens 
plan het werk was ontworpen en uitgevoerd, 
een tocht door de riolen gedaan worden in een 
platboomd vaartuig, dat bovendien met nog twee 
personen belast was. 

De Landbouw-courant, in der tijd de oprich
ting van het stoomwerktuig mededeelende , heeft 
de onverantwoordelijke dwaasheid van Hoorn 
verkondigd, dat men aldaar de in de riolen ver
vatte meststoffen in zee pompte; tot toelichting 
kan men hierop zeggen dat eene inrichting ge
maakt is om de stoffen zoo wel vóór als na dc 
opmaling te verzamelen; in het eerste geval 
door uitbaggeren; in het tweede geval door ze 
in schuiten op te vangen. De aannemer voor het 
ophalen van het vuilnis binnen de gemeente 
Hoorn, die zich daartoe op vrij groote schaal 
heeft ingericht, zijne zaak op voordeelige wijze 
drijft, en zoo min mogelijk verloren doet gaan , 
wilde de stoffen zelfs niet voor het weghalen 
hebben. Toen men in den aanvang het gemaal 
door uitbaggeren op gang moest brengen , omdat 
er nog geen voldoend verval van water bestond, 
moest men dezen aannemer de huur van paarden , 
karren en voerlieden betalen, om de specie in de 

plantsoenen der gemeente neder te werpen, daar hij 
ze voor het grootste gedeelte niet eens op zijne 
mestvaalt wenschte te hebben; en de reden daarvan 
is zeer natuurlijk. Niet alleen drekstoffen, maar 
vooral zand uit de woningen en van de gemeente
straten is in dit lange tijdsverloop in groote 
massa in de riolen gekomen, zoodat de bovenste 
lagen derrie zijn, doch daaronder bevindt zich 
eene met derrie gemengde , dikwijls alleen slechts 
door deze gekleurde, vrij vaste zandmassa, die 
in de mest vermengd en verkocht wordende, het 
gewicht vermeerderen, maar de kwaliteit vermin
deren zou. Het stoomwerktuig werkt thans niet 
meer geregeld door : des winters enkele weken 
achter elkander; des zomers enkele dagen om 
de twee a drie maanden, om de losse stoffen te 
verwijderen; daardoor geschiedt de verdere op
lossing langzaam , dat ook niet sneller behoeft. 
Zeker zou het gemeentebestuur van Hoorn wel 
aan eenige liefhebbers de nog voorhanden derrie 
willen geven, indien het eenige vergoeding kon 
krijgen voor de kosten van bemaling; tot nog 
toe heeft zich niemand opgedaan. Er zullen nog 
voorhanden zijn ongeveer 1500 kub. ellen specie 
(zand en derrie), onder een groot deel der stad 
verspreid. 

NEDERLANDSCH-INDISCHE SPOORWEG
MAATSCHAPPIJ . 

Wij ontleenen het navolgende omtrent den 
stand der werkzaamheden van de Nederlandsch-
Indische Spoorweg-Maatschappij aan het verslag 
in de Slaats-Courant opgenomen : 

Op tie eerste sectie, waarover de aardebaan 
ten vorigen jare grootendeels gereed was, lag 
volgens bericht d.d. Maart j.1. het spoor tot aan 
de Kali Penting, d. i . over ongeveer 21 mijlen. 
Met het ballasten van den weg was men tot de 
halte te Broemboeng, dus over circa 16 mijlen 
gereed. Dagelijks wordt dit gedeelte bereden. 
Geëmployeerden en materieel worden op die 
wijze per locomotief vervoerd. De kunstwerken, 
waaronder zeer belangrijke, zijn over de geheele 
sectie, met uitzondering van kleine duikers, vol
tooid. De plaatijzeren bruggen, hier te lande 
vervaardigd, worden gelegd. Krachtig wordt 
daaraan voortgewerkt. Nagenoeg alle overwegen 
zijn voltooid en de randoeboomen voor den tele
graaf zijn geplant, zoodat weldra de draad zal 
kunnen gespannen en de van hier uitgezonden 
toestellen geplaatst worden. Het haltegebouw te 
Alias Toewah is geheel en dat te Broemboeng 
nagenoeg gereed. Volgens berigt van 10 Apr i l 
waren, zoo aan het stationsterrein te Samarang 
als over het laatste gedeelte dezer sectie tot 
Kcdong Djati , een paar duizend arbeiders werk
zaam. 

Het definitief t racé der 2" sectie is geheel ge
reed. In het eerste ontwerp zijn veel verbete
ringen gebracht. Het grondverzet zal niet be
langrijk zijn , noch de kunstwerken van grooten 
omvang. Bouwstoffen , als natuurlijke steenen en 
kalksteenen, worden op het terrein verzameld. 
De aanvankelijke ter hoofdplaats Soerakarta aan
gevangen aardverzetting voorspelde een goeden 
uitslag voor de toekomst. Het aanbod van Ja-
vaansche arbeiders aldaar was zeer voldoende. 
De eerste 100 el baan van eene gemiddelde op
hooging van 0.5 el waren na eenige dagen 
gereed. 

De laatste tijdingen dienaangaande melden, 
dat reeds 2400 el op de hoogte gebracht en nog 
400 el in bewerking waren. Ruim 1200 man 
waren er dagelijk aan het werk. 

De geest van het werkvolk was goed. Ook 
over de Chinezen was men tevreden. Op andere 
punten dier sectie is mede met het werk begon
nen. De groiidverzettiug en de verzameling van 
bouwstoffen (natuurlijke steenen en kalksteen) 
werd bij Telawa met goed gevolg uitgevoerd. 
»In de vorige week," zoo schrijft de hoofdinge
nieur, onder dagteekening vau 10 Apr i l j . 1 . , 
«werkten daar 148 aardewerkers, die tegen 20 
cents per e l , 2247.3 el verzet hebben. Bij de 
Serang was meer dan 100.3 el materieel bijeen 
verzameld. Volgens de laatste berichten werken 
op die beide punten Telawa en Serang 300 man 
daags. De grootste groiidverzettiug op deze sec
tie is vereischt tusschen Mungot en Djenkilon." 

Aangaande de .'f' sectie (Soerakarta-Djokjokarta) 
valt slechts weinig mede te deelen. Hare voltooiing 

wordt het laatst gevorderd. Het definitief tracé 
is gereed, de grondteekeningen worden gemaakt 
en langs de lijn worden, met betrekking tot de 
waterstanden, waarnemingen gedaan. 

De aardwerken der 4 ' sectie zijn op eenige 
punten aangevangen. Op vele plaatsen langs de 
lijn worden voortdurend bouwstoffen verzameld. 
Met het bouwen der kunstwerken is een aan-
vang gemaakt. Een lundhoofd van de brug over 
de Toentang is geheel gereed. Bij deze sectie 
is eene belangrijke wijziging van het tracé in 
overweging, waardoor de tunnel van 900 el, 
aanvankelijk op 1 mijl afstand van de halte Ka-
rangloo geprojecteerd , zou komen te vervallen. 
Het aantal arbeiders nam op deze sectie niet in 
dezelfde verhouding toe, als elders in den laat
sten tijd het geval was. Na geheele voltooiing 
en oplevering der 1' sectie , verwacht men dat 
de aldaar beschikbaar geworden arbeiders naar 
de 4* sectie zullen overgaan. 

Ziedaar wat omtrent de constructie valt te 
melden. Daaruit volgt dat, ondanks den gedu
rende het laatste jaar in enkele opzichten onder
vonden tegenspoed, eene belangrijke schrede 
voorwaarts is gedaan op den aangewezen weg. 

Met betrekking tot de exploitatie is nog geen 
besluit genomen. Volgens art. 23 der concessie 
is de Maatschappij ongehouden de eerste sectie 
afzonderlijk in exploitatie te brengen. Eerst na 
voltooiing van de 4' sectie moet het gedeelte 
van den spoorweg van Samarang over Tempoeran 
en Toentang naar Willem I , de l e en 4' sectie, 
gelijktijdig voor de dienst worden geopend. Het 
tijdstip daarvoor bepaald is 1 Ju lij 1867. In
dien evenwel het bevolen onderzoek omtrent de 
vermoedelijke resultaten eener partiele exploitatie 
van de 1' sectie, of een gedeelte daarvan, tot 
eene gunstige conclusie leidt, is het niet on
waarschijnlijk dat tegen het einde dezes jaars 
de weg van Samarang tot Tangoeng, d. i . over 
25 kilometers, en wellicht ook voor goederen 
tot Tempoeran-Kedong Djati wordt geopend. 

DE POLYTECHNISCHE SCHOOL TE D E L F T . 

(Ingezonden.) 

Nadat de vergadering der Vereeniging van 
Burgerlijke Ingenieurs, den 1 3 J e " Juni in eene der 
zalen van de Polyt. school te Delft gehouden, 
was afgeloopen, hadden eenige der vroegste 
kweekelingen van de voormalige koninklijke Aka-
deinie het genoegen door den Directeur der tegen
woordige inrichting in hare verschillende lokalen 
te worden rondgeleid; zij konden zich zoo nog 
eens gedeeltelijk verplaatsen in den tijd, waarin 
zij zeiven het onderwijs daar ontvangen hadden. 

Hoe groot was echter de verandering, uit
breiding en verbeterde inrichting, die zij thans 
mochten vinden! Wel het meest betrof het de uit
gebreidheid der hulpbronnen voor het onderwijs, 
waardoor in ieder vak aanschouwelijk kan wor
den voorgesteld, wat bij het practisehe der toe
passing het meest algemeen voorkomt. 

A l zijn die verzamelingen nog voor het mee-
rendeel slechts in hunne wording, de meerdere 
volledigheid zal zeker in reden der beschikbare 
middelen van zeiven volgen; toch doet zift 
daarbij de vraag op of niet eene groote medewer
king daartoe te verwachten is door het welbe
grepen eigenbelang van iederen fabrikant, of com
missionair of depóthouder van het buitenland, 
wier voordeel moet medebrengen, dat zij wed
ijveren om de élèves der polytechnische school 
reeds gedurende hunne opleiding als bouw- of 
werktuigkundigen bekend te maken met de deugd 
van of het merkwaardige dat hun fabrikaat op
levert , waarbij dikwijls menige nieuwe uitvinding 
het meeste en beste bekend zal worden. Zot 
het daarom niet i n ' het belang zijn van alle fabri
kanten of leveranciers dat zij trachten door toe
zending hunner waren de collectie der Polytech
nische school te verrijken en daarvan even sis 
in andere landen te maken een deposito van de 
modellen van verschillende fabrikaten van he1 

meest alledaagsche tot het meest volkomene ! 
De ingenieur of architect moet toch zoowel h' 1 

meest volkomen werktuig als het minste onder
deel dat tot de samenstelling gediend heeft, a ' 
is het maar de eenvoudigste spijker of nagel' 
kennen. 

Nog eene opmerking. In eene vergadering d e r 

Maatschappij van Bouwkunst werd, nog niet W° 
heel lang geleden, de opmerking gemaakt, dat de 
volmaakte architect alleen gevormd kon word*" 
aan die inrichtingen waar schilder- en beeldhouw 
kunst tevens beoefend worden, opdat het een' 

wederkeerig het bezielend element voor het an
dere is, en dat derhalve nooit een beoefenaar 
der schoone bouwkunst kon gevormd worden aan 
de Polytechnische school, hoe goed die ook mis
schien kon worden voor de opleiding van i n 
genieurs. 

Zij die zoo hebben geoordeeld, kenden wellicht 
toen nog alleen de vroegere Delfsche Akademie, 
die zeker niet meer dan misschien een paar bur
gerlijke bouwkundigen opleverde, die zich wellicht 
nog wel het meest buiten de Akademie gevormd 
hebben. Zij hebben echter daarom ook reeds de 
polytechnische school bij hare eerste wording ver
oordeeld ; welnu, wenschen zij van hun oordeel 
genezen te worden, zij doorloopen dan de ver
schillende zalen dier inrichting. Zij zullen er wel 
geene schilders aantreffen , maar de afgietsels van 
de nalatenschap der antieken, de schoonste voor
beelden ter navolging, de keurigste ontwikkeling 
van den nieuweren tijd, en bij dat alles de meest 
verdienstelijke kunstenaars, al zijn zij niet allen 
Nederlanders, die zoowel het theoretische maar 
ook het practisehe der kunst in den grond ver
staan en gevoelen, en dat op gemakkelijke en 
bevattelijke wijze aan hunne leerlingen kunnen 
mededeelen. 

L . 

IETS OVER ZEER LICHTE METSELSTEENEN. 

Om lichte metselsteenen te vervaardigen, zoo
als die voor sommige constructieën noodig zijn , 
als scheidingsmuren die op balken rusten, schoor-
steenen, vlakke gewelven, enz. vermengt men op 
sommige plaatsen de leem met stroo en bruinkolen 
en zelfs in eenige streken langs den Rijn niet 
kleine stukjes puimsteen, vooral daar waar deze 
laatste als overblijfselen der uitgebrande vulkanen 
in groote hoeveelheid voorkomen. Deze handel
wijze is geenszins te verwerpen en kan in som
mige gevallen aan te bevelen zijn. 

De landen langs den Pruisischen Neder-Rijn 
leveren intusschen ook natuurlijke steenen op, die 
aan het bovengenoemde in nog grootere mate vol
doen , en wel de streek van Coblenz, Neuwied 
Andernach, Bonn en Keulen; deze steenen zijn 
ook sedert ecuwen in gebruik geweest en worden 
nog aangewend, doch oneindig minder dan vroe
ger , omdat men sedert een twintigtal jaren eene 
meer eenvoudige wijze heeft uitgevonden om die 
soort van steenen nagenoeg gelijk aan die door 
de natuur gevormd, en in alle geval goedkooper, 
te vervaardigen. 

Deze soort van steenen worden in de Rijn
streken, naar de plaats, waar zij vervaardigd wor
den , het dorp Engers, Engersche zandsteenen 
genaamd; deze benaming is in het geheel niet 
juist, omdat het geene zandsteenen zijn, daar zij be
staan uit eene vereeniging van stukjes puimsteen 
met kleiaarde; evenwel zullen wij ze die naam 
laten behouden. Tusschen Neuwied en Ehren-
breitstein, en oostelijk tot Sayn liggen in 
de vlakte de groeven, die de Engersche zandsteenen 
leveren; zij worden in het open veld gevonden 
onder eene laag bouwaarde van 1 ' / t tot 2 voeten 
dikte; hierop volgen eenige lagen losse stukjes 
puimsteen en grauwe vulkanische tufsteen in 
verschillende dikte tot 10 en 14 voeten diepte, en 
daaronder ligt de Engersche zandsteen zonder 
tusschenlagen tot 10 en meer voeten dikte; op 
deze geheele diepte wordt zij echter zelden uit
gegraven, omdat het grondwater dit verhindert. 

Deze zoogenaamde zandsteen bestaat uit stukjes 
puimsteen van de grootte van erwten of kersen, 
•neer of minder afgerond, licht of vuil geel van 
klem- en door leem of kleiaarde tamelijk vast 
verbonden ; de leem is zeer fijn, bruinachtig wit 
°f geelachtig gekleurd. De wijze op welke deze 
steenen verkregen worden, is zeer eigenaardig; zij 
worden met groote dunne, als bijlen gevormde 
werktuigen onmiddellijk in den vorm der metsel
stenen uit de gansche massa uitgehakt of liever 
"ingesneden. De groeven worden met de grootste 
regelmatigheid behandeld, zoodat de geheele steen
massa als kleine terrassen of trappen, die op el
f d e r volgen, wordt uitgebroken. Na het uit
graven worden de steenen op den kant der groef 
gedroogd. 

In den laatsten tijd heeft men 'eene andere 
handelwijze gevolgd en wel deze Op den 
"Oker Rijnoever van Andernach tot dicht bij 
c°blenz liggen de stukjes puimsteen geheel los 
' n onverbonden opeen, wel 15 en meer voeten 
"ut- Sedert een twintigtal jaren worden daarvan 
'teenen vervaardigd nagenoeg gelijk aan die van 
'•"gers. Langs den Rijn en vooral in den om-
*•* van het dorp Weiszenthurm is een groot 

aantal kalkovens gebouwd, die de kalksteen uit 
de omstreken van Mainz verkrijgen. De hier 
gebrande kalk wordt in tamelijk stijf gebluschten 
toestand met de losse stukjes puimsteen vermengd, 
en wel zoodanig dat er slechts een zeer klein 
deel van het bindmiddel gebruikt wordt; daarna 
wordt deze massa in den gewonen vorm der metsel
steenen geperst en onder hoogloodsen gedroogd. 

Deze steenen zijn duurzamer dan de Engersche, 
even licht, maar vaster en minder onderhevig aan 
afbrokkelen ; zij worden daarom boven deze laatste 
verkozen. Deze nieuwe industrie gaat zeer sterk 
vooruit. In Keulen, Bonn, Coblenz en andere 
steden aan den Rijn worden, nagenoeg niet an
ders dan deze steenen gebruikt, als zij geschikt 
en doelmatig zijn. 

I N G E Z O N D E N . 

Aan de Redactie van «de Opmerker." 

Mijne heeren! 

In n". 14 van «de Opmerker" komt een brief voor, 
uit Rotterdam (?) geschreven in dato 28 Juni 1866, 
geteekend W . M . N . (waarvan de schrijver zegt 
de vergadering van den 2 7 , u " Juni I. I. ie heb
ben bijgewoond), waarin nog eens het gebeurde 
ter algemeene vergadering met den heer C. van 
de W a l l , in zake de prijsvraag- der bibliotheek, 
wordt opgehaald en aan genoemden heer nog 
eenige zoete woordjes worden geschonken. Be
driegen wij ons niet, dan waren op die vergade
ring uit Rotterdam op dien avond alleen tegen
woordig: de heeren C. van de Wall en J. Visser, 
als leden der maatschappij, en de oud erge teeken
den, als afgevaardigden der Rolterdamsche afdeeling. 

Wij achten ons verplicht te verklaren, «dat 
genoemden brief niet uit onze pen is gevloeid en 
wij geheel vreemd aan dit schrijven zijn." 

Acht men zich geroepen iemand de les te moe
ten lezen over eene ongepaste daad, men bezige 
daarvoor gepaste middelen, verschuile zich niet 
achter naamloos geschrijf en richte het schrijven 
niet uit eene plaats, die door den inzender niet 
bewoond wordt, daar in het onderhavige geval 
dit geschrijf aan ons wordt toegeschreven, om de 
eenvoudige reden dat, behalve de ondergeteeken-
den, geene der Rotterdamsche leden dan de heer 
J . Visser op die vergadering tegenwoordig waren. 
Wij voor ons vermeenen dat de steller van dezen 
brief nog veel minder recht zou hebben op 
zoodanige vergadering te worden toegelaten dan 
de heer C. van de W a l l , wiens handelingen, al 
zijn zij niet goed te keuren, zich laten verklaren 
en ten deele verschoonen uit de betrekking waarin 
genoemden heer tot den bekroonde stond, maar 
bovenal door de drift, welke de heer C. van de 
Wal l had verrast. 

Hotter dam, 9 Juli 1866. J . F . Metzelaar. , 
H . J. Dupont. | afgevaardigden. 
W . C. van Goor. ) 

De ondergeteekende verklaart, evenals boven
genoemde heeren, geheel vreemd aan het schrijven 
van den brief in dato Rotterdam 28 Juni 1866 
te zijn. 

Rotterdam, 9 Juli 1866. J . Visser. 
W De Redactie heeft gemeend het eerste schrijven 

te moeten opnemen, daar zij hare kolom-
' men steeds openstelt voor alles, wat het 

vak van den architect en den ingenieur 
betreft, zonder daarom de verantwoorde
lijkheid, die geheel op den inzender rust, 
op zich te nemen. Zij waagt het echter de 
opmerking te maken dat het feit niet ont
kend wordt. 

Mynheer de Redacteur I 
Het was mij aangenaam in uw geacht week

blad van 23 Juni j . 1. te zien, dat de Heer P. 
volkomen met mij instemt dat de algemeene 
voorwaarden voor onze Rijkswerken verre van 
volmaakt zijn, en indien genoemde Heer mijne 
vroegere beschouwing beter naleest, zal hij , 
evenals u terecht opmerkt, zien dat naar mijn 
oordeel de aanwezigheid eener llollandsche stel
ling op elk werk minstens bespottelijk is te 
noemen. 

Om niet vermoeiend te worden voor uwe le
zers zal ik geene dubbelzinnigheden als anderszins 
daaruit meer aanhalen, doch ik wenschte er 
alleen nog op te wijzen , dat weinige rijksamb
tenaars, die met het opmaken van bestekken 
belast zi jn, met deze nieuwe voorwaarden in
genomen zijn, evenmin, ja nog minder dan met de 

vroegere regelen en bepalingen, die om hunne 
mindere uitgebreidheid altijd nog eenige nadere 
omschrijving behoefden. 

Men moet deze voorwaarden dan ook meer 
beschouwen als een uitvloeisel van de gemak
zucht der hoogere ambtenaren, die nu de bestek
ken ter nauwernood hebben na te gaan, alvorens 
ze van hunne goedkeuring te voorzien, daar de 
afdeeling wijze van uitvoering nu toch geheel 
kan weggelaten worden. Wij zijn dus nu op 
technisch gebied in de periode gekomen, dat 
het woord Bestek synoniem is geworden met lijst 
van materialen; gaat men in die richting voort 
dan zal spoedig eene idiotenschool in de eene 
of andere ingenieursplaats kunnen voorzien ; de 
gevolgen van die gemakzucht bij de bestekken 
zal bij de uitvoering onvermijdelijk moeielijkheden 
van allerlei aard tegenover den aannemer doen 
ontstaan, waarvan de oplossing niet zoo gemak
kelijk is als om het bestek wat duidelijker in te 
richten. 

Osiander. 
V a r i a . 

Gebruik van steenkolen. In den laatsten tijd 
heeft de vrees, van verschillende zijden aan den 
dag gelegd, dat de Engelsche steenkolenmijnen, 
eene der voornaamste bronnen van Groot-Brit-
tannie's welvaart, binnen een niet al te ver ver
wijderd tijdstip uitgeput zouden geraken, de aan
dacht van deskundigen meer dan tot dusver op 
het verbruik van steenkolen gevestigd, bij welke 
gelegenheid gebleken is dat eene ongeloofelijke 
verkwisting op dat gebied heerscht. Naar het 
oordeel van Sir Will iam Armstrong bedraagt bij 
stoommachines de gemiddelde hoeveelheid, die 
verbruikt wordt om eene bepaalde uitwerking te 
weeg te brengen, niet minder dan het dertig
voudige van de hoeveelheid , welke voldoende zou 
zijn, wanneer men volkomen goed vervaardigde 
machines had. Het totaal der in Groot-Brittannie 
en Ierland verbruikt wordende stoomkracht wordt 
met de kracht van 400 millioen man gelijk gesteld. 
Met een pond steenkolen in de tegenwoordige 
machines van de beste constructie kan men een 
millioen pond een voet hoog opheffen, terwijl de 
werkelijke mechanische kracht, die in het ver
branden van deze hoeveelheid wordt ontwikkeld, 
doeltreffend aangewend, voldoende zou zijn om 
het tiendubbele van dat gewicht op dezelfde hoogte 
te brengen. Bij de machines, welke thans in ge
bruik zijn, wordt gemiddeld niet eens het één 
derde van de kleinste der genoemde krachten 
bereikt, waaruit volgt dat bij het kolenverbruik 
op dit gebied het dertigvoud noodeloos verloren 
gaat. Eene even groote verkwisting valt op te 
merken bij de hoogovens, waar de verbranding 
dikwijls zoo onvolkomen is , dat twee derden der 
stoomkracht onontwikkeld blijven en wolken van 
steenkolen in den vorm van rook in de lucht op
stijgen. Niet veel beter is het gesteld met het 
steenkolen verbruik in de huizen, dat jaarlijks 30 
millioen tonnen verslindt. «Wanneer men be
denkt" — zegt Sir W.Armstrong — »dat een en
kel pond steenkolen door eene stoommachine van 
goede constructie tien j.ond water in stoom ver
anderen kan en met dit resultaat de onbeduiden
de hoeveelheid water vergelijkt, welke door de
zelfde massa bij gewone kookkachels verdampt, 
dan kan men zich ongeveer een denkbeeld ma
ken van de ontzaglijke verkwisting van steen
kolen , die in onze keukens plaats heeft." 

Bij het boren van een' artesischen put te Vene
tië werd op den 11 d«» Apr i l 1866 eene diepte van 
ongeveer 50 éllen bereikt, toen om 3 ' / 4 uur des 
namiddags een straal van modder met zand en 
veen meer dan 40 ellen omhoog spoot, die door 
het water en meer nog door de uitstroomende 
gassen geperst werd en, de daken der omliggende 
huizen en de omgeving der kerk van St. Agnes met 
de uitstroomende massa's bedekte. Deze straal 
hield met kleine tusschenpoozen, maar overigens 
even krachtig, tot zes uur des avonds aan, ver
minderde toen en verdween geheel om 11J uur. 
Een gedeelte van het Campo Agnese, een groot 
deel der Piscina en de geheele Calle del Ponto, 
waren in zeer korten tijd in een modderstroom 
veranderd, die zich in de nabij zijnde Rioo de 
St. Vito uitstortte. Het dalen van de omliggende 
gronden, deed voor het instorten van eenige 
huizen vreezen en maakte groote voorzichtig
heidsmaatregelen noodzakelijk. Dertig huisge
zinnen waren gedwongen andere woningen te 
betrekken; de kerk werd zwaar beschadigd en 
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het aangrenzende klooster moest ontruimd worden. 
Deze uitwerking werd naar alle waarschijn

lijkheid veroorzaakt door het ontsnappen der 
zamengeperste gassen, die zich door het boorgat 
een uitweg baanden. Ook bij vroegere onder 
Degoupee te Venetië verrichte boringen, zag men 
op de Piazza St. Stefana, te gelijk met het water , 
brandbaar koolwaterstofgas uitstroomen; iets dat 
bij de groote massa veen, daar onder den grond 
aanwezig, gemakkelijk te verklaren is. 

Een Haliaansch ingenieur heeft eene inrichting 
uitgevonden, waardoor van zelf de drijvers dei-
spoortreinen gewaarschuwd worden, wanneer op 
eenigen afstand van hen de weg versperd is door 
een anderen t re in , die, door welke omstandig
heden ook, belet wordt voort te gaan. Van af
stand tot afstand plaatst hij op de rails kleine 
ijzeren toestellen, door galvanische geleidraden 
met elkander verbonden; zoodra een trein zulk 
een toestel passeert, wordt een hefboom opge
licht, die blijft staan, terwijl tegelijk, door de 
werking van den geleider, diezelfde hefboom aan 
het vorige op een afstand van eenige honderde 
ellen reeds gepasseerde toestelletje nedervalt. Is 
dus een trein een der toestellen nog niet gepas
seerd , zoo blijft aan den vorigen toestel de hef
boom staan, en raakt op, den voorbijsnellenden 
tweeden locomotief een anderen hefboom aan. die 
het fluitje opent, en alzoo waarschuwt, dat langs 
den volgenden toestel de vorige trein nog niet ge
passeerd is. 

C o r r e s p o n d e n t i e . 

Aan het verzoek van X uit R , blijkens post
stempel uit S verzonden , kan door de Redactie 
voor alsnog niet voldaan worden. 

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

A a n k a n d l g l n g e n 

Maandag 16 J u l i , ten 11'/j uur, aan het gebouw van 
het prov. bestuur te 's Hage: lo . het onderhouden van de 
Ryks Rivier- en Oeverwcrken, gelegen iu dc rivieren de 
Nieuwe M a a s , het Scheur, deu Hartel en het Spui, in
gaande 1 Julij 1866 en eindigende den Maten Junij 1867 ; 
2°. het onderhouden vau de Rijks Oeverwcrken, liggende 
ter wederzydcu van de haven te Hcllevoetsluis cn van dc 
beide Hoorusche hoofdeu, aau deu Oudeu llooruschen Zee
dijk, in de provincie Zuid-Holland, iugaaude cn eindigende 
als voren. 

Maaudag 16 J u l i , teu 111 u ure , aau het gebouw van het 
prov. bestuur te 's Hage: liet opruimen van rijksgrondcu 
langs den linkeroever in het rivierbed der Nieuwe Merwcde 
aan deu bovenmond, en nabij den Hardenhoek, onder de 
gemeeute Werkendam, prov. Noord-Brabant, iu twee per
ceelen. 

Maandag 16 Juli , in de herberg van de wed. Sanders tc 
Nieuwvliet: het uiakcn vau een plafond in de kerk der 
Herv. gemeente aldaar cn het schilderen van het gebouw. 

Dingsdag 17 J u l i , ten 12 uur , aau het Hoofdbureau der 
Maatschappij tot exploitatie vau staatsspoorwegen te 'sHage: 
het maken van verschillende inrigtingcu ten behoeve van 
deu spoorweg tusschen Harlingen en Leeuwarden. 

Dingsdag 17 J u l i , ten 12 ure, aan de secretarie te Ooster
beek: het leggen van een straatweg door het Zweendal te 
Oosterbceken het bouwen van een gemeentehuis aldaar. 

Woensdag 18 J u l i , ten 11 ure, ten huize van de 
wed. Leus op den Doelen te Almelo: het vergrooten en ver
bouwen der R. K. kerk en het bouwen eener nieuwe pasto
rie aldaar. 

Woensdag 18 J u l i , ten 12 ure, aan het lokaal van het 
ministerie van biunenlandsche zaken te 'sHage: 1°. het 
maken eener vierde verlenging, lang twee honderd c l . zee
waarts, met verdedigden kop aan ucu Zuidelijken Kaïn op 
den Hoek van Hol land, voor de verbetering van den water
weg van Rotterdam naar zee; 2° . het met drie honderd cl 
zeewaarts verlengen van den Noordelijken Dam op evenge-
melden Hoek van Holland. 

Woensdag 18 J u l i , ten 2 ure, in het logement bij Velaars 
te Baaru: het bouwen van een heerenhuis, cuz. 

Donderdag 12 J u l i , teu 12 ure, in het lokaal van de bu
reaux der Staatsspoorwegen te 's Hage: het maken vau de 
aarde- en eenige andere werken voor het station Heeren
veen, ten behoeve van den spoorweg van Arnhem naar 
Leeuwarden. 

Donderdag 19 J u l i , ten 12 ure, in het lokaal vau de bu
reaux der Staatsspoorwegen te 's Hage: het leggen vim spoor
banen op het station Venlo, ten behoeve van den spoorweg 
strekkende vau Venlo tot Vierssen en Kempen. 

Vrijdag 20 J u l i , ten 12 ure , aan het gebouw van het 
prov. bestuur te Zwolle: het uitvoeren van eenige buitenge
wone herstelliugeu van stormschade aan de zeeweringen ten 
westen van het eilaud Schokland, prov. Overijssel. 

Zaterdag 21 J u l i , ten 11 ure, iu het logemcut dc Beurs le 
Delfzyl: het vernieuwen van een gedeelte beschoeijing der 
Zoutcgracht en van den duiker in den dam tusschen die 

.L-rndit cn de haven te Delfzijl. 
' • f Maandag 23 J u l i , ten 10 ure, aan het gebouw vau het 

•arov. Bestuur tc Maastricht: dc werken ter voortzetting der 
S *-w • , .... _ .. , , :„ ,i„ 1 • i,,.„,.,.,. vetbbrriug van de rivier de Maas, in de gemeenten Bergen 
exi k\Vuiissum , nabij het rijksveer te Well . 

MaauSai: 23 J u l i , ten 11 ure, teu huize van den kastelein 
(3. t ^ j f uren te I laaft en : het bouwen van 20 arbeiderswo
ning»»/ 

Maandag 23 J u l i , ten I I 1 , ure, aan het lokaal van het 
prov. bestuur te 's Hage: het inrigten van de tegenwoordige 
schoollokalen tot woon- en slaapkamers en twee kamers tot 

J . kantoren voor het Koninklijk postkantoor te Leiden. 

Donderdag 26 J u l i , ten 12 ure, in het lokaal van de 
bureaux der Staatsspoorwegen te 's Hage i het inkepen , 
vlakken eu ereosoteren te Dordrecht van 121,000 stuks I 
dwarsliggens en de levering van 1,610,000 Ned. ponden creo
sootolie , in 2 perceelen. 

Donderdag 26 J u l i , ten 12 ure, in het lokaal van de bu
reaux der Staatsspoorwegen te 's Hage : het maken van ge
bouwen en inrigtiugen op het stationsterrein Venlo , ten be
hoeve van den spoorweg van Venlo naar de Pruissische 
grens. 

Afloop van a a n b e s t e d i n g e n . 

Op 3 Juli te Menaldum: het bouwen eener school voor 
Marssum. Aangenomen door W. A . van Bloemen aldaar 
voor ƒ 5 4 0 0 . 

Op 4 Juli te Utrecht van wege het ministerie van oorlog: 
het bouwen vau een scheikundig laboratoriui aau 's rijks 
kweekschool voor militaire geneeskundigen. Aannemer werd 
G . Mcrré aldaar voor /' 12,280. 

Op 4 Juli tc Leeuwarden: het doen van eenige herstellin
gen aan de Irusunierzijl, de brug eu dc daarbij behoorende 
li ui zin ge. waarvoor het laagste is ingeschreven door P. de 
Waal , voor ƒ 61100. 

Op 5 .lidi aan de bureaux der Staatsspoorwegen te 'sHage: 
het maken vau eenen aanlegsteiger eu van eeuige andere 
Werken bij en op het station tc Moerdijk. Daarvoor waren 
zeven iuschryvuigsbiljrtten ingekomen. De minste iuschrjj-
vee was O. van Kuyk , te Breda, voor ƒ 11,500. 

Op 5 Juli door het prov. bestuur van Noord-Holland: het 
uitvoeren van vernieuwingen eu herstellingen bij het ameu
blement iu het paleis van justitie te Amsterdam iu 1866. 
Minste inschrijver C. vnu der Toorn te Amsterdam voor 
/ 1045. 

Op 6 Juli door het prov. bestuur vau Groningen: lo. het 
opruimen van den bestanndeu houten- en het leveren van 
een ijzeren grondduiker onder het Winschoter diep, nabij 
Groningen; hierop waren geenc iuschrijviugsbillctteu inge
komen; ;!o. het doen van herstellingen aau de zeeweringen 
wederzijds Delfzijl, in 1866; hierop waren 2 iusclirijvings-
biüct ten ingekomen; als van: J . II. Rottinghuis, te Delfzijl, 
voor /'2300 en H . K. van Buren, tc Delfzyl, voor ƒ H M » ; 
3o. ii. het bouwen van eene steenen schut- en uitwateringssluis te 
Delfzijl en i. het bouwen van ecuc steenen uitwateringssluis 
bij Karnisiini, iu iiinssa; hierop zijn 12 biljetten Ingekomen 
als van: .1. H . Rottinghuis, te Delfzijl, voor ƒ 525,300; 
W. B. Delken te Delfzijl ƒ 524,500; J . Bruinkeu, te buik 
( B e l g i ë ) , /'514.000; H . 1). Harkema, te Wnrfhuizen ƒ 510,000; 
1. van de Velde, te Slicdrecht f 400,000; J . Sandcliiig. te 
Zwijndrci-ht ƒ 484,000; J . van 'Harten Jzu. te Slicdrecht 
ƒ 4 6 7 , 0 0 0 ; J'. Kooi en J . Tholcn, te Amsterdam ƒ 464,000; 
R. Zwolsman, tc Kuinro ƒ 4 6 3 , 0 0 0 ; .1. Bekker, te Leut 
/'442,000; W . Sounevcld, te Schiedam f 433,900 eu van 

'A. J . Bl ink, te Groningen, voor ƒ 4 2 0 , 0 0 0 . 

Op 6 Ju l i , te Nijmegen, van wege het ministerie van 
oorlog: het maken van twee putten en pompen in dc kazer
nen , waarvan aaunciucr is geworden A. Kinassen, te Oos
terbeek , voor ƒ 2600. 

Op 6 Ju l i , te Zwolle, namens het ministerie van biunen
landsche zaken: het vervangen van eene beschoeijing lougs 
de buitenhaven te Blokzyl door eenen met steen beklccdcn 
aarden dam, behoorende tot de werken van het kanaal (het 
Mcppelerdien) in de provincie Overijssel. Voor dat werk 
deed zich slechts een inschrijver op , zijnde J . Beuker te 
Zwartsluis, aan wien dau ook de uitvoering gegund is voor 

^ Op 7 Juli bij de directie der mariue aan den Helder: het 
doen van eenige werkzaamheden in en bij de atoomwerk-
plaats op 's rijks werf te Willemsoord. Ingekomen 6 inschry-
vingsbillettcu, als van de heeren: S. Gooien ƒ 2750, A . Bas, 
ƒ 2 1 5 1 , II. W. Schneider ƒ 1 9 9 4 , 5 0 , Y. Dekker ƒ 1 9 5 4 , P. 
Spruit ƒ 1892 eu W. van der Wooning ƒ 1889. 

Op 7 Juli te Utrecht, het aanbrcugen van verschillende 
veranderingen tot verbetering der verwarming in de cellu
laire gevangenis, met eenige verdere werkzaamheden in dat 
gebouw. Aannemer werd 1. C . dc Ixmr aldaar voor ƒ 4323. 

Op 7 Juli te Ueuworden het makeu, leveren en plaatsen 
van een derden geslagen ijzeren gashouder eu daarbij gegoten 
ijzeren waterkuip, waarvan aannemer is geworden dc firma 
B . Mohrinann en Co. aldaar voor ƒ 1 1 , 2 0 0 . 

Op 9 Ju l i , aan het locaal van het Provinciaal bestuur iu 
Zuid-Hollaud: het herstel van 's Ryks rivierwerken langs de 
Nieuwe eu Bencdcu-Mcrwede, behoorende tot dc Merwcde 
en Killen in de provinciën Zuid-Holland eu Noord-Hrabant 
in drie perceelen: voor perceel 1 waren 13 inschryvingsbil-
jettcn ingekomen; de minste was B. P. de Groot, te Gies-
sendam, voor ƒ 16,470. Voor perceel 11 waren 9 inschrij-
v ingsbÜjetten ingekomen; de minste inschrijver was dezelfde 
voor ƒ 14,599, en voor perceel 111 waren 8 inschrijvings-
biijetten ingekomen; minste inschrijver A. Volkcr Ia , , tc 
Slicdrecht, voor ƒ 18,200. 

Daarna heeft de aanbesteding plaats gehad van het ma
ken, leveren, aanbrengen cn stellen van eenige machiue-
deeleii cn eene lndpvoedings-machine, beuevens het inhan 
gen en stellen vnu twee schepraderen enz., ter verbetering 
van den stoomwntermolcn aan den Arkelschen Dam , behoo
rende tot de werken van het Zcderikkanaal, in dc provincie 
Zuid-Holland. Daarvoor waren twee inschrijvingsbiljetten 
ingekomen; de minste inschrijver was W. H . Jacobs, te 
Haarlem, voor ƒ 10,000. 

Vervolgens is aanbesteed het aanleggen van ryswerken tot 
voortzettiug der verbetering van de Oude Maas beneden 
Dordrecht, onder de gemeente Dubbeldam. Daarvoor waren 
16 inschryvingsbiljettcn ingekomen; de minste inschryver 
was H . de Borst, tc Papendrecht, voor ƒ 13,774. 

Op 11 Juli te Arnhem : het afsehocijen, uitbaggeren en 
begriuden vau het gedeelte der Jansgracht bestemd voor 
paardeuwed. Ingekomen zes inschriiviugsbiljetten als: A. W. 
Lensink ƒ 4 0 9 8 ; G. v. Berkum ƒ 4741; K. Wausiuk ƒ 5 3 6 2 ; 
E Eibers ƒ 5 7 8 0 ; G . Liefting ƒ ' 5 9 8 9 ; W. Heuvels ƒ 6282. 

A d v e r t e n t i ë n . 

F A B K 1 E K V A N 

B E C K E R E M B Ï D D I K G H 

te A R N H E M . 

W a t e r p a » - , hoekmeet- en andere i n s t r u m e n 
ten voor terreinopname ten dienste van den 
Waterstaat , de Genie , den Aanleg van Spoor
wegen en Openbare werken. — Voorts de gunstig 
bekende B a l a n s e n , B a s c u l e s , W e e g 
b r u g g e n enz. 

RANSOME'S KUNSTZANDSTEEN, 
beveelt zich door duurzaamheid , sterkte, zuive
ren vorm en voornamelijk door VOLKOMEN OVER
EENKOMST met den NATUURLIJKEN ZAND
STEEN bijzonder aan voor iedere B O U W K U N 
STIGE VERSIERING, zoowel voor Balustraden, 
Ka/iiteelen , Consulcn, Lijsten, Friezen enz., als 
voor Vazen, Fonteinen, Gedenkteekenen, Stand
beelden , Grafteekenen, enz. Modellen, Teeke
ningen, enz. te bezichtigen, en inlichtingen te 
bekomen bij 

POLKERS & O . , Rapenburg te Amsterdam, 
Agenten van de 

FATENT CONCRETE-STONE COMPy. (Limited) te Londen. 

D o l i a l i n v o n . 

E V B . I B 1 ) E \ W D U I J L E N C ' . 

F a b r i e k a n t e n v a n S t o o m - e n a n d e r e W e r k t u i g e n , 

hebben in voorraad, om dadelijk te kunnen 
afleveren : 

Hooipersen. 
Hydraulique pers. 
Locomobilen van diverse paardenkrachten. 
Staande Machines, 4 a 6 Pk. 
Spoorwegwijdtemeters. 
Spoorweg Materieel. 
Machine-Kamerbehoeften. 

B o m w a r t i k e l e n . 
Ondergeteekende beveelt zich aan tot het leve

ren van Engelsch effen gekleurd VENSTER
GLAS , wit en getint mousseline, moussel ne 
met dubbele teckening, wit en gekleurd glas ine' 
ornementen in relief, geschilderd en gebrand 
vensterglas voor particuliere en publieke gebou
wen en kerken in verschillenden stijl en bewer
king ; alles van de beste hoedanigheid. — Orders 
worden nauwkeurig en met spoed uitgevoerd. 

Amsterdam , 
66 Amstel (Erwtenmarkt.) 

D . J . V A M D E R B R I N K . 

Bij P. K. B R A A T , te Dordrecht, komt heden 
van de pers: 

L E E R B O E K 
OER 

W E R K T U I G K U N D E , 
TEN GEBRUIKE BIJ HET 

MIDDELBAAR ONDERWIJS, 
DOOR 

l l r . A . V A Hf O V E N , 

deel I (Statica) Prijs f 3.—. 

G E O C T R O T E E R D E 

I N S T E K E N D E C I R C U L E E R H A A R D E N . 
De Ondergeteekenden berigten bij deze, dat bij hen vervaardigd worden cn ver-

krijgbaar zijn GEOCTROYEERDE INSTEKENDE CIRCULEERHAARDEN 
met aanvoer van versche lucht, door middel van holle roosters; deze H A A R D E N geven 
25 percent meer warmte dan de thans bestaande, zonder vermeerdering der brandstof. 

Maken bij dezen Heeren Bouwmeesters opmerkzaam, om bij het bouwen van nieuwe SCHOOR-

S T E E N E N , die te voorzien van eene Luchtbuis. 

Rotterdam, 1866. "> I A hjh B A V E S T E I M e n C o . 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A. THIEME. — Boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIEL. 

E e r s t e j a a r g a n g 
2 1 J u l i 1 8 6 6 . 

Ier schijnt geregeld lederen Zaterdag la ij 
I». A. THIEME te Arnhem. 

HWdcsrrespsideitei 
!. VAR miim a le «ulerdaia. 

W E l i l J E £ B L A D 

V O O R 

Prijs per 3 maanden franro p. tut / M S , 
len abtaieert lici tour eei jaargang. 

,Uterlenlién tulen ƒ -.ill per getcien regel 
en ƒ - . 1 5 mor tegel en een 1°. der courant. 

A R C H I T E C T E I , I Ï & E H E Ï Ï R S , P A B R I K O T T E t f W A A M E M E R S V A Ï Ï P U B L I E K E W E M E f f . 

B e r i c h t e n e n m e d e d e e l i n g e n . 

Arnhem , 20 Juli 1866. 

De stedelijke schouwburg te St. Louis in Mis
souri , waarin Duitsche voorstellingen door den 
directeur Koser gegeven werden, is den 1"™ 
Juni met vele aangrenzende gebouwen eene prooi 
der vlammen geworden. 

Bij het leggen van den eersten steen voor de 
nieuw te bouwen evangelische kerk te Zdunska 
Wula in het gouvernement Warschau beeft een 
treurig ongeval plaats gehad. De gemeente had 
zich in het oude houten kerkgebouw vereen igd 
tot het houden eener godsdienstoefening, om 
daarna naar het feestterrein te gaan, doch op 
lietoogenblik dat de predikatie geëindigd was stortte 
Je hoofdingang in elkander, waardoor een twin
tigtal personen zwaar gewond werd en een der
tigtal beleedigingen van minder aard bekwam. 

Wij lezen alweder van eene door den heer 
Prideaux te Sheffield gedane uitvinding om de 
rook volkomen te verteren, waardoor bovendien 
de helft der brandstoffen bespaard wordt. Onder 
J l ' bijzonderheden, die ons dienaangaande bekend 
"jn, noemen wij het aanvoeren van warme in 
plaats van koude lucht, zoo ook van kokend in 
plaats van koud water. De lucht wordt in de 
"uurkanalen ter zijde van den ketel verwarmd 
'•'i stroomt in den schoorsteen door kleine ope
ningen , die in de wanden gemaakt zijn. Ter
wijl deze lucht zich gelijkmatig over het geheele 
*uur verspreidt, bevordert zij de volkomen ver
branding der kolen. Het water wordt verwarmd 
door den afgewerkten stoom, die in een bak ge
leid en waardoor het water, dat zich in ver
schillende pijpen bevindt, tot koken gebracht 
wordt. Deze pijpen dienen tot voeding van den 
ketel. 

•M Belgische beeldhouwers Bouvé en Cattier 
"ebben de modellen nagenoeg gereed voor twee 
u e r kolossale standbeelden, die bestemd zijn om 
«oor de poorten der vesting Antwerpen geplaatst 
l e worden. * Deze beelden stellen Boduognatus 

Anibiorix voor, die zich beiden als legerover-
8 l e n "iiderscheiden hebben en door Caesar in de 

geschiedenis van den Gallischen oorlog genoemd 
worden. 

De High-Leve] Bridge te Newcastle heeft groot 
gevaar geloopen door brand vernield te worden. 
Deze brug stelt de gemeenschap over de rivier 
de Tyne tusclicn Newcastle en Gateshead daar, 
zoowel voor gewone rijtuigen en voetgangers als 
voor de rijtuigen van de Noordoostelijke spoor
wegmaatschappij (North-Eastern Company), waarbij 
het bovendeel voor den spoorweg en de beneden-
vloer voor voetgangers en rijtuigen bestemd is. 
Door het branden van een meelmolen, die ten 
deele op de kade onder deze brug gebouwd was, 
vatte de laatstgenoemde vloer, die uit ijzerwerk 
met beplanking eu asphalt bestaat, vlam en de 
gesmolten asphalt viel op den brandenden molen 
neder. De molen is geheel uitgebrand maar de 
brug heeft men kunnen behouden door de bran
dende vloer ten spoedigste op te breken en water 
tot blussching met de tenders der locomotieven 
aan te voeren. Hoewel aan het ijzerwerk en ook 
aan een der pijlers veel beschadigd i s , hoopt 
men de brug binnen kort in gereedheid te hebben 
en de gemeenschap tusschen New-castle en Ga
teshead voor rijtuigen en voetgangers te herstel
len ; de schade wordt op 2000 ü 3000 pond 
sterling begroot. 

In Engeland heeft men de electrische telegraaf 
in 'Ie kerk te Surbiton toegepast, waardoor de 
predikant in de gelegenheid is om het personeel 
der kerk met zijne bevelen bekend te maken. 

Als andere toepassing der electriciteit wijzen 
wij op de Zuid-Oostelijke Spoorwegmaatschappij 
(South-Eastern Company) waardoor de reizigers 
de conducteurs kunnen waarschuwen. De toe. 
stel is door den heer Walker, ambtenaar dei-
Maatschappij, uitgevonden en hoogst eenvoudig 
van samenstelling. In elke coupé of afdeeling 
bevinden zich nagenoeg ter hoogte van de kap 
en ter wederzijde ronde doozen, in het midden 
van een trekker voorzien, en het trekken daaraan 
brengt eene bel in den wagen van den conducteur 
in beweging, terwijl bovendien een glazen schij f 

die in een ijzeren raam gevat i s , m-dervalt en 
buiten het rijtuig uitsteekt. 

De conducteurs zijn daardoor bij hel vernemen 

O * , 

van het signaal in de gelegenheid om te zien, 
waar hulp gevraagd wordt en naar omstandig
heden wordt het sein tot het stoppen van den trein 
gegeven. Men heeft de inrichting zoo gemaakt 
dat de reizigers den trekker en de glazen plaat 
niet in den vroegeren toestand kunnen terug
brengen , waardoor het gevaar van misleiding of 
onnoodig roepen voorkomen wordt. De electri
sche gemeenschap wordt onderhouden door dra
den, liggende onder het overstek van de kap dei-
rijtuigen en tusschen de rijtuigen onderling door 
spiraaldraden, De electrische batterij van 18 
elementen grootte staul. zoo aan het vóór-a ls het 
achtereinde vun den trein, nabij de plaats die voor 
den conducteur of wachter bestemd is. 

Z. M . heeft, met intrekking van het besluit 
vau 11 J u l i , voor zoo veel betreft de benoeming 
van de heeren H. A. van den Wall Bake, dr. 
P. J . van KerckholT, Joh. J. H . Verhuist eu F, 
Muller , benoemd: tot algemeen voorzitter dei-
jury voor de algemeene tentoonstelling van Ne-
ilerlandsche nijverheid i n het paleis voor volks
vlijt te Amsterdam, W. C. A . Staring, referen
daris bij het departement van binnenlandsche za
ken , thans lid dier ju ry ; tot leden: voor de 
klassen 1 , 2 , 3 en 5 van het programma, aan 
het aangehaald besluit geannexeerd: dr. J. H . 
van den Broek, leeruur aan 's rijks kweekschool 
voor militaire geneeskundigen te Utrecht, en J . A . 
Keurenaer, oud-directeur van de koninklijke aka-
dcinie tot opleiding van burgerlijke ingenieurs 
enz. te Delft; voor de klassen 0 , 7 , 9 , 10 eu 
11 : Joh. M . t'oenen, muziekmeester en orchest-
directeur van het paleis voor volksvlijt te Am-
sterda : voor de klassen 24 en 26 , D. A. 
Thienic, boekhandelaar te Arnhem. 

Bij beschikking van den Minister van Koloniën 
zijn de gewezen kweekelingen der voormalige 
Koninklijke Akademie te Delft, G. P. A . Renaud en 
J. H . Cu id es, gesteld ter beschikking van den 
Gouverneur-Generaal van Nederlandsen Indië , om 
te worden benoemd tot adspirant-ingenieur bij het 
mijnwezen daar te lande. 

De Minister van Koloniën heeft bij besluit van 
14 Juli pussato de voorwaarden vastgesteld waar
op jongelieden tot adspirant-ingenieur bij het mijn-
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wezen in Nederlandsen Indië kunnen worden op
geleid, en eene oproeping van sollicitanten in 
de Staats-coiirant geplaatst. 

Door vriendelijke toezending van een exemplaar 
van het verslag omtrent de ambachtsschool te 
Amsterdam zijn wij in de gelegenheid een enkel 
woord over deze allezins nuttige inrichting te 
zeggen. Deze school werd door de Maatschappij 
van den Werkenden Stand te Amsterdam in 1801 
opgericht en is bestemd voor knapen uit de ar
beidende klasse; reeds vroeger werd in het 
eerste gedrukte verslag de geschiedenis der op
richting, eerste ontwikkeling en bloei der school 
over de jaren 1861 en 1862 geschetst, terwijl 
in het nu uitgekomen of tweede verslag, dooi
den heer secretaris E. S. Witkamp opgesteld, de 
geschiedenis der school over 1863—1805 behan
deld wordt. 

De ambachtsschool heeft steeds vele bestrijders, 
die van meening zijn dat de ti jd, door de leer
lingen aan practisch onderwijs besteed, nuttiger 
aan theorie konde gewijd worden; de ondervin
ding is echter daar en het verslag deelt het u 
op eenvoudige wijze mede om te kunnen bewij
zen , dat de school reeds goede vruchten heeft 
voortgebracht. Wij hebben het verslag met ge
noegen gelezen en beamen ten volle het daarin 
vermelde , dat voor het blijvend bestaan van eene 
inrichting als de ambachtsschool niets schadelijker 
is dan kunstmatige opvijzeling; met dat doel voor 
oogen heeft een verslag, dat zich bij de opnoe
ming van feiten bepaalt, groote waarde. 

De school telde bij de opening 50, en op 
1 Maart 1860 119 leerlingen, in drie klassen 
verdeeld, als: zelf betalenden, geplaatsten voor 
rekening van protectors en kosteloos geplaat
sten. — Een overzicht over het vijfjarig tijd
vak van het bestaan der school, geeft het aantal 
leerlingen, die kosteloos onderwijs ontvangen of 
waarvoor door hunne beschermers betaald wordt, 
op */ s van het geheel aan. De inrichting is hij 
uitnemendheid weldadig en de algemeene uitgaven 
van 1865 raadplegende, vindt men dat daarvan 
door de ouders zelve is betaald '/,„<*, en door 
ouders en beschermers te zamen slechts t;,11'. De 
overige °/7 zijn liefdadige bijdragen van de ge
meente Amsterdam, de Maatschappij van den Wer
kenden Stand en meerdere partikulicren. 

De 78 in 1864, 1865 en 1860 ontslagen leer
lingen verdeelden zich naar de beroepen, die zij 
gekozen hadden i n : 32 smeden, 24 timmerlieden, 
10 beeldhouwers cn schrijnwerkers en 12 ver
schillende beroepen, als steenhouwers, kunst
draaier, stukadoor, kopergieter, ciseleur in 
metalen, goudsmid, graveur en horlogemaker, 
en 1 nog onbepaald door lichaamsgebreken. De 
leeftijd der ontslagen 78 leerlingen was: 36 van 
15, 19 van 16, 16 van 17, 6 van 18, 1 van 
19 jaren. Het getal der aanwezige leerlingen bij 
het sluiten van het schooljaar 1805—1866 was 
119. Van hen waren 28 in het derde studiejaar 
(en onder deze 23 eerlang te ontslaan), 52 in 
het tweede, 42 in het eerste studiojaar, van 
welke laatste, 19 slechts 3 a 4 maanden onder
wijs hadden gehad. Naar de keuze van beroep 
verdeelden zij zich in 54 smeden, 39 timmer
lieden, 14 schrijnwerkers, 5 beeldhouwers, 2 
kunstdraaiers, 3 verschillende beroepen, als : stu
kadoor, steenhouwer, loodgieter, 2 onbepaald. 
Naar den leeftijd: 1 van 18, 10 van 17, 21 van 
16, 24 van 15, 33 van 14, 22 van 13, 8 van 
12 jaren, waarvan 40 zelfbetalenden , 8 kosteloos 
geplaatst van wege de afdeeling straatreiniging, 
en 65 geplaatst voor rekening van protectors. 

Aan de jongelieden werden prijzen gegeven, 
die ineerendeels in gereedschappen en in enkele 
gevallen in boekwerken bestonden, doch allen als 
zeer doelmatig moeten beschouwd worden. 

Het bestuur heeft de jonge lieden, die de 
school verlaten hebben , aangeboden om des avonds 

de school te bezoeken, om zich verder in teeke
nen, rekenen of andere bezigheden te bekwamen , 
maar in weerwil van deze aanbieding, waarbij 
het vrije gebruik van boeken, papier en gereed
schappen , ja zelfs eene kleine verversching werd 
toegestaan, worden velen verhinderd daarvan 
gebruik te maken en moet dit aan den te langen 
werktijd voor den ambachtsman worden toege
schreven. 

Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij naar 
het verslag zelve, dat met eene naamlijst van 
leden en protectors gesloten wordt en wij doen 
dit met den wensch, dat het deze schoone in
richting niet aan deelneming moge ontbreken ; 
opdat bet Bestuur vrijelijk kunne handelen in 
alles, wat dc uitbreiding en verbetering van 
het onderwijs aangaat, zonder daarbij in deze lof
felijke pogingen door financieële beslommeringen 
te worden gestuit. 

In de onlangs gehouden vergadering van het 
bestuur van het Koninklijk Instituut van Inge
nieurs zijn benoemd tot president F. W. Conrad , 
vice-president W. C. A . Star ing, penningmeester 
J. F . Augier , en is de aftredende secretaris J. 
Tideman, als zoodanig herbenoemd. 

Met zekerheid meldt men ons, dat medio Au
gustus u. s. de lijn Venlo—Kaldenkirehen voor 
het personen-vervoer, en later voor goederen, zal 
geopend worden. 

Zaltiiommel, 15 Juli. Omtrent de werkzaam
heden voor de spoorwegbrug alhier kunnen wij 
mededeelen : Het rechter- en linkerlandhoofd is op 
weinige lagen na afgewerkt. Het inslaan der 
palen voor de fundeering der stroompijlers, door 
middel van vier stoomheien, gaat goed vooruit; 
terwijl men met het storten van de beton, het 
opmetselen van de landpijlers enz. druk bezig is. 
Het laat zich aanzien dat de onderbouw der brug 
binnen den bepaalden tijd zal voltooid zijn, zoo
dat de aannemers menige vijf duizend gulden, 
hun voor elke maand vroegere aflevering toege
zegd , zullen genieten. De daarstelling van het 
lijnpad, in verband met de spoorwegbrug, vor
dert goed. Er behoeven nog slechts weinige 
stukken voor de onderlaag te zinken, om geheel 
boven water te zijn. 

De werkzaamheden aan de verbreeding der 
rivier de W a a l , boven cn beneden deze stad, 
gaan goed vooruit. Het overal aangelegde paar-
denspoor, tot vervoer van den benoodigden klei
grond, alsmede de onderscheidene centrifugaal-
pompen, tot droogmaking der ontgraven gronden, 
doen goede diensten. Op sommige plaatsen zijn 
de dijken reeds op de gevorderde hoogte van 
8.40 el - f A. P. gebracht. 

Amsterdam. In verband met hetgeen wij vroe
ger mededeelden omtrent een plan tot droogma
king van een gedeelte der Zuiderzee heelt thans, 
naar wij van goederhand vernemen, de Neder-
landsche maatschappij voor grondcrediet te Am
sterdam zicli per request tot de Regeering gewend ten 
einde omtrent de uitvoering van het werk in 
overleg te treden. De grondslagen , waarop het 
ontwerp rust, zijn ontwikkeld iu eene brochure 
van den heer J. A. Beijerinck , inspecteur van 
den waterstaat. 

Venlo. Tot verbetering van het bericht be
treffende de duiker in den spoorweg van Hel
mond naar Eindhoven, voorkomende in N" . 15 
dezer courant, diene het volgende: 

De lijn Helmond-Eindhoven is eene sectie van 
de Staatsspoorwegen, die nog in volle construc
tie is en waarschijnlijk eerst in September zal 
geopend kunnen worden; van eene opneming van 
die lijn is dus nu geen sprake. 

De opneming in de couranten bedoeld, is ech

ter die geweest van de lijn Hasselt-Eindhoven, 
welke aangelegd werd door eene particuliere 
maatschappij onder het toezicht, voor zoover het 
Nederlandsen gebied strekt, van 's Rijks Water-
staat, en die na voltooiing zelfs tot Luik zal in 
exploitatie gebracht worden door dc Nederland, 
schc Maatschappij tot exploitatie der Staatsspoor
wegen. 

Nu is bij de opneming door den Waterstaat 
gebleken, dat verzuimd was een duiker te leg. 
gen in de richting van een geprojecteerd afwate-
ringskanaal, waarvan de daarstelling later tot 
groote moeielijkheden zou aanleiding geven en 
waardoor nu eenig oponthoud in de opening dei 
lijn veroorzaakt wordt. 

CONTRACT VOOR HET VERLICHTEN V A N 
NIJKERK DOOR STEENKOLENGAS. 

Door de gemeente Nijkerk is tegen 1 Augustu> 
e. k. de aanbesteding uitgeschreven van het ver-
lichten dier gemeente door middel van steenko-
lengas. 

De concept-voorwaarden bevatten de volgende 
hoofdbepalingen, waaronder enkele van zeer bij. 
zoiidere vinding. 

Duur van het contract: twintig jaren , ingaande 
met den dag van de goedkeuring der aanneming 
door Gedeputeerde Staten. De verlichting moet 
acht maanden na de goedkeuring in werkingtre
den. Het eigenlijke contract der verlichting duurt 
dus maar 19 jaren en 4 maanden. 

Gedurende den duur van 't contract vrij gebruik 
van 10 roeden gemeentegrond, gelegen bij Int 
water (denkelijk moet hier gelezen worden vierk. 
roeden). 

Vrijdom van gemeente belasting voor steenko
len cn coaks (een maatstaf op welke hoogte de 
afschafling der belastingen te Nijkerk gevorderd 
is, of misschien vooruitgezien, wanneer de belas
tingen eens weder moesten worden ingevoerd). 

Schoorsteen 15 ellen hoog; 2 gashouders niet 
waterdichte putten; persing van pijpen onder viel 
atmospheeren; gewicht der pijpen van 4 tot '1 
Eng. Duimen diameter aangegeven ; over liet alge
meen meer aan deu lichten dan zwaren kant. 

De pijpen mot/en niet gelegd worden voordat 
de fabriek klaar is en gas kan geven; want di 
pijpen moeten geflambeerd worden! vóór de aan 
narding. 

Te verlichten 80 lantaarnen, tc zamen 92000 
uren, volgens genoegen van het gemeentebestiiin 
te verdeden over iedere lantaarn. 

Palen en lantaarnen ieder jaar te verven, (dl 
ondervinding van vervwerk te Nijkerk is zekei 
niet van de beste). 

De lichtsterkte der stalen vleermuisbranders 
breed 10 duim, hoog 7 duim, moet gelijk zijn 
aan 10 zuivere (?) stearinekaarsen van 12 inhei 
Ned. pond, overeenkomende aan het gewaarmerkt 
monster. (He duimen zijn zeker ook Ned. maat! 

De steenkolen zullen uitsluitend Engelsche ko
len moeten zijn; duurte van die steenkolen ol 
moeielijkheid van aanvoer zullen niet ontheffen 
van het gebruik van die kolen — (daargelaten 
het vreemde en misschien bij oorlog onuitvoer
bare dezer bepaling bewijst het de volledige ken
nis van den maker van het hier bedoelde con
tract, die van oordeel schijnt dat, al heeft men 
ook bepalingen van allerlei aard voor lichtsterkte 
cn reinheid, men toch het alleen lichtmakend gas 
kan trekken uit Engelsche steenkolen. Waartoe 
die geheel nuttelooze en zelfs dwaze bepaling-
om op die wijze zeer duur gas te krijgen , ten 
prejudice der gasverbruikers?) 

De prijs van het gas door particulieren mag 
niet meer zijn dan 18 centen per kub. el. 

Van de diensthuizen moet ééne el en eveneens 
de hoofdkraan kosteloos worden gegeven! De win-'1 

op fittings en ornamenten mag niet meer zij11 

dan 15"/„. Men kan zich ook buiten de fabriek 
daarvan voorzien; de huur der meters is aange
geven en voldoende. 

Het contract kan worden verlengd; bij opzeg
ging kan het gemeentebestuur de fabriek over
nemen voor 90",,, der getaxeerde waarde. Het kan 
echter ook van deze overname afzien; dan uioe' 
dc fabriek gesloopt worden, doch vergoedt &* 
gemeente 15"/,, van de waarde der buizen onde' 
den grond. 

Wanneer de aannemer, door slecht te voldoen 
aan zijn contract, tot overgave der fabriek ff' 
dwongen wordt, moet bij die afstaan tegen 70"? 
van de te taxeeren waarde. 

Overigens bevat het contract de gewone, dik
wijls schrik inboezemende bepalingen van boeten, 
waarvan de meerdere of mindere waarde af hangt 
van het vertrouwen dut men in zijne zaak heeft, 
„f dat men in het gemeentebestuur stelt, waar
mede men ecu contract aangaat. 

Dc conce/jf-vooiwaarden, naar welk concept 
echter dc aanbesteding plaats heeft, van het con
tract van Nijkerk zijn van dien aard, dat de aan
nemer binnen korten tijd vele onaangenaamheden 
kan krijgen en de fabriek onteigend kan wor
den. Het gemeentebestuur schijnt dit zelf te hebben 
ingezien, liet heeft daarom in art. 14 een nadere 
uitleg van het contract gegeven onder hei op
schrift bedoeling en daaruit blijkt dat het de 
bedoeling is , dat de aannemer door het getrouw 
naleven van het contract en het zooveel mogelijk 
beantwoorden aan zijne verplichtingen zich het 
vertrouwen van het gemeentebestuur zal waardig 
maken, en dat dan ook, wanneer de aannemer 
zooveel blijken van goeden wil geeft, het gemeen
tebestuur alles zal doen om zijne belangen te be
hartigen. 

In de verlichting van Nijkerk ligt dus eene regt 
vaderlijke bedoeling met den aannemer. 

Dc kosten van registratie- en zegelrechten komen 
ten laste van het gemeentebestuur. Voor de nako
ming der verplichtingen van den aannemer wordt 
eene hypotheek van / 10.000, — op de fabriek 
gevestigd. 

I N G E Z O N D E N . 

Mijnheer de liedacteur! 

Bekroningen van prijsvragen , uitgeschreven in 
Nederland op het gebied van wetenschap en kunst, 
leveren in menig geval treilende bewijzen, voor
eerst : dat het geheel ligt in de richting dezer 
eeuw te trachten , het goede en voortreffelijke te 
leeren kennen, waar men noodig heeft iets te 
weten op welk gebied ook; en ten tweede, dat 
men steeds zonder aanzien van personen lauwe
ren wenscht toe te wijzen, aan wicn werkelijk 
het meeste aanspraak maakt op ware verdiensten! 

Van daar dan ook telkens eene uitgebreide 
mededinging. Niet zoodra ziet men op eenig ge
bied eene prijsvraag uitgeschreven , ol'groot ver

langen naar den opgehangen lauwer doet zich 
kennen — bewijze telkens bet getal ingekomen 
antwoorden. — A l is ook de termijn van inzen
ding kort, en al valt het werk ook midden in 
de grootste drukte van den gewonen werkkring, 
zoo schijnt men toch om het hardst al dat werk 
weg te werpen, en menigeen bepaalt zich gedu
rende den toegestuncn tijd alleen tot het najagen 
van het schoone doel: de uitgeloofde beloouing 
te krijgen, die aau een meest voldoende prijs-
vraag-beantwoording zal worden toegewezen; eene 
belooning, waarvan men te voren weet, dat zij 
üoo billijk mogelijk alleen wordt toegekend aan 
torn, die werkelijk bij zijn volbrachte werk het 
meeste heeft uitgemunt, en die buiten allen twij
fel rechtvaardig wordt uitgereikt; want volgens 
een algemeen aangenomen beginsel, kent men 
ïelfs niet eens dc namen van hen, die ter mede
dinging hebben meegewerkt. 

Vooral bij prijsvragen op het gebied der bouw
kunst is de toevloed der mededinging groot, ge-
hiige ook nu weder de menigte ontwerpen , die 
ingekomen zijn voor een beursgebouw te Almelo, 
en die vooral de groote behoefte van Nederland-
sche architecten bewijzen, om hun gevoel voor 
kunst uit te storten; want de geldelijke beloo-
n " i g is bij ons gelukkig altijd zoo klein , dat men 
"erzekerd kan zijn, dat hij, die wedijvert naar 
een prijs, alleen werkt om de eer; ja meestal is 
de mededinging tc grooter, naarmate de prijs 
kleiner i s , en wiskunstig geredeneerd, zou zij 
das oneindig moeten z i jn , wanneer men geen 
«eldelijken prijs uitloofde. 

B'j zooveel mededinging, bij zoo onpartijdig 
oordeel over geheel onbekende personen, kan dan 
°°k de roem, dien men bij eene bekroning inoogst 
j*0 bijzondere waarde zijn. Daardoor alleen wordt 
jet publiek in kennis gesteld met den man van 
""stekende verdiensten en wel te treffender, 
"aarmate de mededinging grooter is. Hoe strc-

n d is het dan, als men in eigen omgeving, bij 
uitschrijven van eene prijsvraag voor eene 

Wmeente van kleinen omvang in haar mid-
• e . n den man heeft gevonden, die het beste de 
lp e i d der denkbeelden, die men wensch te aan
g e v e n te zien, gevat heeft, 
vy» * bekroning van het ontwerp •>Almelo boven" 

1 v »n de prijs werd toegewezen aan den archi

tect G. Krook Pzn. te Almelo, kan daarvan weder een 
allergelukkigst bewijs leveren 1 

Zou liet niet geheel tot de roeping van «de 
Opmerker" behooren.- vooreerst, wanneer het voor 
zijne redactie niet te kostbaar i s , om eene kleine 
schets van bekroonde ontwerpen te geven? Niet 
ieder heeft lust of gelegenheid ze b. v. in te zen
den bij de Maatschappij van Bouwkunst of andere 
vereenigingen van dergelijken aard ; en ten tweede 
om zooveel mogelijk de commissiën te doen ken
nen , door welke een oordeel werd uitgebracht en 
dit met eenige wetenswaardige opmerkingen aan 
te vullen? De kennis van de personen, die een 
ontwerp beoordee ld hebben, en der omstandig
heden waaronder dit heeft plaats gehad, ver
hoogt dikwijls de waarde der bekroning. 

Mocht de redactie daartoe kunnen komen, 
laat zij zich dan niet alleen bepalen tot het
geen in dezen nog geschieden za l , maar ook 
nog eens terugzien op het verledene. W i l zij 
zich ook al niet meer verdiepen in vroeger uit
gesproken oordeel, dan zal het meer in het a pro
pos van 't tegenwoordige liggen eens mede te 
deelen, wat op het gebied waarop zich «de Op
merker" beweegt, al zoo de gevolgen zijn geweest 
van de grootere bekroningen, die in later tijd 
hebben plaats gehad; iu welke mate men bij de 
uitvoering van bekroonde ontwerpen daaraan is ge
trouw gebleven, iu hoeverre men een aangegeven 
denkbeeld gevolgd heeft en tot welk gedeelte men 
met een voorgenomen constructie gevorderd i s ; 
als zoodanig komen ons onder meer andere in dc ge
dachten de bekroonde prijsvragen van een Muséum 
Willem I, het Nationaal gedenkteeken, het Nationaal 
Paleis, de Hoiidsbosschc zeewering en anderen. 

Zi j , die er van nabij mede bekend zijn, zul
len zeker gaarne de noodige bouwstoffen tot dit 
overzicht leveren. 

O.— 

Aan de Redactie. 

Van tijd tot tijd snuffel ik wel eens in bouw
kundige boeken en tijdschriften uit den vreemde, 
en laatstelijk weidt mijne aandacht getrokken door 
een artikel dat uit de engelsche »Saturday 
Review" was overgenomen in «the (Londensche 
Building Sews" van den 1*"" Juli 1864. — Zoo 
als gij weet, is dat weekblad uitsluitend ingericht 
om de Engelsche gothische stij l , en de meest 
barokke bouwvormen uit de 13« eeuw in onzen 
tijd, te propageeren. 

Het mag eene eer heeten voor de architecten, 
als hunne renaissance of «italian" ontwerpen 
daarin worden opgenomen. Bijna iedere week 
wordt in dat tijdschrift een «chapel, church, 
school of bunk" gebouw in middeleeuwsch Engelsen 
gothisclien, dat is voor mij een zeer ondoelmatigen 
en zielloozen stij l , afgebeeld. — Ik las in het 
gemelde zeer partijdige tijdschrift en nommer het 
navolgende i 

•In seeing this church (het was er een in 
basiliek vorm, door den architect Pearson ten
toongesteld) we were much reminded of a very 
remarkable one which has just been built in 
Amsterdam (in de Haarlemmer Houttuinen) for 
the Roman Catholics bij M. Cuypers, a young 
Dutch architect of great promise. This artist 
lias had the boldness to provide for the congre
gation by two storeys of triforium, each suited 
for congregational use, and to groin in brick 
not only these two triforia, but the aisles un
derneath them and the main roof of the church 
above. 

It required no little courage to raise four 
storeys of groining in a city built on piles. If 
the building stands firm, the architectural result 
will amply justify the experiment. We are glad 
to hear that M . Cuypers has recently obtained 
in successive competitions two public works in 
Amsterdam — the new picture gallery and the 
monument commemorative of the restoration of 
the House of Orange in 1814." 

Voor hen, die geen Engelschen onzin van een 
Nederlandsclien correspondent verstaan, is bet 
niet onaardig, het bovenstaande te vertalen, 
en aan de vergetelheid te ontrukken. Wij lezen 
daaruit als volgt: 

«Deze kerk beziende (het was er een in basi-
l iekvonn, door den architect Pearson tentoon
gesteld) , kwam ons dadelijk voor den geest 
eene zeer merkwaardige, die onlangs te Amster
dam (in de Haarlemmer Houttuinen) voor de 
Rooiusch Catholieke gemeente is gebouwd dooi
den heer Cuypers, een jong Nederlandsch archi
tect die veel belooft.. Deze artist heeft de stout

moedigheid gehad in de behoefte der gemeente 
te voorzien, door twee hoog triforia te bouwen, 
die ieder voor het gebruik der gemeente ge
schikt zijn, en heeft hij deze triforia (gaanderije n 
niet alleen in metselwerk uitgevoerd , maar ook 
de gewelven daaronder, en het dakwelf van het 
schip der kerk daarboven. 

»Het vereischte niet weinig moed om vier ver
diepingen op elkander te stellen van steenen 
(groining), in eene stad, die op palen is ge
bouwd. Indien het gebouw hecht staat, (?) (*) 
zal de architectonische uitslag de proefneming 
ruimschoots beloonen. Het doet ons genoegen te 
vernemen dat de heer Cuypers onlangs bij ach
tereenvolgende wedstrijden twee publieke werken 
te Amsterdam verkregen heeft — de nieuwe 
schilderijen-galerij (dat is zeker het museum 
koning Willem III, in het Leidsche bosch, vlak 
tegenover Leijerhoven) en het monument ter 
gedachtenis der herstelling van het Huis van 
Oranje in 1813" (in het Willemspark te 's-Gra-
venhage). 

Wat zegt de lezer wel van een correspondent, 
die zulke al te erge leugentjes om bestwil over 
de wijde zee durft sturen, om de reputatie te 
helpen maken of versterken van een jongman 
»«ïe veel belooft," en waarschijnlijk daarom ook 
onlangs correspondent-lid van het Koninklijk In
stituut van Britsche architecten is geproclameerd, 
naar aanleiding van die berichten , in Engeland 
voor goede munt verspreid door een tijdschrift 
dat veel lezers telt. 

Ziet gij ook kans , geachte redactie en lezer, een 
onderzoek in te stellen naar de waarheid van 
hetgeen «the Building News" als waarheid geeft, 
en uwe bevinding in zijn kolommen openbaar 
bekend te maken? of oordeelt gij het beneden 
u iedere volzin voor een leugen te verklaren, 
die ter goeder trouw door de Engelsche redactie 
is opgenomen en voor het volk van Albion is 
gedrukt? In ieder geval is hier stof in overvloed 
voor een weekblad, door de beantwoording dei-
beide zinnen als: »If the building stands firm," 
en «Mr. Cuyjiers has recently obtained two pu
blic works" (bet museum en het nationaal gedenk
teeken 1813—1864.) 

De eerste vraag vordert een lokaal onderzoek 
met een schietlood in de hand. De tweede is 
geen woord waard, omdat ieder Nederlander weet, 
dat het leugen is , en iedere leugen, met voor
dacht verspreid, zich zelf eenmaal straft. 

Maar als men een kort antwoord wil geven 
op bet artikel dat «the Building News" leverde, 
dan zegge men: Niemand mag zeggen, dat ge
bouw is hecht, als het tegendeel te bewijzen zou 
zijn; niemand mag zeggen : deze of die architect 
is bekroond, als hij met kruiwagens, veel moeite 
en kunstenmakerij slechts een accessit kon halen; 
niemand mag zeggen : de heer Cuypers zal een 
museum in Amsterdam, een gedenkteeken voor 
het jaar 1813 in 's-Gravenhage bouwen, als het 
niet waar i s , en de geschiedenis dit bewij
zen kan. 

Met hoogachting 
UED. D. Dienaar, 

N . O. N . 

(*) Dit vraagteekeu is van deu steller; het staat uiet iu 
den Kugelschen tekst. 

Aan de Redactie! 

Als W. M . N . iets zeggen mag over den brief 
van de drie afgevaardigden uit Rotterdam, in 
n". 15 opgenomen, dan heeft het hem verwon
derd, dat die heeren — te elfder ure — hun
nen stadgenoot en gemeente-bouwopzichter V. d. 
W. erbarmelijk met honigzoete woorden gaan 
uitkleeden, en toch den schijn aannemen, alsof zij 
den door «drift verrasten" papa willen bescher
men. Zij zeggen zoo veel in hun schrijven als : 
heer en meester, wij hebben het niet gedaan; 
het is W. Af. N., die hier niet woont en uit onze 
stad — ul is hij er tijdelijk — geen brief mag 
schrijven aan De Opmerker. 

Wij lezen liever «zoete woorden" en «naamloos 
g e s c h r i j f ' dat waarheid bevat, en nuttige lessen 
geeft aan iemand die eene geheele vergadering 
beleedigt, dan brieven met namen en titels on
derteekend , die naar vleierij en grofheid ruiken. 

W . M . N . heeft de afgevaardigden niet be
schuldigd , en hen met rust gelaten, omdat zij 
zich ordentelijk hebben gedragen en op de ver
gadering den heer Van de Wal l tot voorbeeld 
waren. Waarom hebben zij hem daar alleen 
laten staan? Niemand van hen sprak een woord! 

Als de drie afgevaardigden uit Rotterdam eerst 
tot achtbare rechters zijn benoemd, en eene ver-
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gadering zal hebben uitgemaakt wie het meeste 
recht heeft omdat hij zich het best gedroeg — 
W. M. N . of C. van de Wal i — dan zullen zij 
over hunne onnoozele brief bewering, den leden, 
die hun afgevaardigd hebben, uitvoerig kunnen 
bezig houden en rapporteeren, Valt de stemming 
in hun nadeel u i t , dan maken zij met hunne 
namen cn titels eene allerbespottelijkste figuur, 
met iemand te hebben bcleedigd, die zij niet 
kennen, en die bij hen gaarne onbemind wil blij
ven. — Deze brief brenge hun tot boetvaardigheid en besef, dat zij het recht niet hebben 
te beleedigen en zelfs te oordeelen, waar hun de 
macht en de gegevens ontbreken, al onderteeke
nen zij honderdmaal hunne brieven, die W. M . N - , 
thans te R. logeerende, als een zeer onwaardig 
middel beschouwt, ter genezing van hunnen stad
genoot Van de Wal l . 

ItJ Juli 186(1. 

De Redactie verzoekt van verdei' geschrijf 
over deze zaak verschoond te blijven. 

C o r r e s p o n d e n t i e . 

Aan J. J. 11. te G. Uw aanbod is aangenomen 
en de redactie zal u nader schrijven. 

Tot verbetering eener misstelling in het voor
gaande nummer leze men op pag. 57, 3* kolom, 
regel 15 van onderen: commandeur, in plaats van 
grootkruis. 

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

• i -
(:!' 

A a n k o n d i g i n g e n . 

Maandag 22 J u l i . ten 10 ure, ten huize van T . Zwart, 
kastelein te Warga: het maken van eene bewaarschool 
aldaar. 

Maandag 23 J u l i , ten 10 ure, aan het gebouw van het 
prov. bestuur te Maastricht: dc werken ter voortzetting der 
verbetering van de rivier de Maas, in de gemeeutcn Bergen 
en Wausaum, nabij het rrjksvecr te Well . 

Maandag 28 J u l i , ten U ure, ten huize van den kastelein 
G . v. Vuren te Haaften: liet bouwen van 20 arbeiderswo-

"'"faandag 23 J u l i , teu 11 ure, ten gemeentehuize van 
Leeuwardcraaldeel binnen Leeuwarden: het maken van eenen 
kunstweg, van af den bestaandeu Hrjumer Kunstweg door 
Kinkum naar den M a r i ë n g a a r d e r - M o l e n , en van Nieuwen-
huis tot aan den bestaandeu grindweg op de Lege onder 
Kinkum , hebbende te zamen eene lengte van circa 
3806 el 

Maandag 23 J u l i , ten 11% ure, aan het lokaal van het 
prov bestuur te 'sHage: het inrigtcn van dc tegenwoordige 
schoollokalen tot woon- en slaapkamers en twee kamers tot 
kantoren voor het Koninklijk postkantoor te Leiden. 

Maandag 23 J u l i , ten II*;, ure: aan het gebouw van het 
prov. bestuur te ' « H a g e : h é t herstel van 'sRijk. rivierwer-
ken iu het gedeelte der rivier de Lek , behoorende tot de 
provincie Zuid-Holland, benevens in het Noordelijk gedeelte 
van de Noord; in twee perceelen. 

Maandag 28 J u l i , ten 12 ure, ten raadhuize te Dordrecht: 
het maken van eenige veranderingen en vernieuwingen in de 
beneden- en bovenlokalen enz., in een gedeelte van h«t van 
ouds genaamde Armhuis aan het Stek te Dordrecht, en in
richting dier lokalen, voor de op te richten Biirgoravond- en 
de bestaande Normaalschool. • • • « . , 

Donderdag 28 J u l i , ten 10 ure, in het Gemeenelandshuis 
van Delfland te Delft: A . 1°. Het leveren van eenige eiken 
houtmaterialen aan de vijf sluizen, nabg Schiedam. 2». Het 
verrichten van eenige vernieuwiugeu en rcparatien aau de 
havenwerken te Maassluis. 3». Het onder eeu flauwer beloop 
aauglooien van een gedeelte Maasdijk, beginnende aan het 
Toepad naar Vlaardingen en strekkende over eene lengte van 
300 e l , noordwest op. 4° . Het uitdiepen van een gedeelte 
der Middelvliet, lang ongeveer 1710 cl. B. Het kroozeu en 
reinigen vau dc Boezemwateren in Delfland, iu 25 per-
ceelcn 

Donderdag 28 J u l i , ten 12 ure, in het lokaal van de 
bureaux der Staatsspoorwegen te 's Hage i h e t i n k e p e u , 
vlakkeu en creosoteren te Dordrecht van 121,000 stuks 
dwarsliggeus en de levering vau 1,610,000 Ned. ponden creo
sootolie , in 2 perceelen. , . 

Donderdag 26 J u l i , ten 12 ure, in het lokaal van de bu
reaux der Staatsspoorwegen tc 's Hage: het maken van ge
bouwen en inrigtingen op het stationaterrein Venlo, ten be
hoeve van den spoorweg van Venlo naar de Pruissische 

^Donderdag 26 J u l i , ten 12 ure, in het lokaal van de bu
reaux der staatsspoorwegen te 'a Hage: het maken van eeu 
dam door de Ooster-Schelde, de levering van ballast, het 
leggen van de spoorbaan tusschen Bergen op Zoom en 
Wocnsdrecht, en het maken van eenige verdere werken. 

Donderdag 26 J u l i , ten 2'/« m ' a a n l i e t I o k > a l v a n n , ! t 

arov. bestuur te Haarlem: het verlengen der bestaande krib 
langs het vaarwater het Krabbersgat bij Kakhuizen. 
- Vrijdag 27 J u l i , ten 10 ure, aan het lokaal van het prov. 
•bestuur te^Middelburg: het bouwen van een steenen duiker 
'onder'den ralaagdijk van het jaar 1826, iu deu Calainiteuaen 

H ( V r ^ £ g * S 7 (ML ten 10 ure, aan het lokaal van het prov. 
bestuur te Mi lde lburg : dc voortzetting van het herstel of de 
vernieuwing-der havenwerken te Breskens. 

Vrijdag 27/ J n l i , ten 12 ure, aan het gebouw van het 
prov. beatnV te Arnhem: herbesteding van het verbeteren 
vau « e n i g e beschadigde vakken van het lijupad langs de 
rivier den 1 Jsael, tusschen deu hoofddam te Westervoort eu 

lijnbrug bij het veer te Dieren. 
jjutodag 30 J u l i , ten 1 1 u r e , aan het gebouw van het 

ïro'v:• 'bèituur te 'a Hage : het voortzetten der bekading van 
den, «Wle toever der Nieuwe Merwede beuedeu den kop van 
het eJSnd' Dordrecht, behoorende tot de werken der Mer-

c 

wede en Ki l l en , onder de gemeente Dubbeldam, provincie 
Zuid-Holland. , . , 

Maandag 30 J u l i , ten 12 ure, in het lokaal van het 
ministerie van binnenlandsche zaken te ' « H a g e : bet her
stellen eu verbetereu der telegraaflijnen langs den Hliijn-
Spoorweg tusschen Amsterdam eu Utrecht, Utrecht eu A r n 
hem en Utrecht en Rotterdam, alsmede langa den Cen-
traal-Spoorweg tusschen Utrecht en Kampen, in vier per
ceelen. 

Afloop mvn a a n b e s t e d i n g e n . 

Op 12 Juli te Haarlem i het verrichten vau eenige bag-
gerwerkeu in het zuider- en noorder-Spaarne. Minste inschrij
ver A . A. kwijt te Haarlem, voor ƒ 4 4 0 0 . 

Op 12 Juli aan het bureau voor de Staatsspoorwegcu te 
'sllage: het maken van grondwerken, kunstwerken, het 
leveren van ballast, het leggen en verleggen van spoorwis-
scls en draaischijven, het maken, vergruoteu eu verplaatsen 
van verschillende gebouwen eu statious-inrigtiugeu en eenige 
verdere werken op het station Roosendaal, eeu eu ander tot 
vergrooting vau dat statiou. Daarvoor waren 8 iuschrgv ïugs -
biljctteu iugckoiiieu. De minste inschrijver was K. C . Schep
pers, te Ti lburg, voor ƒ 122,700. 

Op 13 Juli aau het Ministerie vau Binuenlaudsche Zaken 
tc 'sllage: het spannen cn ophangen van een draad aau de 
bcstaauUe telegraafpalen, langs deu spoorweg van Venlo, 
over Maastricht naar de Pruissische greus bij Jiocholt. Daar
voor waren drie inachrrjviugsbUjetten ingekomen. De miuste 
iuschrgver was B . G . van Dam, te Botterdam, voor ƒ SW8. 

Op 13 Juli te Zwolle: lo. het bouwen eener wachterswo-
uing bij de nieuwe sluis uo. 5 up de Dedemsvaart; 2o. het 
vau buiten verwen der woningen, gebouwen eu het teeren 
der sluizeu, bruggen, « c h u r e n , scheeringen, enz., behoo
rende tot de Dedemsvaart en hare zijtakkeu iu 1866. De 
minste inschrgver voor het eerste werk was L . Klei-
m e ü e r , te Avereest voor ƒ 2 1 1 1 3 en voor het tweede H . Estee, 
te Avereest voor ƒ 1375. Aan beide heeren is de uitvoering 
gegund, behoudens approbatie. 

Op 13 Juli te 's i i o c l i : het vernieuweu en versterken vau 
de rijzen deklaag op de kruin vau het stortebed iu deu 
Baardwgkscheu overlaat over eene lengte vau 640 el en ter 
breedte van 3.50 e l , benevens eenige bgkomeude werken. 
Het minste ingeschreven door J . Vissers, te Druueu, voor 
ƒ « 5 8 . 

Op 16 Jnl i aau het locaal van het Provinciaal Bestuur ui 
Zuid-Holland: lo. het onderhouden vau de rgks rivier
en oeverwerken; gelegen iu de riviercu de Nieuwe Maas, 
het Scheur, den Harkei en het Spui, ingaande deu Isteu 
Juli 1866 eu eindigende den SOsteu Juni 1867; — 2o. het 
onderhouden van de rgks oeverwerken, liggende ter weder
zijden vau de haven te Helvoetsluis en van de beide Hoorn-
sche hoofden, aan den Ouden Hooruschen Zecdgk, in dc 
provincie Zuid-Holland, ingaande eu eiudigeude als voren. 
Voor perceel 1 waren negen j n s c h r g v i n g s b ü j e t t e u ingekomen. 
De minste iuschrgver was (J. Boskamp te Sliedreeht, voor 

ƒ 8.4U0 cu voor perceel 2 zeven inschrgvingshiljetten, waar
van' J . M . Dekker te Sliedreeht de minste inschrgver was 
voor ƒ 2 5 7 8 . Daarna had de aanbesteding plaats van het 
opruimen van rgksgrouden langs den linkeroever iu het rivier
bed der Nieuwe Merwede aau den Borenmoud en nabij den 
Ilardeuhoek onder dc gemeente Werkendam iu twee per
ceelen. Voor perceel 1 waren 12 inschrgvingshiljetten in
gekomen eu waa de minste inschrijver H . Middelkoop te 
Leerdam voor ƒ 1»,78U en voor perceel 2 13 inschrgvings
hiljetten en was de minste inschrgver W. Kalis J r . , te Slie
dreeht voor ƒ 12,288. 

Op 17 Jul i aau het hoofdbureau der Maatschappij tot 
exploitatie van staatsspoorwegen tc '» Hage: het makeu van 
verschilleude inrigtingen ten behoeve van den spoorweg tus
schen Harlingen en Leeuwarden. Daarvoor waren veertien 
iuschrijviugsbiljetten ingekomen. De besteding werd bg in
schrijving en opbod gehouden en ingesteld op ƒ 8 0 0 0 met [ 
verhooging van ƒ 25 en is afgemijnd voor ƒ 8200 door H . 
Tiggelaar, te Harlingen. 1 

Op 18 Juli aan het Departement van Binnenlandsche Za
ken te ' « H a g e : 1°. het makeu eener vierde verlenging, 
laug twee honderd el zeewaarts, met verdedigden kop aan 
den Zuidelgken Dam op den hoek van Holland, voor de 
verbetering van den Waterweg van Rotterdam naar Zee, en 
2o. het met 300 el zeewaarts verlengen van deu Noordelij
ken Dam op deu evengemelden hoek van Holland. Voor 
no. 1 waren negen en voor no. 2 elf bUjetteu ingekomen, 
terwijl de minste inschrijvers waren: voor no. I K . Lauge-
veld te Hardiuxveld en J . van de Velden te Sliedreeht voor 
de «om van ƒ 5 6 2 , 0 0 0 , en voor uu. 2 J . van Haaften te 
Sbedrecht voor ƒ 3 1 Ï . 0 0 0 . 

Advertention. 

Bij de Hoogere Burgerschool en daaraan ver
bonden Burger-avondschool te Goes wordt ver
langd : e en L e e r a a r i n h e t H a n d - e n Rech t 
l i j n i g t e e k e n e n , op eene jaarwedde van ƒ 6 0 0 . 

Aan dezen leeraar kan, indien hij daartoe de 
bekwaamheid bezit, worden opgedragen het 
maken van plannen, bestekken en begrootingen 
voor de openbare werken der gemeente, tegen 
genot eener jaarwedde van f W O O . 

Sollicitanten gelieven zich, zoo spoedig moge
lijk, onder overlegging hunner bewijzen van 
bevoegdheid en bekwaamheid, te adresseeren aau 
den heer Burgemeester van Goes. 

F A B R I E K V A N 

B E C K E R E N M I D D I K G H 

te A R N H E M . 

W a t e r p a s - , hoekmeet- en andere ins t rumen
ten voor terreinopname ten dienste van den 
Waterstaat , de Genie , den Aanleg van Spoor
wegen en Openbare werken. — Voorts de gunstig 
bekende B a l a n s e n , B a s c u l e s , W e e g 
b r u g g e n enz. 

RANSOME'S K U N S T Z A N D S T E E N , 
beveelt zich door duurzaamheid, sterkte, zuive
ren vorm en voornamelijk door VOLKOMEN OVER
EENKOMST met den NATUURLIJKEN ZAND
STEEN bijzonder aan voor iedere BOUWKUN
STIGE VERSIERING, zoowel voor Balustraden, 
Kapiteelen , Gonsolen, Lijsten, Friezen enz., als 
voor Vazen, Fonteinen, Gedenkteekenen, Stand
beelden , Grafteekenen, enz. Modellen, Teeke
ningen, enz. te bezichtigen, en inlichtingen te 
bekomen bij 
POLKERS & O , Rapenburg te Amsterdam, 

Agenten van de 
PATENT CONCRETE-STONE COMPy. (Limited) te Londen. 

D. A . T H I E M E , te Arnhem, heeft uitgegeven: 

Z A K B O E K J E 
VOOR 

S P O O R W E G B E A M B T E N 
EN 

S P 0 0 R W E G R E I Z I G E R S . 
INHOUD: 1». Wet houdende bepalingen om

trent het gebruik der spoorwegen. — 2U. Kon. 
besluit, houdende de instelling van den Raad 
van Toezigt. — 3". Kon. besluit, houdende vast
stelling van een algemeen reglement op de spoor
wegdiensten. 

P r i j s . / - » 5 . 

NIEUWE BOUWKUNDIGE INDUSTRIE. 
Alle soorten van zinken Ornamenten, als: b a l k o n s , b a l u s t r a d e n , conso le s , p a l m e t t e n , sp i t sen , 

v a z e n , rose t t en en verdere v e r s l e r i n g e n ; — D a k b e d e k k i n g e n , g o t e n , d a k v e n s t e r s , raam
roeden volgens ieder op te geven profil, v e n t i l a t o r s , w i n d w i j z e r s e n s ; — Zaken voor huisselijk 
gebruik als: b a d k u i p e n , se te lbaden , s t o r t b a d e n , w a t e r n e s s c h e n , w a s o h b a k k e n , koperen 
k e t e l s , p a n n e n , k a n n e n enz . ; — Tuinsieraden, als: k o e p e l s , d u i v e n t i l l e n , fonteinen, 
w a r a n d e n , b o e l d e n , b r o e i k a s t e n , b l o e m e n m a n d e n , v o g e l k o o i e n ons . , worden in mijne 
fabriek vervaardigd. 

De Ornamenten van Zink bevelen zich zoowel door derzelver duurzaamheid en lichtheid, als door 
eenen, den grondstof geëvenredigd billijken prijs boven andere tot dusverre daarvoor gebezigde grond
stoffen, in het bijzonder aan; de bekroning met de zilveren medaille, op de tentoonstelling van 1865 
te Amsterdam, strekt daarvan ten bewijze. 

Kantoor: Vjjfzinnenstraat J n". 202» te Arnhem. H . J . H I l B B I T S B f ' 

T U I N S T O E L E N . 

De Ondergeteekenden berichten bij deze, dat bij hen vervaardigd worden en ver
krijgbaar zijn: 

G e s l a g e n I J z e r e n d i c h t s l a a n d e T u i n s t o e l e n , 

zeer sterk, gemakkelijk in het zitten en wegbergen , en daarbij goedkoop. 

R o t t e r d a m . £ 3 J A B 8 R A V E S T E I N e n C o . 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A . THIEME. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER WIEL. 

E e r s t e j a a r g a n g . 2 8 J u l i 1 8 6 6 . 

Verschijnt {eregeld iederea Zaterdag bij 
D . A . T H I E M E te A r n h e m . 

Besfdterrespeadenten 
L VU tilUm en O . Ie «aiterdaa. 

W J E J E K j b l -JL r > 

V O O R 

Prijs per •'! majndeu franco p. post ƒ blij. 
•ei abonneert zich vaar eea jaargang, 

tdierteiliëi kosten ƒ -.20 per geweien regel 
en ƒ -.15 raar tegel en eea Ir», der courant. 

ARCHITECTEN, HGENIEIJRS, FABRIKANTEN" EN AANNEMERS TAN PUBLIEKE WERKEN. 

B e r i c h t e n e n m e d e d e e l i n g e n . 

Arnhem, 27 Juli 1866. 
De Londensche beeldhouwer Thomas Woolner 

heeft het standbeeld van den bekenden geschied
schrijver Macauley, dat in de universiteit te 
Cambridge geplaatst zal worden, gereed. Lord 
Macauley is in zittende houding voorgesteld en 
de uitvoering wordt ten zeerste geprezen. 

De bouw van den nieuwen schouwburg te Leip
zig heeft door de ongunstige tijdsomstandigheden 
geene vertraging ondervonden. Het geheel be
staat uit eene groepeering van drie gebouwen, 
waarvan het hoogste en middelste voor den 
schouwburg bestemd is ; dit deel heeft eene 
breedte van 160 en eene lengte van 300 'voet. 
De opening van het tooneel is 51 voet breed en 
48 voet hoog; de zaal telt 2000 zitplaatsen en 
haar vorm is een halve cirkel met een aan
sluitend diep proscenium. 

De tijd voor het vellen van hoornen is van be
duidenden invloed op de duurzaamheid en vastheid 
van het hout, doch de opgaven dienaangaande 
strooken weinig met elkander. De landhuishoud
kundige maatschappij in Westfalen heeft verschil
lende proeven genomen en hieruit zou moeten 
Wijken, dat de draagkracht van het in December 
gevelde hout van pijnboomen 12 percent grooter 
l s dan die van de in Januari gevelde boomen. 

Het vellen van hout in December geeft de voor
deligste uitkomsten en het verschil met de andere 
"taanden toont dit nog sterker aan; neemt men 
"*t in December gevallen hout als maatstaf en 
v e rgelijkt men dit achtereenvolgens met het in 
februari en Maart gevelde, dan is de draagkracht 
•*> het eerste 20 en 38 percent grooter. Een 
Pijnboom, die in Februari geveld en in een voch
t e n grond gelegd werd, was na verloop van 

Jaren vergaan ; onder gelijke omstandighc-
e " bleef de in December gevelde boom 16 ja-

rei> gaaf. 

Men heeft ook proeven genomen met de beu-
n vellingen van wielen; die van het in Decein-
r gevallen hout duurden 6 jaren en van het in 

febru; 
hout i 8 

an gevelde slechts 2 jaren. Voor het eiken-

ste 
de maand December evenzeer de geschikt-

4 'jd tot het vellen; eikenhout, in Januari, 

Feb ruari of Maart geveld, is in verhouding tot 
den tateren tijd poreuser en laat het water in 
meerdere of mindere mate door, terwijl dat der 
boomen, die in December zijn omgekapt, geen 
water doorlaat. 

De toren te Rouaan, waarin Jeanne d'Arc een
maal gekerkerd werd, is in partikuliere handen 
en er worden thans pogingen aangewend om dezen 
toren te koopen en als een openbaar monument 
in waarde te houden. Men tracht zich de noodige 
gelden door inschrijvingen te verzekeren en het 
Gouvernement heeft voor 25000 francs daaraan 
deelgenomen ; naar men zegt is het denkbeeld 
van dezen aankoop uitgegaan van den hoogleeraar 
Morin. 

Onder de philantropische inrichtingen te Lon
den mag de maatschappij voor het kosteloos ver
schaffen van drinkwater genoemd worden, die 
hare zevende jaarlijksche vergadering dezer dagen 
gehouden heeft. Men berekent dat dagelijks meer 
dan 300.000 menschen gedurende den zomer 
water drinken aan dc 140 fonteinen, die tot heden 
op verschillende plaatsen in Engelands hoofdstad 
zijn opgericht. Deze maatschappij hoopt door het 
kosteloos geven van drinkwater, vooral aan de 
arbeidende klasse, het bezoek van herbergen te 
keer te gaan en daardoor de zedelijkheid te be
vorderen. 

De verschillende fonteinen zijn allen in goede 
orde, en aan bekwame werklieden is het onder
houd en de herstelling opgedragen, muar onge
lukkigerwijze zijn de fondsen der maatschappij 
uitgeput en vele dicht bevolkte wijken zijn tot 
heden van dit voorrecht verstoken. Men hoopt 
echter aan de zaak meerdere uitbreiding te geven 
en alle giften voortaan voor het maken van nieuwe 
fonteinen te besteden, daar het bedrag der jaar
lijksche inschrijvingen of 1000 pond sterling voor 
het gewoon onderhoud voldoende is. Sedert is 
door eene dame en een Indischen prins, elk voor 
1000 pond sterling, tot dit doel ingeschreven ; de 
laatste heeft daaraan als voorwaarde verbonden 
dat eene fontein in llydepark moet worden ge
plaatst. 

Bij het Engelsche Instituut van architecten heeft 
men den secretaris eene jaarwedde van f 3000 
toegekend en hem bovendien het noodige perso

neel tot hulp gegeven, om daardoor het lid van 
het bestuur, dat tot heden deze betrekking pro 
deo bekleedde, te ontslaan van de veel omvat
tende werkzaamheden, die bij dit lichaam een 
gestadig toezicht vorderen. 

Bij den gemeenteraad van Amsterdam is door 
de heeren J. L . Kuinders en C. Outshoorn een 
ontwerp ingediend en provisioneel concessie aan
gevraagd tot het aanleggen eener breede aan
zienlijke hoofdstraat en het bouwen van een 
nieuwe centrale burgerwijk. De nieuwe straat 
zal rechtlijnig loopen van den Dam tot de middel
laan der plantaadje en Muiderpoort. De lengte 
van deze nieuwe straat zal niet minder dan 
1225 ned. ellen bedragen, bij eene breedte van 
20 ned. ellen. De ingang zal zijn op den Dam 
achter het kommandantshuis, dat, naar de ont
werpers hopen, aan het plan opgeofferd zal 
worden. 

De centrale burgerwijk zal gebouwd worden 
in het hart der stad, op grond te verkrijgen 
door het dempen van den Uilenburgwal van den 
Houtkoopersburgwal af tot de Rapenburger gracht. 
De gezamenlijke kosten worden door hen geraamd 
op f 4,541,000, waaronder begrepen is f 2,018,000 
voor de onteigening, terwijl de onkosten voor 
de gemeente voor het dempen, het leggen van 
bruggen en maken van kaaimuren op f 402,000 
worden begroot. 

In den Nederlandschen Spectator leest men : 
Men weet in Frankrijk meer over ons aanstaand 

paleis der Staten-Generaal dan wij. De heer 
Oh. Blanc deelt in het Juli-nommer van de Gazette 
des beaux-arts, de Salon van 1866 besprekende, 
mede dat de heer Pascal »belast is met het 
bouwen van een paleis voor de wetgevende macht 
in den Haag." Hij voegt er bij dat de heer 
I'ascal met veel geluk den stijl van Louis XIII 
heeft gebezigd; »zoo geschikt voor het noorde
lijke klimaat door zijn hooge daken en door de 
schakeering van baksteen en gehouwen steen, 
die in een nevelachtig (!) en treurig (!) land den 
geest verlevendigt." Wij herkennen daarin een 
der drie Fransche plannen, waarvan de schoone 
uilvoering der teekeningen in het jury-rapport 
geroemd is; — doch niemand wist bij ons dat 
aan den genoemden bouwmeester de oprichting 
van het gebouw was opgedragen. 



1 

1 
'I 

i | , C 

i l 

Met genoegen vermelden wij dat blijkens een 
bericht voorkomende in de Juli-aflevering van 
de Nouvelle* Annates de la construction van 
Oppermann, de aflevering van 1 Aug. a. s. ge
heel gewijd zal zijn aan de belangrijke construc
tion, die nu in het Champ de Mars tc Parijs 
worden gemaakt voor de tentoonstelling van 1867. 

Naar gelang van den voortgang der werken 
zullen geregeld artikels over dit onderwerp wor
den opgenomen in de volgende afleveringen van 
dezen en den volgenden jaargang, en wel onder 
den aigemeenen titel van : Visites d'un Ingénieur 
a I' Exposition Universelle de 1867. 

Behalve de afbeeldingen van het Park cn de 
daarin geplaatste afzonderlijke gebouwen als 
schouwburgen , koffijhuizen , modellen van arbei
derswoningen , modclhuizen van alle volken der 
aarde, enz. zal er eene reeks aanteekeningen 
bijgevoegd worden over dc natuurlijke en in-
dustriëele voortbrengselen, stoom- en andere 
werktuigen, toestellen en voorwerpen van aller
lei aard, die deel uitmaken van elk der afdee-
lingen van dit uitgebreid concours van niehsche-
lijken arbeid. 

De uitgever bericht tevens dat er onder dien 
zelfden titel een afzonderlijk werk zal verschijnen. 

Wij vinden uit dit bericht tevens aanleiding 
om onze lezers aan te sporen tot de inteekening 
op de boven genoemde Annales, als zijnde een 
der beste technische tijdschriften uit onzen tijd 
en daarbij voor een zeer billijken prijs te be
komen. 

Het abonnement bedraagt per jaar voor 12 
afleveringen met 50 a 60 platen franco 22 francs. 

's-Gravenhaoe. De Staatscourant van 19 dezer, 
n». 168, bevat een kon. besluit dd. 16 J u l i , j I., 
waarbij, — uit overweging dat, naar het oor
deel van deskundigen, gebrek aan zuiver drink
water een grooten invloed heeft op het mensche-
lijk organismus en op het ontstaan van vele, 
vooral epidemische ziekten ; en dat het dus wen-
schelijk is een ^onderzoek in te stellen naar het 
drinkwater in die gemeenten, welke door de 
thans heerschende epidemie meer dan andere zijn 
geteisterd, en naar middelen ter voorziening in 
de behoefte aan zuiver drinkwater waar deze be
staat ; — eene commissie wordt benoemd, be
last met het uitbrengen , binnen een door den 
Koning , dc commissie gehoord, te bepalen tijds
verloop , van een rapport over de volgende vragen : 

a. Welke is de soort en hoedanigheid van het 
drinkwater dat door dc bevolking der gemeenten , 
die in deze en in vorige cholera-epidemieu boven 
anderen zijn geteisterd, gedronken wordt? Mag 
men, ook door vergelijking met de hoedanigheid 
van het drinkwater in gemeenten die vau cholera 
zijn bevrijd gebleven, aannemen, dat er ver
band bestaat tusschen den aard van hel drink
water en de uitgebreidheid der epidemie ? 

Zoo er van de bovengenoemde gemeenten 
zi jn, waai' voorziening in de behoefte aan zuiver 
drinkwater noodig blijkt, op welke wijze kan dit 
dan het best geschieden, hetzij de zorg daarvoor 
aan particuliere nij verheid worde overgelaten, of 
de noodige maatregelen van overheidswege wor
den genomen ? 

Tot leden dier Commissie zijn tevens benoemd: 
de HH. J. A . heijerinck, inspecteur van den wa
terstaat, te 's-Gravenhage; J. F. Boogaard, re
ferendaris bij het Departement van Binnenland-
sche Zaken, te 's-Gravenhage; dr. H. van Cap-
pelle, referendaris bij het Departement van Biu-
nenlandsche Zaken, te 's-Gravenhage; dr. L. I. 
Egeling , inspecteur voor het geneeskundig Staats
toezicht voor Zuid-Holland le 's-Gravenhage; dr. 
A. W . M . van Hasselt, eersten officier van ge
zondheid der 1ste klasse, leeraar aan 's Hijks 
kweekschool voor militaire geneeskundigen, te 
Utrecht; J. G. Jager, lid van het bestuur der 
Duinwater-maatschappij, te Amsterdam; dr. L . C . 

Levoir , leeraar aan dc Polytechnische School te 
Delft; en dr. W . C. II. Staring, inspecteur van 
het middelbaar onderwijs, te Laren bij Zutphen. 

De Minister van Rinnenlnndsche Zaken zal 
Voorzitter van deze Commissie zijn. 

s'-Gravenhaoe. Voor de dienst van den water
staat en 's lands burgerlijke openbare werken in 
Ned-Indië zijn een tiental opzichters der derde 
klasse benoodigd. i n dinerenden moeten zich vóór 
het einde van Augustus per gezegeld request tot 
het Departement van Koloniën wenden onder over
legging der stukken, inde Staatscourant n". 173 
vermeld. 

Utrecht. Het Hoofdbestuur der Vereeniging 
tot bevordering van Fabriek- en Handwerknijver
heid heeft, in overleg met het bestuur der afd. 
Utrecht, besloten de algemeene vergadering, welke 
op 8 Augustus e. k. te Utrecht zou worden ge
houden, tot een nader vast te stellen tijdstip te 
verdagen. 

Veni.o. Het voorbeeld van Goes schijnt na
volging te vinden. Men vraagt namelijk aan de 
hoogere burgerschool niet driejarigen cursus een 
teekenmeester in het hand- en rechtlijnig teeke
nen op eene jaarwedde van f 500 en met vooi-
uitzicht om tot stads-houwmeester te kunnen 
worden benoemd. 

DE KUNSTZANDSTEEN VAN RANSOME. 

In de Opmerker n". 14 is op bladz. 55 een arti
kel onder bovenstaand opschrift geplaatst, waarbij 
door den heer Th . de Langen dc aandacht der 
bouwkundigen op den kuiistiiiatigen zandsteen 
van Ransome gevestigd wordt en de redactie be
loofde op deze zaak nader terug te komen , waar
aan zij alsnu voldoet. 

Na bekomen inlichtingen is ons gebleken dat 
deze kunststeen tot dus verre geene toepassing' in 
ons vaderland vond en dat de monsters ook 
eerst sedert weinige weken bij de heeren Folkers 
en Co. te Amsterdam zijn tentoongesteld. Vele 
bouwkundigen zullen daarvan op de tentoonstel
l i n g , gehouden bij gelegenheid der algemeene 
vergadering van de Maatschappij tot bevordering 
der Bouwkunst met genoegen hebben kennis 
genomen, en de monsters hebben ook op ons bet 
verlangen naar eene nadere kennismaking gaande 
gemaakt. 

De Redactie houdt zich voor mededeelingen aan
bevolen van allen, die dezen kunststeen bij hunne 
bouwwerken zullen toepassen en in afwachting 
der ondervinding, die zich dienaangaande moet 
vestigen, vermcencn wij onzen lezers geen on
dienst te doen met een korte vermelding van 
hetgeen daaromtrent, voor zoo verre ons bekend 
is , in Engeland geschreven is. 

Iu dc eerste plaats noemen wij ttke Mecha
nic's Magazine" van 16 Maart j . l . , bladz. 161 , 
waarin de kunstmatige zandsteen van Ransome 
uitvoerig beschreven wordt. Na lezing van liet 
reeds aangehaalde artikel van den lieer Th. de 
Langen is het overbodig de samenstelling van den 
kunststeen aan te geven en ook bet gieten van 
den steen in bepaalde vormen vordert geene 
nadere toelichting voor hen, die met hei vormen 
van ijzeren voorwerpen bekend zijn. Alleenlijk 
wijzen wij hierbij op het groote voordeel, dat de 
gegoten voorwerpen volstrekt niet aan krimpen 
of bersten onderhevig zijn en dat men geheel 
meester is, om de kleur der voorwerpen te bepa
len. De kunststeen schijnt ook geschikt te zijn 
om even als natuurlijken steen bewerkt te wor
den, cn tot heden werd zij onder anderen toege
past voor verschillende werken aan de spoorwe
gen nabij Londen; op de groote tentoonstelling 
van 1802 werd een blok kunststeen van 8 voet 
lengte bij 2 voet breedte met eene medaille be
kroond. De proeven omtrent liet wederstands-
vermogen van den kunststeen, waartoe wij naar 
het genoemde artikel verwijzen, zijn in het voor
deel van dit fabrikaat en hoewel wij dc waar
heid dezer proeven niet kunnen bevestigen, vol
doen de monsters ons uitermate eu komt de 
kunststeen ons als een Voortreffelijk materi
aal voor. 

In dc «Builders weekly reporter" van 19 Maart 

j . l . bladz. 148 wordt eveneens over den kunst
steen van Ransome met lof gesproken en dit 
artikel heeft daarom waarde, daar men het oor
dcel van verschillende Engelsche architecten en 
aannemers over dit materiaal daarin vermeld 
vindt. Hieruit blijkt dat aan Ransome reeds in 
1844 een octrooi verleend werd voor de vervaar
diging van kunststeen en dat hij sedert onafge
broken is voortgegaan om de uitvinding te vol
maken. Volgens de verklaring der Engelsche 
deskundigen schijnt Ransome daarin volkomen 
geslaagd te zijn. 

Wij nieenen dat het weekblad minder geschikt 
is om de prijzen der verschillende voorwerpen, 
die van dezen kunststeen vervaardigd worden, 
te vermelden ; de opsomming daarvan zou ook te 
uitgebreid worden bij de groote verscheidenheid 
der voorwerpen, die naar het stelsel van Ransome 
reeds vervaardigd zijn en waartoe wij den be
langstellenden lezer naar dc heeren Folkers en Co. 
te Amsterdam verwijzen, die in liet bezit der 
teekeningen zijn en ons daarvan inzage hebben 
verleend. 

VASTHEID V A N PORTLAND-CEMENT (*). 

De »Builder" van December 1865 deelt het | 
resultaat mede van eene groote hoeveelheid proe
ven met Portland-cement, die door John Grant 
zijn genomen bij het maken van een kanaal bij 
Londen. 

Vóór het begin der uitvoering stelde men zich op de | 
hoogte der proeven van alle groote cementfabrie
ken , waardoor men tot de wetenschap kwam dat 
bet gemiddelde gewicht ruim 49 kilo per bushel 
of 1373 kilo per kub. el bedroeg en de absolute 
vastheid van 2,34 tot 22,47 kilo per vierk. centi
meter afwisselde. Daarop werd in het contract 
vastgesteld dat de bushel minstens 110 pond 
(1391 kilo per kub. el) moest wegen en de ab
solute vastheid minstens 1 2 ' / 2 kilo per vierk. 
centimeter moest bedragen, op zeven dagen na de 
vervaardiging en gedurende welken tijd de staaf 
voortdurend onder water werd gehouden. De 
gevorderde vastheid werd spoedig op 15,63 kilo 
per vierk. centimeter gebracht en deze trekkracht 
hij alle proeven gevorderd. Onder deze bepalin
gen zijn 70.000 tonnen Portland-cement geleverd, 
waarmede 15.000 proeven werden genomen. De | 
toestel voor de beproeving kostte ongeveer f 500. 
terwijl de bediening slechts één werkman vor
derde, waarvoor in Engeland bijna f 1000 per 
jaar moet worden gerekend. Nogtuns bedroegen 
de kosten van het beproeven van cement niet 
meer dan ongeveer 6 cent per ton van 20 cen
tenaars. 

De vervaardiging van het cement vereischte de 
uiterste zorg wat aangaat de vermenging van 
kalk en klei. De witte krijtkalk vorderde 25 tot 
30 "/„ toevoeging van k le i , terwijl de grauwe 
(kleihoudende) kalk van 10 tot 20 percent vor
derde. De klei moet vrij zijn van zand. Het 
beste Portland-cement was blauwachtig grauw, 
zwaar, en werd langzaam hard. Hoe langzamer I 
de verharding plaats heelt, hoe harder het cement | 
wordt. Snel verhardende cement bevatte gewoon
lijk te veel k l e i , was bruin van kleur en behield I 
geene voldoende vastheid. 

Het Portland-cement kostte aanvankelijk 2 s. I 
3 d. per bushel (ƒ37.04 per kub. el), doch is I 
thans veel goedkooper. 

De proeven omtrent den weerstand van het 
cement waren alleen niet voldoende; voortdurend 
moest zorg gedragen worden dat alleen zuiver 
scherp zand werd gebruikt en niet meer water 
werd toegevoegd dan noodig was om het cement 
tot een deeg te maken. De metselstecnen moeten 
met water doortrokken zijn, opdat het water, 
waarmede het cement is aangemaakt, niet in d< 
steenen worde opgezogen. Stroomend water mag 
niet in aanraking komen met cement, dat nog 
verharden moet, daar het de oplosbare silicaten 
inedevoert. 

(*) Hoewel de uiuiui vnn dit ecnicut voldoende bewys v« | 
de afkomst is, hoort men toch soms beweren dat Porüw 
cement een oorspronkelijk Duitsck fabrikaat is. Zie •» 
setter, wat karuianuth en Heem, (twee volbloed Duitschen' 
ci- o a vau zegden in hun Technologisch Woordenboek: 

„Nadat reeds vroeger, iiij gebrek aan geschikte mcrg« 
soorten, door Hriault, St. 1-eger en anderen, door branoi». 
vnn ecu innig mengsel van krijt eu klei een goed eeu*" 
wik vervaardigd, gelukte het aau John Aspdin te M«j 
door gebrulde kalk eu klei te vermengen cn het nicnpj 
nogmaals tc branden, ecu wel is waar niet spoedig Ma*"? 
muni- toch zeer hard cement tc vervaardigen, waarvoor »* 
ouder den imaui vuu l'<>rtltind-ce,,<e„t, zich in het paar i> 
eeu octrooi liet geven. Maar eerst door dc bemoeiingen < 
deu gcuuraill-majoor in Kngclselie dienst Pasley (1880—^, 
verkreeg dit voortreffelijke cement zyne tegenwoordige 
muuktkcid," eat. 

pe gemiddelde uitkomst van 11587 proeven, 
«•nomen op eene hoeveelheid van 1369210 bus
hel, g a ^ e e n gewicht van 52 kilo per bushel 
„f van 1448 kilo per kub. e l . by eene vastheid 
van 19,03 kilo per vierk. centimeter. Ook be
vond men dat Portland-cement niet aan deugd 
verliest, door het op eene droge plaats in kis
ten of zakken te bewaren maar eerder verbetert 
terwijl Roman-cement niet bewaard kan worden 
(onder in qualiteit te verminderen. 

Zuiver cement is harder en vaster dan eenige 
vermenging met zand. Bij eene samenstelling 
van gelijke hoeveelheden cement en zand (die 
doorgaande bij deze uitvoering werd gebruikt), 
was de vastheid na verloop van een jaar onge
veer \ zoo groot als hij zuivere cement; bij eene 
jandtoevoeging van 2 , 3 , 4 of 5 deelen werd de 
vastheid ongeveer ' / , , 'k, 'it en V, van het zuivere 
cement. Cement, gedurende twaalf maanden on
der water gehouden, was V, sterker dan dat in 
de lucht was verhard. Ook heeft de ondervin
ding bewezen dat blokken van metselwerk of be
ton met Portland-cement hel best onder water 
worden bewaard, totdat zij gebruikt worden en 
dat het cement even goed met zeewater als met 
zoet water wordt bereid. 

Beton uit 1 deel cement op 6 a 8 deelen 
kiezel werd voor fundeeringen veel en met goed 
gevolg gebruikt; het water moet echter stilstaan. 

Eindelijk wordt een ieder, die Portland-cement 
gebruikt, aangeraden de onbeduidende kosten dei-
proeven niet te ontzien , daar alleen op die wijze 
de qualiteit, zoo ook de goede menging van kalk en 
klei alsmede het branden, kan beoordeeld worden. 

Slecht gemengde of gebrande Portland-cement 
is slechter dan de magerste kalkraortel. 

G E D E E L T E L I J K E DROOGMAKING DER 
ZUIDERZEE. 

Proeve van een ontwerp tot afsluiten, i n 
dijken , droogmaken en in cultuur brengen 
van een gedeelte der Zuider Zee, door den 
Inspecteur van den Waterstaat J. A . Beije-
rinck. 's-Gravenhage, Gebr. J. & H. van 
Lange ui mij sen. 

Voor weinige dagen zag bovenstaand werkje het 
licht en wij zullen den lezers van »de Opmerker" 
zeker geen ondienst doen met te resumeren wat 
dit opmerkelijk geschrift bevat. 

De Nederlandsche Maatschappij voor Grondcre-
diet noodigde in den afgeloopen winter, deu heer 
B. uit, zijne meening te willen te kennen geven, 
of de droogmaking van de Zuider Zee of van een 
gedeelte daarvan, technisch en financieel uitvoer
baar was. 

Deze vragen vindt men op bevredigende wijze 
in het werkje van den heer B. beantwoord. A l 
leen was een meer opzettelijk onderzoek noodig 
0111 nauwkeuriger cijfers te bekomen, en daar de 
ambtsbetrekking van den heer B. niet toeliet, 
dat hij zich daartoe voldoenden tijd gunde, is 
thans aan den heer Stieltjes het nader onderzoek 
opgedragen , hetgeen wij vernemen dat met spoed 
wordt voorgezet. 

Intusschen vinden wij in de beschouwingen 
van den heer B. de hoofddenkbeelden en de waar
schijnlijke cijfers op duidelijke wijze verklaard en 
beredeneerd, en kan het niet anders of de lezing 
*al bij ieder de overtuiging vestigen dat de 
grootsche onderneming, waarvan hier sprake i s , 
werkelijk kans van welslagen heeft en eene bron 
v»n welvaart voor het geheele rijk kan worden. 

Wij willen achtereenvolgens de resultaten r e 
sumeren , waartoe de heer B. is gekomen. 

Xa verdiende hulde gebracht te hebben aan 
den heer Van Diggelen, die het eerst op het 
denkbeeld is gekomen een boekje te schrijven, 
waarin over eene droogmaking van de Zuider Zee 
Wordt gesproken, betoogt de schrijver dat eene 
'"dijking, waarbij de mond van de rivier de 
'"e l over eenen oanmerkelijken afstand wordt 
verlegd, aan zoo vele bezwaren onderhevig is, 
'at hij alleen zulke ontwerpen uitvoerbaar acht, 
waarbij die rivier hare vrije uitstrooming in zee 
b'j Kampen behoudt. 

Be afsluitdata van den heer B. loopt dan ook 
v a n den zuidelijken dam van den Ketel bij Kam-
P*n naar de noordelijke punt van het eiland Urk 
en verder aan de westzijde op Enk huizen aan, 
Zodanig dat die stad en haven niet in de afslui-
u n K worden begrepen. 
I D e z e dyk heeft eene lengte van 40.000 el en 
°opt over een bodem, die van 50 tot 45 palmen 
"•«Pte onder volzee heeft. 
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Om in de scheepvaart van Amsterdam en de 
havens langs den Z. O. oever te voorzien tijdens de 
tijdelijke stremming, die na het sluiten van den dijk 
en vóór het openen der afwaterings- en scheep
vaartkanalen in den polder ontstaat, stelt de 
heer B. een kanaal voor, loopende van Muiden 
langs de oevers der Zuider Zee tot bij Kampen, 
waarin ook het water van den Vecht en de Eem 
worden opgenomen, terwijl de waterafvoer tijde
lijk door stoommachines wordt bevorderd. 

Zoodra de afsluitingsdijk is gedicht, kunnen de 
werken voor de uitwaterings- en scheepvaartka
nalen worden aangevangen. Een groot kanaal 
loopt van den afsluitdijk van de Amsterdamsche 
Kanaal-Maatschappij bij Schellingwoude over Mar
ken , en komt hij Enkhuizen met eene sluis in 
den nieuwen Zeedijk in verbinding met de Zui
der Zee. Dit kanaal wordt op het peil van 0.50 
el onder A P gehouden evenals de kanalen der 
Amsterdamsche Kanaal-Maatschappij, waardoor 
die Maatschappij zeer zal gebaat worden, en ook 
de scheepvaart meer zekerheid heeft ten allen 
tijde, ten oosten van Schellingwoude voldoende 
diepte te vinden. 

Nog twee kanalen met hetzelfde peil worden 
voorgesteld; één langs den grooten afsluitdijk en 
het andere dwars door den polder in de richting 
van Harderwijk op Edniu. Zij vormen met het 
kanaal vau Amsterdam op Enkhuizen den boezem 
waarop de stoommachines kunnen werken, en 
dienen tevens voor de scheepvaart. Het kanaal 
langs den grooten afsluitdijk heeft daarenboven 
nog het doel dien dijk te versterken, daar bij 
lioogen stormvloed die dijk ruim zeven el water 
zoude te keeren hebben, welke hoogte nu in 
tweeën verdeeld wordt. 

Eene verdere bijzonderheid van het project is, 
dat het oppervlak naar gelang der hoogteligging 
in verschillende deelen is verdeeld, die elk een 
afzonderlijk zomerpeil kunnen hebben, hetgeen 
mogelijk is door den uitgestrekt en boezem, die 
door den geheelen polder loopt, en waarop elk 
deel van den polder afzonderlijk kan malen. 

Het droog te maken oppervlak beslaat 195.000 
bunders, dat is bijna 11 maal meer dan het 
Haarlemmer Meer, terwijl de vruchtgevende bo
dem van het Rijk met ongeveer '/,„ van zijne op
pervlakte wordt vermeerderd. 

In het geheel berekent de heer B. voor de 
droogmaking noodig te hebben 63 stoomwerktui
gen , e bi van 150 paardekrachten, dus een 
totaal vermogen van 9450 poardekracht. 

Voor de ontlediging zouden ncodig zijn 21 
maanden, en voor het geheele werk 12 jaren. 

De kost en-berekening is als volgt: 
Kanaal van Muiden naar Kampen. / 5.471.000 
De afsluitdijk » 23.396.600 
Werken in het belang der scheep

vaart en der afwatering. . . . » 3.824.918 
Kosten van aanschaffing en plaat

sing der stoomwerktuigen . . . » 18.800.000 
Kosten van verkaveling . . . » 19.370.000 
Kosten van droogmaking en 

drooghouding, zooveel noodig» . » 5.025.858 
f 75.888.377 

Voor onvoorziene uitgaven, ad
ministratiekosten en opzicht ruim 
10 % » 7.911.623 

f 83.800.000 
Stoomkracht te Enkhuizen voor 

het op peil houden van den boezem 
(welke evenwel waarschijnlijk niet 
noodig zal zijn) » 1.050.000 

f 84.850.000 
Hierbij nog voegende het verlies 

aan renten » 22.846.000 
Totaal . . f 107.696.000 

of, wanneer de stoomkracht te Enkhuizen niet 
noodig mocht zijn ruim honderd zes en een half 
millioen gulden. 

De kosten van droogmaking komen dus per 
bunder op f 535 terwijl de gemiddelde opbrengst 
van den verkoop der gronden van den Haarlem-
inerineerpohler f 473, per bunder bedroeg. 

Trekt men echter van de totale som der kos
ten af dc subsidiën, die eene dergelijke onder
neming met grond mag verwachten van de dijks-
besturen, die door deze inpoldering van groote 
lasten worden ontheven, en neemt men in aan
m e r k i n g de stijging van de prijzen der landerijen 
in den laatsten tijd, zoo schijnt er voldoenden 
grond te bestaan op eene goede uitkomst. 

De verdere onderzoekingen van den heer Stielt
jes zullen thans meer licht over de zaak werpen 
en met ongeduld wordt door velen het resultaat 
van zijn arbeid gewacht. Intusschen heeft de 

heer Beijerinck het publiek een grooten dienst 
gedaan met het in kennis te stellen van zijnen 
arbeid en zijne denkbeelden, en wordt een ieder 
zijne «Proeve", ten zeerste ter lezing aanbevolen. 
Eene kaart op de schaal van 1 a 200.000 en 
een blad met voorgestelde dijksprofielen verduide
lijken het ontwerp, terwyl de wijze van uitgave 
mede allen lof verdient. 

A . 20 Juli 66. Q. 

V a r i a . 

Middel tegen aanzetting van ketelsteen. 
Door eenigen wordt de houtazijn als middel tot 
voorkoming der aanzetting van ketelsteen in stoom
ketels aanbevolen en daartoe het volgende aan
gehaald : 

De houtgasfabriek te Darmstadt, die in 1854 
in exploitatie gebracht i s , gebruikt eene stoom
machine, die bijna onafgebroken in werking i s , 
zoodat men vergelijkenderwijze zeggen kan , dat 
die machine dubbel werk doet, en toch is de 
aanzetting van ketelsteen in de fabriek eene on
gekende zaak. De directie dezer fabriek gebruikt 
den ruwen hout-azijn zoo als die als bij-product 
in de fabriek gewonnen wordt, en dus met teer-
olie en andere deelen bezet, als een middel tegen 
den ketelsteen. Zoo lang dit middel is aange
wend, is men geen enkelen keer verplicht geweest, 
de machine, om die reden althans, te doen stil
staan; slechts eenmaal 'sjaars in den zomer, als 
de gasproductie slechts gering behoeft te zijn, 
wordt de ketel geopend en hoogstens vindt men 
daarin een paar handen vol ketelsteen, die nog 
wel los op deu bodem des ketels l i g t ; geen en
kele hamerslag is er noodig geweest, om dien 
steen los te maken. ' 

De hoeveelheid hout-azijn behoeft slechts zeer 
gering te zijn, zoodat er geen vrees bestaat, dat 
die op het ijzer zou kunnen werken; trouwens, 
de ketel van de Darmstadtsche fabriek is in al 
dien tijd slechts tweemaal in reparatie geweest. 

De zuurmaking van het water behoeft niet 
verder te gaan dan dat gewoon lakmoespapier 
daardoor even rood gekleurd wordt, en de bij
voeging van het zuur bij het water kan gemak
kelijk in den voorwarmer geschieden. 

I N G E Z O N D E N . 

E E N P A A R WOORDEN OVER DEN 
EXTINCTEUR. 

Arnhem, den 25 Juli 1866. 

Mijnheer de Redacteur I 

Met het oog op het schrijven van den heer 
architect W . C. van der Waeijen Pieterszen te 
's Gravenhage omtrent de goede werking van 
den extincteur, voorkomende in n°. 7 van uw 
weekblad , vond ik het minder noodig den uit
slag der proeven, die te dezer stede met goed 
gevolg genomen zijn, mede te deelen. De lezing 
van de Heldersche en Nieuwedieper courant van 
15 dezer, die mij toevallig in handen kwam, 
doet mij echter van besluit veranderen en in 
tegenstelling van het minder gunstige oordeel, 
door genoemd blad uitgesproken, leg ik vol
gaarne de verklaring af, dat de proeven te 
dezer stede met uitmuntend gevolg bekroond 
zijn geworden. 

Die proeven zijn den 27*'" Juni j . I. op een 
weiland nabij de nieuwe gasfabriek aan den 
Westervoortschen dijk genomen. Bij de eerste 
proef stonden verschillende kisten, die met krul
len gevuld en met koolteer en petroleum over
goten werden, in vollen brand en de vlammen 
werden door eene opkomende onweersbui heftig 
aangewakkerd. Door de vereenigde werking van 
twee extincteurs 11". 4 was men in twee minuten 
het vuur meester en in vijf minuten was de 
brand geheel gebluscht. Het hevig ontvlammen 
van deze zeer brandbare materialen door de 
kracht van den sterk aanwakkerenden wind , 
en de daarop volgende uitdooving der vlammen 
deed een ieder over deze proef, waarbij men in 
de meest ongunstige omstandigheden werkte, 
verbaasd staan. 

De andere proeven, met gelijke brandbare 
materialen genomen , gaven als uitkomst, dat 
men in gewone omstandigheden met één extinc
teur het vuur in weinige seconden meester i s , 
zoodat dit werktuig in allen deele kan worden 
aanbevolen. Men vergete hierbij echter niet het 
doel van den extincteur, die hoofdzakelijk be-

I 
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stemd is om brand in den aanvang te stuiten; 
het groote voordeel van deze wijze van blus-
sching ligt in het oogenblikkelijk dooven van de 
vlam, zonder dat daartoe eene groote hoeveel
heid water gevorderd wordt, die dikwerf meer 
schade dan het vuur aanricht. 

De samenstelling van het werktuig is zeer 
eenvoudig en bij het opendraaien der kraan 
wordt de waterstraal op 7 a 8 ellen afstand ge
bracht; het water is niet meer dan een hulp
middel om het koolzuurgas in de vlam te bren
gen en door deze gassoort ontstaat de uitdooving. 
Het koolzuurgas wordt in het werktuig, dat met 
water gevuld wordt, ontwikkeld door bi-carbo-
nate van soda en acidnm tartaricum , nagenoeg op 
gelijke wijze, als het kunst- mineraal water van 
deze ingrediënten bereid wordt. 

F. W. VAN (iKVriT J.G.z. 

1 ƒ 

.!: 

Aan dèn lezer van het weekblad : </e Opmerker. 

De oFliegende Blatter", n". IU95, Juli 180(1 
bevat een allercurieust artikel van L, Meerheid , 
over eene in te voeren kleeding of uniform voor 
de architecten van verschillende richting, opge
luisterd met afbeeldingen van broeken, vesten en 
rokken, in renaissance of Herrn Mul le r , en früh 
gothischen of Herrn Schültze. bouwstijl. 
. De schrijver stelt een romaanschen, gothi

schen en een renaissance kleedingstijl voor. Hij 
laat buiten beschouwing de Egyptische en Grick-
sche dagen, omdat zoo hij zegt: i unser hyperbo-
reischer Horizont und die Polizei-Direction nicht 
erlauben wiirden, so gewandlos wie Völker des 
granen Altcrthunis umher zu laufen." 

Ten einde zijne indeeling duidelijk te maken , 
en volgens de aesthetika der bouwkunst in te rich
ten , neemt hij aan : de Hoseologie (broekenbouw), 
de Westosophie (vestsneè) en de Frakistik (rok-
kenleer). 

Hij geeft in zeer geestige teekeningen de vor
men, het decoratiewerk en de stiksels aan van 
nBeinkleide" in streng romaanschen sti j l , met ko-
lonnetten als strepen langs de beenen, veree
nigd met boogjes als ceinture; van een „spat 
gothischen F rack , " vol toepasselijke en zuiver 
bouwkunstige ornamenten, die zoo wat op de 
renaissance gelijken, en eindelijk geeft hij de af
beelding van »eine Weste in früh gothischen stijl 
des XIII Jarhrhundert" a la Viollet-le-duc. Slechts 
«eine weste" aan de middeleeuwers: men zofi 
het in Nederland wel zonder kunnen doen, want 
daar is hun rijk sedert het anti-germaanscbe ma
nifest van de 78 mannen geheel uit. Er zijn in 
Nederland enkele dweepzieke mannen, die de 
mystiek ver drijven, en als ze zich niet ontzien 
moesten, zouden zij gekleed gaan in overeenstem
ming met hunne richting en begrippen van kunsten 
godsdienst. Niet lang geleden hoorden wij er zelfs 
van een, die een metalen band om den blooten 
arm droeg, gelijk dat in de middeleeuwen met 
vroom godsdienstig katholieken zin gewoonte 
was. Ieder Amsterdammer herinnert zich de 
mislukte proeven van een ernstigen achtingswaardi-
gen dichter, die zijne dochters in eene nationale 
kleedij langs de Heeren- en Keizersgrachten be
geleidde. En waarom zou men nu de architecten 
niet in een eigenaardig pontificaal steken, om 

' ze gelijk "de livreibediende, dadelijk te herken
nen en zich niet te vergissen , wanneer er sprake 
was hen te emploijercn, in den bouwstijl 
aan welken zij gehecht waren met ziel en 
rok? Er zijn standen en maatschappelijke betrek
kingen , die door kleeding en houding de aan
dacht van de groote menigte al meer en meer 
tot zich trekken. — Men denke slechts aan 
brievenbestellers, politiebeambten, matrozen, offi
cieren. Als de architecten zich nu ,d l' instar van 
deze, iets opzichtigs aantrokken, zou dan de publie
ke opinie, zich met hen niet ineer gaan bemoeien , 
hun lauweren en overtuigd raken, dat hunne 
geëerde tusschenkomst in iedere bouwerij toch 
altijd nog veel beter was, dan die van eenigen 

_iK£rkbaas , die zijn patroon in de luren legt , en 
' ' -geeno "Ivyee dubbeltjes per week aan zijne opvoe-

dirigjheert gekost, of gelijke soin niet overheeft, 
' o m . su-n, <Y vullen, wat door zorgeloosheid bij 

hem 'isl'verruimd geworden : — Wij bedoelen zijne 
artis^eieSjin wetenschappelijke opleiding. 

t i D'e.'AWactie beschouwe dit bericht voor wat 
- . kf j Vks! eene vraag en een wenk. 

P. N . Forestier. 

Aanbestedingen. 

A a n k o n d i g i n g e n 

Maandag 30 J u l i , ten 10 ure, ten gemceutehuize te Zuid-
lareu: het bouweu vau 1°. eeu ijzeren draaibrug voor de 
Ooitermuersche vaart aan de Groeve in den straatweg van 
Zuidlaren uaar Hoogezaud. 2°. Ecu tolhuis en tolboom te 
Groeve, benevens inijlpaleu bij lang» dicu weg, onder de ge
meente Zuidlarcu. 

Maandag 30 Juli, ten 11 ure, teu gemeeutehuize te Bosch : 
berbestediug vau het maken van eeue legplaats voor straat
slijk eu andere vuUuis, lang de Oostzijde van deu straatweg 
buiten de Vughterpoort, ouder 's Bosch. 

Maandag 30 Ju l i , ten 11'/» ure, aau het gebouw vau het 
prov. bestuur te 's Hage : het voortzetten der bckadiug van 
den regteroever der Nieuwe Merwede beneden deu kop van 
het eiland Dordrecht, behooreude tot de werkeu der Mer
wede cu killen , ouder de genieeute Dubbeldam, provincie 
Zuid-Holland. 

Maandag 30 J u l i , ten 12 ure, iu het lokaal van het 
miuistcrie van binneulandsche zaken tc 'sHage: liet her
stellen en verbeteren der telegraaflijnen langs den Rhijn-
Spoorwcg tusschen Amsterdam en Utrecht, Utrecht en Aru-
hciu en Utrecht eu Rotterdam, alsmede langs den Cen-
traal-Spoorweg tusschen Utrecht eu Kampen, iu vier pcr-
ccclcn. 

Diugsdag 31 J u l i , ten 10 ure, iu het logeineutdc Wijman 
te Saudpoort (gemeente Velseu): lo. het verdiepen eu ver
broeden van eeuige wateringen iu gezegden polder, in 4 per
eeeleu; 2o. liet beKrainmingswerk met het leveren van groove 
puin , ten behoeve vau den Velserdijk, iu écu perceel. 

Woensdag 1 Augustus, teu H V j ure, iu het gemeentehuis 
te Leeuwarden: het doen vnu aftraak-, graaf- cu metselwcr 
ken , aan de gemeentelijke gasfabriek. 

Woensdag 1 Augustus, teu 12 ure, op het station te 
Itolsward: het maken vau p. m. 450 ii 500 el houten 
wallen. 

Donderdag 2 A u g . , teu 2'/, ure, aan het lokaal vau het 
prov. bestuur te Haarlem: het verdiepen vau eeuige gedeel
ten van het Noord-Hollandseb kanaal. 

Vrijdag 3 Augustus, ten 12 ure, aau het gebouw vuu het 
prov. bestuur te Arnhem : het vernieuwen der brug over de 
Grift tc Veeneudaal, iu den straatweg vuu de Kluiup uaar 
het Ingeusehe veer. 

Vrijdag 3 Augustus, ten 12 ure, aan het gebouw van het 
prov. bestuur tc Zwolle: het voortzetten vau het l.ijupad 
langs deu linker Usselocvcr, beginnende 125 el boveu tot 
800 cl beneden pcilpaal C . \ , en verder vau 575 el boven 
peilnaalCXIl op het l.lsselknmpjc tot 273 el beneden pcilpual 
O X I V , lang 3695 el, provincie Overijssel. 

Woeusdag 8 Aug. , teu 1 ure, iu het districtshuis te Tui l : 
het daarstSleu van eeue biceslaag te llerwijaen, van dijk-
iiaal uo. 440 tot dijkpaal no. 477, lang 350 ellen, gemiddeld 
breed 22 ellen, dik 1 el. . 

Donderdag 10 Aug. , ten 12 ure, iu liet lokaal vau het 
ministerie vau I t inue iüaudsche Zaken, te 'sllage: het makcu 
vau eene Bergplaats voor guedereu, en van eenige bijkomende 
werken op het Stationscmplaeemcnt te Venlo, ten behoeve 
van den Spoorweg van Veulo uaar de Pruissischc grens. 

vfloop v a n a a n k e s t e d i n c e n . 

Op 18 Juli te Almelo: het bouweu ceuer pastorie eu her
bouw der It. C. kerk. Minste inschrijver G. K. vau deu 
Heuvel, timmerman aldaar, voor ƒ 26,060. 

Op 1" Juli aan dc bureaux der Staatsspoorwegen tt 's Hage: 
het maken van dc aarde- eu eenige andere werkeu, voor het 
station llecrevcen, ten behoeve vau deu spoorweg van Arn
hem naar Leeuwarden. Van dc acht inschrijvers was de 
minste A . Scliaafsina, te Hardingen, voor ƒ 55,700. Daarna 
werd aanbesteed het leggcu van spoorbanen op het statiou 
Venlo, ten behoeve van deu spoorweg, strekkende van Venlo 
tot Viersen cn Kempen. Van dc twee inschrijvers daarvoor 
was de minste II. H . Jockin , tc Veulo, voor ƒ 16,800. 

Op 20 Juli aau bet gebouw van liet provinciaal bestuur 
te Zwolle: bet uitvoeren vau eenige buitengewone herstel
lingen aan de zeeweringen van het eiland Schotland. Vau 
dat werk is aannemer geworden H . J . Winters te Ambt 
Vollenhoveu voor ƒ 8896. 

Op 21 Juli ter provinciale griffie tc Utrecht herbesteed: 
het vernieuwen en herstellen vau eeuige gedeelten der be
strating van dc groote wegen der lstc klasse, euz. iu dc 
provincie Utrecht. Aannemer .1. van Llintcrcu te Wouden
berg voor ƒ 8800. 

Op 28 Juli tc 's Gravenhage aau ket locaal van het pro
vinciaal bestuur van Zuidholland: liet iurigtcn der tegen
woordige kautoorloealeu tot woon- cu slaapkamers, en twee 
kamers tot kantoren vau het koninklijk postkautoor te I.cy-
deu. Vau de vijf inschrijvers voor dit werk was de minste 
A. Carlier tc Leydcu voor ƒ 1284. Daarna werd aanbesteed 

het herstel van 's rijks rivicrwerken in het gedeelte der 
rivier de Lek , behoorende tot de provincie Zuid-Holland, 
benevens het noordelijk gedeelte van de Noord, in twee' 
perceelen. Voor perceel I waren vijf inschrijvingsbüjetten 
ingekomen. De minste inschrijvers warcu C . de Jong en Co. 
te Ameide, voor ƒ 5836, eu voor perceel 11 was van de zei 
inschrijvers de minste C . vau Seventcr te Dordrecht, voor 
ƒ 147». 

Op 23 Juli te Zalt-Homiiic!: door de commissie voor deu 
brand te Haaften: liet bouweu aldaar vau 20 arbeiderswo. 
ningeu, met bïj leveriug vau alle materialen, waarvan aan-
nemer is gewordeu D. YV. vau Maurik , te Drumpt, voor 
ƒ 9840. 

Op 23 Juli door het stedelijk Bestuur te Groningen: het 
bouweu eener waterkuip, ter plaatsing van een gashouder 
op het terrein der gasfabriek. Miuste inschrijver was J. 
Limborgh aldaar, voor ƒ 18,482. 

A d v e r t e n t i ë n . 

F A B R I E K V A N 

B E C K E R E K B U D D I J V G H 

te A R N H E M . 

W a t e r p a s - , hoekme ot- en andere Instrumen
ten voor terreinopname ten dienste van den 
Waterstaat, de Genie, den Aanleo van Spoor
wegen en Openuare werken. — Voorts de gunstig 
bekende B a l a n s e n , B a s o n l e s , W e e g . 
b r u g g e n enz. 

RANSOME'S K U N S T Z A N D S T E E N , 
beveelt zich door duurzaamheid, sterkte, zuive
ren vorm en voornamelijk door V O L K O M E N OVER
EENKOMST met den NATUURLIJKEN ZAND-
STEEN bijzonder aan voor iedere BOUWKUN
STIGE VERSIERING, zoowel voor Balustraden, 
Kapileelen, Consolen, Lijsten, Friezen enz., als 
voor Vazen, Fonteinen, Gedenkteekenen, Stand
beelden, Graf teekenen, enz. Modellen, Teeke
ningen, enz. te bezichtigen, en inlichtingen te 
bekomen bij 
F O L K E R S & O , Rapenburg te Amsterdam, 

Agenten van de 
PATENT CONCRETE-STONE CQMPy. (Limited) te Londen. 

B O U W A R T I K E L E N . 
Ondergeteekende beveelt zich aan tot het leve

ren van K L O K K E N van gegoten Staal, 
Engelsch fabriekaat van 12 duim en grooter, 
zuiver en vèr dragend van klank. — Veel lichter 
en goedkooper dan BRONZEN K L O K K E N . — Ver
der Jukken, Stoelen en Wielen van gegoten 
ijzer. — Orders worden nauwkeurig en met 
spoed uitgevoerd. 

Amsterdam , 
66 Amste) (Erwtenmarkt.) 

» . J . V A 1 B DJEHJ B i l l i k . 

BOUWKUNDIGE B I J D R A G E N . 
De ondergeteekenden zoeken, tot billijken prijs: 

twee exemplaren van bovengemelde uitgave, mits 
goed geconditionneerd, en geheel compleet met al 
de daarbij behoorende bekroonde prijsvragen en 
afleveringen der oude gebouwen. Brieven franco. 

X i . V A S T B A K K E N E S & C o . 
Amsterdam, Juli 1866. 

G E O C T R O Y E E R D E 

I N S T E K E N D E C I R C U L E E R H A A R D E N . 
De Ondergeteekenden borigten bij deze, dat bij hen eeroaurdigd worden en ver

krijgbaar zijn G E O C T R O Y E E R D E I N S T E K E N D E CIRCULEERHAARDEN 
met aanvoer van versche lucht, door middel van holle roosters; dese H A A R D E N geven 
25 percent meer warmte dan de thans bestaande, zonder vermeerdering der brandstof. 

Maken bij dezen Heeren Bouwmeesters opmerkzaam , om bij het bouwen van nieuwe SCHO0B-
S T E E N E N , die te voorzien van eene L u c h t b u i s . 

Rotterdam , 1866. K A V E S T K I N e n C o . 

ALBUM VAN BOUWKUNDIGE ONTWERPEN. 
O n d e r r e d a c t i e v a n e n u i t g e g e v e n d o o r J . E . L E L I M A N , a r c h i t e c t t e A m s t e r d a m . 

3 c S e r i e , 3 0 p l a t e n , m e t t i t e l b l a d , t e k s t e n z . P r i j s / 1 5 a c o n t a n t . 

De redactie herhaalt hare uitnoodiging aan heeren bouwkundigen tot toezending van de ingevuld' 
Inteekenbiljetten. De eerste helft van genoemd Allium is aan de inteekenaars verzonden, en blij" 
verkrijgbaar a ƒ7 .50 . Algemeene belangstelling wordt dringend verzocht, ten einde deze kostbare 
kunstuitgave voor groote verliezen te vrijwaren. Aan de beschermers wordt — bij voorraad — 
den dank der redactie bij deze gebracht. 

J. H . L E L I M A 1 V . 

Uitgegeven te i ln - ' i em bij D. A . THIEME. — Boekdrukkerij van G. W . V A N DER WIEL. 

E e r s t e j a a r g a n g . N ° . 1 8 . 4 A u g u s t u s 1 8 6 6 . 

Wr.rlnjnl geregeld iederen Zaterdag bij 
l i . A . T H I E M E te A r n h e m . 

Haofdcorrespondenlen 
L. VU BIIHMS ei (.'. le Amsterdam. 

" W E E K B L A D 
V O O R 

Prijs per :t aijaaden franco p. post ƒ f.liü. 
Men abonneert zich toer een jaargang. 

Idterlenlién kosten ƒ -.211 per gestnen regel 
en ƒ - . 1 5 itor legel en een S°. der courant. 

ARCHITECTEN, INGENIEÏÏRS, FABRIKANTEN EN AANNEMERS VAN PUBLIEKE WERKEN. 

Berichten en mededeelingen. 

Arnhem, 3 Augustus 1866. 
Te Valparaiso zijn tien personen omgekomen 

bij het nemen van proeven met een vaartuig, 
dat onder water als torpedo kon worden gebruikt. 
Een Duitscber, die zich daar gevestigd had en 
met name Flaeli , had eene boot tot dit doel ge
maakt en de voorloopige proefnemingen werden 
met den besten uitslag bekroond. Bij herhaling 
der proefneming met een tiental vrienden en be
kenden , waaronder de veertienjarige zoon van 
den bouwmeester, liep de boot de haven uit en 
deed men haar in .'10 vademen diep water zin
ken. Van vaartuig en opvarenden heeft men 
niets meer vernomen. 

Te Athene is den 16*» Juni dc eerste steen 
voor het nieuwe archacologische museum gelegd. 

Het gebouw voor de kunstvereeniging te Mun-
Chen nadert zijne voltooiing en draagt een een
voudig doch waardig karakter. Daar ter stede 
heeft men ook een begin gemaakt niet den bouw 
van een polytechnisch museum en de muren zijn 
reeds eenige voeten boven den beganen grond 
opgetrokken. 

Het congres van de Britsche Archaeologische 
Vereeniging, (British Archaeological Association) 
wordt den 20""" Augustus en volgende dagen te 
Hastings gehouden. 

De onderneming, die zich ten doel stelde om 
'Ie transatlantische kabel te leggen, is in hare 
pogingen geslaagd en de toestand van den kabel 
scliijnt uitmuntend te zijn. Van deze telegra-
Phische verbinding is reeds niet goed gevolg ge
bruik gemaakt. De koningin van Engeland heeft 
Mn den president der Verecnigde Staten de vol
gende depêche toegezonden: 

»Van de koningin te Osborne aan den presi
dent der Vereenigde Staten te Washington. De 
koningin wenscht den president geluk met de 
gelukkige voltooiing eener onderneming die, 
"aar zij hoopt, een nieuw onderpand voor de 
eensgezindheid tusschen de Vereenigde Staten en 
"•"geland zal worden." 

Wvielc ingenieurs, in het bezit van het diplo-
">a van eene der Rijksinstellingen, kunnen als 
'"'spirant-ingenieur bij den waterstaat eu 's lands 
"rgerlijke openbare werken in Nederlandsch-
dié geplaatst worden op den voet, omschreven 

1 , 1 bet koninklijk besluit van 26 December 1864, 
• Belanghebbenden moeten zich vóór den 

. " September ter mededinging aanmelden aan 
Departement van Koloniën. 

Het bericht omtrent het vinden van een paling 
hij het wegruimen van eene verstopping in de 
diensthuizen der duinwaterleiding te Amsterdam 
werd het eerst door de Tijd medegedeeld cn la
ter in verschillende dagbladen overgenomen. 
Daar over dit verschijnsel als een feit gesproken 
wordt, zien wij de nadere mededeelingen . die de 
Duin-wateileiiling-inaatseliappij in haar welbe
grepen belang zal moeten geven, niet belang
stelling te gemoet. 

Tot aanvulling van onze berichten omtrent de 
gedeeltelijke droogmaking der Zinder Zee dient 
dat de locale onderzoekingen en opnemingen 
door de heeren T. J . Stieltjes en VV. Beijerinck , 
luitenant-kolonel der genie bij het leger in Indie. 
worden gedaan. 

Dezer dagen is eene aflevering der Verhande
lingen van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 
uitgekomen, waarin wij eene opgave vinden van 
vliitehheiivels, die na 1861 zijn gemaakt. In dit 
stuk, door den Ingenieur .1. van der Toorn ge
schreven , wordt op de nuttige gevolgen der dooi
den Koning in 1861 uitgoschievene prijsvraag 
gewezen. Verder staat in deze aflevering het 
ijzeren drijvend dok voor den dienst der marine 
in Oost-Indië door de leden A. E. Tromp cn J . 
Strootinaii. Dit dok , vervaardigd in de werk
plaatsen der firma 1'aul van Vlissingeu en 
Dudok van Heel (van Maart 1863 tot Juli 
1864), wordt thans te Soerabaya ineengezet on
der toezicht van den opzichter B. van der Linde, 
die nok hier te lande niet het dagelijksch opzicht 
over de werkzaamheid was belast, tip de ten
toonstelling in het l'aleis voor Volksvlijt vindt 
men een fraai koperen inodel van een gedeelte 
van dit dok met de pompen cn stoomtuigen, be
nevens eenige photographiën van de verschillende 
perioden van constructie, en een van het bijna 
voltooide werk tijdens het bezoek van de leden 
van bet Koninklijk Instituut van Ingenieurs. De 
kosten hebben niet het transport naar Soera
baya, enz. f 400,852 bedragen: bij het lossen 
bleek dat de loodinenie het minst geleden had. 

's-Graveniiage. De aanbestedingen voor de 
Staatsspoorwegen, die tot dusverre in de bureaux 
op het Plein plaats hadden, zullen voortaan in 
het ministerie van binueiilandsche zaken worden 
gehouden. 

's-Ghaveniiagk, Wij zijn in de gelegenheid 
gesteld de voorwaarden mede te deelen, waarop 
het gemeentebestuur de concessie tot oprichting 
en vestiging eener waterleiding in ht^l^ipej^uiar 
aanbiedt. Zij zijn de volgende: . • 

Voorwaarden , waarop Burgemeester eu Wethouder 8 

van 's-Gravenhage, als daartoe gemachtigd door 
deu Gemeenteraad , in het openbaar aaubiedeu de 
Concessie tot oprichting of vestiging eener Water
leiding aldaar. 

Strekking der concessie. 
De concessie strekt, om het recht te verleeueu tot het leg

gen van pijpeu door dc stad, tot aanvoer en levering vau 
drinkwater aau particulieren eu om aan de Gemeente het 
water te leveren voor deu opeubaren dienst. 

Inrichting. 
De concessionaris is geheel vrij iu dc inrichtiug vau al wat 

tot de waterleiding behoort, mits daarbij slechts zorgende , 
dat daurduor geeu uadeel aau deu openbaren dienst worde be
rokkend; het Gemeentebestuur behoudt zich daarom hetreeht 
voor, die iurigting vooraf tc beoordeelen en goed- cu af te 
keuren, terwijl het verder ten allen tijde het aangevoerde 
water kan doen kcureu en , bijaldien dat niet guedgevuudeu 
wordt, de concessie tijdelijk schorsen eu na verloop vau eene 
iiiaaud geheel vervallen verklaren kau. 

Tijd ran optereriiig en uitvoering. 
Biuueu drie jaren na het aangaan der concessie moet de 

inrichting gereed zgu en iu werking gebracht worden. Na 
verloop vau dien termijn verbeurt de concessionaris bij het 
uict iu werking ziju der oudcrueming wekelijks eene boete 
vau J' 100, terwijl het verloop van drie maanden voldoende 
zal wezen, om de concessie vcrvallcu te doeu ziju. 

liet opbreken cu weder licrstelleu van straten, kaden eu 
andere Gemeentewerken voor het leggen eu later herstelleu 
van buizen en verdere bcnoodigdheden gevorderd, geschiedt 
van wegc dc Gemeente doch ten koste van den concessioua-
ris, die voor het straten, mits de uitkomende steen voor
handen blijft, betaalt 10.30 per vierk. el eu bij het wegra
ken vau den steen ƒ 1.70 per vierk. cl straatsteen vau de 
Waal of andere gebakken steen cu ƒ 4 per vierk. el keyeu; 
voor andere werkeu moet hij tclkcus volgens vast te stellen 
begrooting betalen. 

Het leggeu der buizen moet zoodanig geregeld worden, 
dat liet verkeer op de straten en iu dc watereu zoo min 
mogelijk worde belemmerd. De eoncessiuuaris moet hierom
trent geheel de bevelen vnu Burgemeester eu Wethouders 
volgen. 

Hij over- of doorgang van water moetcu de» pijpen zoo
danig worden gelegd, dut zij geen hinder aan de scheepvaart 
toebrengen. 

Het water moet het buizennet gelijkmatig door- eu rotid* 
loopen. Het buizenuet moet iu verschillende vakkeu kuuuen 
worden afgesloteu. 

Burgemeester eu Wethouders wijzen de plaatsen aau, waai
de concessionaris het water iu dc rioleu mag aftappeu. 

Vau al dc duur hem te stichten gebouwen enz. aau de 
openbare straat of wegeu uitkomende, moet de concessionaris 
vooraf volledige teekeniugeu ter beoordccling cu goedkeuriug 
uuu Burgemeester eu Wethouders inzenden. 

Indien liet Gemeentebestuur iu het belang der Genieeute 
het verleggen der buizen of het verplaatsen der s t a n d p ü p e u , 
braudkraueu euz. mocht noodig achten , uioet de concessiona
ris op de eerste aanzegging dadelijk daaraan gevolg geven. 

De kosten dier verlegging eu verplaatsing komen voor re
kening der Genieeute. 

Levering aan de Gemeente. 
De concessionaris neemt dc verplichting op zich aau de Ge

meente het bcnoodigde water tc leveren: 
a. Voor nieuw e door hem daar te stelleu pompen: 

op het Oranjepleiu, 
iu het Piukstcrbloemlaautjc; 
up de Aiiiiniinitieliaveii ; 

up de Sehedcldoekshaveu; 
op het Kortcnbosch 

eu op nog drie later aan tc wijzen plaatsen, alle welke 
pompen gedurende vier ureu vau den dug, duur Bur
gemeester eu WH houders aan te wijze t l , eeue straal 
van dertig streep middellijn uiocteu doen toopeu. 

IJ. Vuur de verversehiug vau alle uriuoirs, tot een maximum 
vau 50, eu van de privateu iu alle Geinecutescholeu. 

c. Vuor drie fouteiueu op nader aan te wij/en pluut-
sen, die juarljjks 1500 ureu moeten springen. 
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</. Voor 80 door hem , vo lgen» aanwijzing , daar tc stel
len brandkrauen laugs de opeubarc straten, van welke 
kranen eeuige bestemd zijn om gebezigd tc worden 
voor de besproeiing der strateu en het vullen der 
waterkarreu cn brandreservoirs. Dit getal wordt v o o » 
loopig op 40 bepaald. 

e. Voor de doorspoeling der rioleu te Scheceningen. 
Voor de Gcmceutcgobouwen, waar water verlangd wordt, 

moet de concessionaris de verbiudiug met dc hoofdhuizen 
kosteloos langs den doelmatigsten weg tot iu huis brengen 
eu het water leveren volgcus het tarief voor pnrtieidicrcn , 
verminderd met 25 pCt. 

Bij braud moet de concessionaris al zijue middelen eu be
ambten ten dienste der Gemeente stellen. 

Eene tclegraphische verbinding moet tusschen de prise d'eau 
eu de Gemeente worden daargcstehl, om zoo veel mogelijk 
den spocdigeu eu overvlocdigcn aanvoer van water ingeval 
vau brand te bevorderen. 

De concessionaris verbeurt eene boete van ƒ 800 voor iede-
reu keer dat bij braud voor de bediening der brandspuiten 
geenc geuoegzame hoeveelheid water in de pijpen voorhanden is. 

Ten aanzien der braudkrauen wordt bepaald , dat zij moe
tjes voorzien zijn van kopereu schroefdraden wnarop opzet-
stukken kuuueu worden geschroefd tot verbinding met de 
brandspuiten. 

Iedere brnndkraau of daartoe ingerichte standpijp moet eeue 
capaciteit hebbeu , om iu de miuuut 250 kan water per 
brandspuit te kunnen levercu. liet aautal brandspuiten, dat 
op iedere kraan of standpijp moet Intnucu worden verbon-
deu, bedraagt minstens vier. 

ludicu Burgemeester cn Wethouders vermeerdering van 
bet bepaald getal braudkrauen noodig oordeelen, brengen 
de concessionarissen die meerdere kraucu nau op dc hun 
aau te wijzen plaatsen. 

De kosten vau het ouderhoud, de vernieuwing en de ver
meerdering der kranen komt voor rekening der Gemecute, 
even als het ouderhoud van alle pijpen en toestellen, die 
uitsluitend dienen voor het opcubaar gebruik. 

Voor eiken dag, dat dc concessionaris iu het een of ander 
te kort komt aau zijne verplichtingen tegenover dc Gemeente, 
verbeurt hij eene boete van ƒ I tot f 50 , uaar gelang van 
omstandigheden door Burgemeester en Wethouders te bepalen. 

Lererinq van witter aan particulieren. 
Hieromtrent geiiict dc concessionaris volkomen vrijheid; 

bij afkeuring van het water zal vau die afkeuring publieke 
kenuis wordeu gegeven. 

Iu minstens acht buurten, waar bijzuudere behoefte aau 
water is eu die bewoond zijn door iniuvcrmogendeu, zal de 
gelegenheid moeten worden gegeven, om water tc krijgen 
tegen hoogstens 1 cent per emmer. 

Deze waterverkoop of aflevering zal zich evenwel tot zes 
ureu van deu dag kunnen bepnleu. 

Duur en verdere bepalingen omtrent tie concessie. 
De Gemeente geeft aau deu concessionaris eene verguuuiug 

vau 00 jareu. De hierop vallende kosten komen voor zijne 
rekening. 

De Gemeente waarborgt deu eoucessiouans gedurende O) 
achtereenvolgende jaren de uitsluitende concessie tot dnar-
stclliug eu exploitatie eener leiding van driukwater iu de 
Gemeente 't-Oravenhage; de termiju wordt gerekend Iu te 
gaan vijf jaren na de sluitiug vau het coutracf. 

Voor dc betaling van de in die twintig jareu tc geven 
uitbreiding aau deu openbaren dienst zal met den coucessiouaris 
nader een tarief worden bepaald. 

Binnen zes maanden na het voorloopig gunnen der coli-
ccssic moet de coucessiouaris: 

ii. eeu waarborgkapitaal (torten van f 25,000, waaruit 
de boeten zulleu wordeu gedragen eu dat bij het 
vervallen der concessie binnen den gcstelden tijd vau 
20 jareu aau de Gemeente komt, eu 

h. voldoende bcwijzeu overleggen , dat de noodige gelden 
ter voldoening der concessie aanwezig ziju. 

Van dc voldoening aau deze bepaliugen hangt de fiuale 
guuuiug af. 

Wanneer de waterleiding gedureude drie achtereenvolgende 
maaudeu buiten werkiug mocht blijven , kau de coueessie ver
vallen wodrn verklaard. 

Toezicht. 
Het Gemeentebestuur is bevoegd, toezicht uit tc oefenen 

op de uakoming der verplichtingen van den coucessiouaris, 
cu doet zich hierin bijstaan door zoodanige persoucu, als het 
in zijn belang dienstig oordeelt. 

De coucessiouaris is verplicht aau de daarmede belaste per
sonen teu aljen tijde vrijen toegaug te vcrleeuen tot de in
richting en tot al wat daartoe behoort, alsmede om hun op 
hunne vragen de noodige inlichtingen te geven. 

Vrije toegang als boven moet ook verleend worden nau de 
deskundigen, die belast mochten wordeu om de hoedanigheid 
van bet water te onderzoekeu. 

Wijze van inschrijving. 
Behoudens de bepalingen vervat iu de algemeene voor

waarden ijer Gemeentewerken , vastgesteld door Burgemeester 
cn Wethouders bij besluit van deu 15 Augustus 1802, waarin 
ile bevoegdheid wordt aangegeven om als aannemer te mogen 
mededingen, wordt bepaald dat Burgemeester eu Wethouders 
voornamelijk op die inschrijvingen zullen letten, welke de 
meeste wnarborgeu voor ecue goede cu richtigc uitvoeriug 
opleveren in verband met het voordeeligste aanbod voor de 
Gemeente. 

Burgemeester cn Wethouders ziju nau de inschrijvers gecuc 
verantwoording schuldig voor het al of uiet gunnen aau den 
minsten inschrijver. 

De inschrijviiigsbUlctten moeten behalve de vroegere, be
vatten de voorwaarden, op welke dc concessie gevraagd wordt 
gedetailleerd omschreven, deu tijd vau uitvoering, dc plaats 
waar de prise d'cau wordt voorgesteld te maken eu de som 
welke zij voor de uitvoering van de opgenomen bepalingen 
jaarlijks bediugen. 

Voor alle nadere iulirhtingcu, betreffende de uitgebreidheid 
vau dc Gemeente, den aard cu gesteldheid der gronden, 
(lenieente-eigendoiiimen euz. kau men zich vervoegen ten 
kantore vau den Gemeente-Architect, iedercu Maandag en 
Vrijdag van des voormiddags negen tot des middags twaalf ure. 

Arnhem. Voor do vacerende betrekking van 
gemcente-a"chitect hebben zich ncht en twintig 
sollicitanten aangemeld. 

Zwolle. Even als te Tilburg voor de Zuider-
l i jn , zal alhier voor cle Noorcleiliju een con
structie-winkel voor het materieel der Staats
spoorwegen worden opgericht, aan welke inrich
ting ruim 500 werklieden van verschillende 
beroepen hun bestaan vinden. De daarvoor be
stemde gebouwen zullen nog in den loop van dit 
jaar worden aanbesteed, evenals het stationsge
bouw , hetwelk, omdat Zwolle het centraalpunt 
is der lijnen van Groningen , Leeuwarden, Meppcl, 
Kampen, Utrecht, Deventer en wellicht ook A l 
melo , op ruime schaal (men zegt 80 el breeder 
dan dat te Utrecht) zal worden aangelegd, ter
wijl de bovenverdieping, even als het stations
gebouw te Arnhem , een koffiehuis zal bevatten. 

HENGELO. Den '28 Juli j l . werd de eerste steen 
van het hier op te richten beursgebouw met de 
noodige plechtigheid gelegd door den heer E. P. 
de Monrhy, president der Nederlandsche Handel
maatschappij , die eene toepasselijke aanspraak 
daarbij hield. Daarop volgde een collation. Me
nige dronk werd gewijd aan den bloei der Twen! 
sche beurs, eene stichting, waaruit duidelijk 
blijkt, welk eene ontwikkeling iu die streken 
beerscht. 

HOOFDSTRAAT TE A M S T E R D A M . 
Omtrent het ontwerp van de heeren J. L . Ku in -

ders en C. Outshoorn tot het aanleggen eener 
hoofdstraat door Amsterdam met daaraan ver
bonden burgerwijk, waarvan in ons vorig num
mer melding werd gemaakt, zijn wij thans in 
staat eenige nadere bijzonderheden mede te dee
len , ontleend aan de brochure, die bij de boek
handelaars Lorna» & Verster te Amsterdam 
uitgegeven en verkrijgbaar gesteld is. 

De nieuwe straat, die eeue breedte van 20 
el verkrijgt, volgt ongeveer de Pijlsteeg , de oude 
Doelenstraat, de Oude en Nieuwe Hoogstraten, 
de Houtkoopersburgwal, om door de Nieuwe Hee
rengracht en langs het Park juist in het verlengde 
te komen van de Middellaan der Plantaadje. 

De lengte bedraagt van den Dam tol de Mid
dellaan 1225 el. Hierbij voegende de lengte der 
middellaan van 700 e l , verkrijgt men eene rechte 
straat over eene lengte van 1!I25 ellen. 

ln het geheel zullen hiertoe 20,'l perceelen 
moeten worden onteigend en geamoveerd. 

Deze straat zal uit llinke gebouwen, waarvan 
de benedenverdiepingen tot winkels zijn ingericht, 
bestaan, terwijl men niet twijfelt of dc gunstige 
ligging zal tot de oprichting van een groot hotel 
en van meerdere groote koffiehuizen aanleiding 
geven. 

De burgerwijk, die in de Nieuwe Hoofdstraat 
uitkomst, zal gebouwd worden in de Uilenbur
gersgracht, onder uitdrukkelijke voorwaarde dat 
daarin geene heerenliuizingen, maar alleen bur
gerwoningen van 2 ü 3 verdiepingen mogen ge
bouwd worden.De lengte dezer straat wordt 333 
el bij 12 el breedte. 

Tevens ligt in het plan het bebouwen van 
eenige terreinen op den Dam, in het Parken in 
de plantaadje, zooals de kaart, bij de brochure 
gevoegd, duidelijk maakt. 

De raming van kosten verdeelt zich als volgt: 
Uitgaven voor de gemeente 
Dempen van den Houtkoopersburgwal /' 61.819 

Idem Uilenburgwal . . . » 87.405 
Brug O. Z. Voorburgwal . . . » 20.000 
Brug O. Z. Achterburgwal . . . » 20.000 
Verbreeden brug Kloveniersburgwal » 10.000 
Beweegbare brug bij de St. Anto-
nie Schutsluis » 12.000 
Brug Nieuwe Heerengracht . . . » 30.000 
Bestrating Hoofdstraat . . . . » 128.700 

Idem Burgerwijk . . . . » 24.0117 
Tc tarnen 

Onvoorziene uitgaven p. in. 2"/, 
Totaal 

Amsïkroam. Den 3 1 , " D Juli is eene buitenge
wone vergadering van aandeelhouders in dc 
maatschappij tol exploitatie van Staats-spoorwe-
gen gehouden. In die bijeenkomst is besloten 
tot het uitgeven eener geldleeniug van 5 mil-
lioen gulden tegen eeue jaarlijksche rente van 4 
percent. De prijs van uitgifte is bepaald op 80 
percent met aflossing binnen 52 jaar door jaar
lijksche nitlotingen, aanvangende in 1870. 

/ 304.021 
i) 7.979 
/' 402.000 

Onkosten voor rekening der ondernemers: 
Onteigening van 293 perceelen . / 2,018.000 
Schadevergoedingen, enz. . . . » 100.000 
Dempen van de Prinsengracht in 
de Plantandje » 21.000 
Aanbouw van huizen . . . . » 2,000.000 

Totaal, . . /' 4,139.000 
De voorwaarden, waarop de heeren Kuinders 

en Outshoorn concessie verlangen , worden gere
sumeerd als volgt: 

Het gemeentebestuur van Amsterdam verzoekt te 

worden gemachtigd , om ten algemeene nutte eene 
nieuwe straat dooi tc trekken van den Dam tot 
de Middellaan der Plantaadje, en op de daartoe 
beuoodigde perceelen, die niet bij minnelijke 
schikking te verkrijgen zijn, de onteigeningswet 
toe te passen. 

De terreinen , die zoodoende haar eigendom 
d. i . gemeentegrond worden, verkoopt de gemeente 
Amsterdam, tegen den haar kostenden prijs, met 
alle zich daarop bevindende gebouwen of getim
merten aan de ondernemen alhier. De terreinen die 
zullen worden verkregen door het dempen van 
grachten , alsmede de grond, die der gemeente tham 
in eigendom toebehoort, voor zoo verre die in 
het traject der werken ligt en voor bebouwing 
geschikt is , worden door baar kosteloos aan d 
ondernemers in eigendom afgestaan. 

Deze laatsten zorgen voor de uitvoering van 
het werk, namelijk wat aangaat het amoveren 
der oude, het bouwen der nieuwe kwartieren, 
kortom de geheel aanleg der nieuwe straat. Daar
enboven bouwen zij ten behoeve der burgerklas» 
en ook ten einde aan eenige ter wille van het 
werk noodzakelijke verhuizingen te gemoet te ko
men eene geheele nieuwe wijk op de terreinen 
te verkrijgen door demping vau den Uilenburgwal. 
In deze wijk zullen geene zoogenaamde heeren-
behuizingen mogen worden gebouwd, maar zij 
zal moeten bestaan uit burgerwoningen cn geheel 
geëigend moeten zijn aan cle behoeften van if 
burgerklasse. 

De gemeente daarentegen neemt ten haren koste lipt 
dempen der benoodigde grachten , het bouwen der 
nieuwe en het amoveren der overtollige steenen 
en houten bruggen , het metselen der riolen en 
vvati'ilooziugen, cle uitgaven der bestrating en 
verlichting en verder datgene, wat geacht wordt 
tot hare bevoegdheid te behooren. 

De ondernemers zullen zorg dragen, zooveel 
mogelijk nieuwe perceelen aan te bouwen tijden: 
de oude kwartieren worden geamoveerd, ten eindi 
het werk voortgang hebbe en nimmer tijdelijk 
gebrek aan woonhuizen kan ontstaan. 

Omtrent eenige wijzigingen in de goedgekeur 
de plannen zullen de ondernemers zich steedi 
met den Wethouder of de Commissie van publieki 
werken verstaan , die trouwens immer de bevoegd 
heid bezitten om de richtigc uitvoering te contro
leren. 

Zoo spoedig de terreinen het eigendom zijn ge
worden der ondernemers, zullen deze het recht 
bezitten er naar goedvinden over te beschikken, 
zoowel door voor eigen rekening nieuwe woon 
huizen te bouwen als om den grond tot hetzelfde 
doel en tegen eenen door hen zelven te bepalen 
prijs aan andere ondernemers af te staan. 

In overleg met de ondernemers bepaalt de ge
meente Amsterdam een billijken termijn, binnen 
welken het werk moet gereed zijn. 

KUNSTDRAAIERS MA T E R I A L E N . 
Hoofdzakelijk naar het duitêch bewerkt (') 

door J. J. IIahn. 

Het Ivoor. 
Hel ivoor is eene der schoonste grondstoffen, 

welke de natuur tot voedsel voor de nijverheid 
verschaft , en het is daarom dat wij onze beschrij
ving der kunstdraaiersmaterialen met deze echoot* 
stof openen. 

Het ivoor wordt geleverd door de uiiial- en 
slagtanden van den olifunt, van welke men slecht-
twee soorten kent, n. I. de groote olifant Ttï 
Azië, die Indië, Ceylon, Sumatra, Malacca, bijna 
geheel Midden-Azic en eenige streken op de Oost
kust van Afrika tot woonplaats heeft, en d' 
Afrikaansclie olifant, die men uitsluitend op l i " 
vaste land van Afrika aantreft. 

Het verschil in klimaat, voedsel cn gewoon!' 
is echter oorzaak dat er meerdere soorten va» 
ivoor zijn, welke verscheidenheid vooral in klem-
korrel en hardheid bestaat, en daardoor meer s 
minder gemak bij het verwerken aanbiedt. 

Dc olifantstanden komen in onderscheiden' 
grootte en gewicht in den handel voor, well' 
handel bijna geheel in handen der EngelsclW" 
is eu sedert het begin dezer eeuw ruim VÜ' 
maal grootere uitgebreidheid verkregen heeft 
het verbruik van dit artikel daar te lande O* 
draagt jaarlijks meer dan één millioen pond?"' 
of, wanneer men iedere tand gemiddeld op u 

pond rekent, 10000 tanden. 
Op eene voor een paar jaren te Londen I-"" 

(*) Dit stuk zal zoo veel mogelijk wekelijks vcrvolgil J 
daarbij gezorgd worden dat het deel, iu elk uouimer u" 
kon ie mie, eeu afzonderlijk geheel maakt. 

houdene veiling wogen de zwaarste uit Bombay 
00 Zanzibar — Bombay is tegenwoordig het 
groote entrepot voor dezen handel — aangevoerde 
tanden 120 ponden, die uil Angalo waren ge
middeld 09 , uit Natal en de Kaap 100, uit 
Lag° s en Egypte 114 pond; Cuvier vermeldt van 
eeiw tand vau 350 pond, doch men treft ze tegen
woordig nog zwaarder aan: zoo was een Ameri
kaanse.li handelshuis onlangs in het bezit van 

exemplaar ter lengte van 9 voet en ter 
zwaarte van 800 pond, terwijl door dat zelfde 
huis op de tentoonstelling van 1851 te Londen 
e (,n tand geëxposeerd was, ter lengte van 11 , 
en ter gemiddelde dikte van een voet. 

In den groothandel worden de tanden van ge
lijk gewicht paarsgewijze aan elkander verbon
den , terwijl diegene waarvan een paar om en 
bij een centenaar wegen, het meest op prijs wor 
den gesteld. 

Iedere tand heeft aan het worteleind een hol 
gedeelte van ongeveer 40 duim lengte , doch nie 
altijd even groot: jonge lauden zijn somtijds tot 
aan de spits geheel hol. 

De olifanten van Ceylon geven een rozéachtig 
ivoor, dat zachter is dan het Afrikaansclie; deze 
soort wordt echter even als datgene, wat aan cle 
golf van Bengalen, Siam, Sumatra en Malukka 
verzameld wordt, uaar China verzonden. 

liet Afrikaansclie is wanneer men het aansnijdt, 
doorzichtbaar van kleur en zacht van korrel; men 
noemt het doorzichtig of groen ivoor; het wordt 
in den regel door ouderdom wit in plaats van 
geel, zooals met andere soorten het geval i s , 
cn wordt in de zuidelijke streken verzameld eu 
met karavanen naar de goud- en ivoorkust van 
Guinea gevoerd. 

De groene tint treft men ook somwijlen aan 
in het ivoor van kortelings gedoode olifanten, 
welke kleur langzamerhand door de werking der 
lucht verdwijnt, of ook wel door scheikundige 
middelen er uit verdreven wordt. 

Het Aziatische ivoor is van eene ondoorschijn
ende niatwitte kleur; het wordt licht geel en be
zit in den regel niet die dicht- en hardheid van 
het Afrikaansclie, en is bijgevolg lichter te ver
arbeiden , doch neemt ook niet die schoone glans 
aan ; de buitenomtrek is somtijds eenige strepen 
dik en van dezelfde kleur, bij wijlen echter ook 
wel eens zoo dik en donker van kleur, terwijl 
hij onderscheidene tanden het binnenste gedeelte 
doorzichtig en het buitenste eene witte tint 
bezit. 

De doorzichtige, — Afrikaansclie tanden — 
hebben aan het massieve eind ondoorschijnende 
vlekken in den vorm van een e i , terwijl men 
onder het witte ivoor tanden aantreft, welke met 
afwisselende donkere en lichte ringen voorzien zijn, 
en onder den naam van wolkige tanden bekend 
zijn, terwijl men van deze zelfde? soort ook nog 
landen aantreft, die het weefsolachtige van been, 
bezitten, welke soort vaak afbrokkelt onder de 
niet al te scherpe draaibcitcls ; somtijds treft men 
het ook donker en bruin gekleurd aan. 

Men tiet dus uit de hier opgegevene eigen
schappen dat het Afrikaansclie verreweg boven 
het Aziatische ivoor te verkiezen is. Somtijds is 
een betrekkelijk deel van eenen tand door een ge
weerkogel beschadigd, welke zich iu den tand 
heeft vastgezet, overwassen is en als zoodanig 
voor het nog verdwenen; het zijn meesttijds ijze
ren, somwijlen echter ook gouden of zilveren 
kogeltjes; de daardoor aangedane plaats is 
«oorzien van bonte vlekken, welke zich van het 
middenpunt uit naar alle zijden verspreiden, en 
het daardoor voor den kunstdraaier van weinig 
waarde maken. 

Het gebruik van het ivoor dagteekent van af 
de hoogste oudheid ; langen tijd nadat de troonen 
der Oostersche vorsten er mede ingelegd waren, 
Dutten de Romeinsche raadsheeren uit op zetels 
*an ivoor, terwijl de scepters der middeleeuw-
sche vorsten van deze stof vervaardigd werden. 

In het museum der Louvre te Parijs vindt men 
Wonderschoone kunstwerken van ivoor uit alle 
°euwen; zij stellen meestal gedeelten van den 
jriiisweg of afbeeldingen van heiligen voor, ge
beiteld op schotels, vazen en koffers; jammer is 
'iet, dat zi j , hoewel keurig van snijwerk, slecht 
V a « teekening zijn , waardoor men tot de con
fusie moet komen dat de vervaardigers weinig 
wgrip van teekening en proportie hadden. 

De belangrijkste stukken, allen vun onbekende 
'Heesters en tevens de schoonste voorwerpen, zijn 
a a n de fabelleer ontleend, stelten boschnimfen, 
Watergodinnen, enz. voor; ook wel een centau-
"s — half mensch en half paard — 'eene 

oone schakende en omgeven door Cupido's. 

Dat deze voorwerpen van groote waarde zijn, 
behoeven wij nauwelijks te vermelden, wanneer 
wij als bewijs aanhalen, dat de ivoren armstoel 
door de stad Lubeck aan koning Gustaaf Wasa 
van Zweden aangeboden, in 1825 met 00.000 
gulden werdt betaald. 

De bekwaamste ivoorsnijders zijn tegenwoordig 
dc Chinezen, de Indiërs en de Franschen: de 
bekwaamheid der Chineesche werklieden is over
bekend : zij vervaardigen de schoone schaakspel
len , die in ons werelddeel met 100 tot 200 
gulden worden betaald, en voor welke zij, naar 
geloofwaardige bescheiden, ongeveer 20 gulden 
ontvangen, welke geringe prijs hoofdzakelijk, naar 
het oordeel van een lid van het Pruisische ge
zantschap in China, te wijten is aan de gelijk
matige verdeeling van den arbeid, en aan de 
vlugheid der werklieden; volgens dien oogge
tuige maken knapen van 0 of 8 jaren door hunne 
teekeningen en de vaardigheid, waarmede zij hunne 
gereedschappen hanteeren, een ieders bewonde
ring gaande. 

In Europa is Parijs tegenwoordig de voornaam
ste ivoorsuijderswerkpluats. Ofschoon men in cle 
Piirijsche werkplaatsen van alle onderwerpen ge
bruik ziet maken, schijnt men aldaar toch eene 
bijzondere voorliefde te bezitten voor bloemen; 
verrukkelijk schoon zijn dan ook de goed uitge
voerde bloemen welke daar als 't ware onder cle 
hand van den werkman ontluiken, cn zich tot 
ruikers of kransen groepeeren. In afzonderlijke 
werkplaatsen wordt het ivoor gezaagd cm in 
stukken verdeeld, welk werk gemeenlijk door 
werktuigen, die door stoom in beweging ge
bracht worden, geschiedt. 

De slagtanden worden tegenwoordig in het 
rond gezaagd cn dan ontrolt, waardoor men 
eene plaat van verscheidene palmen lengte 
verkrijgt, waarvan beeldhouwer, graveur en 
draaier duisende schoone en nuttige zaken ver
vaardigen. 

Het in Frankrijk verwerkte ivoor bedraagt te
genwoordig het dubbele van vóór dertig jaren. 

Daar de hooge prijs van het ivoor het algemeen 
gebruik tot velerlei doeleinden vaak in den weg 
staat, is men er op bedacht geweest, stoffen te 
vinden, welke het bij minkostbaarheid konden 
vervangen. 

Het dierenrijk levert wel is waar nog velerlei 
tandsoorten op, — waarop wij later hopen terug 
te komen — maar aangezien deze betrekkelijk 
niet goedkoop zijn, is men begonnen het ivoor 
kunstmatig te bereiden; van de onderschei
dene bereidingswijzen willen wij kortheidshalve 
slechts ééne, voorkomende in het tijdschrift der 
Maatschappij van Nijverheid mededeelen : 

Poeder van ivoor of lijn gemalen beenderen 
wordt met eene oplossing van vischlijm of gom 
tot een deeg aangeroerd en in bepaalde vormen 
aan eene sterke drukking onderworpen, in dier 
voege, dat lucht en water door de reten tusschen 
vorm en deksel kunnen ontwijken. 

Het aldus geperste deeg wordt zeer spoedig 
hard, en gelijkt in alle opzichten op natuurlijk 
ivoor: desverkiezende kun men het door bijvoe
ging van kleurstoffen in allerlei kleuren ver
krijgen. 

Voor kleine draaiwerken wordt vaak in stede 
van ivoor het zoogenaamde plantaardige ivoor 
gebruikt, zijnde de vrucht eener palmsoort; deze 
vrucht of noot is van eene platronde gedaante 
cn bezit nagenoeg de grootte van een duivenei. 

Het onderscheid tusschen het echt en het plant
aardig ivoor kan men spoedig ontwaren, door 
het in geconcentreerd zwavelzuur te leggen, 
waardoor het plantaardig ivoor door de werking 
van genoemd zuur op de in de vrucht aanwe
zige suiker- en eiwitstoffen eerst rood , en na 
verloop van nagenoeg twaalf uren, purperrood 
gekleurd wordt. 

Het laat zich even goed als het echt ivoor ver
werken en behoeft, wat kleur en glans betreft, er 
niet voor te wijken. 

I N G E Z O N D E N . 

AMSTERDAMSCHE BRIEVEN. 
Amsterdam — ik heb dat dikwerf op de viool 

hooien spelen — is eene goede stad, maar er 
gebeurt toch ook veel, waaraan uw blad open
baarheid moet geven. 

Zooals gij weet, staat er op den Dam een mo
nument of soort van naald, die van Belgischen 
teen, voor llolhindsch geld in België is gemaakt, 

om ons aan de (treurige) afscheiding van dat 
Belgeland in 1830 steeds te doen denken. A l 
lerlei naakte mannetjes, een zittende doeshond , 

een metalen kruis , trommels , vaandels, touwen 
en twee leeuwinnenmuilen, die nog niet een
maal per jaar duinwater mogen spuwen, zijn 
de ornamenten, de symbolen, de mystiek vau 
het kunststuk dat in der tijd door de Dietsche Wa
rande zoo lief is gevonden. Maar wat ik u 
vertellen wilde i s : dat er een steenen beeld, 
door Royer iu model geboetseerd, eene Minerva, 
een vrouwspersoon met een Romeinschen helm , 
eene Eendracht (wat is het?) op dat monument is 
geplaatst, welk figuur al weer in België is ge
hakt van een — zoo het blijkt — zeer slecht 
soort steen en dat volstrekt niet in den stijl van 
cle naald is. Verbeeldt u , dat de neus van deze 
figuur sedert lang is afgevallen , en men deze nu 
repareeren kan. Een mooi thema voor Jos. Thijm 
of de Dietsche waarheidsman. Nu op dezen 
oogenblik is het monument omsteigerd en wordt 
het schoongemaakt. Dat is mijn eerste bericht. 

Het tweede heeft op iets anders betrekking, dat 
niet minder belangrijk is. E r is — na maan
den smachten cn wachten — eindelijk een nom
mer der Dietsche Warande verschenen, die onder 
het bestuur staat van den gcmoedelijken Secre
taris vun de kiezersvereeniging »Hegt voor allen", 
vroeger ook Secretaris voor de stichting van een 
museum Willem I alhier, die naar wij hoorende 
verstuntligste Secretaris moet zijn van al zijne 
voorgangers, b. v. van het jaar 1000 onzer tel
ling gerekend. Dut nommer is zeer belangrijk. 
1" bevat het een «voedende speech" van den be
stuurder Tl i i jn i , over de «harmonie van liet oude 
en nieuwe testament in de beeldende kunst," 
met eene plaat, die zoo mooi en symbolisch is , 
dat wij iemand kennen, die er de nachtmerrie van 
heeft gekregen ; 2" twee stukken over den be
roemden »Aïol", in een van welke te lezen staat, 
dat iu 1200 de inenschen op hun 12' jaar trouw
den; 3° een juweel van stijl en inhoud door den 
geleerden Bitsken Huet, dat hij «Ernst of Korts
wijl" noemt, en den heer Jacobus van Lennep 
Senior wel bevallen zal. Alleen dat stuk is 
de daalder waard, die het heele nommer der 
Warande kost; — 4" een brief van Pauwcis Fo-
reestier van Buiksloot, ook genoemd de onsterfe
lijke Jos. Thijm van Amsterdam, die aldus eindigt : 
«Heb ik het in uw slingerpaden (ja wel slingerpa
den, weledele vriend .') wat bont gemaakt, bedenk, 
hij is een halve wildeman , een Foreestier", dut ook 
bcteekenen kan: Houthakker, boschdiender, groen
man ; 5» twee prachtige bijdragen tot de ken
nis van hetgeen vernieuwd moest worden en iu 
de buurt van dc; Heerengracht op het neervallen 
stond, getiteld: Wandalisme X X X V I en XXXVII . 
Iu het eerste staan uitdrukkingen over Dr. Lee
mans, cn den Secretaris van de «Maatschappij 
van Bouwkunst", die niet bestaat, tenzij de 
verstandige schrijver S. er de woorden: »tot 
bevordering" inlassche; maar deze woorden moe
ten ergeren, omdat hij zijn geslacht tot eene 
eeuw en vakmannen wil terugbrengen, die betere 
kerken als die te E. wisten te leveren, en lang 
zoo knap niet waren als de twee zwagers tc zaam 
Ja, 't spijt ons, dat wij het zeggen moeten , maai
de Redactie van dc Dietsche is sedert lang op 
een verkeerden weg. Zij is afgedwaald en ver
loren. Van daag wordt den architect Godefroy, 
morgen Gosschalk, dan Metzelaar, Leliman, of 
Rose onschadelijk gemaakt. Nooit geeft de Re
dactie Cuypers zijn vet. Waarom ontspringen 
nog anderen met hem de Warande-schoten l Het 
zitniliiadelgewchr, heer Thijm! zou u goede dien
sten bewijzen. Gij zijt een vriend vun den koning 
van Pruisen! — Stuur iemand naar Berlijn, 
met een rolletje gothische kerken. Wellicht krijgt 
hij de Adelaar 4' klasse, en wordt gi j : Ober-Ge-
heim-Ratli von.' en 6' bevat het pronkjuweeltje 
der Dietsche Warande een vijftul Mengelingen 
met en benevens een proefje van »Voorzangers" 
(en schoolknapen) Nederduitsch voor den begaafden 
Mr. J. van Lennep. — Deze zes stukjes zijn ge
schreven door de personen X , M , X , M , X en 
M . Aangezien iu deze letterreeks de X* en de 
M ' tegen elkander opgaan, houden wij het er 
maar voor dat de bestuurder de Xerxes of de 
Man i s , die zich minstens had behooren te scha
men , zooveel onzin en onkruid in een nommer 
te verspreiden. — Gij ziet w e l , geachte Redac
teur, dat ik lang geen zoetsappig verslaggever 
ben, en gij hebt gelijk. Het mengelwerk en 
het VVunclalisine enz. van de dietsche stel ik op 
eeue lijn met de litteratuur-producten van wijlen 
dc Hydra, die dikwerf met meer geest en met 
minder kwade bedoeling het licht zagen, met 
geen gestolen titelblad prijkte en geene Nederlund-
sche oudheden, en nieuwere kunst en letteren in 
bescherming nam. 
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En mededeeling n". 3 , waarmede ik besluit, 
is deze: In Amsterdam zijn een schat plannen 
beraamd, om de hoofden van menigeen hoven 
water te houden, als «. het waterproject; komt 
dit tot stand, dan zullen de grachten nooit 
meer rieken; b. het centraalstation en de goc-
derenrnagazijnen bij en in het IJ cn tegen
over de Reguliersgracht; c. dc spoor n". 3 van 
hier naar Rotterdam van J . Gosschalk , u be
kend ; d. de 2 ' waterleiding van C. Outshoorn, 
die de bestaande onder de duiven wil schieten 
en tuk is oji hare voordeelen; e. de spoor naar 
Hilversum vice-versa in plaats van dc diligence 
vun Ituvvalda, van C. Outshoorn; de straat van 
den Dam naar de Plantaadje onlangs op ' t papier 
getrokken door ('. Outshoorn enz. enz., van C. Oiils-
hoorn in vereeniging met zijne tafelvriendjes, 
enz. enz. 

Wat zal Amsterdam toch eenmaal mooi en 
welvarend worden, als de levende Amsterdam
mers lang ten grave zijn. Hoe jammer dat aan 
geen dezer ontwerpen uitvoering is gegeven , cn 
geen dezer aangevraagde concessies ernstig is 
bestudeerd ; voor geen enkele is men met 't geld 
in de bres gesprongen of klaar; aan allen is dus 
liet lot beschoren, te worden geweigerd cn ver
geten , of in Engelsche handen over te gaan. 
Hopen wij geen van beide. Terwijl de groote 
heeren de groote dingen klaar maken, wenschen 
wij dat anderen zich bemoeien om wat urinoirs 
en scholen te bouwen, en deze zindelijk te hou
den ; om wat grachten te dempen; bruggen, 
sluizen, wallen, straatgoten, straten en vooral de 
gasverlichting te verbeteren op avonden nis de 
maan in den Enkhuizer almanak schijnt. Dan 
brengen zij werkelijk noodige en zeer nuttige za
ken tot stand, die al de burgers zoo lang ver
beiden. Er zijn in Amsterdam nog inillionairs 
genoeg, die dadelijk hunne millioenen aandragen, 
zoodra zij overtuigd zijn, dat ondernemingen op 
goede grondslagen berusten, en dat ze in goede 
handen of waarachtig noodig zijn , ten einde het 
heil dor bevolking te bevorderen. Ik zal het 
n , geachte Redacteur , dadelijk berichten , zoodra 
de eerste pan is afgenomen van één der 293 
huizen, die voor de nieuwe straat van den 
Dam tot de Plantaadje alhier toevallig in den 
weg staan. Zoodra de eerste steen wordt gelegd 
van de «Uilenburgsche" ncilè ouvrière" (niet ver 
van i)Vlooienburg," en het zindelijke «Marken"), 
die de heeren Kuinders en Outshoorn met nog 
andere bagatellen als pro-memorie in hunne con
cessie-aanvrage uittrekken, zend ik u een tele
gram , — mits gij den abonné van uw blad dat 
wederkecrig doet. — Guard' e passu. 

L . 3. V . 

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

A a n k o n d i g I n f e u . 

Maandag 6 A u g . , teu 5 ure, iu bet gemeentehuis te Wehe 
(prov. Groningen): het afbreken van het oudecu het bouwen 
van een nieuw schoollokaal te Zuurdijk. 

Diugsdag 7 A u g . , ten 12 ure, ter secretarie te Didam: het 
bouweu van een gemeentehuis. 

Woensdag 8 A u g . , ten 11 ure, iu het gemeentehuis tc 
Leeuwarden: het doen van eenige verfwerkeu aau dertien gc-
ineeutcgc bouweu. 

Woensdag 8 Aug . , teu 12 ure, ton Kaadliuize te Arnhem: 
het makeu, leveren eu stellen vau ameublement voor de hoo
gere burgerschool. 

Woensdag 8 Aug . , teu 1 ure, iu het districtshuis te Tuil: 
het daarstellcu van eene bleeslaag te Herwenen, vau dijk-
uaal uo. 446 tot dijkpaal uo. 477, lnug 350 ellen, gemiddeld 
breed 22 ellen, dik 1 el. 

Donderdag 9 A u g . , teu 12 ure, iu het lokottl van het mi
nisterie van binnenlandsche zaken te 'a l lure : het spannen 
van twee draden aau de bestaande palen der tclcgraafliju tus
schen Utrecht eu 's Hertogenbosch, dc auulcg van ecu tele
graaflijn met écu draad van 's Hcrtogeubosch naar Boxtel eu 
Tiet spannen van é é n draad aau de bestaande palen langs deu 
staatsspoorweg tusschen Boxtel eu Kiudhovcu, iu vijf per
ceelen. . 

Zaterdag 11 A u g . , teu 12 ure, op het Geineeuclaudshuis 
te I-cidcn: lo. het duarstelleu van twee houtcu bruggen , ééuc 
der drie upeuiugeu met eene valbrug; 2o. é é n e dito niet 
vaste brug: 3o. ééne dito met rolbrug: 4o. het verwijden 
eener vaste houten brug: als voren , met steenen landhoof-
den, eu bijkomende timmer- en aardwerken; 5o. het ver
ruimen van 335 el der Korte Vliet geheele breedte: (k>. liet 
«jkrainineu van 15,000 vierkante cl Dijksglooiiug met Rict-

. idem vau 10,000 el eu met 1400 Dijkhordeu, 
12,000 vierkante el; 'Jo. liet vcrplauteu vnu 
n lOo. vau 123,000 bos Helm onder Ulocmcu-

iidvooit; eu U o . vau 52,000 bos onder Noordvvij^ 
i Wassenaar; 12o levering vau Itijshout; l.'lo.idelu 

«aren en andere behoeften; 14o. idem van ijzer; 
vau puteut- en 16o. galli|H)li-olie; eu 17". idem 

1 >3a*Wlng 11 Aug. , ten 3 ure, iu het gemeentehuis te 
Warfl'um: het maken en inliaiigcii vau eeu paar nieuwe deu
ren iu den Steenen Wachter iu den Middeuilijk ouder 
Warrluiu. 

Maandag 13 A u g . , ten 10 ure, aau het gebouw vau liet 
air. bestuur te Muustrieht: bet maken vuu ceu bouten grond-

• ouder de Noordervniirt, iu dc gemeente Heyt-

MaBndag 13 Aug. , ten 10 ure; aau het gebouw van liet 
prov. bestuur te Maastricht: de uitvoering van werken ter 
verbetering van het vaarwater der rivier dc Maas iu dc raai-
lijn X , in de gemeente Maastricht. 

Donderdag Ifl A u g . , teu II 1 / , ure, in het gebouw van liet 
prov. bestuur te 's Hage: lo. net maken eener houten brug, 
met dito vleugels, cn vnu dc daarbij behoorende afrastcrin-
gcu, rijs- eu aardewerken, iu den straatweg van Rotterdam 
uaar Gouda, even bewesten dc Usselmoudschc laan, iu de 
gemeente Kralingen, provincie Zuid-1 luihuid ; 2o. het graven 
van een kanaal langs de Oostkade en dc Usselmoudsche laan 
iu dc gemeente Kralingeu; het vervoeren der uitkomende 
groildcu; het makeu der daarbij behoorende rijzen pakber-
m c u , houten brug cn ijzeren grondduikrr; het leveren vau 
ccn dieustvaartuig met « b u i t e n h u i s eu vnu twee verplaatsbare 
wachthuisjes. 

Donderdag lfl A u g . , ten 12 ure, ten huize van den kaste
lein II. M . vau Gameren tc Neerijueu: het bijna geheel 
afbreken van dc kerk en deu toren cn het weder opbouwcii 
daarvan. 

Donderdag 16 Aug . , ten 12 ure, in het lokaal van het 
iiiiuisterie van Biunenlaudschc Zaken, te 'a Hutje: het maken 
van eene Bergplaats voorgoederen, eu vau eenige bijkomende 
werken op het Stntionsemplaceinent te Venlo, teu behoeve 
vau deu Spoorweg vau Venlo naar de Pmisaisehe grens. 

Donderdag lfi A u g . , ten 2 ure, iu het logement „dc Wa
pens vnu Haarlemmermeer" in het Kruisdorp der gemeente 
Haarlemmermeer l het bouwen vau ceu rnudhuis aldaar. 

Donderdag 23 Aug . , ten 12 ure, in een der lokalen van 
het iniuisteric vau bhineidaildsehe zaken te 's Hage : het 
mnk'cii van de aardewerkeu eu duikers voor het gedeelte van 
lleereuveen tot Akkruin vau den spoorweg vnu Arnhem naar 
Leeuwarden. 

Afloop v n n a a n b e s t e d i n g e n . 

Op 20 Juli aan het lokaal van het provinciaal bestuur tc 
Haarlem: het verlengen der bestaande krib langs liet vnar-
vvuter het Krabbersgat bij rinkhuizen. Minste inschrijver 
('. de Jongh ('z. jr. te Amebic, voor ƒ 14,350. 

Op 2f> Juli aau de bureaux der Staatsspoorwegen tc 's 1 lage: 
herbcstcdiug van het makeu van ecu dam door dc Ooster-
sehclde, de levering van ballast, het leggen van dc spoor
baan tusschen Bcrgeu-op-Zooiii cn Wocnsdrecht, cn het maken 
van eenige verdere werken. Daarvoor waren tien iuselirij-
vingsbiljetten ingekomen. De minste, inschrijver was .1. vnu 
Haaften, tc Sliedreeht, voor ƒ 1,41)9,000; dc hoogste in
schrijving bedroef.' ƒ 2,260,000. — Daarna had de aanbeste
ding plaats van het inkecpeu, vlakken en kreosotereu te 
Dordrecht van 121,000 stuks dwarsleggers, eu de levering 
vnu 1,610,000 Ned. ponden kreosootolic, in twee perceelen. 
Voor dc twee perceelen waren acht inschrijvingsbilletten in
gekomen. De minste inschrijver was voor beide perceelen 
A. Tak tc Brussel, voor de som van ƒ 1 0 3 , 0 0 0 . — Kiudclijk 
is bij inschrijving eu opbod aanbesteed het maken van ge
bouwen en iurigtingen op liet statiolisterreiii Vcido, ten be
hoeve van deu spoorweg vau Venlo naar de Pruissische grens. 
Het werd ingesteld op ƒ 3 0 , 0 0 0 , met verhoogiug van ƒ 5 0 0 , 
eu gegund anu J . Laudy, te Sittard, als zijnde de minste 
inschrijver voor f 47,000. 

Op 27 .Juli aan liet lokaal van het proviuciaal gouverne
ment vau Zeeland: lo. de voortzetting vau het herstel of de 
vcruicuwiug der havenwerken te Breskeus; 2o. het bouweu 
van een steenen duiker ouder deu iulaagdijk vnn den cala-
luiteusen Hoofdplaatpoldcr. Vau het late perecel is aan
nemer geworden J . vau Male Dz., te lireskeus, voor ƒ 5 7 , 0 0 0 
en van het 2de perceel J . Coliju Pz., tc Nicuvvvliet, voor 
ƒ 1288. 

Op 27 Juli aan het lokaal van het prov. bestuur te Leeu
warden: het doeu vau eenige uitdiepingen in de kanalen eu 
vaarwaters van Friesland, met gebruik van het aan haar 
behooreud stoombaggcr-vaartuig. Het werk is aangenomen 
door A . A . Boiiuema te K o l l u m , voor ƒ 4900. 

Op 28 Jul i teu sladhuizc te Utrecht: het uitvoereu van 
eenige stadswerken. Aannemers werden dc H H . Jeuken, Hoo-
geudooru, Jansen eu van Oort , voor ƒ 5 5 1 3 . 

Op 30 Juli aan het Ministerie van Biunrulaudschc Zaken 
te 's Hage: het herstellen eu verbetereu der telegraaflijnen 
langs deu Rhijnspoorweg tusschen Amsterdam en Utrecht, 
Utrecht cu Arnhem en utrecht cn Rotterdam, alsmede langs 
deu Centraalspoorvveg tusschen Utrecht eu Kampen, in vier 
perceelen. Daarvoor waren zeventien iuschruviugsbUjetten 
ingekomen. Voor perceel I was dc minste inschrijver C . 
Bosman te Arnhem, voor ƒ 1350; voor perceel II 11. Jansen, 
tc Utrecht, voor f768; 'voor perecel 111 L . Verveen, tc 
Nienwerkerk aan den Ussel , voor ƒ 940; eu voor perceel IV 
t l . Zoudag, te Rutterdnm, voor ƒ 1000. 

Op 30 Jnli aan het lokaal van het Provinciaal Bestuur 
vau Znid-Hollaud te 's Hnge: het voortzetten der bekailing 
vuu deu regterorver der Nieuwe Merwede beneden den Kop 
vnu liet eilaud Dordrecht, behoorende tut de werken der 
Merwede eu Killen ouder de gemeente Dubbeldam, provincie 
Zuid-Holland. Daarvoor waren zeventien iiischrijviiigsbiljetteu 
ingekomen. De minste iusehrijver was C . Hartug, tc Slie
dreeht , voor ƒ 22,700. 

A d v e r t e n t i ë o . 

F A B R I E K V A N 

B E C K E R E K * B T J D D I N G H 
t e A R N H E M . 

W a t e r p a » - , hoekmeet - en andere ins t rumen
ten voor terreinopname ten dienste van den 
Waterstaat, i>e Genie, den Aani.eo van Spoor, 
wegen en Openhare werken. — Voorts de gunstig 
bekende B a l a n s e n , B a s c u l e s , W e e g 
b r u g g e n enz. 

AANBESTEDING. 
De BURGEMEESTER der gemeente ARNHEM 

zal op Woensdag 8 Augustus I860 , 's mid
dags 12 ure, ten Raadhuize in het openbaar aan-
besteden : 

Het M A K E N , L E V E R E N en STEL
L E N van A M E U B L E M E N T voor 
de Hoogere Burgerschool, 

op Bestek en Voorwaarden :'i 10 Cents ter Secre
tarie te verkrijgen. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van 's-GBA-
VENHAGE bieden bij deze, krachtens het Raads
besluit van den 17" Juli 1800, in het openbaar 
aan: de CONCESSIE tot daarstelling of 
vestiging eener Waterleiding in de Ge
meente, op de voorwaarden, welke daarvoor 
door den Gemeenteraad zijn vastgesteld en waar
van de afdrukken verkrijgbaar zijn ter Plaatse
lijke Secretarie, 2 d e Afdeeling. 

De inschrijvingsbilletten moeten terzelfder plaatse 
worden ingeleverd vóór of op den 31° Octo
ber 1800. 

Heeren A R C H I T E C T E N , K E R K B E S T U R E N , enz 
wordt onderhands 

te Koop aangeboden: 
Het M a r m e r e n J U B É der C A T H E D R A A L te 

's- Hertogenbosch, breed 13.00, diep 3.10 en 
lang 7.07 Ned. E l , waarvan de 10 kolommen in 
rouge griotte, hoog 2.00; de bogen en lijsten 
in zwart: cn de 13 heelden en de basreliëfs in 
albast zijn daargesteld. 

Zich te adresseeren vóór primo October bij den 
Architect der Cathcdraal, J. Boi-Sius te 's-Hertu-
genbosch, alwaar mede photographische afbeel
dingen te verkrijgen zijn a f\. Brieven francu 

Bij den Uitgever dezer Courant liggen de pho
tographische afbeeldingen ter inzage. 

Het zal slechts tot ultimo September in zijn 
geheel in loco te zien zijn. 

R A N S O M E S K U N S T Z A N D S T E E N , 

beveelt zich door duurzaamheid, sterkte, zuive 
ren vorm en voornamelijk door V O L K O M E N OVER
EENKOMST met den NATUURLIJKEN ZAND
STEEN bijzonder aan voor iedere BOUWKUN
STIGE VERSIERING, zoowel voor Balustraden, 
Kapiteelen, Consolen, Lijsten, Friezen enz,, al* 
voor Vazen, Fonteinen, Gedenkteekenen, Stand
beelden , Grafteekenen, enz. Modellen, Teeke
ningen, enz. te bezichtigen, en inlichtingen t« 
bekomen bij 
FOLKERS & C"., Rapenburg te Amsterdam, 

Agenten van de 
PATENT CONCRETE-STONE COMPy. (Limited) te Londen. 

NIEUWE BOUWKUNDIGE INDUSTRIE. 
Alle soorten van zinken Ornamenten, als: b a l k o n s , b a l u s t r a d e n , c o n s o l e s , p a l m e t t e n , sp i t s e» ' 

v a z e n , rose t t en en verdere v e r s i e r i n g e n ; — D a k b e d e k k i n g e n , g o t e n , d a k v e n s t e r s , raam
roeden volgens ieder op te geven prolil , v e n t i l a t o r s , w i n d w i j z e r s e n z ; — Zaken voor huisselij' 
gebruik als: b a d k u i p e n , ze t e lbaden , s t o r t b a d e n , wa te r f l e s sohen , w a s o h b a k k e n , koper** 
k e t e l s , p a n n e n , k a n n e n e n z . ; — Tuinsieraden, als: k o e p e l s , d u i v e n t i l l e n , fonteinen, 
w a r a n d e n , b e e l d e n , b r o e i k a s t e n , b l o e m e n m a n d e n , v o g e l k o o i e n e n z . , worden in mijn' 
fabriek vervaardigd. 

De Ornamenten van Zink bevelen rich zoowid door derzelver duurzaamheid en lichtheid , als aoo' 
eenen, den grondstof geëvenredigd billijken prijs boven andere tot dusverre daarvoor gebezigde grond' 
stollen in het bijzonder aan; de bekroning met de zilveren medaille, op de tentoonstelling van 18?" 
te 'Amsterdam, strekt daarvan ten bewijze. 

Kantoor: Vijfzinneiistraat .I n". 202» tc Arnhem. l i . J . t l K B B I I S B ^ 

T Ü M S T O B L E N . 

De Ondergeteekenden berichten hij deze, dat hij hen vervaardigd worden en v"' 
krijgbaur zijn: 

( M a g e n I J z e r e n d i c h t s l a a n d e T u i n s t o e l e n , 

zeer sterk, gemakkelijk iu lief zitten en wegbergen, en daarbij goedkoop. 
R o t t e r d a m . o o R A V E S T E I N e n C o . 

Uitgegevej, te Arnhem bij D. A. THIEME. — Boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIEL. 

E e r s t e j a a r g a n g . N 1 1 A u g u s t u s 1 8 6 6 . 

Vmcnijnl geregeld irilrmi Zaterdag Iiij 
U . A . T H I E M E te A r n h e m . 

Ilioldeorrespiindenlni 
L. VAS BUitJIS en !». te lm.Indam. 

W E . E K Ü \_u Jk. T> 

V O O R 

l'rij* per -l inaauden franco p. post ƒ LU, 
•rn abonneert lick mor een jaargang. 

Idwlenliën kosten ƒ -,:0 per revenu regel 
en ƒ-.13 toor tegel en een X». iter eonrant. 

ARCHITECTEN, IMEHEURS, FABRIKANTEN EN AANNEMERS VAN PUBLIEKE WERKEN. 

B e r i c h t e n e n m e d e d e e l i n g e n . 

Arnhem, 10 Augustus I860. 

— Te Jassy is de Russische kerk tot op den 
grond afgebrand; de klokken en al het zilver
werk, dat daar in groote mate gevonden werd, 
zijn gesmolten en als misvormde klompen uit het 
puin te voorschijn gehaald. 

B e r l i j n . Hier ter stede heeft zich een comité 
van architecten gevormd met het doel om het 
lot der talrijke in krijgsdienst zijnde architecten , 
die ziek of gewond zijn . zooveel mogelijk te ver
zachten. 

Alle Pruisische architecten worden aangemaand 
daartoe mede te werken door zich te verbinden 
tot geldelijke bijdragen of wel om een zieken of 
gewonden architect bij zich aan huis te ver
plegen. 

Het comité stelt zich verder ten taak als cen-
traalbureau op tc treden tot het overbrengen van 
berichten aan vrienden in het vaderland, en elke 
verlangde bemiddeling op zich te nemen. 

— De staatscommissie, aan welke het onderzoek 
omtrent het drinkwater is opgedragen, heeft hare 
eerste vergadering gehouden onder voorzitting van 
den minister van binnenlandsche zaken. De heer 
Beijerinck werd tot ondervoorzitter, de beer van 
Capelle tot secretaris benoemd. De commissie 
heeft zich in tweeën verdeeld, om zich met de 
twee volgende punten bezig te houden: 

«Welke is de soort en hoedanigheid van het 
drinkwater, dat door de bevolking der gemeen
ten, die in deze en vorige cholera-epidemieën boven 
anderen zijn geteisterd, gedronken wordt.' Mag 
•nen, ook door vergelijking met de hoedanigheid 
v&n het drinkwater in gemeenten die van cholera 
bevrijd zijn gebleven , aannemen, dat er verband 
bestaat tusschen den aard van het drinkwater en 
•> uitgebreidheid der epidemie?" en 

"Zoo er van de bovengenoemde gemeenten zijn, 
"aar voorziening in de behoefte aan zuiver drink
water noodig blijkt, op welke wijze kun dit dan 
"et best geschieden, hetzij de zorg daarvoor aan 
Particuliere nijverheid worde overgelaten , of dc 
noodige maatregelen van overheidswege worden 
Henomen?" 

Amsterdam. In nummer 10 dezer com ant werd 
y P a8- 37 gesproken over de prijsvraag, door 

e t bestuur van de Amsterdamsche afdeeling der 
^ ' ^ ' ' i p p i j tot Bevordering der Bouwkunst op 

'aatst van het voorgaande jaar uitgeschreven, 
^'ntrent de beste wijze van uitbreiding van Ani-
m i * m *' c voorwaarden , die daarbij in san-

erking zouden moeten komen. Op deze vraag 
J twee antwoorden ingekomen , en wij verne-

Bisd moederhand dat de heer N . Redeker 
kend ' a r c h i t e c t t l ' Amsterdam, zich heeft be-

geuiaakt als schrijver van het antwoord, 

ingezonden over de spreuk mater omnium enz., 
waaraan een accessit is toegekend. 

De Amsterdamsche afdeeling zal de bekroonde 
verhandeling doen drukken en wij hebben alle 
hoop, dat zij in de bouwkundige bijdragen zal 
worden overgenomen. 

Rotterdam. Wij ontvangen zoo even het «Ver
slag der Academie van Beeldende Kunsten en 
Technische Wetenschappen te Rotterdam over 
het saizoen van 1805—18ü(i . medegedeeld in 
de Algemeene Vergadering van 4 Augustus 
1866." 

Het is het 15 e Verslag dat van deze nuttige 
en te recht zeer gewaardeerde instelling uitgaat. 
Met groote zorg gesteld, geeft het ons een goed 
begrip van de verrichtingen en den staat dier 
Academie. 

In den atgeloopen cursus werd aan 551 leer
lingen les gegeven : 

230 van deze behoorden tot de afdeeling Beel
dende Kunsten; (Aid. A.) 

244 tot de afdeeling Technische Wetenschappen : 
(Afd. B.) terwijl 

77 zich tot beide afdeelingen mochten rekenen 
(Afd. A. en B.). 

Gaan wij de staten van de 5 laatste jaren na, 
dan vinden wij de leerlingen verdeeld als volgt: 
wintercursus, afd. A. afd. B. afd. A. it B. totaal leerlingen. 
1801- 1802 270 240 07 582 
1802- 1803 255 259 69 583 
1803- 1804 258 311 49 018 
1864-1805 213 270 61 544 
1805-1866 230 244 77 551 

Het onderwijs liep over de volgende vakken : 
Afd. A. Ilaiidteekeiien , ornament, boetsee-

ren, ontleedkunde , doorzicht kunde . lijnteekenen, 
bouwkundig teekeuen , geschiedenis der beeldende 
kunsten. 

Afd. 11. Reken-, stel- en meetkunde, beschrij
vende meetkunde, werktuigkunde, natuurkunde, 
scheikunde, stoomwerktuigkunde, doorzichtkiinde, 
meetkundig- en lijnteekenen, macliineteekenen , 
bouwkundig- en waterbouwkundig teekenen , 
ornament en boetseren. 

De vakken in afd. A . werden onderwezen door 
15 leeraren en onderwijzers, in afd. B. door 17, 
terwijl 6 van deze in de heide afdeelingen les
sen gaven. 

Onder de staten, die van veel ijver en geduld 
bij den bewerker getuigen, is ook die opmer
kenswaardig waar wij de leerlingen gerangschikt 
zien naar hunne verschillende ambachten en be
roepen. Zoo zien wij opgegeven als : 

Beeldhouwers 17 
Machinisten 22 
Schrijnwerkers 18 
Smeden 33 
Timmerlieden 130 enz. enz. 
Lezen wij met klimmend genoegen dit verslag, 

dan zien wij dat de Aeudemiu tot siernad - l r e k t 

van Rotterdam en uitgebreid nut sticht in de 
maatschappij door degelijke ontwikkeling en 
gepaste vorming van velen, die als werkzame 
leden in haar midden staan op te treden , met 
die kunde en bekwaamheid toegerust, die onmis
bare vereischten zijn, maar op den duur niet 
missen kunnen hnoge waardeering le vinden. 
Maar te duidelijker komt dun ook uit . hoe treurig 
het is dat eene instelling vau onderwijs als deze, 
zich moet behelpen met verblijven. die zooveel 
te wenschen overlaten. Wij hopen van harte, 
dat liet waarheid moge zijn, wat cvij aau het 
eind van het verslag lezen. dat in deze verblij
ven (de zolders vnn het Oiide-iuunnenhuis te 
Rotterdam) de Academie slechts nvoorloopig" 
gevestigd is en zijn het met den verslaggever 
volkomen eens : »dat eene spoedige verplaatsing 
naar een gebouw, der kunst zoowel als der ge
meente Rotterdam waardig, geene weelde, maar 
veeleer eene volstrekte behoefte verdient genoemd 
te worden." 

Arnhem. Als vervolg op het bericht, voor
komende in ons voorgaande nummer, pag. 70, 
kunnen wij alsnu mededeelen dat voor de va-
ceerende betrekking van gemeente-architect a l 
hier door Burgemeester en Wethouders het on
derstaande tweetal aan den Raad is aanbevolen, als : 

1". W. ('. van Goor, Rijksopzichter te Rotter
dam en 

2". A. van Cuylenburgli .Ir., adjunct gemeente
architect te Arnhem. 

De benoeming zal op Zaterdag 11 Augustus 
plaats vinden. 

Leiden. Bij de helmbeplanting der Rijnland-
sche zeediiinen worden proeven genomen om het 
helm te vervangen door andere planten en wél 
door de Polygonum cuspidatum en de artemisia 
moesa, uit den plantentuin Nippon alhier. Voor-
loopig zijn de proefnemingen wel gelukt. 

Goes. Door de commissie van toezicht voor 
het middelbaar onderwijs is aan deu Gemeenteraad 
tot leeraar iu het hand- en rechtlijnig teekenen 
aanbevolen de heer D. de Koning, bouwkundige 
te Rotterdam, die tevens door Burgemeester en 
Wethouders is voorgedragen als bouwkundige der 
gemeente. 

Dordrecht. He rand heeft in de zitting van 
6 dezer aau den heer G. N . Itz, op zijn verzoek 
eervol ontslag verleend als architect dezer ge
meente, tegen 31 December e. k., met toeken
ning van een jaarlijksch pensioen van ƒ 1 4 0 0 , 
onder gehoudenheid lot het geven van inlichtin
gen omtrent de aangelegenheden , tot zijn werk
kring behoord hebbende. Voorts zijn Burgemeester 
en Wethouders gemachtigd eene oproeping te 
doen ter sollicitatie naar de betrekking vnn direc
teur der gemeentewerken op eene jaarwedde van 
/'2500 tot ƒ3000. 

Alkmaar. De II. Dominieuskerk is den te'"1 

dezer door deu bisschop van Haarlem ingewijd. 

• 
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liet gebouw, ilat nu op kleinigheden na vol
tooid i s , geeft inwendig een schoon harmonisch 
effect; dc keuze van kleuren der beschilderingen 
is fraai, cn wanneer eenmaal de gewone glasrui
ten achter het hoofdaltaar door gekleurde zul
len vervangen zi jn , ' zal het effect voorzeker ver-
hoogen. 

Vele dé ta i l s , als de altaarnis van de linker
zijbeuk, het onderaanzicht van den toren op het 
kruis geplaatst, de aftimmering der pastorij, enz. 
doen der kundige hand van den ontwerper eer aan. 
Evenzoo is het gesteld met de verschillende ge
vels die, ofschoon onsymetrisch, een eigenaardig 
geheel voortbrengen en kunstig zijn gecombineerd 
met dc pastorij; vooral de kleine hoektoren ter 
linkerzijde van den voorgevel werkt zeer gunstig. 

In mindere mate echter kan men de hoofdtoren 
gelukkig gedacht noemen ; deze eindigt in eene 
platte uitgemetselde lijst met hangers waaruit 
vrij naakt 5 torenspitsen te voorschijn komen. 
De middelste daarvan is achtkant van vorm en 
bijzonder steil, cn die op dc vier hoeken (van 
ongeveer dc halve hoogte) zijn van vierkanten 
vorm; deze vierkante vorm nu brengt iets kouds, 
iets houterigs mede cn de uitgroeiing der hoofd
lijnen van die vierkante spitsen uit de midden-
spits is niet schoon te noemen, dat trouwens 
uit eene eerste beschouwing der teckening te 
zien is. Overigens kan het gebouw terecht als 
een sieraad voor Alkmaar aangemerkt worden. 

De haan (zie Opmerker pag. 22) draait nu 
met alle winden; de les heeft dus geholpen , 
niettegenstaande de windvanen op de vier hoek-
spitsen hem altijd trachten in do war te brengen. 

Brielle. Door den Raad is tot gemeente-ar
chitect gekozen de heer C. Spoon , opzichter bij 
den waterstaat, thans gestationneerd tc Wis-
sekerke. 

W A T E R L E I D I N G TE ' S - G R A V E N H A G E . 
Het Gemeente-bestuur van 's-Gravenhage heeft 

besloten eene concurrentie te openen tot het 
daarstellen eener waterleiding, ten einde aan de 
inwoners goed drinkbaar water te verschaffen. 
Wij achten het, na de opname der vastgestelde 
voorwaarden in het voorgaande nummer van ons 
blad, van het grootste gewicht zooveel doenlijk 
den omvang van dat werk te beschrijven, ten 
einde hen, die genegen zijn er naar te din
gen , in dc gelegenheid tc stellen een globaal 
denkbeeld van de uitgestrektheid van dit werk 
te verkrijgen en eene rekening daarvan op 
tc maken. Wij deelen daarom dc ons dooi
den Gemeente-architect van 's-Gravenhage me
degedeelde omschrijvingen mede, en beginnen 
met dc eerste vraag : waar moet het water ge
haald worden? 

De voorwaarden melden hiervan niets, hetgeen 
ons het recht geeft te veronderstellen dat het 
Gemeente-bestuur die plaats niet wi l of gevoegelijk 
niet kan aanwijzen. Er zijn, voor zoo ver ons bekend 
is, drie middelen om drinkwater te bekomen. 

1". Eene vertakking van het te maken bassin 
van dc Rottcrdamschc waterleiding. 

2". Het maken van een bassin aan de zijde 
van Loosduinen. 

3 n . Het maken van ccn bassin beoosten Schc-
veningen. 

Naar onze mecning kan liet water van de 
Maas zeer goed zijn cn allezins aanbeveling ver
dienen ; of het echter ooit krediet zal hebben, is 
niet denkelijk, daar liet vooroordeel tegen Maas
water, hoe ook gezuiverd, niet licht te overwinnen 
zal zijn bij eene bevolking, waarvan de deelneming 
een eerste vereischte tot goed slagen der onder
neming is. 

Het verkrijgen van water onder Loosduinen 
schijnt geen goed resultaat te beloven, eens
deels omdat aldaar de duinen eene onbeduidende 
breedte hebben en men dus terecht of ten onrechte 
onder de verdenking komt va» bij droogte water 
uit dc vaart in te laten, en anderdeels, omdat 
dc gronden, waar het bassin aldaar zal moeten 
gemaakt worden, aan particulieren behooren en 
zijn wij wel ondericht, iiioeielijk te verkrijgen zijn. 

De eenige plaats, zoo ver ons bekend i s , zou 
derhalve zijn beoosten den bndweg bij Schevenin-
gen , alwaar dc gronden zeker het goedkoopste 
tc bekomen zijn, als behoorendc grootendecls 
aan het domein of aan dc gemeente, terwijl al
daar zeer waarschijnlijk goed en voldoende water 
zal gevonden worden. Bovendien is men al
daar het dichtst bij den Haag, nabij het punt, 
waar dc behoefte het grootste i s , cn ondervindt 
men de minste moeiclijklieden om de stad tc 
naderen. 

Het graven van liet bassin zal door de niet 

onaanzienlijke hoogte van de duinen op dit punt 
zeker veel meer kosten dan nabij Loosduincn; de 
gelegenheid is echter spoedig gevonden om het 
vervoer van zand min kostbaar te maken. 

Na met een enkel woord te hebben aangege
ven, waarnaar onze meening met de meeste hoop 
op een goeden uitslag en de zekerheid van kre
diet goed drinkwater kan verkregen worden , niec-
ncn wij zooveel mogelijk belangstellenden te moe
ten inlichten omtrent de behoefte aan goed drink
water , daar hierop natuurlijk de berekening moet 
gegrond worden. 

Dc voorraad van goed drinkwater in den Haag 
is zeer beperkt; men zou de ruimte, waarin zich 
bet drinkbare water bevindt, bijna kunnen om
schrijven door eene lijn om dc publieke pompen 
aan liet Voorhout, Kneuterdijk, Noordeinde, 
Geest, Wcstcinde, Markt , Burgwal, Turfmarkt 
Bleijcnburg eu Voorhout te trekken. Buiten dezen 
kring is het water in den regel slecht, en wan
neer wij rekenen dat de waterleiding uit de Oost-
duinen komt, dan voorziet men van daar af de 
stad naderende, in de eerste behoefte, cn worden 
de beste buurten, waar het drinkwater gekocht 
wordt, doorsneden. 

Wanneer men met dc kaart van 's-Graven
hage (') voor z ich , dc navolgende buurten 
nagaat, dan vindt men de lijnen, waarop de meeste 
behoefte bestaat: 

Langs het Kanaal , de Koninginnegracht, 
1'rinscssegracht, Zwarte weg, het Beiuidenhout 
niet al de nieuwe huizen, de Heerengracht, 
do Oostsingel over den Zwarteweg; de andere 
zijde omgaande dc Javastraat, de Fredcrikstraat, 
de Nasaulaan, het Willemspark, de Hoogewal of 
Mauritskade en een gedeelte van de Zeestraat, 
verder de straten die op de Mauritskade uitko
men, als de Denncweg en Nieuwe Schoolstraat, 
de Willcnistraat, de Parkstraat en aan het einde 
de Hooikade met de nieuw gebouwde huizen aau 
de overzijde, de Kanaalstraat en Laan van Roos 
en Doorn. 

In dit vak bevinden zich de Alexanders-, Oranje-
en Frederikskazernen , waar men zeer waarschijn
lijk het water zal nemen, verder drie gemeente
scholen in dc Nieuwe Schoolstraat. Wanneer 
men de pijpen langs dc Mauritskade verlengt naar 
het Veentje cn de Veenlaan, vindt men een 
geheel nieuw kwartier, waar geen drinkwater is. 

In het vak door de aansluiting van de Prin-
sessengracht, door het Voorhout en langs den 
Vijverberg, aan het Noordeinde cn dc Zeestraat, 
verkrijgt men het Provinciaal Gouvernement, den 
schouwburg, dc groote hotels, de Rechtbank , de 
Bibliotheek, dc fonteinen en den vijver, de mi-
nisteriën van Financiën en Marine, de paleizen 
van de vorstelijke familie en de meeste aanzien
lijke huizen, waar men, alhoewel meestallen 
goed drinkwater bezittende , echter voor brand
gevaar of gemak op deelneming kan rekenen ; — 
evenzoo is het gelegen met het vak ingesloten tus
schen de Prinsesseiigracht, het Voorhout en de Hee
rengracht, bevattende de Teeken-Acadeinie , het 
Rijks-archief, het Ministerie van Oorlog met het aan
grenzend Topographiscli bureau, waar bij veel wa
tergebruik, gebrek aan goed water is, de Ministeriën 
van Justitie , Koloniën en liinneiilandsche Zaken, 
het Mauritshuis, dc Witte Sociëteit , de beide 
Kamers der Staten-Generaal, het hotel van Pau-
lez, dc hotels: de Twee Steden, het Keizershof, 
enz. Verlengt men dit blok door de Pooten en 
Spuistraat, aansluitende aan de Veenestraat en 
Hoogstraat, alwaar eene verbinding onmisbaar 
i s , dan doorsnijdt uien het meest handeldrij
vende gedeelte van de stad, waar het water 
in den regel goed drinkbaar, doch waar de 
deelneming echter het gereedste te verwachten 
is door de vele bovenwoningen, meest alle door 
weiges telden bewoond. 

Het geheele blok, besloten tusschen den Zwar
ten weg, Pooten, Spui en Zuid-oostbiniieiisin-
gel ol' Uilcboomen, bevat, behalve het reeds 
genoemde Ministerie van Oorlog en het Topo
graphiscli bureau, het Magazijn van s Rijks ge
neesmiddelen, dc Korte Houtstraat, de Fluwecleii 
Burgwal met de Archieven van Ecredicnst, de 
groote fabriek van den heer Hermans, het gar
nizoenshospitaal, de fabrieken van dc heeren 
Mouton en Spaans, dc bureaux van dc Staats
spoorwegen, de scholen oji den Zwarten weg, 
in dc Hekkenlaan en op de Nieuwe Haven, cn 
alhoewel in dit blok meerendeels kleine per
ecelen gevonden worden is echter het water a l 
daar algemeen ondrinkbaar, zoodat men vooral 

(•) Plattegrond vau 'a-fil-uvclihng.:, laatste druk, uitgegeven 
bij de wed. Spanier; liierou zyu de parades uuiigctcekeiul 
eu kau zuiver gcinetcu wordcu. 

voor de huizen op den Zwarten weg en Nieuwe 
haven op algemeene deelneming behoort tc reke
nen. Aan liet einde van dit blok ligt het Voor-
burgstraatje met de uitgestrekte fabriek van dc 
firma L . I. Enthoveii & Co. , waar geen goed water 
is. Neemt men het volgende blok besloten lus-
scheii het Spui , de Spuistraat, de. Wagenstraat 
en de Bierkade, dan vindt men goed water op 
verscheidene plaatsen nabij de Spuistraat gelegen, 
doch te gelijk vele bovenhuizen , waarop men in 
den regel voor deelneming wel zal kunnen reke
nen, terwijl daarentegen in het lagere gedeelte, 
begrepen tusschen de Gedempte gracht cn da 
Bierkade, goed water zeldzaam is. 

Vervolgt men met het blok begrepen tusschen 
de Bierkade cn den Spoorweg, dan vindt men 
bijna zonder uitsondering slecht water: langs liet 
Groene Wegje, het Zieken en de Bogt van Guinea, 
nan alle huizen van den Stationsweg, het station, 
de fabriek de Print van Oranje, langs dc geheele 
Huygensstraat en het Huygensplein. De geheele 
nieuwe aanleg in den Zusterpolder, niet inbegrip 
van de brood- en meelfabriek, bet weeshuis, het 
oude mannen en vrouwenhuis, dcdiakoiiieliuisjes, 
de fabriek van de gebroeders Horrix, overal gebrek 
aan goed water, zoodanig dat de deelneming daar 
even als in het eerstgenoemde vak, loopende 
tusschen de Zeestraat, Javastraat en Kanaal , al
gemeen te wachten is. In het blok begrepen 
tusschen dc Wagenstraat, Veenestraat, Westeinde 
en Buiten O m , is op vele plaatsen goed water; 
men behoort aldaar echter iu de eerste plaats op 
het Gasthuis te rekenen en verder op de scholen 
in de Lepelstraat, Lombardstraat, het Westeinde, 
Burgwal, Raamstraat, enz., dc Bank van Leening, 
het Bestedelinghuis, he t l i . C. weeshuis en armen
huis cn een groot deel der bewoners van de Prin
sengracht. Het blok gelegen boven het Westeinde. 
tusschen den Westsingel cn den Noordwal bevat de 
minstekansen op deelneming; alleen wellicht voor het 
Krankzinnigengesticht cn het Burgerweeshuis, de 
school aan den Noordwal cn het Kortebosch, want 
de huizen zijn daar van het kleinste kaliber, cn 
bet water in den regel bruikbaar. Geheel anders 
is het gelegen met het blok huizen aan de 
Veenlaan en de daarachter in aanleg zijnde 
nieuwe straten, waar geen drinkbaar water te 
vinden is. 

Wij mecnen niet het bovenstaande ccnigszins 
den loop van de behoefte aan water te hebben 
aangegeven, ten einde eene oppervlakkige reke
ning van deelneming te kunnen maken over de 
lengte der te leggen pijpen ; natuurlijk zal die deel
neming in het begin alleen daar het grootste 
zijn , waar dc gegoeden het grootste gebrek aan 
goed drinkwater hebben, zooals iu het Wil
lemspark en omstreken, Stationsweg, Huygens
straat enz. Ontegenzeggelijk zal het gebruik na 
eenige jaren algemeen zijn en het debiet vergroo
ten , naarmate men het gemak van eene water
leiding leert waardeeren; eene waterleiding is 
van groot behing voor bovenwoningen en voor 
gegoeden, die het water voor allerhande gebruik 
in iedere kamer en op elke verdieping kunnen 
verkrijgen; ook dc veiligheid voor brandgevaar 
door plaatsing van braiidkranen zal het hare toe
brengen om de deelneming meer algemeen te 
doen zijn. 

I N G E Z O N D E N . 

Venetië, bij de brug overdeRialto — \ï>Juli IStiti. 

HET PALEIS VOOR VOLKSVLIJT TE 
A M S T E R D A M . 

Te midden van allerlei treurige dingen, al* 
oorlog, menschen- cn veeziekten, geruïneerd'' 
beurzen, wreedheden enz. componeerde Coenen 
eene Expositie-feestcantate , die bij de opening der 
eerste en tot heden te schraal bezochte tentoon
stelling in liet paleis voor Volksvlijt ten gehoon' 
werd gebracht voor ccn betrekkelijk zeer klei" 
auditorium, meest bestaande uit inzenders en 
enkele opgekoincne autoriteiten. Dit jaar km1 

het grootste gebouw van ijzer, g las , hout,rieti 
kalk, zink, papier en verf, in Nederland, voor 
het eerst aan zijn doel beantwoorden. Wij ach
ten het nu tijd een paar woorden critiek en ge
schiedenis tc leveren over deze groote — e n daarom 
ongewone — constructie, en zullen voor een 
oogenblik eens al dc jiibelkhinken vergeten-
die gezongen zijn door kranten schrijvers en be
ambten. De Anisterdanische courant, die aP 
advertentiën voor Volksvlijt, muziek, etc., alee" 
aardig duitje binnen heeft, sprak over het pal*" 
alsof het ccn miracel i s , cn door goden was $*' 

sticht cn gebouwd. Tot hier had het gebouw 
dienst moeten doen voor allerlei pretjes en avond 
partijtjes, liet was uit renteziiclit geofferd aan 
bijna het onvergefelijke; bet was een parade 
ll'iee- cn groglokaal? en alles waartoe het niet is 
eebouwd, en dus ook niet voldoen kon. Of er 
soms een bezoeker, een bouwmeester, een aan 
deelhoader, een bloemist, een musicus was, 
die het voldaan verliet, dat doet niets ter zake. 
Maar zijn e r , die over den bouw, de cxploita 
ti,., dc bestemming, dc samenstelling, de acous 
tiek, dc trappen enz., tot nu onvoldaan zijn, 
dan wijten zij dat alles aan de directie. Er wordt 
nu cene tentoonstelling van volksvlijt in gehou 
den, cn dat is het doel der stichting van het ge
meld paleis, dat onlangs zoo zwaar werd beproefd 
en bezocht, in den persoon van zijnen voorzitter 
Pr. Samuel Sarphati, die op den oogenblik dat 
Coenen den dirigeerstok zwaaide , en 300 stem 
men het feest bezongen, te sterven lag. 

Zonderlinge lotsbeschikking! Twaalf jaren werkte 
garphati met leeuwenmoed: eerst niet één mil
lioen van de aandeelhouders, later met 8 ton 
daarenboven, als hypotheek tegen 5"/„ rente gege 
ven ; hij doet bet ongeloofelijkc om zijn ideaal 
toch maar niet alle glans te kunnen verwezen
lijken , en thans ligt hij begraven te Ouder
kerk aan den Amstcl , aau dezelfde r ivier , die 
bijna de grond van het palcis bospoelt, — in 
het sombere graf, in de plechtige groeve. Zijn 
asch ruste zacht — zijne werken volgen hem tot 
iu eeuwigheid! — Wij zouden hier kunnen zeg
gen : amen !. 

Tot in eeuwigheid! maar dat is onmogelijk , 
want niemand ter wereld kan voor een niet uit 
te spreken aantal jaren werken, schrijven of 
bouwen, en allerminst kau hij dat van ijzer, 
glas, zink en dergelijke in ons land ondoel
matige materialen meer. 't ls onbegrijpelijk hoe 
o. a. 't ijzer in ons land roest, en die dat zien 
wi l , onderzocke het paleis, zijn koepel, zijne 
miniatuur-transen cn torentjes, en wachte zich 
voor schade en onheilen aan zijn corpus, want 
tot den toren is geen trap; de koepol bereikt 
men buitenom langs hoogst gevaarlijke steile ijze
ren ladders , die ook al roesten ; de docllooze 
miniatuur transen of kamertjes en boudoirs (wal 
zijn het ?) langs zinken platten ; en de minaretten, 
waarop dc vlaggen staan, hoe men daarop komt, 
dat is alleen het kattengeslacht en den voge
len des hemels bekend. Is dat constructie? 
Maar zeg mij wat beteckent dan al dat moois, 
dat quasi pittoresque, dat halfslachtige moskce-
achtige, als het zonder doel is? Wat bederven 
al die punten cn pieken, en millioenen ijzeren 
ol' zinken ornamentjes van Schfitz en die looze licht
ramen , en potten, pannen , hoogten en laagten, 
cn vooral die ongelukkige ovale dop of' koepel, 
wat bederven al die dingen het monumentaal 
karakter, de ernst en waardigheid van het ge
bouw, dat wij onder den zeek mohkstkn naam 
van ihet Paleis vuoii Volksvlijt" kennen, cn 
bewonderd wordt, omdat het groot, spacieus, 
boog, dun en scherp verlicht is , niettegenstaande 
de groote zaal onlangs met eene tweede glazen 
knp is voorzien. De lezer weet toch dat de eerste, 
bet regenwater doorliet, voor zoover de wind 
liet stuwde en opdreef naar plaatsen, die ieder 
aandeelhouder, zoo gaarne, waterdicht had ge
nen. Ja , dat regenen is iu ons land een kwaad 
ding, vooral voor dc oxydatic van ijzer en zink 
M het lekken van glazen koepeldaken. De abt 
J- W. Brouwers van Amsterdam, sprak in zijne 
«locatie over N . O., die hij met een soort nood
schot ol' gebed, uit het gricksch vertaald, ein
digde, aldus : 

»0 Jupiter, aan vorst en volk van 'twater
s trand , 

"Geef zoodanig een lot als in 't naburig land, ' 
"Den helderen blik bekoort, van 's menschen 

(kloek verstand." 
" ' i j willen op dat thema doorgaan en spreken 

r 'paleis voor Volksvlijt en »het waterstrand;" 
| ' v , r het paleis voor Volksvlijt en »'t naburig 

on u v e l . 't paleis voor Volksvlijt in ver-
*nd tot »'.« menschen kloek verstand. 
^"uieii wij ('t is onbeleefd als een schrijver spreekt 
'"' • ik) best te pas brengen en cmployeren. 

1 '«ter leze ons, niet welwillende aandacht, — 

l l l l alle 

'hopen wij — cn oordecle. 
tte U t j» V 0 0 1 ' Volksvlijt «aan 't water-
siii-'u U a t ' s V ü l k o I » u " waar, want de 
k W i ' s t l ' ° o k grond of tuin, waarin alle booinen 

en ilooJ gaan, wordt afgesloten door de 
u '•'''singelgracht, wier strand vlak, plat, effen 
sl'ie L l U l " l u , k a l , t v a " u u " tafelbord of als een 

BW" Past nu op zoodanig strand , eene ar

chitectuur met duizend punten en pieken ; past 
daar een gebouw met allerlei hij- en «^bouwsels , 
kolommen als staande naalden, twee aan twee , 
vier aau vier gekoppeld? Passen daar uitstekken, 
waar niemand dan met levensgevaar kan gena
ken ; ornamenten en wapenschilden, die op de 
stralen van een lialfcirkelboog zijn vastgenageld, 
zoodanig dat bijna allen op hun kant hangen; by-
zantijnsclie kapiteelen op t peculiar columns", 
iu den stijl van den keizer Cliumchiiig-ping? Pas
sen daar, vragen wij ernstig: ttiinpricëlen op 
platten en daken, waar niemand dan per curio
siteit meer dan eens in zijn leven, als hij vlug 
ter been en kouwelijk in den zomer i s , heen
gaat; torens die niet tc bestijgen zijn; ramen 
die geen licht doorlaten; zalen die als vergeten 
en later aangeschoven schijnen? Passen daar aller
lei hoogten en laagten, zoo als bij de burgten iu 
bergrijke streken aan dc Rijnoevers, gelijk bij 
de moskeen in Constantiiiopcl, gelijk bij de 
klokketorens in het Hemelschc Rijk van keizer 
Cbing, enz. En het paleis is toch in de nieuws
bladen een meesterstuk, een kunstgewrocht (van 
smaak?), eene heerlijke schepping genoemd ? Hoe
danig oordeelt gij dat wel , bouwkunstenaars in 
Nederland, en lezers van dit blad, die deskun
dig zijt en oordeelen kunt? Dc schrijver, — 
hoe hoog en trotsch het ijzeren- paleis ook is , — 
noemt zijn vormen geen monumentale bouwkun
stige, maar kleingeestige kramcrij vormen, op
gesierd met ornamenten van alle stijlen en 
uit allerlei boekeu gegrepen. Voornamelijk heeft 
het ontwerp, dat op de prijsvraag was ingezonden 
en tot kenspreuk had het glinsterend woord : 
KiilllMiuH tot voorbeeld gediend. Als de bouw
meester of de directie het tegendeel beweeren, 
dan willen zij ons en de aandeelhouders wat 
wijs maken. De voorname gedachten van 't pa
leis zijn uit dat ontwerp Kohinoor overgenomen, 
en die het ontkent, zullen wij tegenspreken. 

Het Paleis voor Volksvlijt en »'( naburig land." 
Welk land 1 Engeland of Frankrijk ? Spanje of' 
Portugal? Amerika of Zweden en Noorwegen? 
't Paleis van ijzer en glas te Amsterdam en En
geland, dat zal liet naburig land zijn, want ttke 
Building News" van 8 Januari 1864, gal 'met 
zelfbehagen eene afbeelding van het paleis voor 
Volksvlijt, en voegde bij de beschrijving het be
richt , dat het divas oeteekenh" door Mr. C. 
Outshoorne en geconstrueerd door de Engel
sche ingenieurs Mr". Ordisli and Le Feuvre, adres: 
Great George-Street, Westminster te Londen. 
Dat artikel is nooit1 en door niemand tegenge
sproken. Het werd tot heden niet vertaald, nocli 
in eene der couranten , het Tijdschrift voor Volks
vlijt, of eenige andere uitgave opgenomen. En 
toch is het zeer belangrijk voor dc mannen uit 
het vak. 

Wij hechten daaraan groote waarde; vrij al
gemeen is het bekend geraakt, dat al dc détails 
en al de construction in Engeland zijn ontworpen 
en op de ware grootte geteekend , en daarna dooi
den architect Outshoorn zijn goedgekeurd. Wij 
twijfelen hieraan niet, ofschoon de koepel-con
structie aan de fabriek van Van de Wal l Bake, 
naar men zegt, aanmerkelijk is verbeterd maar 
wij vragen het openlijk aan den heer Outs
hoorn , hoe hebt gij, als vroeger werkman, dc 
holle ijzeren en geflenste kolommen kunnen doen 
dienen tot afvoerbuizen voor het dak cn regen
water? Hoe hebt gij een ovHlen koepel kunnen 
loen zetten? Hoe hebt gij eene staalkaart van 

hybridische en uit alle tijdperken gegrepen vor
men en optooisels kunnen daarstellen? Hoe hebt 
gij de gaanderijen zoo hoog, de trappen zoo las
tig , dc vloeren zoo schommelend, de ingangen 
zoo tochtig, de keukens en directiezalen als bij
zaak , en de toren als een kostbaar weeldeartikel 
schier ontoegankelijk kunnen maken? en dat wel 
na eene studie, die jaren heeft geduurd en met 
behulp van bekwame mannen, bedienden cn 
teekenaars-ontwerpers ; na eene rcize door geheel 
Europa in al de tontonnstellingspalcizen met pro
fessor Bleekrode, die schatten kostte; na inzage 
te hebben genomen van (wij mecnen) negen ant
woorden op de prijsvraag, waarbij: Kohinoor, 
wier afloop, o schande, nooit publiek is gemaakt; 
na ! maar mijn G o d , waar zouden wij 
eindigen ? 

En '( naburig land gaf ons toch de les. Frank
rijk en Parijs wilden geene vierkante ijzeren boxen 
met ovale deksels; zij keurden het Londensche 
Cristal , later Sydenham Palace, af, en bouwden 
daarom een prachtvol 1'aluis de t'Industrie van 
teen, dat klinkt als eeue klok eu blijft waarde 

behouden. Ons paleis moest gelijken op dat van 
Londen, het zou en het moest van ijzer, glas, 

enz. , en dus na den bouw vol gebreken, duur in 
onderhoud, en hij mogelijke veiling, (voor schuld 
of afbraak,) geen penning waard zijn. 

Uzer moest het nationaal bouwmateriaal wor
den , en zou de heerlijke gebakken steen die wij 

k Nederlanders bezitten, verdringen. 
Aan het stellig honderdwerf geraamde en tel

kens voldoende bevonden mill ioen, kwam maar 
acht tonnen gouds te kort, en wat heeft Amster
dam voor die achttien ton, zegge twee millioen? 
Een kolossale ijzeren bouw, zonder karakter, 
met wanden en ramen, cn dakschilden, die blind 
zijn, met zij- cn andere deuren, die niet ge
bruikt worden, met ccn zeer droevigen onder
bouw, ccn veel te pronkerig en opgesmukt bo
vendeel , dat in strijd is met zijn ronde, kerk
hofachtige daken, en den ernst van het volk. Dat 
paleis, die zaal, dat alles is wel lang, breed, 
hoog en ruim, maar dat lange, brecde, hoogc 
en ruime, — het moge duizenden misleiden en 
opwinden, — geeft voor deskundige mannen 
niets. Het zijn de eigenaardige vormen voor 
den ijzerbouw, die het karakter hadden moeten 
geven; geen wagen of scheepslading tirelantijnt-
jes, die oen schat geld kosten, kunnen het monu
mentaal, s t i l , deftig, waardig karakter van een 
volkspaleis daarstellen. Er moet onderscheid be
staan tusschen een kanarickooitje van Scholte 
of' een speelgoedvoorwerp en een palcis voor de 
Nederlandsche volksvlijt, met Amsterdamsen geld 
gebouwd. Dat onderscheid is niet voldoende in 
het oog gehouden en het karakter is uiterst zwak 
en bedorven ; het paleis is geen gebouw, zoo men 
dat noemt, uit één stuk en gelijk de natie is. 
Het bestaat uit 10, 100, 1000 op- en aangezette 
brokken. Het gelijkt eene halve stad, een woe
lige berg, een onrustig geheel, en het had een 
monument behooren te zijn van strenge lijnen, 
en een decoratief moeten ten toon spreiden , niet 
van met pennetjes ingezette, zelfs onzichtbare zin
ken of ijzeren ornamenten, maar een decoratief, 
dienende tot versterking van de voorname deelen, 
lot verheffing van ziel en hart, van kunst en 
industrie. De heer Outshoorn heeft zijn paleis 
te mooi willen maken. Hij heeft het te veel opge
dirkt , en de aestetika voor ijzcr-constructiën tc 
licht g lacht of te weinig getoond. Qui trop em-
braue, mal étreint. Eene enorme som: 80 "/„ tc 
kort. Het l van de ornnmenten is niet te zien. 
Oorlog over allerlei dingen, die lang achter dc 
couliessen zijn gebleven , cn per slot van rekening 
zal er geene uitbetaling van de beloofde interest 
aan de arme aandeelhouders kunnen volgen, om
dat zij die de hypotheek van 8 ton houden, voor
gaan , en 5 '/„ rente moeten hebben. 'I Naburig 
land had der directie lessen kunnen geven. Vze-
ren industrie-gebouwen, lang vóór dat te Amster
dam opgericht, werden overal als blijvende con
struction afgekeurd. Ze waren duur cn ondoel
matig geoordeeld, en ondanks dat, en de slechte 
rekening die zij gaven, drijft men tot in het 
oneindige, en sticht een gebouw van ijzer en 
glas. Enfin, het eind zal de last dragen. 

Wij hebben ons artikel te besluiten met een woord 
over het paleis voor Volksvlijt , en »'s menschen 
kloek verstand." Het staat daar als een bewijs, 
dat één of twee of drie doorzettende koppen wel 
wat vermogen. Amsterdam moet er in dit op
zicht trotsch op zijn ; dc hypotheek en aandeel
houders ook. Welke stad doet het de hoofd
stad na? Rotterdam? den Haag? Utrecht? Geen 
van allen. De onderneming is stout. Dat hare 
gevolgen zoet mogen zijn of het nu worden. 
Maar als er zich soms een concurrent voor mu
ziek en Jfoju-hoofden cn dergelijke nationale in 
dustrie-kunsten meer moge opdoen, dat hij bouwe 
met kalk en steen, want kalk en steen blijft 
waarde houden, is goed voor de geluidsleer, en 
oud gegoten ijzer wordt verkocht voor 1 a 1 
cent per pond. Dat 's menschen verstand in Am
sterdam zal hebben geleerd, is probatum; dat 
het voordeel zal hebben gedaan voor den vervolge 
is uitermate goed; dat de architect C. Outs
hoorn cn de ingenieurs Ordish en Le Feuvre 
een tweede paleis anders zouden bouwen , spreekt 
van zelve, maar of de Amsterdamsche burger
schap wel zoo zou hollen en dringen, om een 
aandeeltje in een tweede paleis of tentoonstel-
lings-gebouw van dezelfde directie, dat betwij
felen wij. 

Het bestek van dit weekblad gedoogt niet, dat 
wij uitvoeriger worden en in meer détails tre
den. Men heeft gezien en gelezen , dat niet allen 
ingenomen zijn met de bluffende en snorkende 
dagblad-artikelen over 'tpalcis voor volksvlijt, 
zijn kunstvormen en zijn stichters. Nergens zyn 
de goedaardige aandeelhouders bedacht. De kunst, 



de bouwkunst vooral, en de ijzerindustrie in 
't bijzonder hebben hare afzonderlijke wetten en 
vormen, die zeer gebrekkig uit vreemde folianten 
en plaatwerken zijn op te visschen, tenzij de hen
gelaar met oordeel zijne vischrijke plekken weet 
te kiezen, cn daarbij zelf kan scheppen en ont
werpen. Het paleis voor Volksvlijt is geen mo
numentaal gebouw, het heeft ook geen vormen 
of decoratief voor ijzerconstructie ; het binnenste 
der groote zaal is het best geslaagde onderdeel: 
de koepel is een meer gelukkig volbrachte lont-
de force, fier et hardi. Die koepel is verbazend 
hoog, zonder een schoon optisch aanzien , dat 
vooral van buiten mislukt i s . maar wat schrijver 
het meest leed doet, i s : dat het kunstkarakter 
by het palcis voor Volksvlijt ontbreekt, waardoor 
de kunstzin des Nedei landschen volks en zijn 
industrieele vlijt, zich hadden kunnen opvoeren 
tot eene hoogte, hooger dan het van zink in 
België gegoten en door een Belg gemodelleerde, 
maar hier wat opgeknapte en vergulde Faam beeld, 
dat steeds in dé lucht balanceert met de groote 
teen op een ijzeren boi. De constructeur-bouw
kunstenaar, die er meer van wil weten, onder-
7oeke de kostbare reuzenbouw in persoon, in alle 
curieuse détai ls , en make ten dienste van ande
ren of voor bet volk zijn gevoelen, door middel 
van dit blad, openbaar. 

L . B. 

P.S. Aan behoorlijke verwarming bij winter
dag , geschikte vertrekken tot ontvangst van hooge 
personen , buffetten , kookfornuizen , behoorlijk ge
plaatste water-closets (NB. in de kelders), woningen 
voor beambten, ventilatie, enz. is niet gedacht. 
Het wordt wel tijd, dat de directie in dat alles 
spoedig voorzie, en er hare vaderlijke zorg aan 
wijde. 
HET PALEIS KOST ACHTTIEN TON GOUDS! 

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

h 

A a n k o n d i g i n g e n . 

Maandag 13 A u g . , ten 10 nre, aan het gebouw van het 
prov. bestuur te Maastricht: het maken van een houten 
grondduiker onder de Noordervaart, in de gemeente Heyt-
nuizen. 

Maandag 13 Aug., ten 10 ure; aan het gebouw van het 
prov. bestuur te Maastricht: dc uitvuering van werken ter 
verbetering van het vaarwater der rivier de Maas iu de mai
len X , iu de gemeente Maastricht. 

Dingsdag 14 Aug. , ten 11 nre, iu het logement de Beurs 
te Delfzijl: het vernieuwen vnu ecu gedeelte beschoeiiug der 
Zoute-gracht en van den duiker in den dam tusschen die 
gracht en de haven te Delfzijl. 

Woensdag 15 A u g . , ten II ure, iu het N e ê r l a n d s Kofnj-
huis tc Zalt-Bommel : liet bouwen van een woonhuis 
aldaar. 

Donderdag 16 A u g . , ten 11 ure, op het Gemeentehuis te 
's Bosch: het maken van eenige riolen tot verbetering van 
de afwatering der straten binnen 's Bosch. 

Donderdag 16 A u g . , ten 11 ure, in het koffijhuis de Hoop 
te Willemstad: het bouweu van eeue alfuitloods aldaar. 

Donderdag 16 A u g . , ten 11'/, ure, in het gebouw van het 
prov. bestuur te 's Hage : lo. het maken eener houten brug, 
met dito vleugels, en van de daarbij behoorende afrasterin
gen , rijs- en aardewerken, in den straatweg van Rotterdam 
naar Gouda, even bewesten dc Usselmondsche laan, iu dc 
gemeente Kralingen, provincie Zuid-Holland; 2o. het graven 
van ren kanaal langs de Oostkade en de IJsselmoudschc laan 
in de gemeente Kralingen; liet vervoeren der uitkomende 
gronden; het maken der daarbij behooreude rijzen pakber-
inen, houten brug cn ijzeren grondduiker; het leveren van 
een dienstvaartuig met schuitenhuis en van twee verplaatsbare 
wachthuisjes. , 

Donderdag 16 A u g . , teu 12 nre, ten huize van deu kaste
lein H . M . van Gameren tc Ncerijncu: het bijna geheel 
afbreken van de kerk en den toren en het weder opbouwcu 
daarvan. 

Donderdag 16 Aug. , ten 12 ure, iu het lokaal van het 
ministerie van Binnenlandsche Zaken, tc 's Hage i het maken 
van eene Bergplaats voor goederen, en van eeuige bijkomende 
werken op het Stationsemplacemcnt te Venlo, ten behoeve 
vau den Spoorweg van Venlo uaar dc Pruissische grenzen. 

Donderdag 16 A u g . , ten 12 ure, bij de wed. J . van Leeu
wen te Lent: het herstellen en onderhouden van dc maga
zijnen heiningen , steunmuren enz. van het Ambtshuis tc 
E i s t , van den Holthuizerdijk, met de levering van grinden 
«teenpuin. Verder het leveren van alijpdeelen, gereed
schappen, enz. 

Donderdag 16 Aug . , ten 2 ure, iu het logement „de Wa
pens van Haarlemmermeer" iu het Kruisdorp der gemeente 
Haarlemmermeer: het bouwen van een raadhuis aldaar. 

Donderdag 16 Aug . , ten 2V, nre, aan het lokaal van het 
prov. bestuur te Haarlem: het bouwen van eene tolgaarders-
woning aan den rijks grooten weg te Nicuwedicp , ge
meente Helder. 

Vrijdag 17 Aug. , teu 12 ure, aan het gebouw van het 
~ - -proï.. bestuur te Zwolle: het aanleggen van acht kribben op 

• de.wedrrzijdschc oevers van den IJssel beneden het Kater-
Veer, tot verbetering van den Midden- of Bcncden-IJssel, 
prov. Overijssel. 

Vrijdag 17 Aug. , ten 1 ure , ten Raadhuize te Rotterdam i 
. het bouwen van de hoogere burgerschool met directeurswo
ning enz. aau de Kortenaerstraat. 

Zaterdag 18 A u g . , ten 1 ure, in het koffijhuis van J . C . 
». 4/''Horst te Dordrecht: het bouwen van eene woning 

'j , iv«c**aVen machinist en eene bergplaats voor steenkolen ten 
V h e a o a v è - A a n het stoomgemaal voor de vier polders en den 

poldef Wieldrecht. 
V ^ W I t ó * 18 Aug . , ten 1 ure, teu Stadhuize tc 1 trecht: 

. • V - V e t makel van een ijzeren werftrap met bijkomende wcr-
| £ V ' k e n ,'ttBsi-hen de Hamburger en Weesbruggeu. 
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Dingsdag 21 Aug . , ten 12 ure , aan het huis v u Arrest 
op de Korte Hoogstraat te Rotterdam: de hei- en verdere 
funderingswerken, te zamen uitmakende het le perceel 
van den bouw eener cellulaire gevangenis aan de Noord-Singel 
tc Rotterdam. 

Woensdag 22 A u g . , ten 11 ure , in het Raadhuis van 
Xoord-Wadainnveen: het opmaken en brgriudcn van den 
Noordeindsehen weg aldaar, eene lengte hebbende van p. m. 
2891 el. 

Donderdag 23 Aug. , ten 12 ure, in een der lokalen van 
het ministerie van binnenlandsche zaken tc 'g Hage: het 
maken van de aardewerken en duikers voor het gedeelte van 
Hcerenveen tot Akkrum van den spoorweg van Arnhem naar 
Leeuwarden. 

Vrijdag 24 A u g . , ten 12 ure, aan het gebouw van het 
prov. bestuur te Arnhem: het vernieuwen der Oost-Indische 
brug. liggende over het Apeldoornsche kanaal, en van de 
bovendeuren der Hezenbrrger schutsluis op genoemd kanaal, 
eu tot verbetering der bestrating hij de havenkom te 
Apeldoorn. 

Donderdag SO Aug. , ten 12 ure , in een der lokalen van 
het ministerie van binnenlandsche zaken te 's Hage: het af
breken van vier wachthuisjes bij de llnifakker-, Enter
en Leegstrateu eu het bouwen eener arbeiderswoning bij 
de Emerstraat aan den spoorweg van Breda naar de 
Moerdijk. 

Donderdag 6 Sept., ten 12 ure, aan het lokaal van liet 
ministerie van biunenlandschc zaken tc 'sHage: het inakeu 
van den onderbouw van dc knustwerken voor het gedeelte 
van Heercnveeu tot Leeuwarden van den spoorweg van Arn
hem naar Leeuwarden. 

Donderdag 13 Sept.. ten 12 ure. in het lokaal van het 
ministerie van binnenlandsche zaken te 's Hage: het maken 
van de aardewerken en duikers voor het gedeelte van A kkruin 
tot Leeuwarden van deu spoorweg von Arnhem naar 
Leeuwarden. 

Afloop v a n a a n b e s t e d i n g e n . 

Op 2 Augustus aan het lokaal vnn het provinciaal bestiltr 
te Haarlem: het verdiepen van eenige gedeelten van het 
Noord-Hollandseh kanaal. Voor dit perceel waren 13 inschrij-
vingsbilletten ingeleverd. Minste inschrijver G . Sehulk te 
Buiksloot, voor ƒ 16,250. De hoogste was A. Kalis_ te'Slie
drecht voor ƒ 25,000. 

Op 3 Augustus te Zwolle: het voortzetten vnn het lijnpiul 
langs den linker-Usscloever. ter lengte van 3673 ellen. Aan
nemer .1. .lansen Broek te Kampen, voor ƒ 10.000. 

Op 4 Augustus ten gemeentchuize te Leeuwarden: het doeu 
van afbraak-, graaf- cn metselwerk aan de gemeentelijke 
gasfabriek. Het werk is aaugenomen door I.. Knicpstrn en 
A. J . Feddema tc Leeuwarden voor ƒ 2491. 

Op 8 Augustus te Arnhem: het maken, leveren en stellen 
van ameublement ten dienste van de hoogere burgerschool. 
Daarvoor is ingeschreven door de heeren: 

le perceel. 2e perceel. 3e perceel. 
f 4700 

',. 4460 
., 4700 
.. 4999 
„ 4600 

H . Heuvels. . . 
A. W . Lensink / 1810 
E . Eibers 1780 
G . Liefting 1724 
W. Wiggers 1785 
f. Orth 1910 
G . van Berkum 1790 

ƒ 1890 
1970 
1069 
2100 
2000 
1980 
1987 

A d v e r t e n t Ü n . 

F A B R I E K V A N 

B E C K E R E N B C D B I N G H 
t c A R N H E M . 

W a t e r p a s - , hoekmeet- en andere i n s t r u m e n 
ten voor terreinopname ten dienste van den 
Waterstaat , de Genie , den Aani.eo van Spoor
wegen en Openhare werken. — Voorts de gunstig 
bekende B a l a n s e n , B a s o n l e s , W e e g 
b r u g g e n enz. 

R A N S O M E S K U N S T Z A N D S T E E N , 
beveelt zich door duurzaamheid, sterkte, zuive
ren vorm en voornamelijk door V O L K O M E N OVER
EENKOMST met den NATUURLIJKEN ZAND
STEEN bijzonder aan voor iedere B O U W K U N 
STIGE VERSIERING, zoowel voor Balustraden, 
Kapileelen , l'Mnsolen, Lijsten, Friezen enz., als 
voor Vazen. Fonteinen, Gedenkteekenen, Stand
beelden, ürafteekenen, enz. Modellen, Teeke
ningen, enz. te bezichtigen, en inlichtingen te 
bekomen bij 
FOLKERS & O"., Rapenburg te Amsterdam, 

Agenten van de 
PATENT CONCBETE-STONE COMPy. (Limited) te Londen. 

Bouwartikelen. 
Ondergeteekende beveelt zich aan tot het le

veren van VLOER- en M U U R T E G E L S voor 
Gangen, Vestibulen , Portalen , Veranda's, Oran-
jer ièn, Badkamers, Balcons, Schoorsteenmantels, 
voor Trappen, Friezen, Plinten, enz. — in par
ticuliere en publieke gebouwen en kerken. — De 
Vloertegels zijn effen van kleur of wel met ver
schillende kleuren en ornementen ingelegd; de 
Muurtegels zijn verglaasd, effen van kleur of 
met figuren , alsmede met ornementen in relief. 

Teekeningen en prijsberekeningen worden op 
aanvraag gemaakt en de orders nauwkeurig en 
met spoed uitgevoerd. 

Amsteroam . 
(10 Amstel (Erwtenmarkt.) 

O. J . v a n d e n B r i n k . 

E e r s t e j a a r g a n g , 1 8 A u g u s t u s 1 8 6 6 . 

Eene nieuwe soort, bijzonder taai 

C A L Q U E E R P A P I E R ( P a u s p a p i e r ) 

is in tien dikten voorbanden bij de Erven 
THIERRY & M K N S I N G , Schoolstraat 31, 's-Hage 
Monsters gratis op franco aanvraag. Bestellingen 
worden door alle Boekhandelai en aangenomen. 

O U V R A G E S d ' O C C A S I O N par unite, en 
vente a laLibrairie Francaiso de L . van BAKKENES | 
en 0°. a Amsterdam. 

30 florins au lieu de 120 francs: 
Un ex. RONDELET, L'art de bütir. 5 volumes 

in 4U aver, atlas cartonné in folio de 207 plan
ches. Paris. 

75 florins au lieu de 200 francs: 
Un ex. C A L L I A T , Pararelle des Maisons de | 

Paris, constitutes depuis 1830 jusqu'a nos jours. 
Paris 2 volumes in folio de 246 planches sur acier. 

25 florins, au lieu de 70 francs: 
Un ex. G A I L H A B A U D , L'art dans ses diver-

ses branches, ou L'architecture, la Sculpture, 
la Peinture, la Fonte, la Ferronnerie, etc. chez 
tous les pcuples; 1™ partie in 4", contenant 70 
gravures sur acier avec texte. Paris 1863. 

15 florins au lieu de 40 francs: 
Un ex. N O R M A N D , Nouveau pararelle des or-

dres d'architecture des grecs, des roinains et des | 
auteurs modernes. 1 vol. in folio de 63 planches, 
sur acier avec texte. Paris 1852. 

7 florins au lieu de 22 francs: 
Un ex. N O R M A N D , Le Garde de l'Omemaniste \ 

ou de ('ornement pour la decoration des batiments: 
atlas in folio de 36 planches sur acier. Liègc 184". | 

25 florins au lieu de 100 francs: 
Un ex. PÉQUEGNOT, Ornement, Vases et de

corations. 4 volumes in 4° cartonnés contenant | 
200 gravures. Paris 1856 a 1860. 

10 florins au lieu de 30 francs: 
Un ex. M I N A R D , Cours de Construction des 

ouvrages qui établissent la navigation des rivièrei 
et des caiiuux; un volume in 4" avec atlas de 
36 planches. Liège 1850. 

50 florins au lieu de 160 francs: 
Un ex. ENCYCLOPÉDIE MODERNE, Dictioe-

naire abrégé des sciences, des lettres et des arts. 
Ouvragc orne' de plus de 400 planches sur acier, 
30 volumes in 8" dont 27 de texte et 3 volumes 
d'atlas avec le Complément formant 12 volumes 
in 8", dont 10 de texte et 2 d'atlas, en tout 
42 volumes, brochés, non coupés. 

Tous les ouvrages sont garantis neufs et bien | 
conditionnés. 

ALBUM VAN BOUWKUNDIGE ONTWERPEN. 
O n d e r r e d a c t i e v a n e n u i t g e g e v e n d o o r J . H . L E L I M A N , a r c h i t e c t t e A m s t e r d a m . 

3 e S e r i e , 3 0 p l a t e n , m e t t i t e l b l a d , t e k s t e n z . P r i j s / 1 5 a c o n t a n t . 

De redactie herhaalt bare uitnoodiging aan heeren bouwkundigen tot toezending van de ingevuld' 
Inteekenbiljetten. De eerste helft van genoemd Album is aan de inteekenaars verzonden, en blijft 
verkrijgbaar a f 7.50. Algemeene belangstelling wordt dringend verzocht, ten einde deze kostbar' 
kinistuitgave voor groote verliezen te vrijwaren. Aan de beschermers wordt — bij voorraad 
den dank der redactie bij deze gebracht. 

J . H . L E L I M A N . 

T U I N S T O E L E N . 

De Ondergeteekenden berichten by deze, dat bij hen vervaardigd worden en » * r | 
krijgbaar zijn: 

G e s l a g e n I J z e r e n d i c h t s l a a n d e T u i n s t o e l e n , 

sterk, gemakkelijk in het zitten en wegbergen, en daarbij goedkoop. 
R o t t e r d a m . J A OC R A V E S T E I N e a C o . 

Verschijnt geregeld lederen Zalerdjg Itij 
It. A . T H I E M E te A r n h e m . 

Roofdcorrrspondenlen 
1. m BHIiEHS en t ° . le Amsterdam. 

W E E K B L A D 

V O O R 

.'rijs per 3 naanden franco p. posl ƒ MS. 
lea abonneert zich vour een jaargang. 

Advrrlenliën loslen ƒ -.20 per ffTQM regel 
en ƒ - . • ! • ïoor regel <rn een der eouranl. 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN EN AANNEMERS VAN PUBLIEKE WERKEN. 

B e r i c h t e n e n m e d e d e e l i n g e n . 

Arnhem, 17 Augustus 1860. 
— Het nieuwe beursgebouw te Breslau, door 

den architect Lüdecke ontworpen, nadert zijne 
voltooiingen een deel der steigerwerken is reeds 
weggenomen , waardoor over bet effect van den 
voorgevel kan geoordeeld worden. In dezen gevel 
zijn vier kolossale beelden van zandsteen, han
del, scheepvaart, landbouw en veeteelt voorstel
lende , geplaatst. 

— Te Mannheim is dezer dagen het piëdestal 
voor liet standbeeld van Dalberg op de Schiüer-
Platze gesteld en hierop vindt men de volgende 
inscriptie, die door koning Lodewijk I werd aan
gegeven : Frhr. Wolfgang v. Dalberg, unler 
dessen Lcilutig Mannheims Bühne die ausge-
zeichneste würde." 

— De Westpliaalsch-IIollandsche Spoorweg
maatschappij heelt den aanleg op zich genomen 
van eene lijn Karlshaven over Bcvcriingen en 
(Jodelheim, in verbinding met den Wcstphaal-
schen Staatsspoorweg , langs dezen tot Brake] en 
verder over Neiheim — Munster zich weder aan 
dien Staatsspoorweg aansluitende, om daarna over 
Altenbcrg tot aan de grenzen bij Glauerbriick 
zich te verbinden niet den Nederlandschen staats
spoorweg over Enschedé, Almelo , Zullen cn 
Arnhem. Daarenboven beeft de maatschappij de 
verplichting op zich genomen tot den aanleg en 
zoo mogelijk gelijktijdige voltooiing van twee zij
takken Detmold—Hei fold en Rheine tot den Weser. 

Het voor den aanleg der hoofdlijn (30.0 mijlen 
buig) benoodigde kapitaal bedraagt 12.630.000 

, alzoo 412.745 th. per mijl. Dit zal worden 
"heengebracht door de uitgifte van 6,300.000 th. 
I'i'ioritcits-aandcelen cn 6,320.000 th. actieën ; 
*M laatstbedoelde actieën zullen , om het tot stand 
komen der onderneming mogelijk te maken, a 
pari worden genomen : 1 millioen door de regee-
" " g van Lippe-Detmold ; 1 ' / i millioen door de 
Keurvorstelijke maatschappij der Noordcr-spoor-
*«gen, 830.000 th. door dc Pruisische provin
ciën (welke aandeden vóór de algeheele voltooi-
l nK niet mogen worden vervreemd), en 3 mil 
lioen th. door de ondernemers, ingeval daarvoor 
'liet door het publick is geteekend. Vernioedc-
hjk zal aan dit kapitaal nog worden toegevoegd 
ene subsidie van dc Pruisische regcering, ten 

bedrage van 20.000 th. per mijl lengte, welke 
over Pruisisch grondgebied loopt, zijnde nage-
n o e S 530,000 th. De zijtak van Detmold of Lage 
j**» Leingo cn Herford zal eene lengte van 3% inij-

hebben en een kapitaal vorderen van l i / , mil-
"°ën tb. (Xed. Industrieel). 
... ~~ I e geboortedag van Schinkel wordt jnar-
'Jks „,, ,),.„ i 3 „ , M a a r t | e ( w t ( , | j j k herdacht door 

M M A l ' c , 1 ' tecten-Veiein te Herlijn en is bestem-
1 l l '"«t den naam van Schinkcl's feest. 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A . THIEME. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER W I E L . 

De feestviering van dit jaar echter bad een 
belangrijker karakter dan gewoonlijk, daar in 
liet laatste jaar de twee uitstekende leerlingen 
van Schinkel, namelijk de Architecten Stiiler en 
Knoblauch, waren overleden. Hij die gelegenheid 
werd dan ook bijzondere hélde aan hunne nage
dachtenis gebracht en in de feestzaal vond men 
hunne borstbeelden ter rechter en ter linkerzijde van 
dat van bunnen meester geplaatst. De wanden 
der zaal toonden een tal hunner ontwerpen , die 
aller aandacht trokken en waaronder bijzonder 
uitmuntten: de domkerk van Sti i ler , waarvan 
tevens het model was ten toon gesteld, eu dc 
"linagoyc van Knoblauch, die te Berlijn is uitge
voerd, liet behoeft nauwelijks vermelding dat eene 
dergelijke kunstbeschouwing het genot van liet 
feest zeer verhoogde, waarop tevens de bekro
ningen van eenige prijsvragen' werden uitgereikt, 
en dat dit feest even als velé anderen besloten 
werd een maaltijd. 

Wij kunnen tevens opmerken, dat het ontwerp 
der synagoge te Berlijn van Knoblauch opgeno
men is in de laatst verschenen afleveringen van 
het Zeitschrifl fur Bauwesen van C. Erbkam. 

— De nieuwe groote schouwburg te Parijs , 
hel Theatre du Prince Imperial, is voltooid en 
zou eerstdaags geopend worden, doch van re-
geeringswege is gelast de opening uit te stellen, 
daar de hechtheid van het gebouw betwijfeld wordt. 

— Prinses Matliildc heelt bij de centrale school 
voor dc bouwkunst te Parijs een jaarlijksclieu 
prijs ingesteld, bestaande in een gouden medaille 
en een bouwkunstig boekwerk, en bestemd om te 
worden toegekend aau den kweekeling die bij al 
de examina gedurende den leertijd het best vol
daan zal hebben. 

Amsterdam. De Amsterdamsche maatschappij 
tot ijsvervaardiging door stoom stelt fabriek en 
machines voor bet publiek ter bezichtiging en wel 
eiken maandag van !) tot 3 ure ad 10 cents en des 
zaterdags van 10 tot 3 ure ad 25 cents de persoon. 

B r i e l l e . De gemeenteraad heeft in zijne zit
ting van ! l dezer tot architect benoemd, de lieer 
L . P. Luijks, bouwkundige te Arnhem, en het 
vroegere besluit der benoeming vau den heer 
C. Spoon te Wissekerke, ten gevolge van door 
hem gemaakte bezwaren en gestelde voorwaarden, 
ingetrokken. 

Arnhem. Zaterdag 11 dezer is dc Raad tot 
de benoeming van een gemeente-Architect over
gegaan , waartoe de heeren W . C. van Goor uit 
Rotterdam en A. van C'uylenburgh Jr. uit Arnhem 
door liet dagelijkscli bestuur waren aanbevolen. 
Hij de eerste stemming verkregen de heeren van 
Goor en Van Ciiylenburgli ieder 5 , Thirion 3 en 
Linse 2 stemmen en werden 2 bhiuco biljetten 
gevonden; de uitslag van de tweede vrije stem
ming was dat Van Ciiylenhtiigli 7 , Van Goor en 
Thirion ieder 3 en Linze i stem bekwam, ter
wijl 3 biljetten oningevuld waren .^w-J je j* -Ja 

van hier naa i 

grenzen, kort 
men ook druk 
dam door dat 

Hij de herstemming, die alsnu tusschen de 
heeren Van Cuylenlmrgli , Van Goor en Thirion 
plaats vond , werd de eerstgenoemde met 9 stem
men gekozen. Behalve één biljet in blanco wer
den daarbij 3 stemmen op den beer Van Goor 
en 4 op den heer Thirion uitgebracht. 

Groningen. Men verneemt, dat bij het ver
richten van de werkzaamheden aan den spoorweg 

Winschoten en de Hannoversche 
bij bet Foxliolstermeor, alwaar 
bezig is met het leggen van een 
meer, een gedenkstuk uit den 

alouden tijd is ontdekt, — namelijk de fundee-
ring van eene kerk ; overgebleven stukken van -
ramen, die zeer fraai bekaptzijn, bewijzen zulks 
ten duidelijkste, 't Is te hopen, dat deskundigen 
en lefhebbers van oudheden er werk van maken , 
om van deze ontdekking partij te trekken en 
voor de conservatie er van zoo veel mogelijk te 
zorgen. 

Leeuwarden. Men verzekert dat het stede
lijk bestuur alhier voornemens zon zijn, op het 
terrein vlak tegenover de gasfabriek, een nieuwe 
handelsbeurs te stichten. 

Nieuwediep. De lieer H. W. Schneider alhier, 
is dezer dagen door Z. M . gooctroijcerd voor lucht
en waterpompen, ventilators en blaasniachines. 
liet systeem der uitvinding berust op de aanwen
ding van veerkrachtige schijven. De uitvinder 
is ook in bet buitenland gebrevcteerd. Zijne lucht
pompen kunnen van ongemeen nut zijn voor Zr. 
Ms. oorlogschepen als geschikte en doelmatige 
plaatsvervangers van de geraas makende ventila
tors; ook voor droogmakerijen moeten zijne wa
terpompen , als een zeer groot volume water op
voerende, aanprijzing verdienen. 

H a r l i n g e n . In de laast gehouden raadsver
gadering is besloten, Burgemeester en Wet
houders te machtigen, met den heer Schram 
de Jung, aannemer van de werkzaamheden tot 
wegruiming der pollen, schikkingen te maken, 
om, onder nadere goedkeuring van den raad, 
de verdere proefneming te staken. Uit de me-
dedeeling omtrent den stand van het werk blijkt, 
dat er is uitgegraven door de stoombagger
machine 600 e l , ter breedte van 60 a 70 en 
ter diepte p. m. van 34 palm onder laag water 
peil. Dc kosten van het werk, te dragen dooi
de provincie en de gemeente (resp. voor 3/5 en 
2/5 bcloopen thans f 52,600. 

Amersfoort. Den *>» Augustus is door 
den burgemeester dezer gemeente mr. A . G. 
Wijers, iu tegenwoordigheid der directie, de plaat
selijke commissie en andere belangstellenden, 
met eene toepasselijke rede, de eerste steen 
gelegd der arbeiderswoningen , die in de onmid
dellijke nabijheid der stad door de Algemeene 
liomv-mautseltuppij worden opgericht. 

Goes. De heer D. de Koning is tot geineente-
architect benoemd. 
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S c h i e d a m . Qepaweerde week (Vrijilag mor
gen) sloeg «Ie bliksem in den R. K. kerktoren 
alhier zonder belangrijke schade te veroorza
ken. Wij hopen dat het kerkbestuur door dezen 
gelukkigen afloop tot nadenken zul worden ge
bracht, om toren en kerk, die grootendeels 
uit vrijwillige giften zijn duurgestohl, niet aan de 
wisselvalligheden vun het noodlot prijs te geven, 
maar van een goeden bliksbiualleider te voor
zien. Ken gebrekkige of slecht samengestelde 
afleider is daarentegen zeer gevaarlijk en oin 
deze reden wordt door enkelen beweerd , dat hel 
beter is geen afleider te plaatsen. Men bedenke 
w e l , dat een ijzeren kruis op de spits van deu 
toren, in verbinding niet het lood, reeds het begin 
van een geleider i s , en wanneer deze niet behoor
lijk in verbinding tot onder deu grond wordt 
voortgezet, een gebrekkiger afleider daarstelt die 
soms gevaarlijk kan zijn. 

Vreemd komt liet ons voor dut de architect, 
met den bouw van een toren en kerkgebouw 
van dien omvang belast . de plaatsing van een 
afleider verzuimt die hij den opbouw met betrek
kelijk weinig kosten is daar te stellen. 

KUNSTDRAAIERS M A T E R I A L E N . 
Hoofdzakelijk naar het duitsch bewerkt 

door .1. .1. IUiin. 
II. 

DlKRI.IJKE TAMPEN EN IIEKNIIEHEN. 
In vele noordelijke landen van Europa , zoo 

ook in Siber ië , treft men, evenals in sommige 
streken van Azië en Afr ika , groote verzamelin
gen aan van begraven ivoor, 't welk door hen 
die aldaar den grond bewerken, meestal toevallig 
ontdekt wordt. • 

Uit de grootte dier tanden — de meesten zijn 
8 a 9 voet, — moet men besluiten , dat zij over
blijfselen zijn van een grooter ras dan het tegen
woordige olifantengeslachl, en dat zij , naar alle 
gedachte, in die streken door groote watervloe
den zijn gekomen. 

Het meerendeel der tanden, die in den grond 
gevonden worden, zijn onveranderd, en bezit
ten de kleur van versch ivoor; anderen daaren
tegen zijn reeds iu een toestand, die aan ont
binding grenst en dientengevolge geel, bruin en 
zwart van kleur. In Rusland snijdt men deze 
tanden iu stukken van I pond zwaarte, eu brengt 
ze zoo in den bundel, onder den naam van Mam-
mouthstanden of gegraven ivoor, terwijl de wit 
gekleurden het meest gezocht zijn, omdat men ze 
geheel als ivoor gebruikt , waarvan het ook ter 
nauwernood te onderscheiden is. 

De zoogenaamde walrustand, afkomstig van de 
kaken der zeedieren, onder de namen walrus en 
zeekoe bekend, is een schooner doeh ook duur
der plaatsvervanger van het ivoor; deze zoo
genaamde tonden zijn ongeveer (i palm lang 
bij een gewicht vun 4 pond . terwijl het onder
eind gewoonlijk een omtrek van 2.5 palm heelt: 
zij zijn nagenoeg kegelvormig en cenigszins ge
bogen van vorm, terwijl hunne oppervlakte ge
ribd i s , en de dwarsdoorsnede eene platronde 
gedaante vormt. Over */, gedeelte geheel ho l . 
is de spits echter massief, terwijl liet ondereind 
nu behoorlijke polijsting eene gele, met adertjes 
doorwevene oppervlakte aanbiedt. 

De grootste soort komt vun Jakutsk uit Sibe
r i ë ; die van Archangel afkomstig, waar een 
ontzettende menigte verwerkt wordt, zijn klei
ner van stuk. 

Men treft van deze soort ook wel zoogenaamde 
gegravene tanden aau, welke van even goede 
kwaliteit zijn als eerstgenoemde, cn als zoodanig 
even goed verwerkt worden. 

Men sorteert de walrustandeii naar de grootte , 
en verkoopt ze naar het gewicht; 4 tot 6 wegen 
gewoonlijk 1 pud, overeenkomende met 40 
Ned. ponden, 't welk vroeger met 10, in den 
iongsten tijd echter met 40 en meer roebels be
taald wordt. 

Men verwerkt dc buitenste omtrek dezer tan
den die zoo hard is , dat men met de bestesta
len 'beitels er nauwelijks iets af kan krijgen met 
zeer harde en lijm: vijlen, tot velerlei schoone 
en nuttige zuken, ouder anderen tot het daar-
stellen van kunstgebitten. 

Eene nog hooger in prijs zijnde tandsoort levert 
ons het Nijlpaard, iu vele opzichten , maar bepaald 
in grootte, aan den olifant verwant; men ver
werkt zoowel de hoek- als maaltanden van dit 
kolossale beest; de laatsten echter minder dan 
eerstgenoemde, daar zij niet zulk een schoonen 
glans aannemen. 

Deze tanden zijn verbazend hard en hebben 

bij een gewicht van ongeveer 0 a 7 pond, 1 el 
lengte; daar zij door ouderdom niet geel worden, 
vervaardigt men ook hiervan veel kunstgebitten. 

lie schoonste soorten komen van Guinea; men 
moet er echter op bedacht zijn . dut men bij in
koop geen walrustanden iu de plaats er van 
ontvangt. 

Een vierde en laatste soort van tanden, die wij 
kortelings willen aanstippen, levert ons eene ze
kere soort van walvisch op: deze tanden. die bij 
ons le lande weinig of bijna in het geheel niet 
in gebruik zijn, zijn in Duitschland, waar zij 
vroeger ook meer dan tegenwoordig verwerkt 
werden, bekend onder deu naam vun Narwals
tanden. 

Men treft somwijlen exemplaren aan van 30 en 
meer volden lengte, die zich vun alle reeds ge
noemde tandsoorten onderscheiden, doordat zij 
van buiten van eene schroefvormige, naar boven 
uitloopende oppervlakte voorzien zijn. 

Behalve het reeds beschrevene kostbare ivoor, 
en de andere dure tandsoorten , worden de been
deren van verschillende Europeesche diersoorten 
in de werkplaatsen der kunstdraaiers naar waarde 
geschat : goed bereid, van alle vetdeelen door 
uitkoking ontdaan, en daarna gebleekt, zijn zij 
zoo wit als ivoor cn overtreffen dit zelfs iu hard-
lieid; zij laten zich goed verwelken en nemen 
een schoonen glans aan. 

Uit een technisch oogpunt beschouwd, zijn wij 
bijna geneigd, aan de beenderen in den alge-
meencn zin van het woord, meerdere nuttigheid 
toe te kennen dan aan het ivoor. Niet alleen 
dut het uit de beenderen bereide meel als mest
stof beroemd i s , — getuige de bekroning der 
beenderenmest uit de fabriek vun Muller te Utrecht 
door verschillende landbouwinaatschappijen — 
vervaardigt men uit beenderen ook nog been
zwart, zoo onmisbaar voor de suikerfabricatie, 
alsmede de phosphorus, die bij het maken der 
lucifers de hoofdrol vervult. 

Eene meer gewichtige toepassing is de ver
vaardiging der gewone lijm, waarbij ook nog eene 
zeer goede meststof in den vorm van phosphor-
zure kalk overblijft, — de scheikundige bestand-
doelen der beenderen zijn lijm en phosphorzure 
kalk — terwijl men in Offenbach en Hamburg 
beender-olie-fabriekéil aantreft, welke beenderolie 
een uitmuntend smeermiddel is voor kleine werk
tuigen, en daarenboven tot het vervaardigen van 
pui fumeriën gebruikt wordt. 

Uit dit alles zal men lichtelijk ontwaren, dat 
de beenderen als handelsartikel nog al van be
hing zijn , en Engeland betaalt, volgens statistieke 
bescheiden, jaarlijks de som van 10 millioen 
gulden voor beenderen. 

Terwijl echter tot al deze opgenoemde doel
einden alle soorten van beenderen gebruikt 
worden, verwerkt de kunstdraaier slechts eene 
zekere soort, eu wel bepaald de onderste gele
dingen der poolen van runderen, paarden en 
schapen, doch de laatste soort betrekkelijk weinig; 
ons land bekomt jaarlijks eene groote menigte 
uit Petersburg, terwijl de Neuronberger fabri
kanten hunne toevoer uit Bohemen, Beijeren , 
enz. verkrijgen., 

Puardebeendcron schijnen in Klankrijk de voor
rang te bezitten, alwaar men zegt, dat zij zich 
beter dan die van runderen laten uitkoken en 
bleekeu: men gebruikt ze tot doosjes, ringen en 
verschillende kleine voorwerpen. 

Wij wenschen deze beschrijving te besluiten 
met bet aangeven der methode voor het uitkoken 
en bleekeu, welke óver liet algemeen gevolgd 
wordt om de beenderen voor de draaibank ge
schikt te makeu. 

Te dien einde worden z i j , nadat men er de 
beide einden heeft afgesneden , eenige uren ge
kookt, om van de nog aanwezige vleesch-en vet
deelen te worden ontdaan; daarna brengt men 
ze op nieuw in eenen ketel met regenwater, 
onder bijvoeging van eenige handen zout en 
eene gelijke hoeveelheid houtasch , liefst van 
eikenhout. Wanneer zi j , na nog eenige uren 
koken, van alle vetdeelen zijn gezuiverd, laat 
men het aan den tijd over ze te bleekeu. 

Kunstmatige bleeking is nadeelig voor de 
vastheid, daar er kalk in de beenderen aanwe
zig is. 

I N G E Z O N D E N . 

IS HET GAS IN ONZE WONINGEN 
G E V A A R L I J K I 

Mijnheer tic Redacteur! 
In uwen IOpmerker" van 2 Juni 1.1. maakt 

gij melding van eene ontplolling aan de gasfabriek 

te Dresden en in dien van 10 Juni van een on
geluk in de fabriek te Berlijn. 

Nog versch ligt ons de vreeselijke tijding van 
het ongeluk aan de gasfabriek tc Londen (te 
Nine-Elms) in het geheugen, waar op den 31""n 
October 1865, ten gevolge van eene oulploffiiig in 
het regulateurshuis, eene zoo ontzettende ver
woesting plaats greep. De dagbladen, zoowel 
geïllustreerde als niet geïl lustreerde, wedijverden 
om ons de hartverscheurende tooneelen eens recht 
duidelijk voor oogen te stellen. 

Is het wonder, dat die tijdingen schrik ver
spreiden ? Dat men niet alleen bang wordt voor 
gasfabrieken, en dus liever niet in hare nabij
heid woont, maar ook zelfs voor het gas in onze 
woningen? 

Dat de oppervlakkige waarnemer bevreesd wordt, 
zal wel niemand bevreemden : maar hij , die wat 
dieper iu de zaak tracht in te dringen, die de 
oorzaken van het gevaar wil opsporen, vindt toch 
die vrees wel wat overdreven. 

Eerlang staat uwe stad verrijkt te worden met 
eene grootere gasfabriek, die, zoo wij hopen en 
vertrouwen, aan de eischeu, die men aan zulk 
eene fabriek stellen kan, volkomen voldoen zal. 

Misschien , ducht i k , kan het zijn nut hebben, 
de volgende vraag eens met aandacht te over
wegen. 

Is het gas in onze woningen gevaarlijk? 
Ziedaar eene vraag die voor tweeërlei opvat

ting vatbaar is. Men kan er door verstaan, of 
het gas geen nadeeligen invloed kun hebben op 
de kleuren en de stollen , die zich in onze wonin
gen bevinden. Hiervoor schijnt men echter min
der bezorgd. Maar gewoonlijk doet men de vraag 
In den zin van gevaar voor ontplofling en brand. 

En het is nog altijd voor velen niet van belang 
ontbloot, bij dit laatste de aandacht eens te be
palen. Op de vraag, in dezen zin voorgesteld, 
wordt dagelijks nog zeer verschillend geantwoord. 

De een zegt: neen, zeker niet gevaarlijk; 
want Assumutie-Maatschappijen in Engeland (het 
land van gasverbruik bij uitnemendheid) ver
zekeren woningen, die door gas verlicht 
worden, tegen dezelfde of geringere premie, als 
woningen waar men geen gas bezigt. De ander 
zegt: wel degelijk is het gas gevaarlijk. Wnt 
hoort men niet dikwijls van gasontploffingen! En 
wordt er wel één brand van eenig belang, waar
van de oorzaak niet dadelijk bekend is , in een 
der nieuwsbladen vermeld of men leest er bij: 
•waarschijnlijk door ontplofling van gas (den gas
meter of iets dergelijks) veroorzaakt." 

Is het niet duidelijk te maken, hoe men over 
deze zaak heeft te oordeelen ? Wij willen het be
proeven. 

Ontploffen ontstaat door het plotseling vuur-
vatten van eene massa, welke vast of gasvormig 
kan zijn. Bereidt men volgens zekere regelen 
een mengsel vun houtskool, zwavel en salpeter, 
dan verkrijgt men buskruit, dut plotseling kan 
ontvlammen. Geschiedt dit , dan neemt het vaste 
lichaam den gusvormigen toestand aan, eu liet 
gevolg daarvan, de plotselinge toeneming iu vo
lume, is oorsaak van dc kracht (ontplofling), die 
de verbranding vergezelt. 

Wat is er nu van zulk gevaar voor ontplof
fingen bij het gebruik van lichtgas/ Dat zij som
wijlen voorkomen , kan voorzeker niet geloochend 
worden. De journalen aan de gasindustrie gewijd, 
geven er niet weinige voorbeelden van op. (laat 
men evenwel de gevallen een weinig nauwkeurig 
na , dan zal men bevinden dat nu eens onoplettend
heid, dan eens verzuim de oorzaak was, en dat 
het dwaas zoude zijn, daarom aan het gas eene 
bijzondere gevaarlijkheid toe te schrijven. 

Het gas verraadt zich dadelijk door zijn ster
ken onaaiigenamen reuk, zoo sterk zelfs dat he' 
soms mogelijk is een lek in eene pijp door den 
reuk op te sporen, waar het een vergeefscli ]>"• 
gen schijnt, aan dit lek eene vlam (hoe klein dun 
ook) te ontsteken. Volgde men nu slechts O» 
waarschuwing van nimmer met eene brandend' 
stol' in een vertrek te gaan, waar het naar gas 

ruikt, dan zoude men zeer zelden van ontplolhïr 
gen of brandschaden hooren, die door het licht' 
gas zijn aangericht. 

Is gas met dampkringslucht in zekere verhof 
ding gemengd, dan kan zich werkelijk een ont
plofbaar mengsel — het knalglas — dat uit I 
deel zuurstof en 2 deelen waterstof bestaat -" 
vormen. . 

Maar hoeveel gas moet wel in een vertre» 
uitstrooinen, om met de daarin aanwezige luclj' 
het ontplofbaar mengsel te vormen? Meug»1'1, 

van minder dan drie en meer dan elf deele» 
lucht op één deel gas zijn niet ontplofbaar. Tus

schen drie en elf deelen lucht op één deel gas 
liggen de ontplofbare mengsels. Het meest ont
plofbaar schijnt een mengsel te zijn van zeven 
deelen lucht op sen deel gas. 

Nemen wij nu eens als voorbeeld een vertrek 
van 3.50 el hoog, 5.50 el lang en 4,50 el breed, 
dan heeft dit vertrek een inhoud van 86025 kub. 
palmen. In deze kamer hangt een gasornament 
„iet 3 branders. Men heeft verzuimd één van deze 
goed te sluiten of, na sluiting de kraan weder 
opengedraaid. Hoeveel gas kan nu in 10 uren 
wel uit dezen brander ontsnappen.' Rekenen wij 
den brander op 190 kub. palm per uur en voor 
10 uren dus 1900 kub. palm. Dan staat de bo 
veelheid gas tot de hoeveelheid lucht in reden 
als 1: 44 ruim. Wij hebben dus geen ontplof
baar mengsel. 

Hierbij moet men nog in liet nog houden, dat 
bij deze berekening aangenomen i s , dat de kamer 
geheel hermetisch gesloten was, hetgeen wel 
Dimmer het geval zal zijn. Door reten van deu
ren cn vensters, door de muren zelve heeft groote 
diffusie, dus ook nog verdunning van het mengsel 
plaats. Ook is de hoeveelheid gas, die uit den 
brander stroomt, veel te groot genomen, daar 
over dag gewoonlijk door de gasfabriek niet eene 
zoo groote drukking gegeven wordt, dat uit een 
gewonen brander 190 kub. palm gas ontsnap
pen zal. 

Zoo zien wij dat het gevaar voor ontploffingen 
al zeer gering is en zeker wel tot niet geredu
ceerd kan worden, nis men er slechts op bedacht 
is, om van het vertrek, waarin men de guslucht 
bespeurt, dadelijk de ramen open te zetten en de 
deur te sluiten: is er eene genoegzame verver-
selling van lucht, dan kan men later zonder 
eenig gevaar het vertrek met licht binnentreden. 

De gevaren in fabrieken zijn bij de werk
zaamheden, die daar soms moeten pluats hebben, 
van geheel anderen aard; cn het was mijn doel 
niet, hier te bespreken hoe die behooren voor
gekomen te worden of tc verminderen zijn. Dit 
alleen wilde ik uantoonen, dat wie gas in zijne 
woning gebruikt, bij eenige oplettendheid, voor 
ontploffing enz. niet behoeft te vreezen. 

— U . — 

MONTEERING VOOR ARCHITECTEN. 
Aan de Redactie I 

In nummer 17 van «de Opmerker" komt o. a. 
een aan den lezer van genoemd blad gericht 
artikel voor, door I*. N . Eorestier onderteekend 
(waarschijnlijk een onwijze broer van onzen be
kenden Buikslooter) waarin genoemde heer, naar 
aanleiding van een artikel in de «Wiegende 
Blütter" van Juli 00 de wenschelijkheid te ken
nen geeft, even als de politie-beainbtcn, brieven
bestellers, officieren en anderen, ook voor 11.11. 
architecten eene eigenaardige en duidelijk kenne
lijke klecderdracht tc begeeren (waarschijnlijk 
om bij volslagen gebrek aan eenig vernuft of 
kunstenaarstalent toch te kunnen schitteren door 
hun rokje), en zoodoende de aandacht van het 
publiek meer op zich te vestigen , en dat publiek 
te overtuigen, dat hunne geëerde tusschenkomst 
(nederigheid schijnt ook al geene deugd van den 
heer Eorestier te zijn ,) in iedere bouwerij (waar
swijn lijk ter oorzake van dat mooie rokje) toch 
altijd nog veel beter is dan die van eenigen werk
baas (het geldt dus iedereen), die zijn patroon in 
de luren legt, en geene twee dubbeltjes per week 
• M zijne opvoeding heeft gekost, of gelijke som 
met over heeft om uan te vullen , wat door zor
geloosheid bij hem is verzuimd geworden: — 
artistieke en wetenschappelijke opleiding. 

Wij vonden den wensch van den heer Forestier 
zoo onbekookt en zoo kwetsend voor menigen 
werkbaas, dat wij meenden, — als ook tot die 
klasse van bouwkunst-beoefenaren behoorende — 
hierop niet geheel en al het stilzwijgen te mogen 
bewaren | maar den heer Eorestier in overweging 
'e geven om, wanneer zijn voorstel tot uitmon
stering der architecten — 't zij in ernst of korts-
*'jl gedaan — bij zijne confrères bijval vindt, 

niet alleen te letten op hunne bijzondere 
'"diting, maar ook en vooral op hunne bijzon-
* r e artistieke en wetenschappelijke kennis, en 
'J de bepaling en aanduiding hunner rangen, 

"uk dan eens de hulp en raad der door Forestier 
•oozeer geminachte werkbazen in te winnen, 
Waarbij de door Dr. Dioscorides aanbevolen »Enke-
Phalometor'' op veler -hoofd geplaatst — mi) 
~*™tt ik zie van tijd tot tijd de wijzer al bllk-
^'usnel terugluopen — goede diensten zou kun-

e " bewijzen; zoo de vrees hem althans niet 

bekruipt dat zulk eene commissie hem een rang 
aanwijze , die hem en sommige zijner confrères, 
: i l spoedig hunne monteering zoude doen ver-
wenschen, en weder in politiek doen gaan. 

Wij begrijpen niet hoe iemand zoo vermetel 
kun zijn zich te verheffen op eene wijze als den 
heer Eorestier hier doet, daar toch ieder werk
baas slechts even als hij een patent als archi
tect heeft te nemen, om met hem en anderen in 
rang gelijk te staan. 

De twee dubbeltjes per week door ons tot 
beden aan boekwerken besteed, geven zoo dik
werf gelegenheid tot ontdekkingen, die Forestier 
en anderen misschien wel zouden willen ignoree-
ren , maar die toch van roofzucht op architecto
nisch terrein en kwalijk begrepen toepassing van 
wat ze bij anderen zagen , zoo menig blijk geven. 

Wij geven den heer Forestier den raad , in het 
vervolg, zoo hij wéér eens eene mededeeling in 
«de Opmerker" wil plaatsen, een anderen toon 
aan te slaan ; en zoo hij iets uit vreemde tijd
schriften wil overnemen — waarin hij nog al 
liefhebberij schijnt te hebben — dan zullen wij 
hem ons adres zenden, opdat hij bij gelegenheid 
iets kiezen kan uit de boekverzameling van een 
werkbaas van hetgeen hij misschien in zijne 
bibliotheek nog mocht ïnankeeren, en beter voor 
inededeelingen vatbaar is. 

1 Augustus '06. 
Een werkbaas, getrouw lezer van 

«de Opmerker." 

BRIEF UIT A M S T E R D A M . 
Amsterdam, 7 Aug. I860. 

Mijnheer de Redacteur! 
In uw 18" nummer komt een Amsterdamsche 

brief voor, die mij aanleiding geeft tot het ver
zoek, ook de onderstaande regelen in uw geacht 
blad een plaatsje le willen gunnen. 

Ik begin met u te verzekeren , dut ik noch 
geboren Amsterdammer, noch handelaar, noch on
voorwaardelijk bewonderaar van Outshoorn ben. 
Wèl vind ik Amsterdam niet zoo volmaakt(ezclusief 
urhiuirs eu scholen) als de heer L . 3. V . , maar 
met genoegen neem ik toch eiken vooruitgang 
waar. En hoezeer ik den ontwerper van het Pa
leis voor Volksvlijt, constructief geheel, en archi
tectonisch gedeeltelijk , gaarne mijne hulde bied, 
ontveins ik niet duf zijne gebouwen ter weder
zijde van het Puleis in het geheel niet in mijne 
bewondering deelen. 

Ik achtte mij verplicht dit te zeggen vóór ik 
verder ging, opdat men mij niet voor een partij
ganger, j a , misschien voor een huurling hield. 

Gij zult reeds begrijpen dat ik alleen wil be
spreken het laatste gedeelte van den Amsterdam-
schen brief, handelende over het project voor eene 
nieuwe hoofdstraat door Amsterdam. 

De pessimistische schrijver hecht geen geloof 
aan de soliditeit van eene der aanvragen, die 
gedaan zijn om Amsterdam te verbeteren, en 
noemt daarvan eenigen op. Moeilijk is het zeker, 
het tegenovergestelde te bewijzen, en hoewel wij 
met den schrijver met sommige aanvragen, als 

v. van den spoorweg no. 3 naar Rotterdam, 
niet hoog wegloopen, vinden wij het nog ontij
dig reeds nu aanvragen te veroordeelen , die kwa
lijk gedaan zijn. 

Zijn wij wel onderricht, dan is in de zaak der 
nieuwe hoofdstraat eene maatschappij betrokken, 
lie eenige boulevards in Parijs en Marseille heeft 
uiiigelegd, en mag men vertrouwen dat zij eenige 

ondervinding heeft omtrent onteigening cn ver
meerdering van grondswuarde door verbetering 
van stand. 

De schrijver maakt er ook eene grief van, dat 
de 11.11. Outshoorn c. s. hunne burgerwijk willen 
bouwen in de Uilenburgergracht in de nabij
heid van Vlooienburg en Marken. Ik voor mij , 
zie juist hierin een groot voordeel voor de hoofd
stad. Door midden in de onzindelijkste buurten 
mede burgerwijken san te leggen, zullen de 
omringende huizen langzamerhand moeten verbe
teren , omdat ook de waarde van hunnen stand 
verhoogd is. Het nieuwe verkeer langs de hoofd
straat zul die eilanden, die thans door weinige 
\nisterdannners bezocht worden, in het centrum 
der stad plaatsen, en in weinige jaren zal noch 
Vlooienburg noch Marken door uw goeden Am
sterdammer herkend worden. 

Daar 'zijn reeds vele voorstellen gedaan om 
Amsterdam te verbeteren. Dc Kul verstraat, de 
Halsteeg en de Hoogstraten zouden verbreed en 
grachten gedempt worden. Ik heb er niets tegen 
en geloof, dut elk der voorstellen eene verbete-

ing voor Amsterdam kan zijn. Maar al die ver

beteringen zonden zeer partieel zijn ; zij zouden 
Amsterdam geen ander aanzien geven en voor 
gedeelten voorzien in dc vele gebreken, die Am
sterdam sis hoofdstad aankleven. Tegenover al 
die voorstellen munt de aanvrage Outshoorn uit 
door de kolossale verandering, die zij aan geheel 
Amsterdam geeft. Juist omdat de nieuwe hoofd
straat door minder aanzienlijke wijkeu loopt, een 
nieuwen weg schept, waartegen geen enkele dei-
bestaande kan concurreren, belooft die onderne
ming werkelijke kans van welslagen, en wij ge-
looven, dat het zeer moeielijk zal zijn een beter 
project voor eene ingrijpende en toch financieel 
mogelijke verbetering van Amsterdam te verkrijgen. 

Te recht of ten onrechte heeft Amsterdam 
den naam dat het zich tegen allen vooruitgang 
verzet en de ware Amsterdammer niets beter vindt 
dan wat hij in zijne stad aantreft. Is dit zoo, dan 
is het opschrift boven het besproken ar t ike l : 
Amsterdamsche brief zeer juist en wilt ge dan 
een opschrift boven dit antwoord plaatsen , noem 
het dun (in tegenoverstelling) s. v. p. Brief uit 
Amsterdam. Daarmede zullen beide stukken vol
doende gesignaleerd wezen. 

Intusschen blijf ik achtend 
Uw bestendige lezer, 

V . 3. L . 

Amsterdam, 14 Augustus 1866. 
La critique ent ttUét, mats l'tirt est difficile. 

De Opmerker, nu 19 weken oud, bescheiden 
en aangenaam van vorm als hij verscheen , ont
ving ik met de meeste sympathie. 

Mij dunkt, dat de goede ontvangst algemeen 
moet geweest zijn bij de behoefte waarin het 
weekblad voorzag. 

Berichten vnn allerlei aard, zoowel uit den 
vreemde, als wat hier te lande zoo : i l voorvalt, 
kritische beschouwingen, mededeelingen van min
der algemeen bekende feiten, maakten het blad 
hoe langer zoo meer interessanter. 

Uw nommer 19 van 11 Augustus j .1 . , heeft 
echter een minder aangenamen indruk op mij ge
maakt ; ik bedoel het daarin voorkomend artikel 
over »het Paleis van Volksvlijt." 

Ik ben evenmin een partijganger van den heer 
Outshoorn, als bekend met den naam van den 
schrijver van gemeld ongeteekend artikel. Dit 
doet ook niets ter zake. Het geldt alleen begin
selen, die ik wil trachten te verdedigen. 

Is het al waar, dat het Paleis voor Volksvlijt 
gebreken en wellicht grove gebreken heeft, waar
over ik mij geen oordeel wil aanmatigen, dan 
is de wijze, waarop die in dat stuk worden be
oordeeld, niet hlijaal. 

De kritiek heeft hare goede zijde, wanneer die 
waardig en zonder bittere, noch stekelige op
merkingen, die zich gewoonlijk onder ijuati-gees-
tige vormen willen verschuilen, wordt voorge
steld. 

Maar wat mij bovenal in gemeld artikel hin
derde , waren de beschouwingen over handelingen 
van wijlen Dr. Sarphati; beschouwingen, waar 
of onwaar , waarvoor de gelegenheid ter weder
legging of verantwoording niet meer bestaat. 

Laat ons dus de dooden laten rusten. 
Ik bejammer het, dat uw blad zijne kolommen 

voor dusdanige artikelen openstelt. 
N. Reuekek Bisdom. 

V a r i a . 

Hulpmiddel bij het vijlen en boren van 
glas. In de «Pharmaceutische Centralhalle" van 
Dr. K. linger wordt aangeraden de vijlen en boor-
gereedschappen, waarvan men zich bij het bewer
ken van glas bedient, met geraffineerde petro
leum te bevochtigen. Bij deze wijze van werken 
zal men over de uitkomsten tevreden zijn, en het 
nemen eener proeve moet bovendien aanbevolen 
worden, daar de geraffineerde petroleum niet 
vluchtig i s , zooals de terpentijnolie, die tot heden 
gebruikt werd. Eene besparing van kosten is 
daarvan het natuurlijke gevolg. 

Bewaring van stoomketels tegen roest. 
Reeds in 1824 werd dit middel door de ontdek
king van Humphry Davy als het ware aan de 
hand gegeven en de toepassing biedt geene zwa
righeden hoegenaamd aan. Vooral voor ketels 
op zeebooten en alle andere ketels, die met zout 
of zuurhoudend water gevoed worden, schijnt het 
middel groote voordeelen te beloven. Humphry 
Davy ontdekte dat ijzer in verbinding met zink, 
niet door zuurstof wordt aangedaan; terwijl het 
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laatste metaal in tegenstelling met ijzer electro 
positief is, lieeft liet meer verwantschap tot de 
electro negatieve zuurstof dan het ijzer. Hieruit 
volgt dat eenige aangesoldeerdc zinken strooken de 
grootste ketels voor roest kunnen beveiligen. 

A a n l e g v a n s p o o r w e g e n . Het is nu ruim 
dertig jaren geleden, dat ijzeren spoorwegen 
eene nieuwe en tot dien tijd ongekende uit
breiding aan het reizen gaven. Thans is reeds 
het fabelachtig kapitaal van 1.1,200,000,000 
uldeng aan het aanleggen van spoorwegen be
steed en ligt er een ijzeren net van 70,000 En
gel sche mijlen, of ruim drie en twintig duizend 
uren gaans, om onzen aardbol. 

A t l a n t i s c h e t e l eg raa fkabe l . In eene mijl 
lengte van den Atlantischen telegraaf kabel, zoo
als die nu is vervaardigd, vindt men zeven 
mijlen koperdraad, vier mijlen guttu percha, 
tien mijlen gegalvaniseerd ijzerdraad en vijftig 
mijlen gesponnen manillagaren. Uit alles be
halve cle losse manillaclraden, waarmede cle gulta 
percha omwonden i s ; iu iedere strekkende mijl 
van den kabel bevinden zich alzoo 71 mijlen van 
verschillende andere stoffen. 

Correspondentie. 
Ann J. d. M . te A . — Door de opname van het 

artikel van den heer N . Reileker Bisdom te Am
sterdam wordt dc plaatsing van het door u toe
gezondene overbodig. De redactie herhaalt de 
meermalen afgelegde getuigenis dut zij door de 
opname van artikelen onder de ingezonden stuk
ken niet wi l geacht worden daarmede onverdeeld 
intestemmen. Haar gevoelen in zake het paleis 
van Volksvlijt is den lezer van dit weekblad door 
het eerst verschenen nommer voldoende bekend 
om daarop nader terug tc komen. 

Aanbestedingen. 
Aankondigingen. 

Maandag 20 Aug., ten 11 ure, op het raadhuis te Ncuzcu : 
het bestraten met keien vau 1710 vierkautc ellen weg eu 
wijders eenige andere meer ondergeschikte werken vau ge-
liJKsoortigcu aard, benevens de levering vau 100,000 stuks 
Dooruiksehe straatkeien. 

Maandag 20 Aug., ten 12 ure, nau het gebouw vnu het 
proviucinal bestuur té Maastricht: de werkeu tot verbetering 
vau de rivier de Maas nu bij Kesseleyck, in de gemeenten 
Kcsscl en Bcesel, in de rauilijneu no. X C U , XCIII eu 
XC1V, voor rekening der Nederlandsche en Belgische Kegee-
riugeii, naar aanleiding van art. U van het traktaat vau 
12 Mei 18C3 , betrekkelijk de waternftappingen vau die rivier. 

Maandag 20 Aug., ten 1 ure, op het roadhuis'tc's Hage: 
het doen van eenige herstelliugeu aau dc onderscheidene 
bruggen iu de gemecute. 

Dingsdag 21 Aug., teu 12 ure, aau het huis vau Arrest 
op dc Korte Hoogstraat tc Rotterdam: dc hei- cn verdere 
funderiugswerkeu , te zamen uitmakende het le perceel 
van deu bouw eeucr cellulaire gevaugenis aan dc Noord-Singel 
tc Rotterdam. 

Woensdag 22 Aug., ten 11 ure, iu het Randhuïs vau 
Noord-Waddiuxveen: het opmaken eu begrinden van deu 
Noordeiudscheu weg aldaar, ccuc lengte hebbende van p. m. 
2891 el. 

Woensdag 22 Aug., ten 12 ure, in het loknol van het 
ministerie van biuueulaudsehc zaken tc 'sllage: het spanucu 
eu ophangen van een draad aan de bestaande telegraafbalen 
langs den spoorweg vau Almelo over Hengelo uaar Eu schede. 

Donderdag 23 Aug., teu 12 ure, iu een der lokalen van 
het ministerie van binnenlandsche zaken te 'slfnge: het 
makeu van dc aardewerken eu duikers voor het gedeelte vnn 
Hccrcuvccu tot Akkrum vau deu spoorweg vau Arnhem uaar 
I<ccu warden. 
)f Donderdag 23 Aug., teu 2'/j ure, aau het lokaal van het 
provinciaal bestuur tc Haarlem: het uitvoeren van eenige 
werkzaamheden tot onderhoud vau de KeuUrhe vaart iu dc 
provincie Noord-HoUaud. 

Douderdag 23 Aug., ten 2lL ure, aau het gebouw vau 
hetQprovinciaal bestuur te Haarlem: herbcstediug van het 
verdiepen vau eeuige gedeelten vau het Noord-Hollaudsche 
kanaal. 

Vrydag 24 Aug., teu 12 ure, aan het gebouw vau liet 
nrov. bestuur te Arnhem: het vernieuwen der Oost-Indische 
brug, liggende over het Apeldoorusche kauanl, en vau dc 
boveudcurcu der Hezeuberger schutsluis op geiioemd kanaal, 
cn tot verbeteriug der bestratiug bij (Ie haveukom te 
A|>eldooru. 

Zaterdag 25 Aug., ten 12 ure, ten huize vnu I'. Kaptcin 
te Aalsmeer: tot verrigten van eeuige herstelliugeu eu ver
nieuwingen aan het schoolgebouw te Kudclstnart. 

Maandag 27 Aug., teu II1., ure, aan het gebouw vau 
liet provinciaal bestuur te 'sllage: het doen van itoggerwerk 
op het bovendeel in het rivierbed der Nieuwe Merwcde, 
ouder de gemeeutcn Werkendam eu Slicdrecht, provJucicu 
tömftl-Brabant eu Zuid-Holland, door middel der Kuksstooin-

,;—tjagr̂ p aartuigeii no. 5 cn 6, met het ouderhoud dier voor
in een der lokalen van 

hoek 1'cpcr-JVfniiiMlagj 7̂ Aug., teu 12 ure. 
/ ,7 '. het' Wfcsl-1 ndisch slagthuis, anu dc IJgraeht hoek 1'epcr-
j i * trant iV "Aiistcrdaiii: het dngelijksch onderhoud cn het doen 

van her0«Uiugcu eu vernieuwingen aan het Rijksgebouw, 
V ' / gcJiaaiiMJVhet Wett-Indiêrh Slagthuis, nnu de Ygracht te 

' j .*"'*t','Wa»n , gedurende dc jaren 18fiC, 1807 cn 1808. 
' -. . ' rtiligsdag 28 Aug., ten 10 ure, teu raadhuize te Helmond: 

^*^V"iV^*nèt maken, leveren eu stellen vnn de inwendige inrigting 
• * ' .ai"$4i£ *Ü k 8 üoogere burgerschool aldaar. 

'̂ ftitnrgdag 28 Aug., teu 12 ure, te Ucdcrholthuis bij 
het bouwen van eeue pastorie en sacristri e cu het 

•en van deu toren voor de parochie van den II. Ni-

Elerdag 30 Aug., teu 12 ure, iu eeu der lokalen van 

het ministerie van binnenlandsche zaken tc 'sHage: het af
breken van vier Wachthuisjes bij dc Huifakkcr-, Emcr- cn 
Ijccgstraten, en het bouwen eeucr arbeiderswoning bij dc 
Kmerstraat, aau deu spoorweg vau Krcdn unnr Moerdijk. 

Donderdag 30 Aug., teu 12 ure, in ecu der lokalen vau 
het iniuisteric vun biuueulaudsehc zaken tc 's Hage: het af
breken van vier wachthuisjes bij de Huifakkcr-, Kuier
en IiCcgstratcu cu het bouwen eener arbeiderswoning bij 
de Kmerstraat aau deu spoorweg vau Hrcda uaar de 
Moerdijk. 

Vrijdag 31 Aug., ten 12 ure, ten gemcentehuize tc Wol
vega : het aanleggen eeucr aardebaau cu het bestraten daar
van, strekkende vau af deu staaatweg bij dc kerk tc Noord-
woldc, tot den oosthoek vnu den pastorictuiu te Boijl, lang 
p. m. 4035 strekkende ellen. 

Donderdag G Sept., ten 12 ure, aan het loknnl vau het 
ministerie vau biuueulaudsehc zaken te 'sllage: het maken 
van deu onderbouw vun dc kunstwerken voor het gedeelte 
vun Heeren veen tot Leeuwarden vnu deu spoorweg vau Arn
hem naar Leeuwarden. 

Donderdag 13 Sept., ten 12 ure, in het loknnl vau het 
iniuisteric van biuueulaudsehc zaken te 's Hage: het maken 
Vtn de aardewerken eu duikers voor het gedeelte vnu Akkrum 
tot Leeuwarden van deu spoorweg vau Arnhem naar 
Leeuwarden. 

Afloop van aanbeMedlngeii. 
Op 8 Augustus door deu dijksteel vau het polderdistrict 

Tielérwaard iu het districtshuis tc Ticl: lo. bet leggen eener 
biceslaag ouder Va rik; 2o. het daarstellcu vau eene bleet-
laag te Herwijncu vnu dijk paal uu. 440 tot dijkpaal u". 477 , 
lang 350 ellen, gemiddeld breed 22 ellen, dik 1 el. Voor 
het eerste perceel was dc minste juschrijver G. de Hoog te 
Goriuchem, voor j' 2500, eu voor het tweede perceel C. 
Spiering te Gamcreu, voor ƒ 13,225. 

Op 10 Augustus aau het Ministerie van Binucnlaudsche 
Zaken tc 'sllnge: het spannen vnu twee drndcu aan dc be
staande palen der tclegraallijuen tusschen l'trceht en 's ller-
togeuboseh, de annleg van eeue telcgranlliju met een draad 
vau 's Hertogcuboseh uaar Boxtel en het spauueu vau een 
draad aan de beslaande palen langs deu Staatsspoorweg tus
schen Boxtel en Kiudhoveu, in vijf perceelen. Daarvoor 
waren 21 iuschrijviugsbiljctteii ingekomen. Voor perceel I 
was de minste inschrijver G. Smit te Wiluis, voor ƒ816; 
voor perceel II dezelfde, voor ƒ 072; perceel III dezelfde, 
voor f 240; perceel IV C. C. Tierlhoir te Roos udaal, voor 
ƒ 588, cu perceel V dezelfde, voor ƒ 180. 

A d v e r t e n t i ë n . 

F A B R I E K V A N 

B E C K E R E N BUDDINGH 
t e A R N H E M . 

W a t e r p a s - , hoekmeet - cn andere ins t rumen
ten voor terreinopname ten dienste van den 
Wateiistaat , he Genie , den Aanleg van Spoor
wegen en Openbare werken. — Voorts de gunstig 
bekende B a l a n s e n , B a s c u l e s , W e e g 
b r u g g e n enz. 

ƒ 5 . 5 0 i n p l a n t s v a » f I B . — 
M . M . COUVEÉ te 'sHage, heeft in prijs ver

minderd , het werk 

H a n d b o e k de r W a t e r b o u w k u n d e , 
1* Deel 4° tekst in keurig lederen hand en 

Atlas met 17 platen. Bij alle Boekhandelaren 
voor f 5.50 in plaats van ƒ 1 2 . — te ontbieden. 

TWEEDE, VEEL VEIOIEERDEKDE ültUK 

B E R N O U L L I ' S V A D E M E C U M . 
Voor B O U W - en » K l t h T l I I J K I \ -

IHtSIÜ.V' . is onmisbaar voor F A B R I K A N T E N , 
A A N N E M E R S , KOOPLIEDEN cn allen die met 
den aanleg van SPOORWEGEN in betrekking staan, 
het is het v o l l e d i g s t e en g o e d k o o p x t e Hand
boek in zijne soort. 

Circa 500 pag. met 200 houtgravuren en 150 
tnfels. Prijs in nette linnen band ƒ 4 . 7 5 . Bij 
alle boekverkoopers en bij de uitgevers TEN BRINK 
en DE VRIES tc Amsterdam. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van 's-GIIA-
VENIIAGE bieden bij deze, krachtens het Raads
besluit van den 17" Juli i 8 6 0 , in het openbaar 
aan: de C O N C E S S I E to t d a a r s t e l l i n g of 
v e s t i g i n g eener W a t e r l e i d i n g i n de Ge
m e e n t e , op de voorwaarden, welke daarvoor 
door den Gemeenteraad zijn vastgesteld cn waar-
van dc afdrukken verkrijgbaar zijn ter Plaatse
lijke Secretarie, 8*" Afdeeling. 

De inschrijvingsbillctten moeten terzelfder plaatse 
worden ingeleverd vóór of op den 31" Octo
ber 1800. 

A A N B E S T E D I N G 
op Dinsdag den 28 Augustus 1800 des mid

dags om 12 uur: 
H e t b o u w e n v a n eene P a s t o r i e e n Sa

c r i s t i e e n he t v o l b o u w e n v a n d e n toren 
v o o r de P a r o c h i e v a n d e n H . N i c o l a u s 
te L i e d e r h o l t h u i s b i j Z w o l l e . 

De bestekken liggen na den 20 Augustus a. s. 
in de gewone plaatsen ter lezing te Zwolle, 
Almelo, Deventer en Arnhem, en met de teeke
ningen aan de Pastorie tc Liederholthuis. 

Inlichtingen en de bestekken u 50 cent, bij 
den architect II. J. W E N N E K E R S to Zutfen; 
uunwijzing 's morgens vóór de besteding. 

Eene nieuwe soort, bijzonder taai 

C A L Q U E E R P A P I E R ( P a u s p a p i e r ) 

is in twee dikten voorhanden bij dc Erven 
THIERRY & MENSING, Schoolstraat31, 's-Ilage. 
Monsters gratis op franco aanvraag. Bestellingen 
worden door alle Boekhandelaren aangenomen. 

Heeren ARCHITECTEN, K E R K B E S T U R E N , enz. 
wordt onderhands 

t e K o o p a a n g e b o d e n : 

Het M a r n i e r e n J U B É der C A T H E D R A A L te 
's-Ilertogenboseh, breed 13.0G, diep 3.10 en 
lang 7.07 Ned. E l , waarvan de 10 kolommen in 
rouge griotte, hoog 2.G0; de bogen cn lijsten 
in zwart; cn de 13 beelden cn dc basreliëfs in 
ulbnst zijn daargesteld. . 

Zich te adressccren vóór primo October bij den 
Architect der Cathedraal, J. Bolsius te 's. Ilerto
genboseh, alwaar mede photographische afbeel
dingen te verkrijgen zijn 8 fi. Brieven franco. 

Bij den Uitgever dezer Courant liggen de pho
tographische afbeeldingen ter inzage. 

liet zal slechts tot ultimo September in zijn 
geheel in loco te zien zijn. 

R A N S O M E ' S K U N S T Z A N D S T E E N , 

beveelt zich door duurzaamheid, sterkte, zuive
ren vorm en voornamelijk door V O L K O M E N OVER
EENKOMST met den NATUURLIJKEN ZAND
STEEN bijzonder aan voor iedere BOUWKUN
STIGE VERSIERING, zoowel voor Balustraden, 
Kapiteclcn , Consolen, Lijsten, Friezen enz., nis 
voor Vazen, Fonteinen, Gcdcnkleekcnen, Stand
beelden, Graftcckenen, enz. Modellen, Teeke
ningen, enz. tc bezichtigen, en inlichtingen te 
bekomen bij 
F O L K E R S & C " . , Rapenburg tc Amsterdam, 

Agenten van de 
PATENT CONCRETE-STONE COMPy. (Limited) te Londen. 

Eerste jaargang. P. 21 
E x t r a - n o m m e r . 

N I E U W E B O U W K U N D I G E I N D U S T R I E , 

Alle soorten van zinken Ornamenten, als: b a l k o u s , b a l u s t r a d e n , oonso les , p a l m e t t e n , spi tsen, 
v a z e n , rose t t en en verdere v e r s i e r i n g e n ; — D a k b e d e k k i n g e n , g o t e n , d a k v e n s t e r s , raam
roeden volgens ieder op te geven profil, v e n t i l a t o r s , w i n d w i j z e r s e n s ; — Zaken voor huisselijk 
gebruik als: b a d k u i p e n , ze te lbaden , s t o r t b a d e n , wa te r f l e s sohen , w a s c h b a k k e n , koperen 
k e t e l s , p a n n e n , k a n n e n e n s . ; — Tuinsieraden, nis: k o e p e l s , d u i v e n t i l l e n , fonteinen, 
w a r a n d e n , b e e l d e n , b r o e i k a s t e n , b l o e m e n m a n d e n , v o g e l k o o i e n ens . , worden in mijne 
fabriek vervaardigd. • 

De Ornamenten van Zink bevelen zich zoowel door derzelver duurzaamheid cn lichtheid, als door 
eenen, den grondstof geêvenredigd billijken prijs boven iindere tot dusverre daarvoor gebezigde grond
stoffen in het bijzonder aan; de bekroning niet de zilveren medaille, op de tentoonstelling van 1805 
tc Amsterdam, strekt danrvan ten bewijze. 

Kantoor: Vijfzinncnstiaat J n". 202" te Arnhem. I I . J . fiKBRIXSEH' 

T U I N S T O E L E N . 

De Ondergeteekenden berichten bij deze, dat bij hen vervaardigd worden en ver
krijgbaar zijn: 

G e s l a g e n I J z e r e n d i c h t s l a a n d e T u i n s t o e l e n , 

zeer sterk, gemakkelijk iu het zitten en wegbergen, cn daarbij goedkoop. 
Rotterdam. R A V E S T E D ? en C a 

lerachljll geregeld lederen Zalrrdag bij 
l>. A. THIEME le Arnhem. 

Hnnfdmrrejpnnrfenlen 
I. IU RIUÏSBS en ü» Ie «ailerd». 

W J E E K l i J L A D 

VOOR 

l'rijs per :l maanden franc» u. nnsl /t.liü. 
Men abonneer! tieb icior eeu jaargang, 

tdtertenlié'n tulen ƒ -.10 eer get urn regel 
en ƒ-.15 inr tegel en een V». der eocariiu. — j .rgci r. re. .»-. oer couraHI. 

A R C H I T E C T E N , I t f O E H E I T R S , F A B R I K A N T E N E l f A A N I E M E R S V A Ï Ï P U B L I E K E W E R K E N . 

O P G A V E D E R B E K R O N I N G E N , t o e g e k e n d a a n I n z e n d e r s o p d e 

A l g e m e e n e T e n t o o n s t e l l i n g v a n N e d e r l a n d s c h e N i j v e r h e i d e n K u n s t , 1 8 6 6 . 

No 

No 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A . THIEME. — Boekdrukkerij van G. W . V A N DER WIEL. 

GOUDEN M E D A I L L E S VOOR B E L A N G R I J K E 
N I E U W E V I N D I N G E N OP H E T G E B I E D 

D E R N I J V E R H E I D - . 
No. 662. A . Ilolinu , Amsterdam. 
„ 1454 en 1619. Topographiscli bureau bij het M i 

nisterie van Oorlog te 's Gravenhage. 
K L A S S E I. 

GBONDSTOFFEN, BI 11 Of NA KEN F. KEHSTF. BEWERKING. 
MESTSTOFFEN. BRANDSTOFFEN. 

16. M . Muller, Utrecht. Zilveren Mednille. 
1. W . Plaisier, Heudrik-ldo-Ambacht, (Zuid-

Hollandl. Bronzen Medaille. 
5. .1. Keurenner, zoude met zilver bekroond 

zijn, indien de inzender geen lid der jury 
ware geweest. 

11. Manuel Wolf M z . , Amersfoort. Eervolle 
Vermelding. 

12. Eerste NeiL Veen-Maatschappij, Zwolle. E. V . 
17. Turf-Maatsch. Valkenheim, Hoogeveen. E-V. 

K L A S S E II . 
SCHEIKUNDIGE ZELFSTANDIGHEDEN, VERFSTOFFEN, 

VERNISSEN ENZ. 
28. Amsterdamsche Sodafabriek, Amsterdam. 

Zilveren Medaille. 
30. Van der Eist en Mattkes,-Amsterdam Z. M . 
32. Smits & de Wolff, Utrecht. Z. M . 
85. J . C. Boldoot, Amsterdam. Z. M . 
86. G. H . Hoorn, Amsterdam. Z. M . 
96. H . H . Heynsius, Haarlem. Z. M . 
99. De Tielsche Garacine- & Meekrapfabriek , 

Tie). Z. M . 
102. De Koninklijke Fabriek van Waskaarsen, 

Amsterdam. Z. M . 
103. De Stearine Kaarsenfabriek Uouda, Gouda. 

Z. M . 
108. Stoom-Zeepfabriek de Keizerskroon, Am

sterdam. '/.. M . 
109. Zuydhoek ft Co., Amsterdam. Z. M . 
181. P. W. vBn Calker, Zeist. Z. M . 
130. van Berkum Versluys&Co., Delfshaven. Z . M . 

45. Beckers en Co., Utrecht. Bronzen Medaille. 
46. W . O. Bosch, 's Hertogenbosch. B. M . 
51. Ooster & Co., Amsterdam. B. M . 
65. Jacob. Vis , Fz. , Zaandijk. B. M . 
67. E . G. Verkade, Zaandam. B. M . 
75. J . Risselada, Sneck. R. M . 
80. H . den Dunnen & Zoon, Haarlem. R. M . 
81. H . F . van Thiel & Zoon, Haarlem. B. M . 
83. P. van Hilten, Haarlem. B. M . 
83. Keller & Banning, Amsterdam. B. M . 
89. C A . Vriesendorpft Zonen, Dordrecht. B . M . 
95. Uebr>. Lommen, Tilburg. B. M . 
98. W. H toe Water, Nieuwer-Ainstel. B. M . 

115. Gebr. Dob helman, Nijmegen. B. M . 
120. Corn. J . Ferides, Leeuwarden. B. M . 
131. II. Adema, Arnhem. B. M . 
136. J . & H . Meesters, Stecnwijk. B. M . 

27. Van Enst & Dijk, Amsterdam. Eervolle 
Vermelding. 

29. De Nederlandsche Chemische Fabriek, Am
sterdam. E . V. 

3 
41. 
43. 
48. 
49. 
60. 
52. 
60. 
68. 
69. 
70. 
71. 
78. 
79. 
87. 
90. 
91. 
92. 
98. 
94. 

100. 

116. 
117. 
119. 
123. 
128. 
129. 
133. 
135. 

Wolvekacnp ft de Bruyn, Rotterdam. E. V. 
Wed. P. Smits & Zoon, Utrecht. E. V . 
Pleyte, Utrecht. E . V. 
Grothc & van Mannen, Utrecht. E . V. 
S. van der Held Sz., Rotterdam. E. V . 
H . ter Meulen ft Zonen, Bodegraven. E. V. 
A . J . Sormani, Groningen. E . V . 
C. A. Röntgen, Deventer. E. V . 
S. Kuyper, Zaandam. E. V. 
Wed. A . Tip & Zoon, Westzaan. E. V. 
Jb. Avis , Cz . , Westzaan. Ë. V . 
C. van l'alcur, Hoogezand (Groningen). E. V . 
H . J . Tussen, Dz., Loenen (Utrecht). E. V . 
P. W. Feereboom, Wormerveer. E. V. 
C. van Harneveld & Zonen, üoesborg. E. V 
Vau der Koogh & Bax, Dordrecht. Ë. V. 
P. Taconis. Jourc. E . V . 
J, Boersma, Tz. 4 Co., Dockiim. Ë. V. 
F. H . Boersma « Co., Dockiim. Ë. V. 
II. Baijens en Co., Waalwijk. E. V. 
Salomouson & Co., Capelle ad. IJssel, 
Zuid-Holland). E . V . 
Sanders & Co., Leiden. E. V. 
llartsiuck & Co., Delft. E . V. 
W . & J . Poel, Zaandam. E . V . 
D. 4 M . Grootes Gebrs., Westzaan. E . V. 
Gerrit Vis Albz. , Zaandijk. E. V. 
W . af. Boon, Wormerveer. Ë. V . 
H . van Leeuwen Jz . , Amsterdam. Ë. V. 
Hoffman Tjaden, Rosendanl F . V . 

K L A S S E 111. 

No. 199 
201 
207 
208 
217 
219 
220. 
221. 
UI. 
235. 
248. 
250. 
257. 
870. 
271. 
273. 
275. 
276. 
277. 
283. 
295. 
296. 
302. 
326. 
330. 
14S. 

VOORTBRENGSELEN VAN LANDBOUW EN NIJVERHEID 
TOT VOEDING ENZ. 

No. 175. Nicola Koechlin & Co., Geestbrug. Zilveren 
Medaille. 
J . S. & C. Ulrich, Rotterdam. Z. M . 
Alberdingk Th mm & Co., Amsterdam. Z. M . 
De Maatschappij de Korenschoof, Utrecht. 
Z. M . 
De Nederlandsche Suikerraffinaderij, Am
sterdam. Z. M . 
De Beetwortelsuiker-Fabriek op den Huize 
Zwanenburg, Polanen (gem. iluarlemmer-
liede en Spaarnwoude). Z. M . 
Wijnand Fockink, Amsterdam. Z. M . 
Erven Lucas Bols, Amsterdam. Z. M . 
P. Hoppe, Schiedam Z. M . 
A . F. Mackenstcin & Zoon, Amsterdam. Z. M . 
Kühn & Jansen, Amsterdam. Z. M . 
J. Gobiet ft Co., Amsterdam. Z. M . 
Romano & Cavalini, Amsterdam. Z. M . 

J . M . van Olst & Zoon, utrecht. Z. M . 
T. N . J . van Welii , Kosendnal (Noord-
Brabant). Bronzen Medaille. 
A. Perk Jz . , Delft. B. M . 
Gebr. van den Bogaard Gennep (Limburg). 
B. M . 
P. L . Paters, Leiden. B. M . 
C. P. Heymcijer, Amsterdam. 11. M . 
J . P. Kiemens, Vlissingei. B. M . 
P . R. van Ellekom, Amsterdam. B. M 
J. C. Visser, Amsterdam. B. M . 
J . Gay, Amsterdam, l i . M . 

185. 
187. 
194. 

223. 

224. 

246. 
247. 
254. 
298. 
300. 
306. 
307. 
311 
161. 

164. 
166. 

173. 
179. 
183. 
189. 
190. 
193. 

170. 
171. 
172. 
178. 
186. 
191. 
192. 
196. 
197. 
198. 
200. 
216. 
222. 
228. 
229. 
236. 
238. 
239. 
240. 
245. 
249. 
251. 
256. 
264. 
265. 
272. 
274. 
278. 
279. 
280. 
285. 
287. 
289. 
290. 
291. 
292. 
293. 

Surie & Kouweuhoven, Amsterdam. B. M . 
Apken & Zoon , Purinerende. B. M . 
W . C. Droes, Zwolle. B. M . 
A. T. Beausar, Gorincliem. B. M . 
F. E . de Haan, Groningen. B. M . 
J . Singer, Oroningen. B. M . 
E. E. Visser, Amersfoort. B. M . 

. De Bont ft Ley ten, Amsterdam. H. M . 

. J . & C. Blooker, Amsterdam. B. M . 

. A- Driessen , Rotterdam. B. M . 

. Levert ft Co., Amsterdam. B. M . 
Van Zuvlekoni Levert & Co., Amsterdam.B. M . 
J . H . Hcnkes, Delfshaven. B. M . 
Gebr. Slib he. Kampen. B. M . 
üoijer & van Deventer, Zwolle. B. M . 
Heineken ft Co., Amsterdam. B. M . 
De Haan & Raven, Haarlem. B. M . 
H . Lans & Zoon, Haarlem, li M . 
J . M . van der Schalk ft Co., Schiedam. B. M . 
J . Doornbosch, Veendam. B. M . 
P. van der Burg & Jonckers, Nijmegen. B. M . 
A . .1. Kevnvaan, Amsterdam. B. M . 
J . J . Schub ft Co., Amsterdam. B. M . 
F. van Gardinge & Co., Eindhoven. B. M . 
F. H . Raymakers & Zonen, Eindhoven. B. M . 
A. van Manneken, Berkel. Eervolle Ver
melding. 
ü . van Erpecuin, Schiedam. E. V . 
N . J . Wouda, Sneek. E. V . 
G. N . Boiima & Zonen, Sneek. E. V. 
P. van den Endc, Rotterdam. E. V. 
P. Ia. de Munck, Vlissingen. K V. 
J. H . Nchrender & Co., Amsterdam. E. V . 
Bensdorp & Co., Amsterdam. E. V. 
A. I). Labes. Harlingen. E . V . 
O. A . Ralaml, Deventer. E . V. 
Nieuwenhuys & Co., Botterdam. F. V. 
.1. v. Goudoever de Jough, Dordrecht. K V 
,1. H . van Hasselt, Jr., Groningen. E. V. 
Hoek ft Co., Amsterdam. E . V . 
H . A . Leur, Jr., Amsterdam. Ë. V. 
T. H . C. Nesenberend, Amsterdam. Ë V. 
Jan Fak Brouwer & Zonen, Middelburg. Ë. V. 
Geveke ft Co., Amsterdam. E . V . 
C. J . Tjcssing», Minnertsga (Friesland). Ë. V . 
Wed. H . Keizer, Groningen. E. V. 
J. Abendrooth, Utrecht. E . V . 
Haages & Levert, Jr . , Amsterdam. Ë. V. 
H . Hooi/,, Amsterdam. E. V . 
Gebr. Henkes, Delfshaven. E. V . 
D. (Jolgaard & Zoon, Harlingen. E. V. 
J. H . Phapff, Winschoten. ET V. 
Snijders & Zoon, Middelburg. E . V. 
D. P. A . Obenhuysen, Amsterdam. E. V. 
Neeb, Doesborgh. E. V . 
F. J . A van Boxtel, Tiel. E V. 
F Smits van Waesberghe, Breda. E . V . 
E. van der Maaien, Ëlhiirg. E . V 
Mispelblom, Zutfen. E. V. 
Van der Veen & Co., Leiden. E . V J 
Ë. de Meulemeester, Goes. E . V . 
J . Goldschmidt 4 Zouen, Amsterdam. E. V . 
S. Pohlmann, Harlingen. E . V. 
J . Willaars 4 Go., Amsterdam. E. V. 



82 83 

No. «94. C. J . Crietec, Amsterdam. E . V . 
„ 297. P. 8. C. Hajenius, Amsterdam. Ë. V . 
„ 299. Deenik & van de Water. Amsterdam. E. V. 
„ 303. H . E. J . Straatman • Th. A. Petit, Am

sterdam. E . V . 
„ 309. I . W . Osinga 8z., Gorrediik. E. V . 
„ 310. L . Hoekstra, Bolsward. E. V . 
„ 313. Gebr. van Kuffeler, Klicnen. E . V . 
„ 316. l i . Broekhuizen, Arnhem. E . V . 
„ 319. A . J . Verwey Jz , Deventer. E . V. 
„ 321. C. J . Boele * Zoon, Kampen. E. V. 
„ 327. Zegers & Vlymincx, Eindhoven. E. V. 
„ 328. Mignot A de Block, Eindhoven. E. V . 

329. J . W . Hoefnagels & Zonen, Eindhoven. E. V . 
„ 335. P. V. Goulmij, 's Hertogenbosch Ë. V. 

K L A S S E IV . 
BOUWMATERIALEN, BURGERLIJKE BOUWKUNDE, 

MODELLEN. 
No. 371. Gebr. Ravesteyn, West-Haven (bij Utrecht). 

Zilveren Medaille. 
„ 873. P. Brinkhof, Werkmeester aan dc Utrecht-

sche Kunststeen-fabriek, Utrecht. Z. M . 
„ 382. P. J . JJevillers & C o . , 's Gravenhage. Z. M . 
„ 398. Jansen & Knipping, Rotterdam. Z. M . 
„ 403. E . M . Marl in. Zeist. Z M . 
„ 404. Gomperts & Zoon , Amsterdam, Z. M . 
„ 434. F . G. van der Bogacrt & Rouppc van der 

Voort, 's Hertogenbosch. Z. M . 
„ 435. H . F . Gerritzcn, Arnhem. Z. M . 
„ 342. J . ter Horst G.Hz, Sneek. Bronzen Medaille. 
„ 344. Ruijst Barvoets, Kampen. B . M . 
„ 348. Kistemaker & Co., Jutphaas. B. M . 
„ 349. J . Danckerts, Hrcukelen. B. M . 
„ 354. H . C . van llcukclom cn Co., Kampen. B . M . 
„ 365. DcNcdcrlandsclicCementsteenfabrick.Delfs-

haven. B . M . 
„ 360. Creiner & Co. Bolsward. B . M . 
„ 368. Hk. van Berk, Alphen. B M . 
„ 374. Arnhemsche Tcrra-cottafabriek, Arnhem. 

B . M . 
„ 378. Guillot & Smit, Amsterdam. B. M . 
„ 379. 1). Weegewiis, Amsterdam. B . M . 
„ 383. A . Singels A z . , Dordrecht. B . M . 
„ 390. Vermaas & Co., Rotterdam. B . M . 
„ 400. J . H . Paradies, Rotterdam. B . M . 
„ 40U. E. & F . Grafsman, Utrecht. B. M . 
„ 416. Hcncker & dc Block, Utrecht. B. M . 
„ 343. G. C. Nanninga, Bcduni, (Groningen). Eer

volle Vermelding. 
„ 345. H . Kijkx GWz., Kampen. E . V . 
„ 347. N . van Heukelum, Erlecum (kant. Nijme

gen). E . V . 
„ 351. G. W . Lans, Capelle a/d. IJsssel (Zuid-

Holland). E. V. 
„ 352. A . A . üomen, Oosterhout (Noord-Brabant). 

E. V . 
„ 357. Hedcker & Co., Amsterdam. E . V . 
„ 364. L . J . de Vries & Co., Mukkuin. E. V. 
„ 366. P. Helder, Aalzuni (Friesland). E. V. 
„ 372. J . Schillemans, Utrecht. E . V . 
„ 381. G. St J . Cool, Sneek. E. V . 
„ 385. Cs. Buys & Zoon, Wesfzaan. E. V . 
„ 387. IJ. D. Duursma, Dra-tra. E . V. 
„ 396. P . C. Claasen, J r . , Amsterdam. E . V . 
„ 399. P. H . Bockholts. Eindhoven. E. V. 
„ 401. J . M . Ginjooleu, 's Gravenhage. E . V . 
„ 405. C. Janmart, Amsterdam. E . V. 
„ 407. Wed. H . Aukes & Zoon, Amsterdam. E. V. 
„ 408. F . W . Braat, te Delft. E . V . 
„ 411. M . J.Entlioveu& Zoon , Zalt-Boniniel. E. V. 
„ 413. G. van Haaren, Vcghcl (Noora-Braband). 

E . V . 
„ 415. V . Coenegracht 44 J . Polis, Maastricht. E . V. 
„ 417. G. H . Broekman, L z . , Amsterdam. E . V. 
„ 420. J . P . Lotz , Jr . , Amsterdam. E . V. 
„ 429. Joh. Drissen, Amsterdam E . V . 
„ 432. J . T. Gregory it Co., 's Gravenhage. E. V. 
,, 433. A . Kruill ' , Amsterdam. E . V . 

K L A S S E V. 
WERKTUIGEN EN GEREEDSCHAPPEN , IN GEBRUIK BIJ 

PABRIKKEN , LANDBOUW EN ZEEVAART. 
No. 441. Paul van Vlissiugen & Dudok van Heel, 

Amsterdam, zouden met zilver bekroond 
zijn, indien de inzender geen lid der jury 
ware geweest. 

„ 442. Van Vlissingen, van Heel, Cai l , Halot&Co. 
Amsterdam, zouden met zilver bekroond zijn, 
indien de inzender geen lid der jury ware 
geweest. 

„ 443. Van Heel , & Holtzman, Amsterdam.Zilve
ren Medaille. 

„ 450. Utrechtsche Ijzergieterij, Utrecht. Z. M . 
„ 454. H . de Heus & Zoon, Utrecht. Z. M . 
„ 459. C. Vermeulen, Amsterdam. Z. M . 
„ 465. J . Lindemants, Dordrecht. Z. M . 
„ 477. G. Watson & Zoon, Rotterdam. Z. M . 
„ 484. Becker & Buddingh, Arnhem. Z. M . 
„ 498. B. K . Berghuis & G. J . Hulsewé , Usquerd 

(Groningen). Z. M . 
„ 617. G. Stout, Tiel. Z. M . 
„ 644. W . C. Pasteur & Co., Rotterdam. Z. M . 
„ 645. A . Bikkers & Zoon, Rotterdam. Z. M . 
„ 549. B. W . Krepel & Zoon, Zutfen. Z. M . 
„ 444. II. Figec, Haarlem. Bronzen Medaille. 
„ 446. Gebr. van Wettcrcn, Haarlem. B. M . 
„ 447. Evrard & van Duyl & Co., Delfshavcn. B. M . 
„ 448. De Bruyn Kops & Backer, Breda. B. M . 

•„ 466. II. W. van Marie, Doesborgh. B. M . 
„ 487. J . F . Woonink, Deventer. B. M . 
„ 496. S. Groemer, Stadskanaal (Groningen). B. M . 

No. 499. B . Bakker, Bzn., Ridderkerk. B. M . 
„ 605. W. Jenkcn, Utrecht. B. M . 
„ 609. H . E. Homan, Bedum (Oroningcn). B. M . 
„ 618. H . G. Kuiper, Bedum (Groningen). B. M . 
„ 624. A. S. Kevcrling, Joure. B. M . 
„ 530. .1. F. vanReybrock & Zoon, RotterdamB.M. 
„ 536. H . Beider & Co., Amsterdam. B. M . 
„ 541. M . Kronenburg, Culemborir. B. M . 
„ 546. H . de Clercq, Haarlem. B. M . 
„ 553. J . & G. de Ruijtcr, Amsterdam. B. M . 
„ 453. G. H . Kerbcl, Amsterdam. Eerv. Verin. 
„ 479. H . Cox, Roermond. E. V. 
„ 488. B. Nctelbeck, Tiel. E . V . 
„ 493. K . R. Kiemstra, Gorredijk. E. V . 
„ 502. M . F . Smit, Finsterwolde (Groningen).E. V . 
„ 508. M . R. van der Lui t , Kaufcns (Groningen). 

E . V . 
„ 520. H . G. Leijen, Bccrfa (Groningen). E. V. 
„ 527. S. Rodenburg, Sneek. E . V . 
„ 539. A . H . van Bergen, Hciligerlce (Groningen). 

E . V . 

„ 556. G. van Kleef, Veeuhuizcn (Drenthe) E . V. 

K L A S S E V I . 
MILITAIRE GENIE, WAPENING EN KLEEDING, GESCHUT 

EN ANDERE WAPENS. 
No. 561. P. Stevens, Maastricht. Zilveren Medaille 

„ 562. .1. Donaghy, Amsterdam. Bronzen Medaille. 
„ 563. J . I'. Huismans, Groningen. Eervolle Ver

melding. 

K L A S S E VI I . 
SCHEEPSBOUW EN SCHEEPSTUIGEN, MODELLEN EN 

TEEKENINGEN. 
No. 575. Departement van Marine. Zilveren Medaille. 

„ 576. De Noord- cn Ziiidllollaudsche Redding-
maatschappij, Amsterdam. Z. M . 

„ 585. Koninklijke Nederlandschc Grofsmederij, 
Leiden. Z. M . 

, 578. Wed. H . C. Feynt & Zoou, Amsterdam. 
Bronzen Medaille. 

„ 610. C. Roggeveen, Amsterdam. B. M . 
„ 611. M . Gips Pz , Dordrecht. B. H . 
„ 683. B. A. Fokker, Middelburg. Eervolle Ver

melding. 
„ 690. G. H . Broekman Lz . , Amsterdam, l i . V. 
„ 592. J . Alta D z . , Harlingcn. E. V . 
„ 697. G. Kam, Drcisclior (Zeeland). E. V. 

K L A S S E V U L 
SPOORVfEGMATEBIEEL (MET INBtGRIP VAN STOOMSLEPERS 

EN WAGENS), RIJTUIGEN NIET BESTEMD VOOR 
SPOORWEGEN. 

No. 618. Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen, Fabriek Damlust, Utrecht. 
Zilveren Medaille. 

„ 622. Maatschappij dc Atlas , Fabriek van Stoom-
en andere Werktuigen, Amsterdam. Z. M . 

„ 626. Henrich en Vcth , Arnhem. Z. M . 
„ 619. J . F . T. Steenbergen, Amsterdam. Eer

volle Vermelding. 
„ 632. F. de Hoo, Leeuwarden. E . V . 
„ 634. Th. Willcms, 'sHertogenbosch. E . V. 

K L A S S E I X . 

WIS- EN NATUURKUNDIGE INSTRUMENTEN, VOORWERPEN 
VAN NATUURLIJKE HISTORIE, UURWERKEN. 

No. 646. L . Jansen Bz. Amsterdam. Zilveren Me
daille 

„ 663. F. C. de Jong, Amsterdam. Z. M . 
„ 664. A . Mellet, 's Gravenhage. Z. M . 
„ 645. L . J . Harri & Zoon, Amsterdam. Bronzen 

Medaille. 
„ 646. L . Janse, Bz . , Amsterdam. B. M . 
„ 648. J . J . Zaalberg van Zeist, Amsterdam. B. M . 
„ 654. H . Deutgen, Groningen. B. M . 
„ 659. J . F . W. Schierenbeck, Arnhem. B. M . 
„ 665. H . van der Kraan, IJssehnondc (Zuid-Hol-

huid). B. M . 
„ 669. J . H . Addicks, Amsterdam. B . M . 
„ 680. J . F. ter Meer, Leiden. B. M . 
„ 684. W. P. Meulié, Leiden. B. M . 
„ 644. W. Boosman & Co., Amsterdam. Eervolle 

Vermelding. 
„ 647. A. van Emden, Amsterdam. E . V . 
„ 650. D . A. Sala, Leiden. E . V . 
„ 655. Dto. Hut l i & Zoon, Amsterdam. E. V. 
„ 656. A . J . Scliokkiug Jr . , Amsterdam. E. V . 
„ 657. J . A . J . Schokking, Amsterdam. E. V . 

658. Ilryan de Groot & Co., Schiedam. E. V. 
„ 661. W. Geissler, Amsterdam. E. V . 
„ 673. W. J . Wansink J r . , 'sGravenhage. E. V . 
„ 677. De Werklieden in dc Hijliiigfnbrick vau 

J . S. van Deventer, Zwolle. E . V. 
„ 681. H . H ter Meer, Leiden. E. V . 
„ 683. A . T. Verhaar, Utrecht. E V . 
„ 685. S. Berghuis, Groningen. E. V. 

K L A S S E X . 
MESSEN MA KEBSW2RK, HEELKUNDIGE INSTRUMENTEN l.s 

VERBANDEN. 

No. 700. J . Linden & Zoon, Botterdam. Zilveren 
Medaille. 

„ 701. L Kern, Amsterdam. Z. M . 
„ 702. J . Pokl, 's Gravenhage. Bronzen Medaille. 
„ 695. D. Wskker, Amsterdam. Eerv. Vcrmeldiug. 
„ 696. S. E. üudschans, Amsterdam. E. V . 

No. 

No. 

697. A. J . C. Koenaart, 's Gravenhage. E . V. 
699. A . H . Becker, Groningen. E. V. 
704. H . Bail els & Co., Amsterdam. E. V. 

K L A S S E X I . 
MUZIEKINSTRUMENTEN. 

715. C. G. Gcisler, Amsterdam. Zilveren Medaille 
784. E. P. van Oseh, Maastricht. Z. M . 
725. C. Rep & Zoon, Amsterdam. Z. M . 
732. Gebr. Hijken & dc Lange, Rotterdam. Z. M. 
738. J . J . Nissen, Amsterdam. Z. M . 
716. Gebr. Kok, Amsterdam. Bronzen Medaille. 
719. G. Hanken , Rotterdam. B. M . 
723. Petit & Fritsen, Aarlc-Hixtel B. M . 
729. 11. Koch, Arnhem. B. M . 
734. P. G. Litzati & C. Quispel, Rotterdam. B. M. 
717. C. Weel, Utrecht, Eervolle Vermelding. 
718 Th. Barriel, Amsterdam. 
731. J . F. Cuypers, 's Gravenhage. E . V. 
733. J . H . Paling, Rotterdam. E . V. 
736. Gebr. Adcma, Leeuwarden. E. V. 

K L A S S E X I I . 

WOLLEN EN ZIJDEN, GESPONNEN EN GEWEVEN 
STOPPEN. 

No. 750. J . J . Krantz & Zoon, Leiden. Zilveren 
Medaille. 

„ 767. Pollet & Zonen, Tilburg. Z. M . 
„ 759. J . N . Diepen & Co., Tilburg. Z. M . 
„ 761. J. A . Carp & Zoon, Gcldrop. Z. M . 
„ 767. J . C- Zaalberg & Zoon, Leiden. Z. M . 
.. 768. J . Schcltema, Jz , Peilen. Z. M . 
„ 779. J . & A. le Poole, leiden. Z. M . 
„ 787. J . Knottenbelt, Amsterdam. Z. M 
„ 751. J . A . A. Kcrsteus, Tilburg. Bronzen Me

daille. 
„ 752 Van Doore & Dauis, Tilburg. B. M . 
„ 756. P. H . Vreedc & Co., Tilburg. B. M . 
„ 762. H . Eyckcn & Zonen, Gcldrop. B. M . 
„ 761. J . & XV. Thomccr, Horst (Limburg). B. M 
„ 770. Jan Zuurdeeg & Zoon, Leiden. B. M . 
„ 772. A . F. Vlink. Sneek. B M . 
„ 774. A van 't Hooft, Leiden. B. M . 
„ 777. Wed. C. van der Veer, 'sHertogenbosch. 

11. IC 
„ 780. M . van Wccren, Leiden. B . M . 
„ 781 Gebr. Bosch, Amsterdam. B. M . 
„ 782. De liaarlenisclic Stooni-Zijdel'abriek, Haar

lem. B. M . 
., 783. De Haarlemschc machinale Zijdeweverij, 

Haarlem. B. M . 
„ 753. C. de Wijs & Co., Tilburg. Eervolle Ve 

melding. 
„ 754. Pcletier & Co., Tilburg. E. V. 
„ 758. G. Bogacrs & Zoon, Tilburg. E. V. 
„ 760. Gebr. Pessers, Tilburg. E. V. 
„ 773. Wed. D.S. Schuppen & Z., Veencndaal. E. V. 
„ 776. J . C. van Vuren, Leiden. E. V. 
„ 785. J . Bremer, Arnhem. E . V. 

K L A S S E X I I I . 
LINNEN, HENNEP EN KATOENEN STOPPEN, ZOO GE

SPONNEN ALS GEWEVEN, TOUWWERK , NETTEN. 
No. 813. Van der Trappen, Calkoen & Roquctte, 

Amsterdam. Zilveren Medaille. 
„ 823. H . van der Voort, Boxtel. Z. M . 
„ 831. C. T. Stork & Co., Hengelo. Z. M . 
„ 839. B. van Galen, Gouda. Z. M . 
„ 845. Van Dijk & Co., Stratum. Z. M . 
„ 850. Simon Plauteydt, Krommenie. Z. M . 
„ 852. Vissers Eyckcn de lïooy, Gcldrop. Z. M. 
„ 858. 1). ft J . H . ter Horst, Russen. Z. M . 
„ 864. Gebr. Rath, Veglul. (Noord-Brabant). Z. Jl-
„ 877. Veenendaalsche Stoomweverij en Spinnerij 

Vccnendaal (Sticlits). Z. M . 
„ 799. Gebrs. Heidcl & Co., Roermond. Bronzen 

Medaille. 
., 800. Philip Claus , Roermond. B. M . 
„ 802. Z. Kamerling & Zoon, Almelo B. M . 
„ 803. Hoogklimmer & Co., Ambt Almelo. B. Al-
„ 805. A . H . Wuukcs & Co., Joure. B. M . 
„ 817. G. & H . Salomonson, Almelo. B. M . 
„ 826. G. Kerssemakcrs & Zonen, Gestel (bij Eind

hoven). B. M . 
„ 829. E . E. Visser, Amersfoort. B. NI. 
„ 830. Jan Pol, Hengelo (Overijssel). B. M . 
„ 840. Gelderman, Stork & Eckhout, Uldenzual 

B. M . 
„ 846. J . Elias, Striip (bij Eindhoven). B. M . 
„ 849. P. dc Jong, Haarlem. B. M . 
„ 857. Edw. Ainsworth & Co., Goor B. M . 
„ 862. J . Kortcuocver & Zoon, Gouda. B. Al. 
„ 865. A. van Agt & Co , Eindhoven. B. M . 
„ 868. G. Klu in , Mcppel. B. M . 
„ SOL De Vogel, vau Calcar & Co., Zwolle. Her-

volle Vermelding. 
„ 806. P. C. van der Ven, Boxtel (NoordBrabaut)-

E . V. 
„ 808. S. P.Sterrenbcrg, Oude Pekcla (Groningen) 

E . V . 
„ 809. Visser & Co., Amersfoort. E . V . 
„ 811. Timen Aiismink, Muntendam (Groningen'-

E. V. 
„ 816. W . de Gruyter, IJsselstein. E. V . 
„ 816. S. J . Spanjaard, Bornc (Overijssel). E. >• 
., 8l8. Zirkzee & Hecklebcn, Leiden. E . V . 
„ 819 A. Crols & Co., Boxtel. E . V . 
„ 820. M . de Leeuw & Zoon. Boxtel. E . V. 
„ 841. Van Heck & Co., Enschede. E. V. 
„ 847. J . A . van der v e e r , ZeÏBt, E . V . 

Zoon, Amsterdam. Zilveren 

N.„. 848. C. W . Anton & Co., Zeist. E. V . 
853. A. van den Nieuwcnhuyzcn & Zoon, Gel-

drop. E . V. 
854. Jacob Arnoud Carp, Helmond. Ë. V. 

" 863. H . Koe mans, Gouda. E. V. 
" 866. Joan Trip, Utrecht K. V. 
" 867. Gemeentelijke Werkinrigting, Mcppel. E. V. 
" 869. Maatschappij van Weldadigheid, Steenwijk. 

E . V . 
873. J. P. Wernink & Co., Wuddiiixvern.Ë. V 

" 875. C. N . van der Veer. 's Hertogenbosch. V- E. 
" 878. J . A. Richt, 's Hertogenbosch. E. V. 

K L A S S E X I V . 

LEDER EN LEDERWERK , SCHOEN- EN ZADEL-
MAKERSWERK. 

No. 885. W. J . J . Gompertz, Amsterdnin. Zilveren 
Medaille. 

887. B. Störmann, Amsterdam. Z. M . 
894. J . C. 'Jüncke, Amsterdam. '/. M 
923. S. tea Gate & Zoor., Succk. Z M . 

" 954. H . Vigelius & Co., Rotterdam. Z. M . 
S89. D. Bonnes, Groningen. Bronzen Medaille. 

' 891. ü . 11. Ziegeluar, Amsterdam. B. M . 
895. W. A. vau der Kaa, Amsterdam. B. M . 

" 901. U . W. Berenbak, 's Gravenhage. B. M . 
" 928. J . Schuurman, lleppei. B. M . 
I 940. Gebr. Prakkc, Eibcrgen (Gelderland|. B . M . 

946. H . .1. Kok Ankersmit, Apeldoorn. B. M . 
947. W. Kohier, Deventer. B. M . 

" 886. S. Schageu, Amsterdam. It. M . 
888. A . G. Tcrwiudt, Arnhem. Eerv. vermelding. 
890. A. van der Sluys & Co., Amsterdam. E. V. 
892. Lodewijk Pilger, Amsterdam. E. V. 

„ 893. G. F. Pilger « Zoon, Amsterdam. E. V. 
896. Gebrs. Mnaldviuk, Deventer. E. V. 
919. C. Knaap & Zoon, Gouda. E. V. 
920. H . A . .1. Kliibcrg, Vlissiugen. E. V. 
925. Gebr. B, « .1. Lukwel, Ooaterhout (Noord-

Brabant). E. V . 
934. Erven Al Cantons, Oistcrwijk (Noord-Bra

bant). E. V . 
„ 937. II. van Roy & Zonen, Vcghcl. E. V. 
„ 938. Gebr. Coopman, Maastricht. E. V. 
„ 939. J. A . Hcmincldcr, Doesborgh. Ë. V . 
„ 943. Geb. van Wensen, Leiden. Ë. V. 
„ 944. P. Holiboer & Zoon, Arnhem. E. V. 
„ 965. .1. V . Leyh & Co., 's Gravenhage. E. V. 

K L A S S E X V . 
BONT, VEEREN, HAAR, BALEIN, EN BURSTP.LWEKK. 

\'o. 980. J . Greeve 
Medaille. 

„ 969. J . S. van Deventer, Zwolle. Bronzen Me
daille. 

„ 975. N . Heus Pzn. Dordrecht, B. M . 
„ 978. Gebr. Peters, Amsterdam. B. M . 
„ 979. P. S. Kats & Co., Amsterdam. B. M . 
„ 988. Ed. Struck, Amsterdam. B. M . 
„ 989. H . Nijnian, Boxtel. B. M . 
, 970. H . J. Gerritsen, Zutfen. E. V . 
„ 976. 11. Hendriks & Zoou, Amsterdam. Ë. V. 
„ 982. Th. A . A . Simonis, 's Gravenhage. E. V. 
„ 984. Geb. Jonker, Amsterdam. E . V. 

K L A S S E X V I . 

KLEEDINGSTUKKEN, HOEDEN ENZ. 
No. 1011. Koninklijke Kantwerkschool, Sluis (Zeeland). 

Zilveren Medaille. 
„ 999. J . H . Grips,' Middelburg. Bronzen Me

daille. 
„ 1013. M . J . Carno, Amsterdam. II. M . 
- 1014. Geb. Krüber, Amsterdam. B. M . 
v 1020. Douay & Fils, 's Hertogenbosch. B. M . 
„ 1003. J . Leenarts, Utrecht. Eervolle Vermelding. 
- 1005. 11. H . Crnytbuizen, Eindhoven. E. V. 
„ 1006. C. Coucke, Rotterdam. E. V. 
,, 1007. A. Boasson, Middelburg. E. V. 

1017. Loeber & Legel, Amsterdnin. E. V. 
„ 1021. J . M . A. Lina & Co , Amsterdam. E. V. 

K L A S S E X V I I . 

«OUD- EN ZILVERDRAAD, BORDUUR-, KANT- EN BREI
WERKEN, GALON- EN PASSEMENTWEHKEN. 

No. 1032. J . A . van der L i n t , Brcdn. Zilveren 
Medaille. 

» 1049. F . Stolzeiiberg, Roermond. Z. M . 
•• 1031. Van Hove & Laumcn, Roermond. Bron

zen Medaille. 
<• 1041. W . J . van Heyusbergen, 'sGraveiihage. 

B. M . 
» 1043. J . C. Kraft & Co., Amsterdam. B. M . 
» 1048. Kiciiwenkamn & Rolling. Amsterdam. Eer

volle Vermelding. 

K L A S S E X V I I I . 

GOUD- EN ZILVERWERK , EDELGESTEENTEN. 

No. 1058. A . Bonebakker & Zoon, Amsterdam. Zil
veren Medaille. 

1061. P. van Santen Nzn., Amsterdam. Z. M . 
1064. Wed. A. Moussault & Zonen, Amsterdam. 

Bronzen Medaille. 
1070. DickhofT & Salm, Amsterdam. B. M . 
1059. H . W. van Loon, Rotterdam. Eervolle 

Vermelding. 
}077. J . M . Lueardie, Rotterdam. E. V . 
1083. J . T, vau der Horst, Amsterdam. E. V . 

M 

No. 

K L A S S E X I X . 
ETA l.l.N EN HOUTEN VOORWERPEN VOOR HUISELIJK 

GEBRUIK. SM1DS- EN SLOTENMAKERSWEHK. 
1101. Wed. J . T. Hunck & Zoou, Amsterdam. 

Zilveren Medaille. 
1104. .1. T. Sebolte, Amsterdam. Z. M . 
1145. Wed. J . Bekkers* Zoon, Dordrecht. Z. M . 
1147. .1. L . Ncriug-Bögcl cu Co., Deventer. Z. M . 
1155. .1. vau Doormolen & Zoon, Arnhem. Z. M . 
1192. Van Berkcl & Gótlic, Gouda. Z. M . 
1094. Cramer Elscuburg & Co. , Amsterdam. 

Bronzen Medaille. 
1095. T. .1. Scholtc, Anistcrduin. It. M . 
1106. J . C. Stelling, Amsterdam. B. M . 
1107. L . J . Roozeboom, Amsterdam. B. M . 
1114. F. Brand, Amsterdam, l i . M . 
1115. A. A . Elscuburg, Amsterdam. B. M . 
1117. .1. 1). llaalmeijer, Amsterdam. B. M . 
1128. 11. Berail, St. Micliiel-Gestcl. B. M . 
1133. C. Vermeulen, Amsterdam. B. M . 
1139. M . J . Presburg & Co., Nijmegen. B. M . 
1141. .1. G. Lainbriex, Maastricht. B. M . 
1160. Z. A. Roozcndaal, Leiden. H. M . 
1177. .1. W. Kramps, Sneek. B. M 
1179. Wed. 0. P. Fries, Zeist. B. Al. 

„ 1189. W. van Cuyk, Haarlem. B. M 
„ 1195. G. van Ucrkcl, Utrecht, B. M . 
„ 1198. G. & W. .1. Ëlevcld, Zwolle. B. M . 
„ 1204. J . F. van Rijbroek & Zn., Botterdam. B- Al . 
„ 1206. Havesteiu & Co., Rotterdam. B. M . 
„ 1219. J . A. Rynlioiit, Utrecht. B. M . 
„ 1096. C. Schakel, Amsterdnin. Eerv. Verin. 
„ 1102. Santen & Co., Amsterdam. Ë. V. 
„ 1105. A . J . F. Hnalmeijcr, Anistcrduin. E . V. 
„ HOS. .1. .). Oostcrbtian &Z0011, Amsterdam. K V , 
„ 1109. Van der Saiidc & Co., Amsterdam. E. V. 
;, 1111. C. E. C. Wakker, Cz. Amsterdam. E. V . 
„ 1112. P. II. Spits, Amsterdam. E. V. 
„ 1118. L . M . Blom, Anistcrduin. E. V . 
„ 1118. T. A. A. Elscuburg, Amsterdam. E. V. 
„ 1121. G. J . Bertels, Schiedam. E V . 
„ 1126. van Deun Sr., Roermond. E . V. 
„ 1132. M . J . Euthovcn & Zoon, ZiilUloininel. E . V. 
„ 1140. T. A. MoosdorfT, Doesborgh. Ë. V. 
„ 1152. -I. Uyen, Nijmegen. E. V. 
„ 1162. T. Rcijenga & Zoon, Groningen. E. V. 
„ 1160. VV. 11. Jacobs, Haarlem. E. V. 
„ 1172. D. Wolbers, Amersfoort. E. V. 
„ 1174. J . M . Pus, Tiel. E . V. 
„ 117ti. J . Latüll , Vlissiugen. Ë. V. 
„ 1178. G. Krnmps, Sneek. Ë. V. 
„ 1181. Kevcrling & Co., Joure. Ë. V . 
„ 1184. J . van laarhoven , Eerscl (Noord-Brnbant). 

E . V. 
„ 1185. A . T. Degou, Leiden. E . V . 
„ 1187. J . Molinaiis, Boxmeer. E. V. 
„ 1194. J . P Kueniniercr, 's Gniveuhugc. E . V. 
„ 1197. Wed. M . IJsernian & Zoon, 's Gravenhage. 

E. V. 
„ 1200. H . J . Baarslag, D m . , Zwolle. E. V. 
„ 1203. H . Dulliuiscu, Kampen. E. V . 
„ 1211. C. K. Louw man, Rotterdam. E. V. 
„ 1215. Directie over den Arbeid in de Cellulaire 

Gevangenis, Utrecht. F). V. 
„ 1217. L . van der Wouden, Vcciiliuizen (Drenthe). 

E . V. 
„ 1218. G. A. Vos, Gorincliem. E. V . 
„ 1220. P. M . Timmermans, 's Hertogenbosch. E. V. 

K L A S S E X X . 
MEUBELMAKERIJ, LAK- EN SCHILDERWERK, SPIEGELS, 

BEHANGSELPAPIER, AMEUBLEMENT, TAPIJTEN EN 
DECORATIE. 

No. 1231. Koniukl. Tapijtenfubriek, Deventer. Zilve
ren Medaille. 

1233. Wed. G. Dorens & Zoon, Amsterdam. Z. M . 
1235. L . J . Nooijen, Rotterdam. Z. M . 
1239. D. sir in, Amsterdam. Z. M . 
1245. H . van der Wielen, Amsterdam. Z. M . 
1328. J . U. Schmidt & Co. , Rotterdam. Z. M . 
1344. Joseph van Munster, Roermond. Z. M . 
1361. Wed. J . Borzo & Zonen, 's Hertogenbosch. 

Z. AI. 
1363. Cuijpers * Stoltzenbcrg, Roermond Z. M . 
1361. J . A. Oor, Roermond. Z. M . 
1230. Gebr. l lorr ix, Amsterdam cn 's Gravenhage. 

Bronzen Medaille 
1232. J . dc Bruyn, Arnhem. B. M . 
1234. M . A. Sanders & Co., Arnhem. B. M . 
1236. Wed. F. Zcegers & Zoon, Amsterdam. B. M . 
1244. P. II. i\ Fleischaucr, Amsterdam. B. M . 
1251. J . Loggen & Zoou, Amsterdam. B. M . 
1254. W. H . J . Entken Jr . , Amsterdam. B M . 
1256. J . Tcrstccg & Zoon, Amsterdam. B. M . 
1263. Stern & Co., Haarlem. B. M . 
1266. Mcijcs cu Smits, Amsterdam. It, M . 
1267. G. dc Wit & Co , Hilversum. B. M . 
1272. Gebr. Stuttci licim, 's Gravenhage. B. M . 
1281. l i . van Tetterode, Dordrecht. B. M . 
1282. ü . R. J . Broekhoir, Arnhem. B. M . 
1286. Gebr. Smits. Rotterdam. B. M . 
1294. E. B. de Bruin, Arnhem. B. M . 
1295. K. J . Gumclkoorn, Arnhem. B. M . 
1296. M . F. vnn Zeyl, Arnhem. B. M . 
1298. W . A. Franse, Haarlem. B. M . 
1305. J . H . W. Kcmman, Amsterdam. B. M . 
1315. K. K. Sondanr, Amsterdam. B. M . 
1324. D. Sala & Zonen, Leiden. B. M . 
1326. J . L . Stums. Rotterdam. B. M . 
1358. C. Fischer, Amsterdam. B. AI. 
1359. A . Graux, Amsterdam. It. M . 
1365. Gebr. van der Heijden, Hilversum. B. M . 
1237. Stroobants & Broeckx, Amsterdam. Eer

volle Vermelding. 

No. 1238. Van ()lphen& Schnlkcr ,'s Gravenhage. Ë. V. 
„ 1241. Al . G. Kroon Koclewijn & W. vau den Ent, 

Amsterdam. E. V. 
1249. F. & G. Alcuring, Amsterdam. E. V . 
1253. C. H . Schneider, Amsterdam. E. V . 
1255. J . B. Blccsing, Amsterdam. E . V. 
1262. II. Bijland & Co., Hilversum. Ë. V. 
1274. I'. II. E. Robijns, Amsterdam. E. V. 
12S9. J . A . Hillcbrand, Leeuwarden. E. V. 
1299. II. Kamen, Hilversum. E . V . 
13()9. P. A. Alolhuyscn, Rotterdam. E. V . 
1320. G. vnn der Lugt , 's Gravenhage. E . V 
1339. G. Rosy , Breda. Ë. V . 
1340. H. C. Tibout, Zwolle. Ë. V . 

„ 1343. Van Dieseu & Kcrrebiju, Haarlem E. 
„ 1362. Bodestaff Gubbels, 's Hertogeubosch. 

V 
E. V . 

K L A S S E X X I . 
GLAS EN GLASWERK VOOR HUISELIJK GEBRUIK EN 

DECORATIE. 
No. 1373. C. T. A. Hcitmcicr, Amsterdam. Zilveren 

Medaille. 
„ 1376. Culeiiiborgschc Glas-Fnbrick, Ciilcinborg. 

Z. M . 
„ 1377. P. A. A . van Claarcubcek & Co., Raven-

stcic. Z. Af. 
,, 1369. Focke & Afcltzer, Amsterdam. Bronzen Me

daille 
., 1371. J . Latonniot, Amsterdam. B. AL 
„ 1375. J . J . B. J . Bouvy, Dordrecht. B. M . 
„ 1381. J Fischer A Co., Amsterdam. B. M . 
„ 1372. J . II. Thönc, Borger (Drenthe). Flcrvolle 

Vermelding. 
„ 1371. Vos, Hani-nth & Wiegel, Amsterdam. K. V . 

K L A S S E X X I I . 
PORCELEIN EN AARDEWERK. 

No. 1402. P. Begoot, Maastricht. Zilveren Medaille. 
„ 1393. P. J . van der Want, Goudu. Bronzen Me-

dnillc. 
„ 1391. Janl'rince &Co., Gouda. KcrvolleVeruieldiug. 
„ 1397. K. *. C Jonker, Gouda. E . V. 
„ 1401. D. Draaisma, Deventer. E. V. 

KLASSE X X I I I . 
EN VAN STROI), TEENEN , BIEZEN ENZ, MAT-
NDENWERK, GEKUIPT VAATWERK, KURK. 
L . van der Hilst & Co., 's Gravenhage. 
Bronzen Medaille. 
Z. W. Hubers, Deventer. B. AI. 
H . Stuurman, Amsterdam. Eervolle Ver
melding. 
Eerste Nederl. Stroovlechterij, Amsterdam. 
E . V . 
Directie over den arbeid in de Cellulaire 
Gevangenis, Utrecht. E . V . 
C. van Ballcgooyeu, Wz . , Dordrecht. E. V. 
Instelling van particuliere liefdadigheid, 
Hulst. EL V. 
Verceniging Orde cn Vlijt, Kampen. E. V. 
.1. van Dall'sen Jr . , Genemiiiden. E . V. 
11. Blenken, Enschede. E . V . 
Werkinrichting voor hulpbehoevende blin
den, Rotterdam. E . V. 
Blctz cu Co, Amsterdam. Ë. V. 

K L A S S E X X I V . 

VOORWERP 
EN MA 

No. 1430. 

„ 1436. 
» 1418. 

„ 1419. 

„ 1420. 

„ 1423. 
„ 1429. 

„ 1431. 
„ 1432. 
„ 14.14. 
„ 1438. 

„ 14-13. 

PAI'IER-, GIET-, BOEK-, DRUK- EN BINDWERK. 
CARTONNAGES. 

No. 1462. 

„ 1478. 
„ 1498. 
„ 1456. 

„ 1457. 
„ 1458. 
„ 1459. 
„ 1461. 
„ 14(17. 
„ 1470. 
„ 1472. 
„ 1483. 
„ 1484. 
„ 14S9. 
„ 1491. 
„ 1500. 
„ 1507. 
„ 1614. 
„ 1522. 
„ 1526. 
„ 1460. 

„ 1464. 
„ 1466. 
„ 1469. 
„ 1471. 
„ 1475. 
» 1476. 
„ 1482. 
„ 1492. 
„ 1493. 
„ 1497. 
„ 1503. 
„ 1505. 
„ 1511. 
„ 1513. 
„ 1515. 
„ 1527. 
., 1528. 

Bukman & Sari or ins , Amsterdam. Zilve
ren Medaille. 
Van Gelder Zonen, Wormervcer. Z. M . 
Johannes Enschedé & Zonen, Haarlem. Z. M . 
Gebroeders van Es , Amsterdam. Bronzen 
Medaille. 
Treating & Co., Amsterdam. B. M . 
M dit ion & Alliund, Amsterdam. B. M , 
A. W. Sythoff, Leideu. B. M . 
Gebroeders Binger, Amsterdam. B. M . 
D. G. vau Bommel, Amsterdam. B. M. 
Einrik & Binger, Haarlem. B. M . 
Gebr. van Aspercnv. d. Velde, Haarl. B, M . 
Willem Hissink, Zutfen. B. Af. 
J . van Houtum Azn., Apeldoorn. B. M . 
Kcmink & Zoon, Utrecht. B. M . 
J . Smulders & Co., 'sGravenhage. B. M . 
P . W. van de Weijer, Utrecht. B . M . 
E. .1. B r i l l , Leiden. B. M . 
Ncuy Pannekoek #- Maas, Heelsum B . M . 
S. Laukkout, 'sGraveiihage. B. M . 
V . J . van Hinsbcrgh, Utrecht. B . M . 
Loiiian, Kirberger & van Kesteren, Am
sterdam. Eervolle Vermelding. 
W . H . Langerveld, Amsterdam. E . V . 
G. J . Lebbing, Amsterdam. E. V . 
J . B. Woltcrs, Groningen. E. V . 
Hugo Suringnr, Leeuwarden. E. V . 
W. J . de Roever Kröber, Amsterdam. E . V . 
A. L . Snoek, Amsterdam. E. V. 
Jan Nooine, Westzaan. E . V . 
W. B . IJzerdraad, 'sGravenhage. E. V . 
M . Miceliielsen, Rotterdam. È. V . 
J . W . van Lecnhofl' & Z., Rotterdam. E. V. 
Wed. E. Spanier & Z., 's Gravenhage. E. V. 
W . J . dc Jonnh, Arnhem. E . V . 
J . C. & W. Altorfter, Middelburg. E. V . 
II. Reerink, Kampen. E. V. 
De Erven Loosjes, Haarlem. Ë. V. 
Alex. Noordwal, 'sGravenhage. E. V, 
H . Heijnders, Leeuwarden. E . V . 
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K L A S S E X X V . 
k t 'NSTDKAAlERSWERK, SNIJWERK, VOORWERPEN IN 

IVOOR, SCHILPAD, HOORN , STERN SN FIJN HOUT. 
HAAKWERK. BOETSEERWERK. KUNSTBLOEMEN. 

TOILET-ARTIKELEN, 

No. 1548. A . lleintgcs, Amsterdam. Zilveren Me
daille. 

No. 1573. W. Vinke Larsen, Amsterdam- Bronzen 
Medaille. 

„ 15S3. C. Fischer, Amsterdam. Eerv. Vermelding. 
„ 1543. J . H . F . Wernen, Amsterdam. E. V. 
., 1546. P. J . Beneker, Amsterdam. £ . v. 
„ 1553. J . Koetman, Schiedam. E. V. 
„ 1560. T. .1. Kramer, Amsterdam. Ë. V. 
„ 1574. W. Minningh, Amsterdam. E. V. 
„ 1592. B .1. A. Bruijnesteijn, Amsterdam. E. V. 
„ 159U. A. G. Smits, Amsterdam. E. V. 
„ 1607. E. Jeutink vau der Sluis. Harlingen. K V . 
„ 1014. J. L, van der Burg, Amsterdam. E. V. 

K L A S S E X X V I . 

PHOTOGRAPHIEN OP PAPIER, ".HZ. PHOTO-I.ITIIOORA-
PIIISN. IIELIOGRAPHIEN. STÉRÉOSCOPEN TOESTELLEN EN 

SCHEIKUNDIGE 1'RA EP A KA 1 EN. PAPIEUEN 
LUSTEN. PASSE PARTOUTS EN ANDERE HKSi i'II > 11, lil I EDEN 

VOOR DE PHOTOGRA PHIE. 
No. 1620. Wegner & Mottu, Amsterdam. Zilvereu 

Medaille. 
„ 1636. Von Kolkow & Co , Groningen. Z. M . 
„ 1650. H . J . van den Brink, Driebergen. Z. M . 
„ 1630. M . Verveer, 'sGravenhage. Bronzen Med. 
„ 1640. F. W. Rinck, 'sGravenhage. B. M . 
„ 1645. J . vuu den Bos, °s Gravenhage. B. M . 
„ 1648. Groote & Komcuj , Amsterdam. B. M. 
„ 1622. Th. Rrüggeinaun, Amsterdam. Eervolle Ver

melding. 
„ 1623. C. Reusing, Amsterdam. E . V. 
„ 1625. P. Oosterhuis, Amsterdam. E. V. 
„ 1634. H . P. N . 't Hooft, 's Gravenhage. E. V . 

' s -GRAVENHAAGSCHE A F D E E L I N G DER M A A T 
SCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 

BOUWKUNST. 

Door de welwillende toezending van het ver
slag van den toestand en der werkzaamheden van 
de afdeeling 's-Gravenhage der Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst, over 1865/60, zijn 
wij in de gelegenheid een uittreksel daarvan on
zen lezers aan te bieden. Plaatsruimte heeft de 
Redactie tot heden belet dit verslag in hare 
kolommen op te nemen. 

Bij den aanvang van het zesde afdeelingsjaar 
bedroeg het aantal leden 59; 6 nieuwe leden 
werden aangenomen. zoodat de afdeeling 65 
leden telde. 

De financiële toestand der afdeeling is gunstig 
te noemen, en volgens de goedgekeurde be
grooting voor 1866/67 is de contributie thans 
weder op ƒ $.50 bepaald. 

De zeven afdeelingsvi-rgnderingen hadden gere
geld plaats en werden gemiddeld door een vierde 
der leden bijgewoond. Omtrent de behandelde 
onderwerpen kan het navolgende worden mede
gedeeld : 

Het l id Pierson deed eenige mededeelingen om
trent de voortgezette putboring te Goes, en gaf 
eene beschrijving, zoowel van de verschillende, 
(tot op eene diepte van 108 ellen) aangetrolfeue 
aardlagen, als van de wijze waarop die boring 
geschiedt. Hetzelfde lid sprak over ventilatie van 
gevangenissen, naar aanleiding vau de 5'1* dei-
door het Hoofdbestuur vastgestelde vragen, ter 
bespreking op de 1 3 d ' algemeene bijeenkomst, 
luidende: «Welke zijn de verschillende systemen 
van luchtverversching, en wat heeft de oudervinding 
desbetreffende geleerd in kerken, hospitalen, cel
lulaire gevangenissen en zalen waar gerookt 
wordt?" 

Het lid Harder sprak in twee achtereenvolgende 
vergaderingen over scheepsbouw in het algemeen 
en de samenstelling van schepen in het bijzonder. 

Het l id Henriques Pimentel deed eenige mede
deelingen aangaande een in Pompeji ontdekt 
huis, gaf ter bezichtiging monsters van 50 hout
soorten van Ceylon, en droeg eene aestetische 
beschouwing voor omtrent den dom te Keulen. 
Hetzelfde lid deelde eenige denkbeelden mede, 
betrekkelijk het standpunt van den architect, en 

aar aanleiding vnn de 1"« der dooi- het 
Hoofdbestuur gestelde vragen, ter bespreking op 
de l'. 'i* v algemeene bijeenkomst. 

HeLj^Ud Rose deed uitvoerige mededeelingen 
aangaande den oorsprong en de benaming van den 
Gothihchen stij l , in de verschillende tijdperken, 

trad verder in eene beschouwing, betreffende 
in de middeneeuwen , en over de som-

zen van dien tijd, in tegenstelling van 
e kerken, die toen gebouwd werden, 
gde met een betoug dat de bouwkunst 

van dien tijd in constructive waarde boven de 
kunst van den lateien tijd was verheven, daar 
vormen en versieringen bij de hedendaagsche 
bouwproducten niet altijd redengevend kunnen 
worden geacht. Hetzelfde lid deed mededeelingen 
betreffende de beton van Coignet, en vertoonde 
verschillende monsters van proefnemingen. Door 
denzelfden spreker werden ambulante museums 
beschreven, zooals die in Engeland sedert eenige jaren 
zijn opgelicht en daar zeer gunstig werken, welke 
museums ten doel hebben schoone voorwerpen 
van verschillenden aard bij een te verzamelen en 
in de voornaamste plaatsen beurtelings ten toon 
te stellen. 

Naar aanleiding van eene uitnoodiging van het 
lid Pierson trad voorts het lid Rose in eene be
schouwing over natuurlijke ventilatie en van de 
gronden waarop zij berust. 

Het lid Dc Wijs deelde bijzonderheden mede, 
over ile geschiedenis der kunsten in het alge
meen , in verband mei de vorming van den kun
stenaar ook in onzen tijd. Spreker toonde voorts 
aan hoe de negentiende eeuw, als de eeuw vau 
vooruitgang en hervorming, eene richting doet 
geboren worden , die al meer en meer algemeen 
wordt en de materieele zou kunnen worden ge
noemd. 

Het lid Saraber deed uitvoerige mededeelingen 
omtrent de gebruikelijke bedekkingen der gebou
wen , waarbij Spr. voornamelijk behandelde de 
wijze van dekken die gevolgd wordt, I" bij de 
Iwutbedekkiny, 2" de leem- en kleibedekking, 
3° papier- en viltbedekking, 4" asphóltbedekking 
en 5" de bedekking met stroo en Aet. 

Het lid Noordendorp beantwoordde de 2' dei-
door het Hoofdbestuur ingezondene vragen, lui
dende: »Op welke wijze moeten paardenstallen 
worden ingericht om aan de eischen van dezen 
tijd te voldoen, en wat heeft de ondervinding 
geleerd ten opzichte van de ingevoerde verande
ringen gedurende de laatste jaren?" 

Het l id Boudewijns sprak naar aanleiding van 
de 7* vraag — luidende: »Is de hydro-oxygène-
toestel voor het aaneensmelten van lood , koper, 
enz. geschikt te achten? Kan hij vereenvoudigd 
worden , en zoo j a , op welke wijze ?" 

Eindelijk werden, in verschillende vergaderin
gen, de navolgende, door het Bestuur gestelde 
vragen, besproken: 

Welke zijn de nieuwe timinermanswerktuigen , 
die in deze eeuw in toepassing zijn gekomen. — 
Wat heeft de ondervinding daaromtrent geleerd.' — 
Welke voordeelen zijn verbonden aan het machi
naal vervaardigen van timmerwerken en waarin 
zijn deze boven de gewone timmerwerken te ver
kiezen ? 

Heeft het vak van den metselaar in deze eeuw 
vorderingen gemaakt, cn zoo j a , waarin zijn die 
gelegen ? 

Wat heeft de ondervinding geleerd, omtrent 
het gebruik van gegoten- en geslagen ijzer in de 
burgerlijke bouwkunde? 

De discussiën, die over deze vragen plaats 
hadden en dikwijls zeer levendig waren, hebben 
het bewijs geleverd, dat het op den weg der af
deeling ligt eu voor haar nuttig is , meermalen 
zoodanige wisseling van denkbeelden uit te lokken. 

Ten slotte zij nog vermeld, dat de boekerij in 
het afgeloopen jaar weder met eenige geschenken 
werd vermeerderd en dat zij naar aanleiding eener 
overeenkomst met het Bestuur werd overgeplaatst 
in een der lokalen van de Leesinrichting voor 
den ambachtsman , in welk lokaal ook de maan-
delijksche vergaderingen geregeld plaats hadden. 

Varia. 
Men leest in De Ned. Industrieel: «Van het 

Maandschrift voor de arbeidende klasse zien nu 
twee afleveringen het licht (Amsterdam bij E. S. 
Witkamp). Van de eerste aflevering is reeds 
vroeger in dit blad gesproken. De tweede be
helst vijf opstellen, uit het feuilleton van het 
Volksblad overgedrukt. Bij 't herlezen van het 
stukje over de uitgaoen van het huisgezin van den 
werkman (een onderwerp dat ons in hooge mate 
aantrekt) kwam de gedachte bij ons op, dat er 
(even als nu voor het drinkwater) eene commissie 
mocht benoemd worden om onderzoek te doen naai
den aard der volksvoeding, zijne oorzaken, ge
volgen en middelen van verbetering. Men is het 
algemeen eens, dat ons volk zich ter nauwernood 
kan voeden cn doorgaans niet voedt met die 
levensmiddelen, welke het naar de behoeften van 
lichaam en geest, van leeftijd en werkzaamheid 
behoeft. Gezonde woningen zijn voorzeker hoogst 

noodzakelijk, maar zonder gezonde voeding zullen 
zij geen gezonde bewoners leveren." 

Er bestaat in Frankrijk, krachtens decreet 
van 8 Maart 1855, eene inrichting tot ondersteu
ning van handwerkslieden die , van ziekte herstel
lende , nog buiten staat zijn hunnen arbeid te 
hervatten. De keizer wil die inrichting uitbreiden 
tot arbeidslieden, die in den arbeid wonden of 
verminkingen bekomen waardoor zij duurzaam on
geschikt worden om te werken, alsmede tot de 
weduwen dergenen die bij den arbeid het leven 
verliezen. Onraadzaam achtende de arbeidslieden 
van alle zorg voor hunne eigene toekomst te ont
heffen , wil hij hun de gelegenheid openstellen om 
zeiven bij te dragen tot een fonds , de kas voor 
invaliden van den arbeid te noemen en mecren-
deels samen te stellen uit daarvoor van Staats
wege bestemde middelen, bepaaldelijk uit eene 
korting op de aan aannemers van openbare werken 
te betalen sommen. Alleen die arbeiders voor 
welke door hen zei ven of door hunne werkgevers 
de vereisen te bijdrage tot dat fonds zou zijn be
taald, zouden uit hetzelve, in geval van levens
lange verminking of doodelijke verwonding, een 
jaargeld voor zich of voor hunne weduwe, gere
kend op omstreeks 300 francs, kunnen verwachten. 
Dit denkbeeld is door den keizer den 3i'"° Juli 
in een door den Moniteur openbaar gemaakt 
schrijven uiteengezet en de uitvoering aan de 
betrokken ministers opgedragen. 

De heer Chrevreuil , te Parijs, heeft het mid
del gevonden om aan oud en verweerd of gevlekt 
glas het aanzien van nieuw terug te geven. De 
glasruiten worden uit de roeden of sponningen 
genomen en gedurende eenige dagen in eene 
sterke oplossing van koolzure soda gelegd. Later 
wordt het glas afgewasschen en in verdund zout
zuur gelegd. De geheele bewerking bestaat in 
het hier vermelde. 

Twee nieuwe marktgebouwen , een op de Hans-
rogtei-Platz, en een op de Domhoffs-Platz, zijn 
thans te Berlijn in aanleg. Zij zullen , hoe ruim 
ook, evenwel geenszins voldoende zijn voor het 
marktwezen in die hoofdstad, want op verschil
lende plaatsen aldaar worden niet minder dan 
17 markten in de opene lucht gehouden; men 
vindt daar 698 kramen voor slachters; 334 kra
men of stallen voor vischverkoopers; 180 voor 
verkoopers van wild en gevolgte; 255 voor bloe
misten ; 500 voor groenten-verkoopers en 5181 
voor allerlei andere waren. 

Het publiek, koopers en verkoopers, zullen 
ongetwijfeld wel tevreden zijn met het vooruit
zicht eenmaal hunne zaken in eene bedekte 
ruimte te kunnen verrichten, te meer daar het 
klimaat van Berlijn, in den regel, niet van het 
aangenaamste is. 

Correspondentie. 
Aan J. d. M . te A . De redactie heeft uw nader 

schrijven van 20 dezer ontvangen, maar kan op 
de daarin bedoelde zaak niet meer terugkomen 

Advertentiën. 
D. A. THIEME te Arnhem, geeft ui t : 

T I J D S C H R I F T 

VOOR 

P H 0 T 0 G R A P H I E 

A A N V E R W A N T E W E T E N S C H A P P E N . 
onder medewerking van 

Mr. E. J. Asser te Amsterdam, Mr. J. A. E. vas 
Kijk te Amsterdam en Dr. P. J. Kaiser te Leiden 

H O O F D R E D A C T E U R 
Kapitein 

L . F . V A N D E R B E E K , 
Werkzaam aan het Toponraphisch bureau vau het 

Ministerie van Oorlog. 

D E R D E J A A R G A N G . 

WIJZE VAN UITGAVE. 
Dit Tijdschrift verschijnt geregeld den eersten 

van elke maand. 
De prijs is f 4.80 per jaargang. 
Platen, buiten den tekst, worden matig, doe» 

extra berekend. 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A . THIEME. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER WIEL. 

E e r s t e j a a r g a n g . ï ° . 2 2 
2 5 A u g u s t u s . 
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L . U I M U O N n O . te i B i b r d » . 

W E e K l i \ u J ± I > 

v o o i 

'rij- p»r I ni.LiTiiJiMi franc» p. pust J i.fi.\. 
Nco .itiiiiiiii'iTt zirb iotr eto jiargaig. 

\iht'rli'iiii--ii Luim ƒ -.20 per ge*:ara regrt 
cn / - . i . ' i .oor irgel rn rei \°. der cuinil. 

A R C H I T E C T E N , I N G E N I E U R S , F A B R I K A N T E N E N A A N N E M E R S V A N P U B L I E K E W E R K E N . 

Berichten en mededeelingen. 
Arnhem, 24 Augustus I860. 

— De aandeelhouders in de maatschappij, die zich 
ten doel stelt om een spoorweg over tien berg 
Cenis te maken, hebben eene eerste algemeene 
vergadering gehouden. Volgens de mededeelin
gen van het bestuur waren de werken in vollen 
gang en hoopte men op den 1"'™ Mei 1867 ge
heel gereed te zijn. Het aantal werklieden bad 
het cijfer van 2000 bereikt. 

— Volgens de Glasrow Vaitg Herald hebben 
bezoekers van het monument, dat te Ayr voor 
den dichter Burn geplaatst i s , zich niet ontzien 
daaraan beschadigingen toe te brengen en ge
tracht om de glazen doos, die eenige roliqiiieën 
bevatte, open te breken. 

— De nieuwe schouwburg te Stockton is ge
opend. De zaal is van ovalen vorm, telt 1700 
zitplaatsen cn wordt door een sonbrander van 117 
vlammen verlicht, liet gebouw is door eene maat
schappij opgericht, die aandeelen van tien pond 
sterling heeft uitgegeven. 

— De maatschappij voor het kosteloos ver
schaffen vun goed drinkwater te Londen heeft in 
de laatste dagen zeven nieuwe fonteinen in de 
liuoldstad geplaatst. 

— Men berekent dat te New-Castle-ou-Tyne 
ongeveer 3000 locomotieven zijn geinnakt, waar
van omstreeks 1000 buiten New-Castle zijn af
geleverd. Stelt men de gemiddelde waaide van 
elke locomotief op 24 duizend gulden, dan is 
IS dezen tak van industrie het groote kapitaal 
van 72 millioen gulden omgezet. 

— Thans, nu de onderneming dertrans-atlaii-
tisc.be telegraaf is gelukt, schijnt men zich in 
Engeland weder erstig bezig te gaan houden met 
'•et plan tot het tot stand brengen van eene 
spoorwegverbinding tusschen Engeland en Frank-
'ijk. De Engelsche ingenieur Austin wil te dien 
einde aanleggen een tunnel of oiideruurdsclien 
l?ang, roet drie gewelven voor drie dubbel-sporen, 
gas-verlichting en behoorlijke luchtve rverseliiug. 
"Ü houdt zich overtuigd , dat in 5 jaren het plan 
2 : ' l kunnen zijn uitgevoerd. De kosten, voor 
J"' eene helft door Engeland en voor de andere 
Wft door Frankrijk te dragen, zouden 400 mil-
Uoen l is . kunnen beloopen. 

De nieuwe spoorwegbrug over de Theems 
* Battersea is door kapitein Tyler vun wege de 
egeering onderzocht en zul weldra voor het open-
aar verkeer geopend worden. 

B o r d e a u x . Het gemeentebestuur heeft den 
jMer Bougereau de uitvoering der decoratiewer-

''" in de nieuwe concertzaal van den grooten 
^'•delijken schouwburg voor de som van 36000 
'Uiics Opgedragen. Deze saai werd naar de 

Wannen van den studs-architect Charles Burgurt . 
" «cn stijl van Lodewijk XVI gebouwd, eu de 

Gazelle des Beau.r Arts spreekt niet veel lof over 
de uitvoering. 

— Hel congres der vereenigde Staten van 
Noord-Ainerika heeft een krediet van 150,403 
dollars toegestaan om de kosten voor de wereld
tentoonstelling te Parijs daaruit te bestrijden. 
Deze som is op de volgende wijze toegelicht : 

dollars. 

48700 
25000 

4000 

stellen het 

33000 
10000 
35703 

kosten van 
gebouw 

bijgebouw iu het Champ de Mars . . 
hoofdagent , . 
huur van kantoren en tractement van 

bedienden 
bezoldiging vuu tien leeraren, 
transportkosten 

te samen . . 150403. 
P a r i j s . Voor het verlengen der straat La

fayette, van de straat Laflitte tot die van den 
Chaussée d'An tin moet een twintigtal huizen 
worden afgebroken. Om zich een denkbeeld te 
vormen van de groote uitgave, die de onteige
ning dezer perceelen vordert, vermelden wij dut 
de stad auu de eigenaren de som van 10.100,800 
francs heeft aangeboden cn de jury deze som tot 
13.704,800 liancs verhoogd heeft.' 

— Te Parijs is den 17 dezer iu 68jarigen 
ouderdom overleden de beroemde architect Gisurs. 
bouwmeester van het Paleis Luxemburg. 

— Wij brengen onder de aandacht van onze 
lezers dat Itansome's kunstzandsteen, waarvan 
iu dit weekblad reeds vroeger gesproken werd , 
bij den bouw vun Cranston's Hotel te New-York 
zal worden toegepast. In de laatst verschenen 
aflevering vun het Engelsche tijdschrift »Enginee
ring" vinden'wij de afbeelding van dit trotsche 
hotel, dat eene breedte van 201 voet bij eene 
diepte van 420 voeten heeft eu eene oppervlakte 
van 84000 vierkante voeten beslaat. De groote 
overdekte plants zul hut meest geornamenteerde 
deel uitmaken van het gauselie gebouw, dat iu 
renaissance stijl worth opgetrokken , en men stelt 
zich voor daartoe deu gepatcuteerdrn kunstsand-
steen van liansoiuo le gebruiken. Volgens het 
genoemde tijdschrift heeft het gebruik vau kunst
steen bet voordeel dat de meest uitvoerige ornee-
ringen, die schutten gelds aan beeldhouwwerk 
moeten kosten, met eene betrekkelijk geringe 
uitgave te maken zijn, terwijl de aamenstelling 
en kleur van kiiiixtmutigen steen voor natuur
lijken met behoeft te wijken. 

— Men verneemt, dat door den heer D. Dron-
kers te Middelburg concessie is gevraagd tot het 
brengen vun versch drinkwater in de gemeenten 
.Middelburg en Vlissingen. Door den inspecteur 
van bet geneeskundig staatstoezicht iu Zeeland 
zijn twee deskundige n te Middelburg en een 
te Amsterdam, uitgenoodigd om het water te 
onderzoeken, hetwelk daartoe, naar de meening 
van den ondernemer, zou kunnen gebezigd worden. 

— Wij vestigen gaarne de aandacht van be
langhebbenden op de nieuwe soort van calqueer
papier . door ile firma de Erven Thierry en Men-
sing te 's-llage in den handel gebracht, dewijl 
wij nopens de voortreffelijke eigenschappen van 
dit calqueer-papier de, gunstigste getuigenissen 
kunnen afleggen, liet is bestand tegen kreu
kelen en veelvuldig door de handen gaan . matig 
in prijs en laat zich gemakkelijk bewerken. Het 
papier wordt in twee dikten afgeleverd, hij rol
len van 30 Ned. ellen lengte en 1.45 el breedte 
tot de prijs van f 8.90 voor het dikke en van 
ƒ 8 . 1 0 voor het dunnere papier. 

K UNSTDRA AIERS MATERIA I.EN. 
Hoofdxakeljjk naar het Duitsch bewerkt 

door I. .1. Hahn. 
III. 

IIKT KLEUREN EX OltAVËKREX VAX IVOOR EX B E E N , 

Ivoor en been zijn van zulk groot belang voor 
de nijverheid, dat wij ons nogmaals verstouten 
het geduld onzer lezers op de proef te stellen , 
door ten derdeninnle deze stollen te behandelen , 
en meer bepaald iets over het aanbrengen van 
kleuren en teekeningen mede te deelen. Hij beide 
stoflen kun dezelfde methode gevolgd worden en 
van de talrijke voorschriften stippen wij hier de 
voornaamste aan. 

Men geeft dc voorwerpen eene blauwe kleur 
door ze in eene oplossing van indigo iu verdund 
zwavelzuur le leggen; in de Neiirenberger fabrie
ken, hijst men het voorwerp met zoutzuur, en 
kleurt bet daarna met eene sterke oplossing van 
indigo, welke handelwijze, volgens onze ervaring 
de voorkeur verdient, daar het zwavelzuur lich
telijk te sterk kan wezen en het ivoor zou kun
nen ontleden. 

Wordt het ivoor of been gedurende eenige 
minuten in een waterbad gehouden , waaraan eene 
oplossing van tin in zoutzuur is toegevoegd, en 
daarna in een warm en gefiltreerd afkooksel van 
geelhout gedompeld , dun verkrijgt men de gele 
kleur. Deze kleur gunt tot oranje over. als men 
bij het koken van het geelhout daaraan een wei
nig fernambuc toevoegt. Eene andere wijze om 
schoon geel te bekomen , bestaat daarin dat het 
voorwerp eerst in eene oplossing van chnoiiizure 
kali en daarna in eene van loodsuiker gekookt 
wordt; moet de kleur licht geel zijn, dan legt 
men de voorwerpen gedurende 12 tot 18 uren in 
eene geconcentreerde oplossing van neutrale chroom-
zure kali. 

Ivoor of been , dut op dc boven onischrevene 
wijze blauw gekleurd is , geeft men eene groene 
kleur door het eenige oogenblikken in eene tin-
oplossing en daarna in een gefiltreerd afkooksel 
vau geelhout te leggen. Door tinoplossing wordt 
steeds verstaan de zwavel-zoutzure tinoplossing, 

J i e boven het tinzout te verkiezen is , omdat 
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Je kleun helderder wordt; zij bestaat uit vier 
lood lijn gekorreld U i l . met zes lood zuiver zout
zuur overgoten , waaraan na eenigen tijd drie 
lood zwavelzuur wordt toegevoegd. Ka oplossing 
van het tin , giet men de heldere vloeistof af en 
verdunt baar met 25 lood water. 

De roode kleur verkrijgt men door de voor
werpen gedurende een korten tijd in een voor-
bereidingsbad . beslaande uit verdund salpeterzuur 
ot kokenden azijn te leggen, en daarna, indien 
het ivoor i s , in een afkooksel vau cochenille, 
en als het been i s . in een afkooksel van fer-
nainbur, terwijl het door bijvoeging van eene 
dunne potaschloog kersrood wordt. Al.- de voor
werpen eerst in eene oplossing van wouw-geel, 
en daarna in eene kaniiijnoplossiiig gebracht wor
den, heeft men de schailaken-ioode kleur. 

Door karmijnoplossing verstaat men de oplos
sing van bijv. een half eierlepeltje zuivere kar
mijn in 8 lood geest van salmoniak: men ver
dunt deze oplossing met 24 lood warm water en 
houdt de voorwerpen zoo lang iu dit bad totdal 
de kleur te voorschijn komt. 

Worden de roodgekleurde voorwerpen met eene 
pliosphorziire tinoplossing, iu plaats van met eene 
zwavel-zoutzure t i i lop lossi n g , behandeld , zoo wordt 
de kleur zeer schitterend. 

De zwarte kleur verkrijgt men door de voor
werpen eenige ureu in eene verdunde oplossing 
van gekristaliseenl salpetei ziiur-zilvei oxyde — 
't welk geen overvloedig zuur bevat — te leggen, 
en aan de werking van het daglicht bloot te stel
len; deze zwarte kleur helt eeuigszins naar het 
groene over. Door bet voorwerp met heeten azijn , 
waarin wat aluin en eenige spijkers gedaan zijn, 
te bijtsen , en met een aftreksel van blauwbont 
te kleuren , bekomt men eene schoone en diep 
indringende kleur. 

Om ivoor of been violet te kleinen, legt men 
het eenige minuten in water, waarbij men eene 
zoutzure tinoplossing gevoegd heeft, en verder 
eenige oogenblikken in een warm aftreksel van 
blauwhout ; giet men er eenige droppels zwa
velzuur bij, zoo wordt de kleur purperrood. 

Het kleuren moet natuurlijk vóór de polijsting 
geschieden, want gepolijste voorwerpen nemen 
de kleurstoffen niet op, terwijl daarentegen door 
het polijsten aan de gekleurde oppervlakte, wan
neer zij goed gedroogd is . geene schade wordt 
gedaan. 

Heeft de kleuring niet gelijk matig plaats gehad, zoo 
kan men dit verhelpen door de donkerste plaat
sen met krijtwit te wrijven , en daarna bet ge-
heele voorwerp weder over te kleuren. 

Wordt tot het kleuren eene heete vloeistof 
gebruikt, zoo moet men dc voorwerpen onmiddel
lijk in koud water leggen, oni bet bersten te 
voorkomen. 

Het graveeren van ivoor geschiedt op onder
scheidene wijzen zonder veel moeite, hoewel het 
niet te ontkennen valt. dat er eenige handigheid 
toe behoort. 

Volgens eene Engelsche methode overdekt men 
bet voorwerp met lithogi apliischen vernis, waarin 
men , na behoorlijke droging, de verlangde tee
kening met de graveernaald aanbrengt, waarna 
men het ovei strijkt met eene oplossing van 120 
gram zilver. I ons salpeterzuur en '/z kan ge
distilleerd water; liu verloop van ongeveer een 
half uur , al naarmate de teekening donker of 
lichter moet zijn , wascht men de oppervlakte 
met gedistilleerd water a l ' , en droogt het niet 
vloeipapier. Ken uur lang wordt nu de teeke
ning aan hel daglicht, of wat nog beter is aan 
de warmte der zonnestralen blootgesteld, waarop 
uien bet vernis door middel van gerectiliceeide 
terpentijn verwijdert. 

De teekening verschijnt op liet ivuor met eene 
zwarte, naar liet bruine overhellende kleur, welke 
na verloop van een a twee dagen volkomen zwart 
wordt. Andere kleuren verkrijgt men duur in 
plaats van salpeterzuurzilver, eene oplossing van 
goud in 't zoogenaamde koningswater. of koper 
opgelost in salpeterzuur , te gebruiken. Kaï luai sch 
zegt, dat de uitvoering dezer methode aan wei
nig zwarigheid verbonden i s , welk getuigenis op 
ondervinding berust; bij zegt proeven te hebben 
genomen. welke volkomen aan het doel beant
woorden; de aanwending van eene guiidoplossing, 
i s , volgens hein, niet zoo deugdelijk , omdat deze 
vaak vrije zuren bevat, welke het vernis aan
tasten , en zouduende den omtrek der teekening 
minder sterk doeu uitkomen; om dit te voorko
men stelt hij voor de oplossing te verdampen, 
het overblijvende zout weder iu water up te los
sen, en dan op de gewone wijze te gebruiken. 

In het tijdschrift der Maatschappij van Nijver

heid wordt eene wijze vau ivoorgiaveeren be
schreven die. uit een oecoiiomiseh oogpunt be
schouwd, boven de Engelsche methode te verkiezen 
is. Dc eerste helft der bewerking, of liet aan
brengen van het vernis en der teekeningen , is bij 
beide gelijk: daarna wordt echter, volgens dal 
tijdschrift, het voorwerp in verdund zoutzuur van 
50" Reaumur gelegd: na weinige minuten zijn dc 
door dc naald ontbloote plaatsen voldoende geëtst. 
Verlangt men gekleurde teekeningen , dan voegt 
men bij het zoutzuur kleurstoffen, en wel voor 
blauw, indigo-karmijn: voor rood, roode kar
mijn ; voor groen , het een ol' ander koperzout : 
voor geel, saffraan: blauwe teekeningen, met 
alizarine inkt overstreken . geven een zwarten 
grond. 

Wordt bet vernis met een penseel als teekening 
aangebracht, en het ivoor van 20 tot 30 minuten 
in verdund zoutzuur gelegd, zoo verschijnt de 
teekening en relief: de verwijdering van het vernis 
geschiedt even als bij de Engelsche methode door 
gerectificeerde terpentijn. 

Daar dergelijke iu kleuren gegraveerde voor
werpen van ivoor, wanneer zij dooi eene geoefende 
hand zijn gewrocht. van niet onbeduidende schoon
heid zijn , worden zij als zoodanig bijzonder tot in-
legscls van hout-snijwerk gebezigd: deze toepas
sing zou nog grooter zijn. als bet herstellen van 
oude teekeningen niet zeer vide nioeielijkheileii 
opleverde. 

Ten slotte willen wij de wijze iiiededeelen, 
waarop aan het door ouderdom geel geworden 
ivoor de natuurlijke kleur kan hergeven worden. 
Men bereikt bij kleine voorwerpen dit doel. door 
ze boven een kolenvuur, waarin men wat bloem 
van zwavel geworpen heeft, te verwarmen : groote 
en dikke stukken zullen hierdoor lichtelijk kleine 
bersten bekomen, weshalve men deze onder een 
glazen klok zet, die men met zwaveligzuur gas 
gevuld heelt: beide wijzen komen natuurlijk op 
hetzelfde neder, daar het toch eenerlei is of men 
liet zwaveligzuur gas, dat bij de verbranding van 
zwavel ontstaat . eerst opvangt. of het direct op 
de voorwerpen laat werken. .Somwijlen maakt 
men ivoor schoon, door liet iu zeer verdund 
zwavelzuur te leggen . en daarbij te zorgen, 
dat de voorwerpen gedurig met water worden 
afgewasschen. waarna zij onder gestadige be
sproeiing aan bet zonlicht moeten worden bloot
gesteld . 

I N G E Z O N D E N. 

Aan de Redactie van De Opmerker'. 
Dezer dagen kreeg ik in handen een afdruk 

uit de Provinciale Friesche couranten van I en 
5 Juli 1800, bevattende: «Een woord over de 
afdamming der Zuider Zee. door Y. van der Meu-
len, lid en vice-president der Kamer van Koop
handel en Fabrieken te Leeuwarden.'' De lie
dactie zou mij zeer verplichten duor de opneming 
van de volgende vluchtige beschouwingen, waar
toe de lezing van dien afdruk mij aanleiding gaf. 

De heer Van der Meiden acht de bezwaren, 
die uit de afleiding van den IJssel voortspruiten, 
niet zeer groot, en stelt daarom voor om de 
afsluiting te doen plaats vinden in de lijn Wie-
ringen-Makkum. Hij de beschouwing der voor-
en iiadeelen der beide afsluitiiigslijiien : 

Wiei'iiigen-Mukkiim eu 
Enkhuizen-Urk-Keteldiep. 

vindt de beer Van der Heulen: dat de eerste 
de beste i s , als insluitende eene oppervlakte van 
circa 400.000 bunders, door middel van ecu dijk 
van nog geene 30.000 ellen lengte, terwijl de 
tweede lijn slechts 200.000 bunders afsluit door 
een dijk van 40.000 ellen. Verder onttrekt de 
meer noordelijke afsluiting eene grootore lengte 
vau thans bestaande dijken aan deu invloed vau 
de zee , door ze tot binnendijken te inakeu. 

Onafhankelijk van hel te licht heenstappen 
over bet bezwaar, dat de afleiding van den IJs
sel aanbiedt (waarvan straks nader) let de heer 
Van der Meuleii mijns inziens niet genoeg op 
twee hoofdpunten hij de droogmaking van gron
den , namelijk : 

1". op den aard der gronden: 
2". op hunne diepteligging. 
De boringen in het zuidelijk gedeelte van de 

Zuider Zee nog niet afgeloupeu zijnde . is liet mij 
nog niet mogelijk de juiste verdeeling der goede 
en slechte gronden op te geven. Maar zooveel 
is toch reeds uit ruil mi honderdtal boringen 
gebleken , dat de zeekaarten. door liet ministe
rie van Marine uitgegeven, zeer nauwkeurig 
zijn. Wanneer ik mi goed geteld heb, vind ik 

op die kaarten , bezuiden de lijn Enkliuizen-Urk. 
de Ketel: 

81 maal het woord steekgrond . zachte grond 
modder, kle i , blauwe k l e i , enz. tegen 

33 maal de aanduiding hard, steenachtig. 
In liet gedeelte benoorden de lijn Enkhuizen-

Urk- de Ketel, en lot aan de lijn de Ven-
Stavoren : 

36 maal het woord steekgrond, veengrond 
zachte grond, klei met wier , k le i , enz. tegen 

45 aanduidingen van harden of steenachti-
gen grond. 

Voorloopig op deze aanduiding afgaande , zijn 
dus in de zuidelijkste 200.000 bunders 71 pCt. 
goeden tegen 29 pCt. slechten grond; en in de 
meer noordelijke 80.000 bunders tot Stavoren 44 
pCt. goeden tegen 50 pCt. slechten grond. En 
wie nu bedenkt dat bovendien in bet noordelijke 
deel punten van 6 tot 10 el diepte voorkomen, 
terwijl op de diepste punten in het zuidelijk 
deel slechts 4 a 5 el water staat, zal liet groote 
verschil in waarde dadelijk inzien. 

Ik vrees dat de verhouding der slechte gron
den tot de goede grooter zal worden, naarmate 
men noordelijker komt. En waarom zal men. 
met groote kosten, gronden indijken, die men 
op de Veluwe en elders op de groote heidevlak
ten, om niet verkrijgen kan/ 

De onverdeelde Hoven-Rijn, die in gewone 
lijden 2000 a 3000 kubieke ellen water per 
seconde afvoert , welk cijfer bij groote droogte 
lot de helft daalt, maar des winters soms tol 
10.00(1 a 12.000 kubieke ellen per secunde 
kl imt , verdeelt die massa water in zeer onge
lijke mate op de drie takken: Waa l , Rijn en 
IJssel. De aangenomen verhouding van J , } en 
J bestaat alleen bij gewone, middelbare stan
den. Steeds is bet streven van meest alle wa
terbouwkundigen geweest, om bij hooge standen, 
bij grooten afvoer, de Neder-Hijn en Lek te 
ontlasten en de IJssel te belasten. Bij aller
hoogste standen voert b. v. de Lek slechts 
J a : der geheele watermassa af, eu de IJssel 
|| a J , daar klimt dan de waterafvoer tut 
3000 a 4000 kubieke ellen per secunde. Na
tuurlijke oorzaken hebben medegewerkt tot dezen 
toestand , namelijk de diepe ligging der polders 
benoorden de Lek tot Amsterdam, de betrekke
lijk hooge ligging der oeverlanden langs den 
IJssel. Die toestand is niet te veranderen dat 
door maatregelen , die ingrijpen in de belangen 
van alle landen langs de drie lioot'd-ainieii van 
den Rijn, terwijl ook het Pruisische gouverne
ment daarin betrokken zou worden. Toen Krai-
jenliofl' voor ruim veertig jaren voorstelde oin de 
Lek te kanaliseeren en de IJssel met meer water 
le bezwaren, begrootte hij de daarvoor noodige 
som op 34 millioen : maar de rivier-commissie 
van 1825 achtte die som geheel onvoldoende 
Het kanaliseeren van den IJssel, om de Lek te 
bezwaren , zal met het oog op de Lekdijken nog 
grooter bezwaren ontmoeten. En tocb zou die 
afstuiting en kunuliseering van den IJssel wel 
bet eenige middel ziju , om eene meer noorde
lijke afsluiting, dan de nu voorgestelde lijn Kuk-
liuizen—Kampen, mogelijk te maken. Om 'MW 
u 4000 kubieke ellen water per secunde af te 
voeren, daartoe kan men voorzeker sluizen bou
wen, en zijn 10 niet voldoende, dan kan men 
er 20 aanleggen . of des noods nog meer. Maar 
die redeneering gaat niet door, wanneer het er 
op aankomt ijs af tc voeren. Up de groote ri
vieren geeft uien, om die reden, 70 tot 150 
ellen wijdte aan de afzonderlijke openingen dei 
bruggen. Het is mij nog niet recht helder, 1W 
men dit bezwaar bij sluizen zal overwinnen. 

Laat men eindelijk de verlengde IJssel tus
schen hooge dijken vrij in zee iiitstroomen , dan 
is voorzeker dit bezwaar van sluizen voorkomen: 
maar boe zal het nu gaan met de ijsdamnien 
op deze verlengde rivier, die weinig verval en 
dus ook weinig stroom zal hebben, wanneer 
men die zeer ruim laat, en waarin dan nooch»' 
kelijk alle slib vau den IJssel moet bezinken 
Maakt men •die rivier nauw, dan is er we' 
verval, maar dan zet men de uiterwaarden langs 
den tegenwooidigen Benedeu-IJssel ouder water 
Iu elk geval vervalt dan het voordeel der ge
ringe zeedijkslengte, daar (zonder sluis-afslui' 
ting) de wedeizijdsclie dijken der te verlengen 
r ivier , tegen Stormvloeden en hoog opperwab'1 

(die gelijktijdig kunnen intreden) moeten be
stand zijn. 

Het is een der voordeelen van het thans aan
hangige plan , dat het de voorstanders van J ' 
meer noordelijke afsluitiiigslijneu noodzaakt, 
met bruikbare plannen tot afvoer vau water en 

ijs voor den dag te komen. Niets zal mij aan
genamer zijn dan te zien, dat de aangeduide 
Ijezwaren uit deu weg geruimd kunnen worden. 

Het bezwaar der hoogere storm vloeden langs 
de Friesche en Overijsselsche dijken, dat vol
gens den heer Van der Meuleii. liet gevolg moet 

zjjn van de afsluiting van 200.000 bunders, zou 
in dubbele mate de dijken bedreigen benoorden 
Makkiim in de door Z.Ed. voorgestelde afsluiting 
van 400.000 bunders. Maar ik geloof dat dit 
bezwaar niet bestaan zal. Er moet wel onder
scheid worden gemaakt tusschen bet veiboogen 
van den waterspiegel, door het instroomen van 
Noord Zeewater en bet opwaaien van Zuider Zee
water. De beer Beijeiïnck heeft reeds in zijne 
Proeve (bi. 38 , noot onder aan den voet dier 
bladzijde) er op gewezen, dal in 1825 bet water 
te Kampen klom tot 3.25 -|- A. P. en te Enk-
huizen niet hooger stond dan 2.45 + A. P. of 
0.80 el lager. Ik voeg het volgende voorl ld 
daarbij. Bij den bekenden Pinksterstorm van 
28—29 Mei I860, aanvankelijk uit bet Zuid
westen , later overslaande naar het Noordwes
ten, waren de waterstanden als volgt: (Verhan
delingen van bet Koninklijk Instituut van Inge
nieurs 1862—1863): 

Den 28"'» Mei I860 stond het water: 
In het Marsdiep «nu den Helder (1.51'. -f- A.l ' . 's naiu. 0 uur. 
Voor Amsterdam 2.55-- A. l ' . 'sav. 10 „ 
TeKraggenburgiZwnlscbc diep) 2.08 -f- A.l*. 's nam. 6% „ 
Te Blokzijl 2.40 -j- A.l ' . „ 5 „ 
Omstreeks 5 uur was er dus tusschen Amster

dam (waar liet toen nog vallende was) en Blok
zijl minstens 4{ el verval, bij lagen stand aan 
den Helder. Bijna gelijktijdig stond het water 
mil 6 uur aan de Lemmer 1.98 en te Stavoren 
slechts 0.80 + A. I'. Het bestaan van den 
afsluitdijk Enkhuizen—de Ketel , zou dit op
waaien voor Kraggenburg, Blokzijl en de Lem
mer voorkomen, en dus de dijken aldaar ontzet 
hebben. 

Toen nu dc wind deu 29"™ Mei 1800 uaar het 
Noordwesten was geschoten, waren dc water
standen : 

In het Marsdiep 8 uur 's moig. 0.30 — A . l ' . (Eb). 
Het klom dien dag niet hooger dan : 
te Medemblik tot 0.70 + A.P . 
aan de Drechterlandsche dijken lot 1.25 +• A.P . 
te Hoorn tot 1.04 r A.P . 
terwijl het te Urk tot 1.35 boven volzee kwam. 
Daarentegen steeg hel 
te Nijkerk tot 2.15 r A.P . 
te Elburg • 2.14 ; A . l ' . 
te Zwolle » 2.10 h A . l ' . 
De heer Van der Heulen zal reeds uit latere 

couranten-berichten ontwaard hebben, dat zijne 
vrees voor eene buitenlandse/te maatschappij on
gegrond is geweest: eene Nederlandsche maat
schappij heeft de zaak ter harte genomen. Kil 
wat de vraag betreft of de Staat dan wel parti
culieren het werk moeten uitvoeren, zullen waar
schijnlijk niet velen zijne onvoorwaardelijke aan
prijzing van Staats-exploitatie deelen. 

Het is te hopen dat de bezwaren, die uit den 
aard der zaak tegen een zoo groot ontwerp als 
de geheele of gedeeltelijke droogmaking der Zui
der Zee zijn in te brengen, uit alle oogpunten be
schouwd zullen worden. Door de bezwaren le 
kennen, niet dom ze te ignoreeren, kunnen die 
Worden weggenomen. 

Het blijft dus wenschelijk dat ieder, die ('enig 
grooter of kleiner bezwaar tegen eene of andere 
afsliiitingslijn beeft, het bekend make. Alleen 
door de vereenigde pogingen van allen, alleen 
door alle belangen te hooien, kan het ontwerp 
v a n zulk een grooten arbeid de noodige volko
menheid bereiken. 

Urk. 17 Augustus 1806. 
T. J. Stieltjes. 

Amsterdam, 22 Augustus 1800. 
„Blaffende houden, bijten niet" 

De heer N . Rcdeker Bisdom heeft het in n". 20 
met allen ernst en deftigheid , noodig geoordeeld, 
j * kritische beschouwingen over het "Paleis voor 
Volksvlijt", en de wijze waarop deze zijn voorge
slagen zonder eeni^ bewijs als miiet hnjaaV te 
geinen. Hij bejammert de opneming van dat stuk 
Ui li", verklaart zich geen ^partijganger" van den 
jeer Otitshooru (dat kwalijk gekozen woord vin-
" e n wij nog eens in den brief, die bet soort 
l"'otest van den heer Bisdom voorafgaat), en zegt niet 
ieder weldenkend menscli : i Laat ons de dooden 
'aten rusten." — of eeren. 

Had Je heer Bisdom zijn afkeurend votum 
"Wotiveerd, ea gezegd : dat oordeel over het 

• «paleis" is onwaar of ontijdig; het gebouw staal 
er, en er is niets meer aan te veranderen ; wel
licht zou hij aanhangen vinden , maar nu nie
mand de portee van des heeren Redeker's brief 
zal begrijpen. en iedereen iu onze dagen ook 
gaarne nul en voordeel doet met de keerzijde 
van iedere kunst of industriezaak, huldigen wij 
de Redactie van De Opmerker voor de opneming 
van genoemde beoordeeling onderteekend L . B . , 
welke Redactie reeds menig sprekend bewijs heeft 
gegeven, dat zij onpartijdig i s , en bare zaak, 
zonder het oordeel van iemand noodig te hebben, 
waardig weet te besturen. 

Als de kunstenaren zich iu Nederland, bij 
monde van dezen of genen heer zoo maar direct 
uit het veld hadden doen slaan , dan waren er 
iu De Opmerker vele interessante punten onafgedaan 
gebleven, die op vrij wal stekeliger toon, en 
met veel minder quasi-deftigheid, dan de beoor
deeling over 'I Paleis voor Volksvlijt", au fond 
cn aiioiiiem zijn behandeld. 

't Mag en moet bij den lezer verwondering 
wekken, dat de heer N, Redeker Bisdom hel 
eerst nu is gaan bejammeren, dat «dusdanige 
artikelen" en kritiek in De Opmerker worden 
opgenomen . die naar zijne ineening bitterheid 
bevatten . zich "gewoonlijk onder quasi-geesti^e 
vormen verschuilende." Iedereen heeft zoo zijne 
manier van handelen en laten. De kunstcritici; 
moet haren schepter over vormen en zaken en 
niet over personen zwaaien. 

Van de dooden niets dan goeds tezeggen, is 
plicht — wanneer dit kan — cn altijd zeer fraai, 
maar eene geheele directie iu één enkele doode 
te doen opgaan, of die enkele doode als de ge
heele directie aan te merken, dat zal niemand 
en allerminst de heer Redeker Bisdom wensche
lijk achten. Hij kunst en volksbelangen zou tdus
danige courtoisie" zeer gevaarlijke eu nadeelige 
gevolgen kunnen hebben. 

Wij hopen , dat De Opmerker zijne kolommen blijft 
openstellen voor elke repliek, waarvan de schrij
ver haai als soliede en der zake kundig voorkomt. 
Er zijn omstandigheden in het kunstleven, waarbij 
namen achterwege kunnen blijven. Kent men 
die, of meent men die te k icn , dan kan een 
oordeel niet onpartijdig zijn. — Onpartijdigheid 
en zelfstandigheid brengen het méé . dat ieder woord 
op geene weegschaal behoeft te worden gelegd 
voor en door de personen , die bestudeerde arti
kelen over eenige kunstzaak schrijven, waarmee 
zij het goede bedoelen. De hoofdzaken , de rich
ting, de waarheid daarom is hel in het kunst
leven te doen. 

't Liefst lezen en hooien wij de partijen zelve 
spreken , en over elkanders argumenten oordee
len. Dat noodeloos inmengen van derden heelt 
vele kunstzaken en kunstcritiek bedorven en 
verdacht gemaakt. Om die reden maak ik er 
mij. even als den heer N . Redeker Bisdom, voor 
dit maal af, met zijne krachtige en heldhaftige 
woorden: »waarover ik mij geen oordeel wil 
aanmatigen.", iu de hoop dat iedereen zal zeggen : 
Zie, dat is eerst loyaal en groulsch ! 

Een uwer ubounentcn. 

Correspondentie. 

Verschillende ingezonden stukken kunnen bij 
gebrek aan plaatsruimte iu dit nummer niet 
worden opgenomen. 

Aanbestedingen. 

Anllkoililigillgt-li. 
Munudag 27 Aug., ten huize van D. Tcenstru, te Kolu-

nicrzijl, gemeente (irijpskerk: het inukeu vaneen grindweg, 
loopcudc vau het Riliirezuud tol nabij koiuiuerzijl, over ceiic 
lengte vnu 2fil)0 cl. 

Maandag 27 Aug.. ten 11% ure, z u het gebouw vnn 
het provinciaal bestuur tc 'sllage: bet doen van Bzmerwerk 
op lief bovendeel iu het rivierbed der Nieuwe Mcrwcde, 
ouder tic gemeenten Werkendam en Sliedrecht, provinciën 
Noord-Brabant en Zuid-Holland, door middel der Rn'ksstoom-
baggcrviinrtuigeii uo. 5 cn l i , met het onderhoud dier vaar
tuigen. 

.Villaining 27 Aug., ten 12 ure, iu eeu der lokalen van 
het West-Imlisch slagthuis, san de Llgrncht boek Peper
straat t l Amsterdam : het dagelijkseb onderhoud en het doeu 
vuu heistellingen en vernieuwingen aau bet Rijksgebouw. 
genaamd bet West-I iiifixrh Slaguurië, nuu dc Ygracht te 
Amsterdam, gedurende tic jaren I860, IS67 en 18fl8. 

Dingsdag 2S Aug., ten 1(1 ure, teu raadhuizc te Helmond: 
het maken, leveren en stellen vuu tb- inwendige iurigting 
der rijks hoogere burgerschool aldaar. 

Dingsdag 28 Aug.. teu 12 ure, te l.iederhoithnis bij 
Zwolle: het bouwen vau eeue pastorie eu sacristrie eu het 
volbouwen vau den toren voor de purochie vau den H. Ni-
colaus. 

Woensdag 2!) Aug., teu 11 uur, iu het watcrachapshtiis 

te Ouderilciitlaui : lo. Het opgraven van bet Tiuallinger-
mnar, lang 1560 ellen. 2o. liet opgraven van de Ae, lang 
4780 K. cu van het Oude .\inar, lang 890 E. , beide ouder 
Adorn. 8o, liet opgraven cn gedeeltelijk verbrecden vau bet 
WetaugenZMUY, lang 2010 E. -to. Het bouwen van eene 
vaste bouten brug over dc Ae. in plaats van de steeneu 
pijp, in deu Muunckeweg. 

Woensdag 2'.l Aug. ten 12 ure, ten gcniccutchilizc tc 
Hendrflc-1 do-Ambacht: bet bouwen van eene school met 
annexe uiidcrwijzcrswoiiiug, te zauieii groot .'140 vierk. elieu. 

Donderdag 30 Aug., ten 10 ure, in het logement van 
Hacker tc Almelo; het bouwen vau een landhuis, koe- eu 
paardenstal enz. 

Donderdag 30 Aug.. tui 12 ure, in ecu der lukaleii vau 
het ministerie van bii nhoidsche zaken tc 'sllage; bet af
breken vim vier Waebtliuisjes hij de Hiiifnkkci-, Knier- eu 
Leegstaten, eu het bouwen ceuer arbeiderswoning bij dc 
Kmcrstraat, aan deu spoorweg van Breda naar .Moerdijk. 

Donderdag 30 Aug., ten 12 ure, in ecu der lokalen van 
het ministerie van lijiuiciilnndschc zaken tc '» Hage: bet af
breken van vier wachthuisjes hg de Hiiilnkker-. Knier
en l.ecgstrntcu eu bet bouwen eener arbeiderswoning b(j 
de Kmerstrnnt aan dei spoorweg van Breda naar de 
.Moerdijk. 

Vrijdag 31 Aug.. ten 12 ure, teu gciueentebiiize te Wol-
vega: bet aanleggen eener aardebaau en het bestraten daar
van, strekkende vau af den staaatweg hij de kerk te Noord-
wolde, tut den oosthoek vim den pnstorii tuin te Boijl, lang 
p. iu. 4035 strekkende ellen. 

Vrijdag 31 Aug. teu 11 uur, aan het gebouw van bet 
provinciaal bestuur te Arnhem: lo. het aanleggen vim viel
en bet verlengen vau drie llwarskribbeu aau den rogter 
Maasoever, ouder de gemeente Balgoy ; en 2o. het aanleg
gen van vijl' llwarskribbeu aan den' linker Maasoever bij 
den ritcrwannl de Bergen , ouder de gemeente Ilcerewaardeu. 

Zaterdag 1 Sept., ten 1 ure, iu bet gebouw voor kunsten 
eu wetenschappen tc Utrecht: het bouwen van 30 woningen 
mm dc (louvcrnc-trnnt ouder Delfsbaven. 

Maandag 3 Sept., ten 11% uur, aim bet gebouw van het 
prov. bestuur te 'sllage: bet aanleggen van Rjjiwerken tut 
iiiinvanklijke regeling dee wnterverdeeliligeii tussclieu de 
Beneden- en Nieuwe Mcrwcde, aau deu koj» vau deu ouden 
Wiel. 

Maandag 3 Sept., ten l l ' / j uur, aan het gebouw van hel 
prov. bi stuur te 's Hage: liet maken vnn eene Bcrghavcu 
ten dienste der Rijksbuggcrvaartuigcu, uabij de Nieuwe 
Schutsluis te Werkendam , eu het verhoogen vau den Hiu-
iieuberiu der bedijking langs de Nieuwe Menvede . in de 
provincie Noord-Brabant. 

.Maandag 3 Sept.. ten 11% ure , aau bel gebouw vuu bel 
provinciaal bestuur te 's Hage: bet uitdiepen cn verbrecden 
van eeu gedeelte der rivier de Hollandselie Usscl onder 
(ioudernk. iu dc provincie Zuid-Holland. 

Dingsdag 4 Sept., teu huize vuil den heer I'. I.. de Jough, 
tc Lage-Zwalnwe: het vernieuwen cn onderhonden voor vier 
jaren van alle de rijsworken. buiten voor den oever, als
mede het rijz.u beslag voor deu Zeedijk vau den Roralen 
Polder, gelegen tusschen de gemeente Lagc-Zwalllwc cu 
Moerdijk. 

Donderdag 6 Sept., ten 12 ure, aau bet loknal vau bet 
ministerie van binnenlandsche zaken tc 'sllage: het makcu 
van den onderbouw vau de kunstwerken voor het gedeelte 
vau 1 lieren veen tot Leeuwarden vau deu spoorweg vau Aru 
hem uaar Leeuwarden. 

Donderdag 13 Sept., ten 12 ure, in het lokaal vau het 
ministerie van biiiiiciüuudselie /-.aken te 's liagc: bet inakeu 
van de aardewerken cn duikers voor het gedeelte van Akkruin 
tot Leeuwarden vau den spoorweg vau Arnhem uaar 
l.eeuwarden. 

Donderdag 13 Sept., teu 12 ure, iu ecu der lokalcu vau 
het .Ministerie van Binnenlandsche Zaken te 'sllage: bet 
maken vau kribwerken, iu de Waal, iu \erbaud met den 
spoorwegbrug bij Bommel. 

Donderdag 13 Sept., teu 12 ore, iu eeu der lokalcu vau 
het Ministerie vau Riiiiiciiluiidschc Zaken te- 's Hage: bel 
gedeeltelijk opruimen der zaten iu de Havens te llausweert 
cu te Wemeldiiige, nau dc monden van het kanaal door 
Zuidbevelaud , provincie Zeeland. 

Vrijdag 14 Sopt., ten huize van den kastelein (i. van 
Vuiircu llz. tc Raaften: het bouwen van eeu nieuwe 
school. 

Donderdag 2(1 Sept.. ten 12 ure, iu ecu der lokalen vau 
bet .Ministerie vnu Biiiiiciihindsehe Zakeu te 'sllage: het 
maken vau Gebouwen. verhoogde Los- eu Ladiugploatseu 
eu Waehteriwoningen, voor deu spoorweg tusschen Utrecht 
en kiiiletiburg. 

Donderdag. 27 Sept., ten 12 ure, iu het lokaal vau het 
ministerie vau Biuiiculuiidsche zakeu tc 's Hage: lo. bet leve
ren van 144,000 bouten dwarsliggers, iu tieu pereeeleu; 
2o. het leveren \au vierkant beslagen eikenhout ten dienste 
van wissels cu van eikenhouten dwarsliggers voor de Staats
spoorwegen, iu twee pereeeleu. 

Aflaap van aanbeetedlusen. 
Op 15 Augustus, te Blokzgi: het bouwen eeuer nieuwe 

predikautswoniiig. Idagstc inschrijver Y. Beuker, aanne
mer te Zwolle, voor ƒ 5070, aau wien bet werk gegund is. 

Op 16 Augustus, 'auu bet lokaal van bet provinciaal be
stuur tc Haarlem: het bouwen van ecu tolgaarderswouiug 

I den rijks grooten weg te Nieuwe Diep, genieeute Helder. 
Minste inschrijver D. Tool, te Wogiium, voor ƒ.3650. De 
hoogste waren K. Vos en S Gooien te Helder voor /'4840. 

Op 16 Augustus, aau bet lokaal vuu het provinciaal be
stuur vim Zuid-Ilollimd te 'sllage, door de commissie van 
bcbeer eu toezigt over de droogmaking der plassen in Sehie-
laml beoosten Botterdam: lo. het graven van ecu kanaal 
langs tic Oostkade cu dc IJsseliuondscbc laan iu de gemeente 
kralingen, bet \ ervoeren der uitkouieude grundcu; bet ma
ken der daarbij bebuoreiidc dykeu grindbermeii, houten 
brug cn ijzeren grondduiker; het leveren vau een dieust-
vnintiiig met seliuitenbiiis cu vau twee verplaatsbare wacht
huisjes; 2o. bet maken vau eeue houten brug met dito vleu
gels cu vnu de diuirbij behoorende afrasteringen, ry's- eu 
aardewerken, in deu stinatweg van Rotterdam uaar Gouda, 
even bewesten de LlsseliiiouiUehe laan, in dc genieeute Kra
lingen, provincie Zuid-Holland. Voor perceel 1 wareu 18 
iusi-brijviugsbilletteu ingekomen ; de minste inschrijver was 
I.. Brandt l)z., te Giesselldani, voor ƒ 21,143, cn voor per
ceel II waren S inschrijviiigsbillcttcu ingekomen. en was de 
minste inschrijver L. Verroeu, tc Nieuwerkcek n,d. IJssel, 
vour ile som vau /'4230; terwijl de opvolgende minste in
schrijving ƒ .V.I'X, bedroeg. Daar echter bij beide laagste iu-
sebrijyingeu niet aan de bepaliiigeu van bet bestek vuldanu 
was. is dc gunning aangebonden. 

Op 16 Augustus, aau het Ministerie vau Binueulaudscbe 
Zakeu te 'sllage: bet iniikeu vau eeue bergplaats voor gov-
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deren eu van eenige bijkomende werken op bet atatious-
emplneemeitt te \'enlo, teu behoeve van den spnurweg vau 
Venlo uanr de Pniisaiselie grens. Daarvoor waren vier in-
sclirrjviiig»liil.ietteii ingekomen. De minste inselirijvors waren 
,t. Boahoawer en T . unaken* te Dordreoht, voor de «om van 
/' üf. ,000. 

Op lfi Augustus in het Krnisdorp der gemeente llnnrlrui-
uurmeer: bet bouwen van een Uaadlnii- iu de Haarlemmer
meer. Anngen cn door W. de llev aldaar, voor de som 
van ƒ 28,!I73. 

t)p lfi Augustus, te Zult-Hommel, door heeren kerkvoog
den der hervormde gemeente te Neerijneu : het bijna geheel 
afbreken vau de kerk en den toren en bet « i d e e o p b o u w e n 
duurvan. Aannemen M. Hakkcrt te Waardenbnrg en L Roe-
lofs te ()|iijuen vuur ƒ 15,40(1. 

Op lfi Augustus, ie Haarlem: liet bijbouwen vnn eenige 
lokalen voor de hoogcre burgerschool bij het Prinsenhof. 
Voor dit. perceel waren 7 iiiselirijvingsbiljettcw ingeleverd . 
waaruit bleek dut da minste dier insehrijvers vies It. /uit
hof voor f(M\ eu de hoogste S. .1. Kliec. voor ƒ 7700, 
beiden te Haarlem, 

Op 17 Augustus, te Rotterdam: het bonwen der boogere 
blirgcrecbool met Directeurswoning enz., anu de Korteuner-
straat; minste iusehrijver was \V. Jansen, aannemer te A m -
sterdam , voor ƒ '.12,1100. 

Op 17 Augustus, anu het gebouw van bet provinciaal be
stuur te Zwolle: liet aanleggen vnn ,-ieht kribben op de 
wedcr/ijdsche oevers vau den jjsscl, beneden liet Katerveer. 
Dit wei-k is aangrimmen door II. H. Keuntk, te Vreeswijk, 
voor de som van /' 4880. 

Op 20 Augustus, ten s tadhui» ' te 's l lage: het doen van 
eeuige herstellingen aau de onderscheidene bruggen in die 
gemeente. Daarvoor waren zeven inselirijviugsliiijetttin in
gekomen. De minste inschrijver was li. lierkliiiizen, voor 
f 1870. 

Op 21 Augustus, in ecu der lokalen van de gevangenis
sen anu de Korte Hoogstraat te Rotterdam: de hei- en ver
dere funderingswerken, te zamen uitmakende het 1ste per
ceel van den bouw eener cellulaire gevangenis aan den 
Noorder Siugcl . waarvoor door de onderstaande aannemers 
is ingeschreven voor dc navolgciidc sommen, tc weten: .1. 
Hisz A. Hz. te Schiedam f 159,900; ('. Zoctni.dder tc Schie
dam /' 149,999; (.'. Hoef te Rotterdam f 140,900; M . Wuu-
terlood te Schiedam /'1(10,000; . T . J . Bekkerte b e n t / 130.800; 
W. Zonneveld te Schiedam /' 171,600; K. van Spanje tc 
Sliedrccht /'172.000; ft. Key te Botterdam f 1(12,000, A . 
Oudijk te Gouda /' 155,900: .1. van der Velden te Sliedrccht 
ƒ 144,400; I'. 1 l'artcvcld Hoos tc Rotterdam ƒ 155.000; G . 
Torenvliet te Gouda f 1511,800; W. J . vau lierkuin tc A m 
sterdam ƒ 1411,000: ' G . vau Barkam te Arnhem f 150.500; 
J . T. Engel te Rotterdam f 158,000; Priedhoff & Sonneveld 
tc Rotterdam ƒ 106,600; II. .1. Kup tc Rotterdam f 177,000; 
.1. Koov tc Amsterdam f 148.000 s .1. C . vau der Kiev te 
Amsterdam ƒ 1511,589; E . H . Hroekmeijer tc Aiusterdam 
f 160,000; .1. Gtibcl tc Schiedam f 150.100; P. N . Wolff 

'te Schiedam / ' l 70.000; D. Broekman te llardinxvcld f 1(12,800; 
Gebr. Schonenberg te Amsterdam ƒ 185,000; I'. van L im
burg te Rotterdam /' 1117,800; I). It. mil Deiltcleu cn A. .1. 
Bos te Slicdrecht / 102.200 zoodat de heer J . .1. Bekkcr, 
wonende te Leut , voor dc som vau f 139,800, onder nadere 
approbatie , als aannemer deze werken zul uitvoeren. 

Advertentiën. 

FABRIEK VAN 
B E C K E R E N BUDDINGH 

te ARNHEM. 
W a t e r p a s - , hoekmeet - eu andere i n s t r u m e n 

ten voor terreinopname ten dienste van den 
Waterstaat, DB Genie, den Aanleg van Spoor
wegen en Openbare WERKEN. — Voorts de gunstig 
bekende B a l a n s e n , B a s c u l e s , W e e g 
b r u g g e n enz. 

A A N B E S T E D I N G 
op Dinsdag den 28 Augustus 1800 des mid

dags om 12 uur : 
H e t b o u w e n v a n eene P a s t o r i e e n S a 

c r i s t i e e n h e t v o l b o u w e n v a n d e n t o r e n 
v o o r de P a r o c h i e v a n d e n H . N i c o l a u s 
te L i e d e r h o l t h u i s b i j Z w o l l e . 

De bestekken liggen na den 20 Augustus a. s. 
in de gewone plaatsen ter lezing te '/.wulk, 
Almelo, Deventer en Arnhem, en niet de teeke
ningen aan de Pastorie te Liederhullhuis. 

Inlichtingen en de bestekken a 50 cent, bij 
den architect II. J . W E N N E K E R S te Zutfen; 
aanwijzing 's morgens vóór de besteding. 

A A N B E S T É Ï i Ï N G 

Op Vrijdag den 1 4 ' k n September 1866, des 
middags ten 12 uur , bij den kastelein l i . VAN 
DER HEIDEN te Joure, van 

H e t b o u w e n eener k e r k m e t t o r e n 
e n p a s t o r i e v o o r de p a r o c h i e v a n d e n 
H . M a t t h e u s te J o u r e . 

bestekken liggen op de gewone plaatsen 
te Groningen, Leeuwarden , Fruueker, 

Ë
, Sneek, Lemmer , Heereveen. Drag-
•edijk, Mep/iel, Zwolle, Deventer en 
teekeningen en bestek na den 2' Sep-
D. van HEK Heiiien te Joure. 

gen geeft de architect II. .1. Wenne-
üèlls •'te Zutfen; aanwijzing 's morgens vóór de 
besteding. 

De bestekken zijn op Iraneo aanvrage met 
bijVoeging van .10 cents verkrijgbaar bij den 
Boekhandelaar .1. A. WlI.LEMSKN te Zutfen. 

' A 

Heeren A R C H I T E C T E N , K E R K B E S T U R E N , enz. 

wordt onderhands 

te Koop aangeboden: 
Het M a r m e r e n J U B É der CATHEDRA A L le 

'«- Hertogenbosch, breed 13.00, diep 3.10 cu 
lang 7.07 Ned. E l , waarvan de 1(1 kolommen in 
rouge grintte, hoog 2.00; de bogen en lijsten 
in zwart; en dc 13 beelden en de basreliëfs iu 
albast zijn daargestcld. 

Zich te adresseeren vóór primo October bij den 
Architect der Cathedraal, .1. Bolsjiis te V Herto
genbosch, alwaar mede photographische afbeel
dingen te verkrijgen zijn a / ' I . Brieven franco. 

Bij den Uitgever dezer Courant liggen de pho
tographische afbeeldingen ter inzage. 

liet zal slechts tot ultimo September in zijn 
geheel in loco te zien zijn. 

B O U W A R T I K E L E N . 

Ohdergeteekende beveelt zich aau tol het leve
ren van verschillende soorten van V K l V ' T l l i . % -
T K U I t S tot i i t in v u t ' r v n n ve rx t rh t ' e n 
a f v o e r v n n g e b r u i k t e l i i r h t , zonder de 
minste tocht te veroorzaken , voor woonhuizen . 
societeitszalen . schob n kinken. Teekeningen 
en inlichting voor plaatsing worden op aanvraag 
gegeven , en de orders met spoed uitgevoerd. 

Amsterdam , 
00 Amstel (Erwtenmarkt.) 

D. J . v a n den Br i nk . 

R A N S O M E ' S K U N S T Z A N D S T E E N , 

beveelt zich door duurzaamheid, sterkte, zuive
ren vorm en voornamelijk door V O L K O M E N OVER
EENKOMST met den NATUURLIJKEN ZAND
STEEN bijzonder aan voor iedere B O U W K U N 
STIGE VERSIERING, zoowel voor Balustraden, 
Kapiteelen , Consolen, Lijsten, Friezen enz., als 
voor Vazen, Fonteinen, Gedenkt eekenen, Stand
beelden, Grafteekenen, enz. Modellen, Teeke
ningen, enz. te bezichtigen, en inlichtingen te 
bekomen bij 

P O L K E R S & O . , Rapenburg te Amsterdam, 
Agenten van de 

PATENT CONCRETK-SI'ONECOMPy. (Limited) te Londen. 

Eene nieuwe soort, bijzonder taai 

C A L Q U E E R P A P I E R (Pauspapier) 
is in twee dikten voorhanden bij dc Erven 

THIERRY & M E N S I N G , Schoolstraat 31, 's-Ilage. 
Monsters gratis op franco aanvraag. Bestellingen 
worden door alle Boekhandelaren aangenomen. 

H . H . A r c h i t e c t e n , Bouw- en Werk

t u i g k u n d i g e n , Machinisten, enz. 
Hij ('. L. Brinkman te Amsterdam, ziet bet 

licht : ' 
A l b u m , v e r z a m e l i n g v a n b o u w k u n d i g e 

o n t w e r p e n e n s c h e t s e n , onder redactie van 
.I. II. Leliman 2 dln, Elk deel bevat 30 platen. 
Suporroijaiil folio / '30 

B o u w k u n d i g e o n t w e r p e n v a n w o o n h u i 
z e n , b u i t e n v e r b l i j v e n , t u i n s i e r a d e n , enz., 
2 dln. of SS folio platen. Elk deel . ƒ12.50. 

P a r i j s c h e w i n k e l h u i z e n , o f k e u r de r voor-
naams te bes taande w i n k e l p u i e n te Par i j s , 
gebonden ƒ0.50. 

J. BAROZZIO van VIGN'OLA. D e regelen 
der v i j f b o u w o r d e n . Vrij gevolgd door M. (i. 
Tetar van Elven, bevattende 72 platen met be
schrijving , opheldering en toepassing der eerste 
regelen, naar verschillende schrijvers overgenomen, 
loüaal 4°. gebonden ƒ8.50. 

II. SPRINGER. H a n d l e i d i n g t o t h e t recht
l i j n i g , b o u w k u n s t i g e n w e r k t u i g k u n s t i g 
t e e k e n e n , 1* cursus compleet 0 all. . ƒ4.50 
gebonden /' 5.— 

De 2' cursus, die van gelijken omvang zal zijn. 
verschijnt eerstdaags. 

SCIIOLL-KUIJPER. D e g ids v o o r m a c h i 
n i s t e n i n f a b r i e k e n e n d r o o g m a k e r i j e n , 
op s p o o r w e g e n e n s t o o m b o o t e n . Tevens 
geschikt tot leiddraad van fabrikanten en civiel-
ingenieurs. 2* druk niet 19 uitslaande platen 
waarop 284 figuren . f 5.75 geb. ƒ6.25. 

WEISBACH-KUIJPER. D e Ingen ieu r . Prac-
t i s c h e h a n d g i n d s v o o r g roo t e n k le in . 
3 dln. 12" met 478 houtgravures . geb. ƒ7 .— 

Cb. A R M E N G A U D Jr. D e w e r k t u i g k u n d i g e . 
P r a c t i s c h h a n d b o e k v o o r indus t r i ee len . 
Naar de G' l ïansche uitgave bewerkt door II. J.G. 
Mijnssen. Post 8" met 134 houtgravures ƒ2.60 
gebonden ƒ 3 — 

F. KINK. D e s m i d . P r a c t i s c h handboek 
z o o w e l v o o r b o u w m e e s t e r s e n werkbazen 
a l s v o o r b o u w - e n a m b a c h t s c h o l e n . 7' 
aiUevering, elke afl ƒ 0.75. 

De Ondergeteekende heeft de eer U te berichten, dat hij ter uitbreiding zijner te dezer 
stede sinds September 1864 bestaande F A B R I E K V A N Z I N K O R N E M E N T E N e n z . , eene 
Vennootschap heeft aangegaan met de heeren J. A. VVURFBAIN van Amsterdam en B. RODENHUIS 
van Harlingen ter voortzetting der zeilde zaken iu eene nieuwe fabriek onder de firma 

WURl^BAIN GERRITZEN ó c RODENHUIS 
volgens onderstaande circulaire. 

U dank zeggende voor het geuolene vertrouwen, en U beleefdelijk verzoekende, de nieuwe firma 
daarmede te willen vereeren, heb ik de eer te zijn met de meeste hoogachting 

UEd. Dw. Dienaar, 
II. J. Q É B R I T Z E N . 

Wij hebben de eer U kennis te geven, dat wij te dezer stede onder de benaming van 

S t o o m f a b r i e k v a n Z i n k w e r k e n , 
eene fabriek hebben opgericht tot het vervaardigen van G E S T A M P T E , GEGOTEN en GEDREVENE 
VOORWERPEN iu ZINK , KOPEII en andere Metalen , ouder de firma 

W U R F B A I N G E R R I T Z K i N & R O D E N H U I S . 

waarvan de teekening door de Heeren .1. A. VVURFBAIN en B. RODENHUIS zal gevoerd worden, 
terwijl de Heer II. .1. GERMITZEN het beheer der werkzaamheden in de Fabriek op zich zal nemen 

Terwijl wij deze onderneming in Uwe geëerde protectie aanbevelen, hebben wij de eer n i e t * 
meeste hoogachting te teekenen 

UEd. Dw. Dienaren , 
J. A . W U R F B A I N . 
H. J. GERRITZEN. 
B. RODENHUIS. 

G E O C T R O Y E E R D E 

I N S T E K E N D E C I R C Ü L E E R H A A R D E N 
De Ondergeteekendeii berigten bij deze, dat bij hen vervaardigd worden en ' d ' 

krggbaar zijn G E O C T R O Y E E R D E I N S T E K E N D E C I R C Ü L E E R H A A R D E N 
m e t a a n v o e r v a n v e r s c h e l u c h t , d • middel vnn h o l l e r o o s t e r s ; deze H A A R D E N g w * 
2 5 p e r c e n t m e e r w a r m t e dan de thans bestaande, zonder vermeerdering der brandstol'. 

Maken bij dezen Herren Bouwmeesters opmerkzaam , om bij het bouwen van nieuwe SCHOON' 
S T E E N E N , ' d i e te voorzien van eene L u c h t b u i s . 

, . p o H U K S T K I N e n Co. Rotterdam. I860. 

hem bij D. A. THIEME. Boekdrukkerij van ü . W. VAN DER W I E L . 

Eerste jaargang. N° 23. 1 September 1866. 

Verschijn! geregeld iederen Zaterdag bij 
II. A. THIEME te Arnhem. 

HoofdcorrespoDdenleD 
I. VAR UUkUKS ui C°. te Amsterdam. 

W E E K B L ^ O 

V O O R 

l'rijs per 't uaaoden franco p. post / i . f i l i . 
len abonneert zich ?oor een jaargang. 

tdurtenliéB kosten / •.20 per gewunen regel 
*d Jr —«45 Toor zegel en een JK der eonranl. 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN EI AANNEMERS VAN PUBLIEKE WERKEN. 

Berichten en mededeelingen. 

Arnhem, Ml Augustus I860. 

— Zoowel van Pruisische als Ooslenrijksclie 
zijde beeft men het voornemen opgevat, monu
menten tot herinnering aan den jongsten krijg 
up te richten, liet korps officieren der Pruisi
sche garde stelt zich voor op een der openbare 
pleinen te Berlijn een gedenkteeken in den vorm 
van een obelisk te plaatsen ter nagedachtenis 
aan de officieren en manschappen der garde, die 
in den oorlog gevallen zijn. De Oostenrijkers 
hebben bet plan op het. slagveld te Kóniggralz 
een monument te plaatsen en eenige officieren 
van dc regementen, die daar in bet vuur ge
weest zijn, hebben zich in commissie gesteld om 
daaraan de noodige uitvoering te geven. Een 
kapitein der genie heeft het ontwerp gemaakt en 
wordt dit gevolgd , dan zal het gedenkteeken van 
metaal gegoten en op een marnieren voetstuk 
geplaatst worden. Ook in Wurteinberg is sprake i 
van de oprichting van een monument voor de 
soldaten , die bij Tauberbischofsheim gesneuveld 
zijn en hieraan zal door den koning uitvoering 
gegeven worden. 

— Ter nagedachtenis van den beroemden schilder 
Hippolyte Flai i i l r in, die de kerk St. Germain des 
Prés te Parijs met zijne meesterstukken versierde, 
is in genoemde kerk door eenige vrienden cn ver
eerders een monument geplaatst. Het grafteeken 
werd naar het ontwerp van den architect Bat-
tard door den beeldhouwer Oudiné uitgevoerd. 

— De ;V. B. C. van 23 Augustus meldt: 
Wij vernemen met zekerheid dat de heeren 

beijerinck, hoofdingenieur en Calaiul, ingénieur 
van den waterstaat, door dc Regeering zijn aan- | 
gewezen, om met twee Belgische ingenieurs uit 
'e maken de gemengde commissie van arbitrage 
betrekkelijk de bezwaren, door het Belgisch gou
vernement tegen de afdamming der Ooster-Schelde 
"Pgeworpen. Reeds gisteren is de heer Beijerinck 
"sar het terrein vertrokken, en ook de Belgische 
"igcnieurs, die gisteren een uitstapje naar den 
Haarleminermeerpoldcr hebben gemaakt, zullen 
2 |cli heden naar Zeeland begeven. Het schijnt 
dus dat de Regeering, die in de zitting van 
'• '• Maandag verklaard heeft, dat er nog gee-
"erlei instructie voor de commissie was ont
worpen, en nog steeds in gebreke is gebleven 
de tot deze zaak betrekkelijke stukken aan de 
Kamer overteleggen, dc vertegenwoordiging voor 
*en fait accompli wil plaatsen en de zaak 011-
'erroepclijk maken, voor dat de verdere discus

sion die , gelijk men weet, tot na de overlegging 
er stukken zijn verdaagd, zullen aan de orde 

'«men. 
Later schreef' de Brusselsche correspondent van 

e Amsterdümsche Courant over deze qunestie hel 
Vo'gende i 

»Ik ben onderricht, dat de belgische regeering, 
voor het geval dat de belgische en de nederland-
sche ingenieurs het niet eens mochten kunnen 
worden, verzocht heeft, dat het geschil zou wor
den onderworpen aan de scheidsrechterlijke uit
spraak van een vreemde mogendheid , die op hare 
beurt ingenieurs tot onderzoek zou benoemen. 
Het nederlandsche kabinet heeft echter geweigerd 
zulk eene uitspraak aan te nemen. De twee 
belgische ingenieurs, leden der commissie, zijn 
j . l . zaterdag naar Nederland vertrokken. Vóór 
15 September a. s. moeten de werkzaamheden 
der commissie zijn afgéloopen, daar de aanbeste
ding der afdanimingswerken tot niet langer dan 
dien dag kan uitgesteld worden. 

Na breedvoerige discussie beeft de tweede 
kamer Woensdag besloten om over de motie, 
betreffende lie benoeming eener internationale 
commissie iu de zaak der afdamming van de 
Ooster-Schelde, de beraadslaging te doen plaats 
hebben op aanstaanden maandag. Een voorste) 
om de door de regeering onder geheimhouding 
overgelegde stukken in banden te stellen eener 
commissie, die daarover een geheim rapport zou 
uitbrengen , waarover in eene zitting met geslo
ten deuren zou worden beraadslaagd, werd ver
worpen. De kamer zal nu zelve inzage van de 
geheime stukken nemen. 

— Men leest in eenige dagbladen: De vrij 
hooge toren van het dorp Nijland, gemeente 
Wynibridserndeel, die onrustbarend scheef stond 
en binnen korten tijd dreigde om te vallen, is 
als door een wonder weer rechtop gezet. De 
gedachte van dit werk, iu het brein van een 
timmermansknecht opgekomen, door zijn baas 
overgenomen en uitgewerkt en door den heer 
Troost, architect, goedgekeurd, mocht eindelijk 
ook de ondersteuning der kerkvoogden erlangen 
en zoo tot een goed einde komen. Door langzame 
onderboring en wegruiming van aarde van onder 
de hooge zijde der fundamenten is men er in ge
slaagd den toren weder in zijn evenwicht te 
krijgen. 

— Men schrijft ons uit Drenthe: 
Met genoegen vernemen wij dat de hoofd-in-

specteur van den waterstaat, de heer Conrad, 
de rijks- en provinciale waterstaatswerken ook 
in deze provincie zal iuspectccreii. Hij zal dan 
voorzeker op het terrein de ontworpen verbin
ding onzer kanalen met dc Eeius kunnen nagaan, 
over het nut van eene vereeniging der Overijs-
selsche met de Drentsche kanalen cn over de 
kaïialisat'c-lliildingli kunnen oordeelcn. 

Ook zal hij zeker niet verzuimen een bezoek 
te brengen aau den dam bij Appelscha, die 
zorgt dat Fricslum! en Drenthe te water ge
scheiden blijven. Het is eene curiositeit, die 
vooral gezien moet worden door een der mannen 
van de doorgraving der landengte van Suez. 

[Arnh. courant.) 

— Uit Zuidhorii schrijft men : bij het graven 
van het zoogenaamde Hoerediep heeft men dezer 
dagen onmiddellijk bij het dorp Niezijl op eene 
diepte van 4.50 el beneden den begauen grond of 
bet maaiveld den romp van een vrij groot vaar
tuig gevonden, waarvan de achtersteven zich be
vond onder eeu bij het kanaal gelegen huis. 
zoodat dan ook alleen een gedeelte van het hout 
van den voorsteven is opgegraven. Het hol vau 
het vaartuig was gevuld met dusgenaamd ebslib. 
waaruit men afleidt, dat liet vaartuig vóór hon
derden vau jaren, toen alles in dien omtrek nog 
zee was. aldaar gezonken is. Het is jammer 
dat het water reeds weder in het kanaal gela
ten is en geen verder onderzoek kan worden in
gesteld. 

— Aan den heer B. Sjerp te Willemstad is voor 
de som van ƒ10,070 als minste inschrijver de 
aanneming toegewezen van hel bouwen van eene 
nlfuitloods te Willemstad. 

A r n h e m . Voor de betrekking van adjimet-
gemeente-arcliitect worden sollicitanten vóór den 
15**> September e. k. (zie advertentie) opge
roepen. 

S t eeg , 27 Aug. Ten gevolge van ontzagge
lijk zware regenbuien, die heden middag vielen, 
kon het water, dat door de duikers onder den 
spoorwegdijk moest afvloeien , niet geheel op die 
wijze worden geloosd. Een stuk van den dijk 
ter grootte van plus minus dertig el sloeg daar
door weg. Gelukkig dat de wachters bij tijds het 
gevaar ontdekten, en zoowel naar Velp als Die
ren terstond daarvan kennis konden geven. De 
treinen naar en van Zutphcn bleven aan de stations 
tot dat de dijk hersteld was. Eene vertraging 
van een uur werd hierdoor voor verschillende 
treinen veroorzaakt. 

IETS O V E R DE W E G E N TE PARIJS. 

In de Annates des Ponts el Chaussécs van No
vember en December 1865 vindt men een be
langrijk artikel over de wegen te Parijs door den 
Inspecteur der bruggen en wegen M . Homberg 
en wel als résumé van de ondervinding der laatste 
vijfjaren; omtrent dc macadam wegen ontleenen wij 
daaraan het volgende : 

Voor den aanleg cn het herstellen der wegen 
worden thans 3 steensoorten gebruikt, waartoe 
eene menigte proeven met andere soorten hebben 
geleid ; deze zijn : 

De vuursteen (sylex piromaque), de bloksteen 
van La Brie , Montgeron, enz. en de porphier van 
Voutré, Montsur , enz. 

De vuursteen wordt slechts daar gebezigd , 
waar weinig zware vrachten passeeren, zooals 
wandelingen] plantsoenen, enz., en biedt in dit 
geval evenveel weerstand als de bloksteen , ter
wijl de kusten bijna de helft zijn. 

De bloksteen is het meer algemeen gebruikt 
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materiaal, maar moet met zorg uit de niet poreust' 
lagen genomen worden, en is in dc omstreken 
van Parijs in groote hoeveelheid voorhanden: zijne 
kleur is wit en het soortelijk gewicht bedraagt 1,0. 

De porphier is het deugdzaamste van de drie 
soorten , maar wordt alleen in straten gebruikt. 
waar de vernieuwing of herstelling bijzonder groot 
bezwaar oplevert voor de publieke veiligheid. 

Bij een' aanleg met bloksteen wordt de dikte 
op 1 el bepaald en bij porphier op 0.70 ii 0.75 
e l , terwijl de kosten van den eersten 10 a 17 
franc en van den laatsten 30 franc per kub. el be
dragen. 

In het algemeen zijn de straten allen naar 
bovengenoemde steensoorten geclassificeerd en de 
herstelling geschiedt steeds met dezelfde steen
soort. 

De grootste zorg wordt besteed aan de gelijk
matige verbrijzeling der stukken steen : ze moeten 
allen door een ring van 0.06 el diameter kunnen 
vallen. 

Die verbrijzeling geschiedt machinaal. en de 
platte of langwerpige stukken, evenals die van 
minder dan 0.02 el diameter, worden niet verwerkt. 

Door ééne machine wordt per dag 20 kub. el 
steen gebroken . waarvan de kosten 2.52 franc per 
kub. el en uit de baud bewerkt 5.05 franc be
dragen. 

De gebroken stukken steen worden nog in drie 
verschillende grootten afgezonderd eu zoodoende 
zeer gelijkmatig in verschillende lagen verwerkt ; 
die sorteering geschiedt het beste iu een drauieudeii 
cilinder van traliewerk, zooals er één in het Bois 
de Boulogne in werking is. 

Als eerste vereischte tot het onderhouden van 
de macadamwegen wordt het veelvuldig besproeien 
en vegen genoemd. 

Zoodra de straat 0.10 a 0.12 el afgesleten is, 
wordt eene herstelling noodig geacht, die meest 
's nachts en over de halve breedte tegelijk ge
schiedt ; de spreiding der lagen. het tusschen-
voegeu van zand of fijn steengruis, het besproei
en en het rollen geschiedt met de meeste zorg 
en behendigheid. 

De rollen zijn ten getale van 10 voorhanden; 
de grootste wegen 5000 pond en belast 8000 
pond; zij worden getrokken door 6 paarden en 
de herstelling van 0.10 ii 0.12 el dikte op den 
weg vordert gemiddeld 40 van die rollingen; al
vorens de herstelling als voltooid te beschouwen, 
worden eenige steentjes op den weg geworpen. 
die door de rol moeten verbrijzeld zijn zonder 
den weg te benadeelen. 

Alsnu onderhandelt de stad Parijs niet de com
pagnie Gellerat tot het in werking brengen van 
stoomrollen, die naar het gewicht en den doorloo-
pen afstand op tarief betaald zullen worden; als 
bazis is daarbij aangenomen dat de diameter der 
rollen 1.20 a 1.50 el moet bedragen en de grootste 
snelheid 4 mijl per uur mag zijn. terwijl de 
grootste last per strekkende el van de rol niet 
meer mag zijn dan 8 ton. Dit heeft zijne aan
leiding gevonden in vergelijkende proefnemingen 
met eene dergelijke stoomrol in de Avenue .Mon
taigne in de Champs Elysées, die met gunstigen 
uitslag zijn bekroond. 

Om zich een denkbeeld te vormen vuu het drukke 
verkeer op de straten te Parijs, dient dat op de 
Pont Neut'dagelijks 1000 omnibussen passeeren, 
waarvan de wielen eene vcllingbreedtc vun 0.05 
a 0.06 el hebben, terwijl vuu de tulrijkc wagens 
tot vervoer vnn bouwmaterialen, die tot 3500 
pond laden, de wielvelling slechts 0.00 a 0.07 
el bedraagt. 

Men berekent verder dat iu Parijs circuleeren : 
562 omnibussen met 0831 paarden; 
481 omnibussen van de spoorwegen ; 
16000 huur- en andere rijtuigen; 
22000 vrachtwagens tot verschillende doeleinden en 
72 postwagens. 

Het zal bij die cijfers dan ook niemand ver
wonderen, dat er dagelijks 82.125 kub. ellen stof 
en slib door 1550 straatvegers worden weggeveegd, 
terwijl bovendien sinds eenige maanden een selirob-
of veegmachine in werking i s , die uit een twee-
wieligen wagen bestaat, waarachter een cilinder
vormige schuier of veger in schuine ricliting 
is geplaatst, die naar willekeur door den voer
man kan gelicht worden; de bovengenoemde 
schuier heeft eene lengte van 1.70 el en wordt 
door een ketting zonder eind in tegengestelde 
richting door de wielen in beweging gebracht. 

Deze machine wordt door één paard mol voer
man bediend en doet het werk voor 8 a 10 
straatvegers, doch in veel kortoren tijd. 

Tot het besproeien der straten zijn 201 wagons in 
werking ; elk dezer bevat 1000 kan en doet gemid

deld 30 gietingen per dag, terwijl er per dag 
2700.000 vlerk, el oppervlakte bevochtigd moet 
worden, althans bij droog weder. 

Voor de verdere bijzonderheden moeien wij 
naar het artikel zelve verwijzen, dat ook nog een 
oordeel velt over de asp haltwegen eu sluit met 
eenige statistieke opgaven over de onderhouds
kosten der wegen te Parijs. 

KUNSTDRAAIERS M A T E R I A L E N , 
Hoofdzakelijk naar het Duitsch bewerkt 

door 
.1. J. HAIIN. 

IV. 
HOORN E N S C I I I L I I H A H . 

Het dierenrijk en meer bepaald de diersoorten 
die tot de klasse der herkauwend gehoefden 
behooren, leveren ons het hoorn, dat wij als een 
gewichtig materiaal beschouwen. Het rundvee 
geeft het meeste hoorn en wij vinden een groot 
verschil in het witachtige van het Engelsche 
rundvee met het hoorn van het Hoiigaarsche vee, 
dat zwarter muur minder gelijkmatig vau kleur is. 

Hoorn van oude beesten luut zich beter ver
werken dan dat van jong vee. Als men de 
beenachtige kern , beenspil genaamd , waarmede 
de hoornen aan de voorhoofdsbeende.ren verbonden 
zijn , niet mederekenl bestaat elke hoorn uit hel 
ondereinde, dat hol i s , en het massieve boven
einde, waaraan ook wel den naam vun spits ge
geven wordt. De kunstdraaier verwerkt meer 
iu het bijzonder het boveneinde, muur verbruikt 
ook wel het holle gedeelte, dat tot pluten ge
perst en als zoodanig iu den handel voorkomt. 
L:it Turkije , Rusland , Engeland en Amerika wordt 
het meeste hoorn aangevoerd en onder de Ame
rikaansche soorten heeft het Braziliaunsche eene 
niet te verwerpen vermaardheid verkregen. De 
afval en de druuispanen dienen tot vervaardiging 
van het zoogenaamde gegoten huorn, het polijs
ten van hoorn werken en worden ook door de 
fabrikanten van sulaminoniac en berlijnsch blauw 
opgekocht. 

Als de hoornen voorwerpen uit spitsen ver
vaardigd zijn, bezitten zij eene groote waarde 
en dit is vooral het geval met tabakspijpen , die 
onder den wel hekenden naam vnn kernspitsen 
in den handel voorkomen. Hel buffelhoorn munt 
boven alle andere soorten uit iu buigzaamheid 
en wordt voor handvesten aan parapluis, ver
sieringen aan pijpen enz. gebruikt. Het herts
hoorn zou door zijne hoedanigheid in de klasse 
van ivoor en been kunnen gebracht worden en 
met behoud van den natuurlijken omtrek wor
den daarvan roeren voor pijpen , heften van mes
sen , enz. gemaakt, die bij de beminnaars der 
jacht geneden aftrek vinden. Denemarken en 
Hongarije leveren den besten hertshoorn en de 
verkoop heeft per centenaar plaats: de afval 
wordt aan de apothekers verkocht. Gemshoornen 
worden in den natuurlijken vorm voor rotting
knoppen veel verwekt. 

De hoeven van paarden, runderen en olilan-
ten leveren eene schoone boomsoort. als wij 
daaraan dien naam geven mogen; men verwerkt 
ze tot dunne platen, die naar omstandigheden ge
bruikt worden tot vervaardiging van kleine 
voorwerpen van kunst en smaak, liet zooge
naamde lantaarnhoorn is dun en doorschijnend en 
wordt van de witte hoornen der geiten eu schapen 
gemaakt. 

Bij eenen lamelijken warmtegraad verkrijgt het 
hoorn groote buigzaamheid en kan men het in 
alle mogelijke vormen persen, terwijl de natuur
lijke vastheid bij de bekoeling terugkeert. Dik
wijls doet zich het gevul voor dat hoornplaten 
uan elkander verbonden moeten worden en vol
gens de «Deutsche Industrie Zcitung" gaat men 
daarbij aldus te werk: men voorziet de pla
ten, die aan elkander gehecht moeten worden, 
met schuine kanten en muakt deze zoo glad en 
pussend, als doenlijk is; men zet de platen 
daarna gedurende korten tijd iu beeteu alcohol 
of warme benzine om de vetdeelen te verwijde-
reu , legt ze op een harde houten plaat, die 
vooraf in wurm water gedompeld is . dekt ze 
met eene soortgelijke plaat en brengt zo lus-
schen de tamelijk sterk verhitte deelen vun eene 
koperen soldeeitung, die aan sterke drukking 
onderworpen wordt. Tusschen de houten platen 
wordt voordurend eenig water gegoten tot dal 
de tang geheel is afgekoeld, De samenvoeging 
der stukken is dan volkomen en de plauts van 
aaneenhechting wordt met een scherp mes afge
schrapt en daarna met triepel of weener kalk ge
slepen en gepolijst. Kleine stukjes worden met de 

schuin gemaakte zijden op de beschrevene wijze 
vereenigd, maar in stede van harde houten platen, 
omwindt men ze met natte linnen doeken en 
bewerkt de samenvoeging door een heet strijk, 
ijzer. Hoorn dat uit de natuur niet zwart U 
kun men deze kleur geven door het met salpe-
turzuurzilver te bijtsen. 

liet schildpad is een der schoonste materialen, 
die de kunstdraaier tot kunstwerken van allerlei 
aard verbruikt; het is de schaul der gewone zee
schildpad, welke tot het geslacht der ainphybiën 
behoort. 

Het beste komt van de zoogenaamde schub-
vormige schildpad, — Testudo imbricata — ook 
wel Caret genaamd; het is zwaarder, doorzich
tiger en schooner gekleurd , dan alle overige 
soorten, terwijl men vun deze ook grootere stuk
ken verkrijgt. Wanneer het de moeite van het 
verzamelen zal loonen moet het dier minstens 
I'./» centenaar wegen, en men verkrijgt dertien 
bruikbare bladen, die allen eenigszins gewelfd 
zijn; acht daarvan zijn echter geheel vlak, waar
van vijf stuks grooter dun de overigen en ge
woonlijk 30 duim lang, en 18 duim breed; de 
overblijvende vijf stuks zijn sterker gebogen en 
overal van gelijke dikte. De kleur van het schild
pad is witgeel, bruin en zwart, op alle moge
lijke wijze geschakeerd; twee kleuren bezitten 
echter altijd de overhand. De eenkleurige scha
len zijn zeldzaam en een geheel wit gekleurde 
staat zeer hoog iu prijs. Sommige plaatsen van 
het schildpad hebben den glans en het aanzien van 
paarlemoer: de bovenste bladeren zijn schoo
ner gekleurd dan de onderste, welke laatste een 
ruiger en geaderd aanzien hebben. Eene partij, 
d. i . dertien schalen van een schildpad, weegt 
gewoonlijk van 3 tol 8 pond. 

De eigenlijke earetschildpad (testudo caretta) I 
is minder in kwaliteit eu prijs, daar de schalen 
bij genoegzaam gelijke grootte dunner en minder 
schoon geteekend zijn. Dit schildpad, waarvan 
de schalen niet verdund behoeven te worden, 
komt weinig in den handel en wordt voor inleg
werk gebruikt, waarbij men de kleur door het | 
aanbrengen van eene onderlaag verhoogt. 

Het zoogenaamde reuzenschildpad, de derde en 
slechtste soort, is afkomstig van een dier . dat 
meer om de eieren en het smakelijk vleesch, dan 
om de schalen beroemd is. Volgens prof. Lens 
verkrijgt dezcschildpad, die even als de carctscliilil-
pud tie zeeén der heete gewesten bewoont, eene I 
lengte van 0 tot 7 voet bij een gewicht van HOU | 
pond. 

Het meeste schildpad komt uit Guiana, West-
Indië enz. over Marseille, en nu laatstelijk ook I 
over Hamburg, naar Amsterdam; het wordt bij | 
het poml verkocht, en de grootste en dikste pla
ten zijn het duurste in prijs. Als het schildpad 
iu de magazijnen niet gelucht wondt, wordt hei 
lichtelijk door wormen aangedaan. waarop men 
hij inkoop U letten heelt. 

Bij het aan elkander hechten van schildpad gaal 
men aldus te werk: wi l men bijv. een vlak stuk 
de gedaante van een gesloten cilinder geven, zoo 
zaagt men behoedzaam het stuk, eenigszins groo
ter dan de omtrek van den verlangden cilinder, 
met eene fijne zaag ui t , en voorziet de aan elkan
der te hechten zijden, even als bij het hoorn, met 
schuine kanten, die juist ztió groot moeten zij" 
dat zij, uan elkander verbonden , één geheel uit
maken ; doorliet afvijlen der zijden, waartoe eenf 
fijne vijl gebruikt wordt, verwijdert men alle vet
deelen, die schadelijk voor de hechting zijn 
Daarna dompelt men het uitgezaagde stuk B | 
kokend water en buigt het om een houten * 
Under. zoodanig dat de schuine zijden volko
men op elkander passen, waarna het in koud 
water gebracht wordt en nu bekoeling. de" 
cilinder-vorm behoudt. Men omwikkelt de " 
hechten plaats met vochtig linnen of vloei
papier, en brengt ze tusschen de vlakke zija1*" 
eener tang of pers, die aan eene behoorlijk' 
drukking onderworpen wordt. De vlakke zijde" 
der tang of pers zijn gewoonlijk van koper
en worden zoodanig verhit, dat zij het daai'tus-
sehen gebrachte papier branden, of geheel ver
kolen : is de naad niet zuiver dicht zoo veria' 
men de tang op nieuw, en brengt de naad *•* 
deu cilinder er nogmaals tusschen. Is eindelijk °' 
hechting volkomen, zoo brengt men den cilin° e r 

iu koud water, eu reinigt hem van al b" 
aanwezige vuil. Het schildpud wordt op a t l < 

wijze, even nis het hoorn, iu allerlei vor** 
geperst, en de afdrukken niet velerlei versier** 
len voorzien. Het vormen wordt vooral toeg*1 

past bij hut gegoten schildpad, waarbij de i* 
perste massa uit hoorn en schildpad bestaat. 

Menigeen is misschien verwonderd over den 
lagen prgs van voorwerpen in schildpud, terwijl 
ie. grondstof zulk een kostbaar materiaal i s ; 
inaar wij moeten hierbij opmerken . dat in het 
dagelijksch leven onder den naam van echt schild 
pad geschilderde hoornplateu verkocht worden 
waarvan wij de bereiding met een enkel woord 
willen aanstippen. 

Twee deelen ongebluschte kalk en één deel 
ïilverglid worden met eene sterke zeepzieders-
loog op een wrijfsteen gewreven, en daarna in 
een glas. onder toevoeging van deze loog tot een 
slap deeg aangeroerd; met dit mengsel overstrijkt 
men de hoornplaten, die men vooraf dc dikte van 
het schildpad heeft gegeven, en na behoorlijke 
droging wordt hierop met oen penseel de ver
langde kleurschakeei'ing aangebracht: men hei-
haalt het kleuren , tot dat de plaatsen den ver 
langden graad van licht eu bruin bezitten. 

Met goed gevolg worden de volgende praepa 
raten tot het schakeeren gebruikt: voor zwart, 
salpeterzuur-zilver en voor bruin, salpeterzuur 
kwikzilver. Men zal lichtelijk begrijpen dat de 
schoonheid van het nagemaakte schildpad van de 
vaardigheid van den werkman afhangt. 

I N G E Z O N D E N . 

Aan de Redactie van »Do Opmerker." 
Welk waterbouwkundige in Nederland heeft 

zich dezer dagen niet aangeschaft de brochure: 
«Proeve van een ontwerp tot afsluiten, indijken, 
droogmaken en in cultuur brengen van een ge
deelte der Zuider Zee, door den inspecteur van 
den Waterstaat ./. A. Heijeiinek"; wie van hen 
heeft niet mét genoegen kennis gemaakt niet dat 
grootsche plan, en heeft het niet met aandacht 
gelezen eu herlezen en het voor een u runt-project 
niet zeer volledig gevonden .' 

Velen zullen dan ook in dat ontwerp hebben op
gemerkt, dut de geduchtste en altijd weer opko
mende vijand door den heer Heijeiinek wel iet
wat licht is geacht; want de bedijking langs de 
Zuider Zee, van Stavoren tot voorbij Vollen-
hove, die dus juist tegenover, en bij stormweer 
vooral in geen ongunstiger toestand ligt , dan de 
in het ontwerp van den heer Beijeriuck opgeno
men afsluitdijk zal komen te liggen, heeft eene 
hoogte van minstens 3.75 el tot 4.50 el boven 
A. P . , terwijl de kruinshoogte van die afsluitdijk 
door den heer Beijerinck op 3.50 el boven A. P. 
wordt voorgesteld. 

De ondervinding, langs de zoo even genoemde 
bedijking bij stormvloeden opgedaan, heeft ge 
leerd , dat eene kruinshoogte van 4.00 el boven 
A. P. bij met steenglooiing voorziene dijken, te 
laag moet geacht worden. Om deze reden is dooi-
het l , l e dijksdistrict in Overijssel . loopende van 
de Kuinrc tot aan Zwartsluis, iu liet begin 
dezes jaars het plan opgemaakt, de zeedij
ken tot 4.50 el en 5.00 el boven A. P. te ver-
hoogen , welke verhooging op p. m. 8 ton is ge
raamd , en , bij eventueele drooglegging van het 
voorgestelde droog te maken gedeelte der Zuider 
Zee, wordt aldaar die verhooging nog te ge
ring geacht. De vernieuwd wordende dijkvak
ken van Kuinrc tot aan Stavoren, worden alle 
op 4.50 el boven volzee, tl. i . ± 0.13 el boven 
A. P. aangelegd. 

Zoude met het oog op dit alles, de afsluitdijk 
in het ontwerp van den heer Beijerinck niet te 
laag worden aangelegd? Zeer zeker en ongetwij
feld veel le laag, als men maar nagaat, hoe bij 
stormvloeden het vloedwater tusschen Enkhuizen 
en Stavoren door, bij N . W. winden in de 
Zuider Zee stroomt, en de overgroote onheilen 
bedenkt die eene overstrooming van zoodanige 
uitgestrekte drooggemaakte landstreek zou ten 
gevolge hebben. 

De opmerking in de noot op pag. 38 van het 
ontwerp van den heer Beijerinck zal wel wat 
beter behooren te worden uitgeplozen, daur het 
*eer natuurlijk is dat in 1825 den 25 Februari bij 

VV. wind het water in de Zuider Zee te Enk
buizen 2.45 el boven A. P. stond , terwijl het te 
Kampen 3.25 el boven A. P. was, want te Stavoren 
*as het toen 2.64, te Tacozijl 2.86, te Lemmer 
*-95 el boven A . P. enz., dus eene geregelde 
"Pstuwing tot naar Kampen. 

Bij dichtzetting nu van den bergboezem der Zul-
Jer Zee, zal de stroomgolf van den stormvloed in de 
boek van Overijssel opstuiten (terwijl zij nu langs 
ae Veluwe gaat en zich bij Utrecht en het IJ om 
"' de Zuider Zee verpreidt) en zul alsdan bij 
stormvloed hef water in de overblijvende golf der 

ider Zee ten zuiden van Friesland zich min-
stens 0.50 el a 0.80 el hooger opzetten, dan tot 

nu toe 't geval is geweest. Dit is even natuur
lijk cn zeker, en evenmin gewaagd te veronder
stellen , als de wél door den heer Beijerinck op 
pag. 10 van zijn ontwerp aangehaalde en aange
nomen wordende verlaging der eb in het alsdan 
overblijvende gedeelte der Zuider Zee. 

Wij gelooven dat aan de afsluitdijk te Kampen in 
het ontwerp van den heer Beijerinck minstens eene 
kruinshoogte van 5.00 el boven A. P. moet wor
den gegeven, terwijl zij tot naar Enkhuizen op 
4.50 el hoven A, P. zal kunnen afdalen, en ho
pen iu het op deze Proeve van een ontwerp enz. 
beloofde vervolg dien afsluitdijk nader overwogen 
te zien. 

L . B - . 

Aau den heer hoofdredacteur! 
Het zal wel met uwe toestemming zijn, dat 

een ambachtsman zich als derde persoon doet 
hooroii in het belangrijk geding, dat in n". 17 
en 20 van uw blad. over de monteering van 
architecten met meer of minder deftigheid is be
handeld. Dc heer P. N . Forestier, die geen familie 
van het buikslooter clublid kan zijn , omdat zijn 
naam anders gespeld en uitgesproken wordt. 
vernederduitschte het voorstel van den heer Heer-
hold, en sprak ter loops over (er staat eenigen. 
dat zijn dus niet allen) werkbazen, die geen 
twintig centen per week voor artistieke en weten
schappelijke opvoeding over hebben. — En dat 
zij er zi jn, bewijst de ondervinding. Op dit 
punt, dut wij gaarne onderschrijven met ver
zoek tie woorden »per week" in per maand of 
per jaar te willen veranderen, vat een werkbaas 
den I""" Augustus '00 vuur. en verklaart een
voudig dat hij m'ef tot de minst ontwikkelde 
soort zijner vakgenooten behoort. Daartoe wer
den verbazend lange volzinnen gebezigd, en om 
zijne verdiensten beter te doen uitkomen plaatst 
hij. tusschen een gros haakjes, allerlei tusschen-
linnen van eigen vinding. 

Niet ieder heeft het ver gebracht in de kunst 
om grol' te zijn, maar van de twee strijdgenoot 
ten is de werkbaas den heer Forestier, die zich 
bij eene enkele opmerking bepaalde, verre de 
baas. Iedereen weet, en de werkbaas zal er 
het nadeelige van hebben ondervonden , dat voor 
geld en goede woorden elk patent te koop is. 
Zoo zou de schrijver morgen dien dag, b. v. 
timmermansbaas en tegelijk architect kunnen 
worden , en zou hij , omdat er verschilende klas
sen van patentplichtigen zijn , altijd met het 
minste patent beginnen. Of men nu a l , met 
veel bluf en praal aankomt en zegt: hier is mijn 
bibliotheek; ze bevat andere boekon dan de »Flie-
gende Blii t ter ," wie wil er wat uit vertalen.' 
»cloof mij 't beteekent allemaal niets — 't zijn 
praatjes. Wij werklui , kijken wel eens achter 
de schermen, en vermakelijk zou het zijn, ons 
te hooren over hetgeen wij zien cn hooren. doch 
ter eerc van onze meesters, om het even cl ' zij 
werkbazen of architecten zijn, verzwijgen moeten. 

't Is onder vie.- oogen gezegd, maar tegenover 
onkruid staat tie welige bloem en tie gezonde plant. 
Elke stand bestaat uit drie soorten: goede, 
middelmatige en slechte kostgangers. De werkbaas, 
die zich een getrouwe lezer van »de Opmer
ker" noemt, weet het, dat in dit blad over 
vele onderwerpen reeds meermalen, zoowel voor 
als tegen, is gesproken. Waarom wordt nu de 
werkbaas zoo kwaad en verzet hij zich tegen 
uiterlijke kenteekenen als hij » : y n " architect of 
Superieur van zulk een ongunstige zijde heeft 
leeren kennen. Mij dunkt, dat de bedoelde ar
chitect er niets op tegen zou hebben, vier soor
ten van >monteeringen" voor de heeren werkba
zen vast te stellen , als : één voor zeer beschaafde 
met veel boeken : eeu tweede voor beschaafde 
niet veel kinderen en werk: een derde voor min
der beschaafde met weinig bezigheid, die de 
Opmerker" lezen , en de vierde b. v. voor par
venus , of dezulke die beter praten dan meewer
ken en teekenen kunnen, en alles op een mees
terknecht doen aankomen. De lezer gelieve te 
begrijpen dat deze intleeling schets- en schert
senderwijze is geschied, leder welgeaard uiensch 
onthoudt zich van schelden, wanneer een ar
chitect, een werkbaas, een werkman in zijne 
eigene cijfers, in lijnen en letters verward is 
geraakt. Schrijver dezes is het meermalen ge
beurd, maar veelal heeft hij er zich uitgeholpen 
zonder dat een haan er naar kraaide. 

Huil nu de werkbaas, die er zoo dapper op 
los slaat, zijne meeningen redelijk beoordeelbaar 
gemaakt, dan zou de schrijver van dezen briel 
echt tevreden zijn geweest. Thans is hij het 

eens met den heer P. N . Forestier (met één e) 

die kalm en bedaard heeft gezegd waar het 
op staat. 

En Forestier zal dan den jegens hem al te be
leefden werkbaas wel stilletjes laten rusten, en 
hem het genoegen gunnen den «Enkephaloine-
trieken" toestel op zijn eigen hoofd te meten en 
daarvan de resultaten bekend te maken. 

Bij ernstige raenschen , hebben die aardigheden 
geen vat. De «werkbaas" heeft een aardigen 
dunk van zich zeiven, want hij verklaart te be
hooren »tot die klasse van bouwkunstenaren" 
waarbij de heer Forestier hulp en raad moet 
gaan inwinnen. Wij kennen noch den werkbaas 
noch Forestier, en dat is ook maar goed. 
Waar het aas i s , vergaderen de arenden. zeide 
mij eens een liefhebber van de jacht, en deze 
spreuk endosseeren wij aan alle bouwkunstena
ren , die belang in »de Opmerker" stellen 
en dit weekblad niet even veel genoegen lezen 
als wij. Mocht er ons iets pikants in voorkomen, 
dan vervoegen wij ons tot u , mijnheer de Re
dacteur, die uwe missie uitnemend vervult, door 
zoowel het pour als het conlre, den lezer te 
doen kennen. 

Wij hopen dat de sbooze" werkbaas, om zijn 
eigen bestwille, spoedig in een goed humeur zal 
geraken, zoodra hij zal hebben ingezien dat zijne 
leeringen en uitvallen niet tot navolging mogen 
worden aangeprezen , waarmede onze wenschen 
voor 't oogenblik vervuld zijn. 

Uw dienstw. dienaar, 
J. M. M . 

Een ambachtsman, diende Opmerker" trouw 
ter lezing krijgt en spoedig baas hoopt te worden. 

Mijnheer de Redacteur! 

Ik wenschte dat u met een enkel woord in 
uw geacht weekblad opmerkte: dat nagenoeg 
alle week- en dagbladen de bekroningen , op de 
Amsterdamsche tentoonstelling, hebben vermeld, 
behalve het weekblad dat er in 't bijzonder voor 
gedrukt wordt, namelijk het » Weekblad van het 
Paleis voor Volksvlijt." Alleen staat er bij ad
vertentie in vermeld dat men, tegen extra be
taling, eene lijst der bekroningen kan bekomen. 

Ik geloof dat de personen, die ingeteekend 
hebben op het weekblad, dit gedaan hebben uit 
belangstelling iu al hetgeen de tentoonstelling 
betreft, en daaronder behoort wel degelijk de 
lijst der firma's, die door de jury worden be
kroond, en dus door eene commissie van des
kundigen worden aanbevolen; doch daaronder 
behoort niet, de lijst van firma's, welke de re
dactie van het weekblad zich aanmatigt aan te 
bevelen, enkel en alleen omdat die firma's zich 
de kosten getroosten eene advertentie in het 
weekblad te plaatsen. 

Men klaagt wel eens dat die ondernemingen 
in ons land geene ondersteuning vinden, maar 
het is ook bedroevend, zooals dergelijke week
bladen dikwijls! worden geredigeerd; terwijl èn 
voor den inzender èn voor deu bezoeker die 
bladen zeer belangwekkend zouden kunnen zijn. 

R. 29 Augustus. W . C. P. 

Varia. 
Nitroglycerine. De apotheker Dorpf te Stock

holm heeft na langdurige proefnemingen het mid
del gevonden om nitroglycerine door toevoeging 
van eene vloeistof onschadelijk te maken. Ver
schillende proeven hebben aan het doel beant
woord eu om ile ontploffende kracht aan de n i 
troglycerine terug te geven, behoeft men niets 
dan eene tweede vloeistof, die de verbinding dei-
eerst toegevoegde met de nitroglycerine ver
breekt. Deze vloeistof drijft op de nitroglycerine. 

Zeepfabrieken. De onderstaande cijfers 
geven een overzicht over de belangrijke hoeveel
heid zeep die te Marseille in 62 fabrieken ge
maakt wordt. Jaarlijks verbruiken deze fabrieken 
1.200.000 centenaars oliezaad, 150.000 cente
naars olijfolie en andere oliesoorten, 250.000 
centenaars ruwe zwavel, 425.000 centenaars 
soda, 200.000 ton kolen en bovendien eene be
langrijke hoeveelheid zout, salpeter, enz. W i l 
men bij wijze van schatting de massa zeep, 
door deze fabrieken in den handel gebracht, 
bepalen, dan rekent men dat elk vat of honderd 
kannen olie 159 kilo zeep opleveren. 

Pittsburg. Iu de oliestad Pittsburg, die dooi
de ontdekking der petroleumbronueii plotseling 
tot eene stad van industrie en handel herschapen 
werd, vindt men thans reeds 500 groote tech
nische inrichtingen iu werking. 
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Aanbestedingen. 

tHilkomliitlnisi-ll. 
.Maandag •'! Scut., ten 117, nur, auu hst grliouu vau het 

|irov. bestuur te «Hage: hst; aanleggen vau Rijswerken tot 
aanvauklijkr regeling der wnte-rvcrdcclhegen tusschen de 
Beneden- en Nieuwe Merwcde. nau deu kop van den nodes 
Wiel. 

Maandag 8 Sept., ten l i 1 , , uur, win liet gebouw van net 
pruv. bestuur te 's Hage : het maken vnn eeue Ite-rghnven 
ten dienste der Kijksbnggervaartuigen, nabij dc Nieuwe 
Schutsluis tc Werkendam , eu het verheugen van den Hin-
uenberin der bedijking langs de N'ienvve Merwcde . in ele 
provincie Noord-Brabant. 

Maandag 8 Sept.. ten Llt/j ure, aau het 
provinciaal bestuur te 's llnge: het uitdiepen 
van een gedeelte dei- rivier cle ï l o lk iu 
Gouderak. in de provineie Zuid-Holhutd. 

SDingsdag 4 Sept., ten huize van den heer I'. I.. de .Inngli, 
^ Lage-Zw'nluwe: het vernieuwen en onilerliomlen voor vier 

vnn alle cle rijswerken , buiten voor den oever, als-

van hel 
breeden 

ehe l.lsscl 

! J 

jaren 
mede het rijzen bcwhig voor deu Zeedijk van den Roynlrn 
Polder, gedegen tusschen cle gemeente Lngc-Zwaluwe eu 
Moerdijk. 

Donderdag 0 Sept., teu 12 ure, aan het lokaal vun het 
ministerie vnu biunenlandsehe zaken te 'sllage: het maken 
van deu onderbouw vau cle kliustwerkeu voor het gedeelte 
van Hccrenvecn tot Leeuwarden van den spoorweg van Arn
hem nnar Leeuwarden. 

Donderdag fï Sept., teu huize vau .1. .T. M . Verstegen te 
Geldennnlscn, ten 1 ure: he-t maken der zaudfiinelcering I 
bijkomende werken voor de le tle-ldcriunlscii te bouwen 
beetwortel-suikerfabriek. 

Vrijdag 7 Sept., teu 12 ure, auu het gebouw van het 

Srov. bestuur te Arnhem: het aanleggen van eeue Pcrpcn-
ieulaire Krib aan den linker oever van de rivier de L e k . 

beneden het Veer te Beusichem. 
Zaterdag 8 Sept., ten I ure. ten Raadhuize le l'trecht: 

lo. het makeu van eene keibestrating met riolen, op het 
terrein voor het Station van den Rijnspoorweg. 2o. het ma
ken van ijzeren afvoerkanalen met riolen langs de Oude- eu 
Nieuwe gracht. So. het doen van eeuige herstellingen aan 
de Weerdsluis. 

Maandag 10 Sept., teu II 1 / , ure, auu het gebouw van 
het prov. bestuur te 'sllage: het verhoogen van den steenen 
Dam, gelegeu nan de bcnedenzijde der Ottersluis, en het 
baggeren eener seheepvunrtgcul langs dien dam , onder de 
gemeente Slicdrecht, provincie Zuid-I luihuid. 

Maaudag 10 Sept., ten l l ' / j ure, auu het gebouw vau 
het prov. bestuur te 's Unite : het bckleecltn met steeuglooi-
ing vnu een gedeelte van het huitentnlud van den_ dijk 
behoorende tot den grooten weg der le klasse un. 7 bij 
Willemsdorp, iu dc provincie Zuicl-Hullnud. 

Mnardag 10 Sept., ten 11'/, ure, aau het gebouw van hel 
prov. bestuur te 'sHago: het aanleggen van Rijswerken tot 
verdere verbetering van de rivier cle Lek , onder dc gemeente 
Leksmond, provincie Znid-llcdhiud. 

Dingsdag 11 Sept., auu het ministerie van marine Ie 
's Gravenhage: het bouwen vau een lichtwaehterswoniiig, hij 
het duin, genaamd het Oosterhoofd, bij Domburg. 

Dingsdag II Sept, ten 10',, ure aan het gebouw van bet 
prov. bestuur te s Bosch i het doen van herstellingen aan 
de drie rijzen Leidnninicn met hcriuwerkeli, langs het reg-
ter boord der rivier de Mark eu Dintcl, iu cle nabijheid van 
de Rykshrug te l'rinslaud, liggende in den weg vnu l'nus-
Inncl oli Fijnnort. in Nuordhrahant. 

Donderdag 13 Sept., ten 12 ure, iu een der lokalen vnn 
het ministerie van biuuealandsche zaken te 's Hage : het 
leveren cu stellen vau meerpalen cu nfstaudpnleu bij dc 
draaibruggen in deu spoorweg vau Leeuwarden nnar Gronin
gen , teu behoeve van de lijn llnrlingeu-Ilauuovei-sche grenzen. 

Donderdag 13 Sept., ten 12 ure, in het lokaal van het 
ministerie van binneidaudsche zaken te 's Hage: het maken 
van de aardewerken eu duikers voor het gedeelte: vnu Akkruin 
tot T*euvvardcn van den spoorweg vnu Arnhem naar 
Leeuwarden. . 

Donderdag l.'l Sept., ten 12 ure, in teu der lokalen van 
het Ministerie van Binncnlaudschc Zaken tc sl lage: liet 
makeu van kribwerken, in de Waal, in vcrhanel met cle 
spoorwegbrug bij Bommel. 

Donderdag IS Sept., teu 12 ure-, in e:en .Ier lokalen van 
het Ministerie van Binnenlandsche Zaken te s Hage: het 
gedeeltelijk opruimen der zaten in cle Havens tc Hauswecrt 
en te Weineldingc, aan de: monden van het kauanl door 
Zuidbevelnnd , provincie Zeeland. . 

Vrijdag 14 Sept., ten 12 ure, hij den kastelein l> van 
der Heiden te Joure: het bouwen eener kerk niet toren cn 
pastorie voor de parochie van den II. Mntthcils Ie- Joure. 

Vrijdag 14 Sept., ten huize vnu deu kastelein G . van \ uuren 
Hz te Hnaftcn: het bouwen vnn een nieuwe school. 

Dondcrdug 20 Sept., teu 12 ure, in een der lokalen van 
het Ministerie van Biunenlnnelschc Znken tc s l lngc: het 
maken vnu Gebouwen, verhoogde Los- cu Laelingnhuitsen 
eu Wachtrrswoningen, voor elen spoorweg tussehen I trecht 
eu Kuilenburg. ' 

Donderdag 20 Sept., ten 12 ure in een der lokalen vnu 
het ministerie vau hiunenlnndsche zaken Ie s Hage : het 
uitdiepen van havens, het ophoogen van terreinen, het ver
plaatsen vnn gebouwen, het maken vnn sporen, het^ver
duitsen ven eene losplaats, het leveren vnu eeue hljseli-

kranu en het onderhouden der gebouwen cn gronden van dc 
stapelplaats te Dubbeldniu. 

Donderdag, 27 Sept., ten 12 ure, iu het lokaal vau het 
ministerie van Biiinenlanilschc zaken tc s l lage: lo. Int leve
ren van 144,000 houten dwarsliggers, ui tien perccelen; 
So het leren» van vierkant beslagen eikenhout ten dienste-
vnu wissels cu van eikenhouten dwarsliggers voor de- Staats
spoorwegen , in twee perceelen. 

Ifluup v a u « e i u l i e s l c i l i n a c e i . 
Up 23 Augustus, nau het Ministerie van Hiiineulniidse-lie 

Zaken te 'sl lage: het maken van de: aardewerken cn eliu-
' kers, vnnSjet gedeelte- van Hecreiiveen tot Akkriuu van den 
''.ipoorjjig Van Arnhem naar Leeuwarden. Daarvoor vvarcu 

14 in«i i lu i iv i i |gsbi l je t t tn ingekomen. Dc i 
'•'warefttAj f'eEtceg Jr. cn A. v. Wijngaard 

voor ére soni Jjvau f 378,000. . 
0» JM^Oafcusln-i, ten burclc vun het provinciaal bestuur 

•au Noa iVHol land van wege hel Ministerie vnu Binneu-
' W ö i k e n : lo. bij e-nkelc inschrijving: het uitvoeren 

wwiznanihedcu tot onderhond van de- Kciilsehc 
fifin 3e provincie Xoord-llollanel, cn 2o. bij inschrijving 

opbod (herbesteMing): het verdiepen vnn eeuige gcelceltcu 
-*an liet Noord-HaUV'uVhc Kanaal. Voor ecrstgenocniel per-

drie biljetten, waaruit bleek de minste 

niuste inschrijvers 
l.lz., tc Slicdrecht, 

landsi 

-lllllgcll CU vernieuw luge-ll auee nee Muimi.̂  «"™""u 

:t West-Indische Slagthuis, nau dc Vgracht, gedureude de 
ren 1866, 1867 eu 1868. Minste iusrhrijver (.'. L . Heijink. 

der inschrijvers te zijn, A . Helsink te VVeesp, vuur . / .11109: 
ele hoogste was E . II. Brockmeier, te Amsterdam, voor 

ƒ 6500. Het tweede perceel werd ingezet voor ƒ 12,000. 
telkenmale verhoogd met [ M O en gemijnd dour G . Schalk, 
tc Bniksloot, voor / l f l .2*. 

Op 27 Augustus, in het West-Indische Slagthuis te Am
sterdam, het dagelijkse! derhond eu het eloe-ic vau her
stelliugeu cu vernieuwingen aan het Rijksgebouw, genaamd 
het 
laten 
voor / 8975. 

Oli 27 Augustus, uuu het l'ruviuciaal Bestuur van Zuid-
Holland: het doen vnn baggcrwerk op het bovendeel in het. 
rivierbed de Nieuwe Merwcde- oudi-r de gemeenten Werken
dam en Slicdrecht, provincie Noord-Brabant en Zuid-Hol
land, duur middel der Rijks-stooin-biiggervaartuigeli ns. 5 
cn 6, niet hel ouderhoud dier vaartuigen. Daarvoor waren 
15 inschrijviugsbiljcttcu ingekomen. De minste- iuse-hrijver 
wns II. Middelkoop, ti Leerdam , voor de som van /18,000. 

Op 29 Augustus te Botterdam: herbeatediug van hel hou-
wen vau de hoogen: burgerschool met directeurswniiini 
aan cle Koi-tciiaerstnuit. lliervaii is \ 
Kcv aldaar voor f 101,970. 

. enz., 
c-worleu II. 

Advertentiën. 

ceel warii|>liigelpvw| 

FA.BR1EK VAN 
B E C K E R E N BUDDINGH 

te AMHEM. 
W a t e r p a s - , hoekmeet - cn andere i n s t r u m e n 

ten voor terreinopname ten dienste van deu 
W A T E R S T A A T , D E . G E N I E , den A A N L E Q V A N SPOOR-

VVEC.KX en O P E N B A R E W E R K E N . — Voorts de gunstig 
bekende- B a l a n s e n , B a s c u l e s , W e e g 
b r u g g e n enz. 

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

VAN 
Op Vrijdag den H ' 1 ' " September 18ü(i. 

middags ten 13 uur. bij deu kastelein D . 
D E R H E I D E N tee Joure, van 

Het bouwen eener kerk met toren 
en pastorie voor de parochie van den 
H. Mattheus te Joure. 

De bestekken liggen op ele gewone plaatsen 
ter lezing te Groningen , Leeuwarden , Franeker, 
Harlingen, Sneek, Lemmer, lleereeeen , Drag-
ten, Gorredijk, Meppel, Zwolle, Deventer en 
Arnhem; teekeningen een bestek na den '2' Sep
tember bij D. V A N D E R HE I D E N te- Joure. 

Inlichtingen geeft de architect II. .1. WK N N K -
KKits te Zutfen; aanwijzing 's morgens vóór dn 
besteding. 

De bestekken zijn .iji franco aanvrage met 
bijvoeging van 50 cents verkrijgbaar bij elen 
Boekhandelaar I. A. WII.I.KMSF.N te Zutfen. 

A l degenen die 
e betrekking vt 

genegen zijn te solliciteeren naar 

A D J C N I T - G E M E E N Ï E - A R C H I T E C Ï 
te Arnhem, op eene jaarwedde van / 850. wor
den uitgenoodigd vóór 15 September 1 SOI!, zich. 
onder overlegging van de noodige bewijsstukken, 
franco te adresseeren aan Burgemeester en Wet
houders. 

R A N S O M E ' S K U N S T Z A N D S T E E N , 
beveelt zich door duurzaamheid , sterkte, zuive
ren vorm en voornamelijk door V O L K O M E N OVER
EENKOMST met den NATUURLIJKEN ZAND
STEEN bijzonder aan voor iedere B O U W K U N 
STIGE VERSIERING, zoowel voor Balustraden, 
Kapiteelen, Comolen, Lijsten, Friezen enz., als 
voor Vazen, Fonteinen, Gedenkteekenen, Stand
beelden , Grafteekenen, enz. Modellen, Teeke
ningen, enz. te bezichtigen, en inlichtingen te 
bekomen bij 
F O L K E E S & O"., Rapenburg te Amsterdam, 

Agenten van de 
PATENT CONCRETE-STONE COMPy. (Limited) t.- Londen. 

laai Eene nieuwe soort, bijzonel 

C A L Q U E E R P A P I E R (Pauspapier) 
is in twee dikten voorhanden bij de Erven 

THIERRV & M E N S I N G , Schoolstraat 31, s-llage. 
Monsters gratis op franco aanvraag. Bestellingen 
worden door alle Boekhandelaren aangenomen. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van 's-GRA-
VENHAGK bieden bij deze, krachtens het Raads
besluit vnu den 17" Juli 1860. in het openbaar 
aan: de CONCESSIE tot daarstelling of 
vestiging eener Waterleiding in de Ge
meente, up de voorwaarden, welke daarvoor 
door den Gemeenteraad zijn vastgesteld en waar
van de afdrukken verkrijgbaar zijn ter Plaatse
lijke Secretarie. 2'11' Afdeeling. 

De inschrijvingsbiljetten moeten terzelfder plaatse 
worden ingeleverd vóór of op den 31" Octo
ber 1806. 

A R N H E M S C H E 

T E R R A C O T T A - F A B R I E K 
V A X 

J . C. S T O E L . L E R WZn. 
Aan deze Fabriek wenden vervaardigd alle soorten 

van BOUWKUNDIGE O R N A M E N T E N , als. 
CONSOLES, K A P I T E E L E N . B A L U S T R A D E N . 
FRONTONS, LIJSTEN, FRIEZEN. VAZEN' , BEEL
DEN enz. enz, van Terra Cotta, Portland-
Cement en Gips, alsmede BUIZF;N voor Schnor-
steeiien en Waterleidingen. Deze Ornamenten enz. 
bevelen zich aan zoowel door eliiurzuamheiil als 
nette uitvoering en billijke prijzen, elaar de Grond
stof ele goedkoopste- der tot nu toe bekende is, 
terwijl de Producten dezer Fabriek met verschil
lende Medailles, zoo in Zilver als in Brons, 
werden bekroond, gelijk nu weder op de Alge
meene Tentoonstelling in hel Paleis voor 
Volksvlijt te Amsterdam. 

Bij cle onderstaande Depothouders zijn Modellen 
en Teekeningen deser Fabriek ter bezichtiging 
voorhanden: 

Amsterdam. REDEKER & Co: Bolsward, L. 
I.EVOIR: Dordrecht, M . C. L E B R E T : '«Grouen-
Imge. P. V. D. HEI.L en I.. C. DE K O K : Rotter
dam. J. V A N DER POT. 

H . H . Archi tec ten , Bouw- en Werk

t u i g k u n d i g e n , Machinisten, enz. 
Hij ('. l i . B R I N K M A N te Amsterdam, ziel het 

licht : ' 
Album, verzameling van bouwkundige 

ontwerpen en schetsen, onder reductie van 
.1. II. LKI.IMAN 2 il lu. Elk deel bevat ,'10 platen. 
Supe-iioijaiil folio f 30.— 

Bouwkundige ontwerpen van woonhui
zen, buitenverblijven, tuinsieraden, enz., 
2 dlu. of 88 folio platen. Elk deel . /'12.50. 

Parijsche winkelhuizen, of keur der voor
naamste bestaande winkelpuien te Parijs, 
gebonden , f 6.50. 

J. 1IAROZZIO V A N VIGNOLA. De regelen 
der vijf bouworden. Vrij gevolgd door M. 8. 
Tetar van Elven, bevattende 72 platen met be
schrijving, opheldering en toepassing der eerste 
regelen, naar verschillende schrijvers overgenomen, 
rnijual 4". gebonden fS.HO. 

H . SPRINGER. Handleiding tot het recht
lijnig, bouwkunstig en werktuigkunstig 
teekenen, 1' cursus compleet 6 all. f 4.50 
gebonden f 5.— 

De 2 ' cursus, die van gelijken omvang zal zijn. 
verschijnt eerstdaags. 

SCHOLI.-KUIJPER. De gids voor machi
nisten in fabrieken en droogmakerijen, 
op spoorwegen en stoombooten. Tevens 
geschikt tot leiddraad van fabrikanten en civiel-
ingenieiirs. 2 ' druk met 19 uitslaande platen 
waarop 284 ligureu . f 5.75 geb. ƒ0.25. 

WEISBACH-KUIJPER. De Ingenieur. Prac-
tische handginds voor groot en klein 
3 clln. 12" niet 478 houtgravures . geb. ƒ7.— 

Oh. ARMENGAUD Jr. De werktuigkundige-
Practisch handboek voor industrieelen 
Naar de 0' fiansche uitgave bewerkt door H. J.W 
Mij lissen. Post 8" met 134 houtgravures f 2.60 
gebonden f^" 

F. I INK. De smid. Practisch handboek 
zoowel voor bouwmeesters en werkbazen 
als voor bouw- en ambachtscholen. 1'—?' 
aflevering, elke all f 0.75-

T U I N S T O E L E N . 
De Ondergeteekenden berichten bij deze, dat bij hen vervaardigd worden en ver

krijgbaar zijn: 

G e s l a g e n I J z e r e n d i c h t s l a a n d e T u i n s t o e l e n , 
zeer sterk, gemakkelijk in het zitten en wegbergen , en daarbij goedkoop. 

Rotterdam. > 3 J A 68 R A V E S T E I N en Co. 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A . THIEME. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER W I E L . 

Eerste jaargang. 8 September 1866. 

Verschijnt geregeld cederen Zaterdag bij 
D . A . T H I E M E te A r n h e m . 

Koofdrurrespejijilcn len 
l . H l mttm ei t°. le tmlcrdM. 

W E E K B L A D 

VOOR 

l'nje per 3 manden franco p. post ƒ l.liü. 
len abonneer! lieb mor een jaargang. 

AdTrrlenliéa koslen ƒ -.ill per gettnen regel 
ea ƒ-.15 veer zegel en eea S". der eoaraal. 

ARCHITECTED, IÏGEHETJRS, FABRIKAFTEÏT EI AAMEMEB.S Y M PUBLIEKE WERKEN. 

Berichten en mededeelingen. 

Arnhem, 7 September 1866. 

— De lust tot het bouwen van villa's cn hui
zen in de omstreken van Leipzig is in de laatste 
jaren zóó toegenomen , dat de gemeentebesturen 
van zes dorpen, in de nabijheid van die stad 
gelegen , aan ele Uegeering vergunning gevraagd 
en die ook bekomen hebben, om zich te zamen, 
en dan tot eene stad, te vereenigen. De ver
schillende dorpen zullen nu door straten, avenues 
en kaden, met schoone huizen bebouwel, veree-
nigd worden, en het lijdt geen twijfel, of het 
getal inwoners van die dorpen, dat nu reeds 
17,000 bedraagt, zal in de nieuwe stad weldra 
verdubbeld zijn. De naam voor de nieuwe stad 
is nog niet bepaald. 

— De Londensche dagbladen behelzen berichten 
van den Great Eastern, waaruit blijkt dat de 
telegraafkabel, die ten vorigen jare in den At-
lantischen Oceaan ongeveer halfweg tusschen Ier
land en Newfoundland was gezonken, terug ge
vonden en weder opgehaald is. De Great Eastern 
had eenen nieuwen kabel aan boord, bestemd om 
tot verlenging van den gezonken kabel te die
nen. Deze nieuwe kabel is dadelijk aan het opge
haalde uiteinde van den ouden vastgehecht, en 
wordt nu door den Great Eastern uitgevierd. 
Deze operatie is j l . Zondag ochtend aangevangen, 
en aan boord van dat schip hoopte men de kust van 
Newfoundland aanstaanden ' Zaterdag met den 
kabel te zullen bereiken, zullende er alsdan twee 
geleidingen voor de telegraaf-coinmunicatie tus
schen de oude cn de nieuwe wereld zijn. 

— Het stedelijk bestuur van Birmingham is 
voornemens eenige straten met ijzeren blokken, 
•n plaats van met steen, te doen plaveien, om 
alzoo tot het resultaat te komen, welk materiaal 
in alle opzichten het best geschikt is tot bestrating. 

— Te Neuenegg in het kanton Bern is dooi
de zorg en op kosten van particulieren een 
marmeren obelisk opgericht tot aandenken aan 
de overwinning, welke aldaar den 5 < i " Maart 1798 
door de landweer van Bern op de Fransche troe
pen onder het bevel van den generaal Bruue 
1 8 behaald. Dit monument is den 26"'" dezer 
Plechtstatig onthuld. 

— Uit Petersburg wordt bericht dat de voor
bereidende werkzaamheden ten behoeve van den 
telegraafkabel van Rusland naar Amerika zijn 
afgeIoopen. 

P* l l t a ig . Sinds de restauratie van het stad
huis en het wegbreken van vele smakelooze uit-
•'ouwingen kan deze stad zich op het bezit van 
een waardig monument in zuiveren gothischen 
Mijl beroemen. Deze belangrijke verfraaiing is 
Bantzig aan den ijverigen burgemeester Von Win-

verschuldigd; eenige zalen van het stadhuis zijn 

alsnu tot bewaring van vele voortreffelijke kunst
werken , die tot heden verspreid waren, inge
richt. 

— Men leest in het »Art Journal" dat een 
natuurkundige te Parijs, Dr. de Briou , het mid
del heeft uitgevonden om ijzer tegen den invloed 
van den dampkring en alle vloeistoffen, zelfs 
van de meest sterke zuren, te beveiligen en dat 
hem octrooi is verleend geworden voor de be
reiding van eene soort glazuursel uit gom-elastiek. 
De toepassing vordert weinig moeite, en men 
heeft slechts te zorgen dat de geheele opper
vlakte goed gedekt wordt, met de geoctroyeerde 
verfstof, die vloeibaar is en koud kan worden 
uitgestreken, daar zij met de gewone olieverven 
veel overeenkomst heeft. Volgens het genoemde 
tijdschrift kan de laag zoo dun worden aange
bracht dat dc vormen der ijzeren voorwerpen 
in scherpte niets verliezen en volgt de verhar
ding onmiddellijk, waardoor het aanzien van email 
of glazuur verkregen wordt. 

— De graaf Van Nieuwerkerke heeft alle ver
gunningen tot het maken van photographién 
naar dc schilderijen in het Louvre te Parijs in 
getrokken, daar deze heeren door de achtelooze 
plaatsing van hunne praeparatcn op de vloeren 
der zalen met even weinig omzichtigheid als in 
hunne ateliers te werk gingen. 

— Belgische en vreemde architecten worden 
door het gemeentebestuur van Charleroi uitge
noodigd tot het inzenden van plannen voor de 
vergrooting der stad na het sloopen der vestingwer
ken en het verplaatsen van het station. De eer
ste premie is f 2400.— en aan het daarop vol
gende plan wordt eene belooning van f 960.— 
toegekend. De bekroonde ontwerpen blijven het 
eigendom van het gemeentebestuur, dat zich 
bovendien het recht voorbehoudt ieder der an
dere ontwerpen tot den prijs van f 240.— aan 
te koopen. 

Constantinopel. De voorname schouwburg 
alhier, die op eene waarde van tien millioen 
piasters geschat wordt, is door brand vernield. 

s'-Gravenhage. Het verzoekschrift door com
missarissen en directeuren der Nederlandsche 
Maatschappij voor grondcrediet aan den Koning 
gericht, — waarbij die maatschappij zich bereid 
verklaart de droogmaking van een groot ge
deelte der ZuiderZee te ondernemen, op later 
met den Staat overeen te komen voorwaarden, 
ingeval nl . de Regeering er toe besluiten mocht, 
dit werk door particuliere krachten te doen tot 
stand brengen — heeft het gevolg gehad, dat 
dc minister van binnenlandsche zaken, op mach
tiging des Konings, een raad van den waterstaat 
heeft ingesteld, ten einde te onderzoeken: 

l o . of het overgelegde, door den inspecteur Bei-
jerinck ontworpen, plan uitvoerbaar i s , en 

2o. zoo ja , of de uitvoering aan particulieren 
kan worden overgelaten, dan wel of de daarbij 

betrokken belangen eene uitvoering van Staats
wege aanraden. 

De commissie met dit onderzoek belast, is 
samengesteld als volgt: de heeren F. W. Con
rad , hoofdinspecteur, voorzitter; H . F. Fynje 
van Salverda, inspecteur in de l e inspectie; 
J. G. van Gendt, hoofd-ingenieur in Noord-Hol
land; W . G. P. baron van Reede van Outshoorn, 
hoofd-ingenieur in Utrecht; jhr. J. Ortt van Scho-
nauwen, hoofd-ingenieur in Gelderland; N . J. 
van der Lee , hoofd-ingenieur in Oveiijsel; en 
C. J. Bolten, hoofd-ingenieur in Friesland , leden, 
en J . M . F . Wellan, ingenieur te Utrecht, secretaris. 

— De Tweede Kamer der Staten-Generaal is 
over de quaestie van de afdamming der Ooster-
Schelde in comité-generaal vergaderd geweest. 
Bij de opening der openbare zitting op Woensdag 

j . 1. deelde de voorzitter mede dat vijf motiën 
van orde waren voorgesteld. Die vun den heer van 
Nierop , luidende: 

»De Kamer, gehoord de mededeelingen der Re
geering, en het recht van Nederland om op zijn 
gebied werken aan te leggen onbetwistbaar ach
tende en den spoecligen aanleg van den Zeeuw-
schen spoorweg aanbevelende, gaat over tot de 
orde van den dag" 

wordt met 40 tegen 23 stemmen aangenomen. 
Haarlem. Deze week hebben te Velsen onder 

het werkvolk, dat aan bet kanaal van Holland 
op zijn Smalst arbeidt, eenige onlusten plaats 
gehad. 

Arnhem. Door de fabrikanten Becker & 
Buddingh alhier is op de Algemeene Tentoon -
stelling van Nijverheid in het Paleis voor Volks
vlijt te Amsterdam onder meer andere producten 
dezer inrichting, eene kolossale ijzeren weegbrug 
van een draagvermogen van 25,000 Ned. ponden 
ingezonden. Deze brug , tot het wegen van be
laden goederenwagens op spoorwegen bestemd, 
heeft eene lengte van 6 el bij eene breedte van 
2 el en een dek van geribd plaatijzer tusschen 
en ter zijde van de rails, die tot dracht der wa -
gens dienen. 

De verhouding van den hefboom staat als 1 : 
100, zoodat, om bijv. 1000 pond te wegen, 10 pond 
op de schaal geplaatst wordt. Bij één Ned. 
lood op de schaal geeft z i j , bij het maximum 
van belasting, reeds een duidelijken doorslag , 
zoodat hare gevoeligheid gerust op 1^35,000 kan 
gesteld worden. De balans-machine is zoodanig 
geconstrueerd dat het juk , door middel van 
tandraderen, werkende op eene schroef zonder 
eind, kan opgewonden worden, om de toestel 
in werking te stellen, terwijl bij daling de brug, 
zonder gevaar voor stoornis, door eene locomotief 
kan bereden worden, daar zij alsdan op vier 
punten steunt. 

Om de onderdeelen van alle kanten te kunnen 
beschouwen, is de geheele toestel in het annexe 
gebouw in het Paleis voor Volksvlijt circa 1 el 
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boven den begancn grond opgesteld: bij plaat
sing op de stations van den spoorweg liggen de 
rails van de brug natuurlijk gelijk met den weg 
en zijn de groote befbooiuen en bel beneden me
chanisme in eene gemetselde fundeering of kuip 
ingelaten. — De Jury beeft de lirina llecker & 
Buddingh voor deze weegbrug met de zilveren 
medaille bekroond. 

Z u t p h e n . 2 Sept. Gisteren beidt ei een 
ongeluk plaats gehad op den spoorweg van bier 
naar de Pruisische grenzen. Te Hengelo zijn 
namelijk twee treinen tegen elkander geloopen, 
doch hiermede zijn geene andere ongelukken dan 
eenige lichte kneuzingen van een paar personen, 
die uit den trein wilden springen, te betreuren. 

Nabij het station Lochem bad zondag bet 
volgende ongeluk plaats. Ken timmermansknecht 
sprong uit den trein nog vóór deze stilstond cn 
kwam met een zijner beeiien onder de waggons, 
ten gevolge waarvan reeds gisteren middag bet 
been is geamputeerd. 

Leeuwarden. 2 Sept. Zoo als bekend is, werd op 
20 April dezes jams aanbesteed het maken van den 
spoorweg van lleerenvcen naar Leeuwarden, doch 
werd de aanbesteding niet goedgekeurd , waarna 
besloten is het werk bij gedeelten aan te beste
den. Voor de voltooiing van den weg, in het 
geheel lang p. m. 2S,000 e l , was twee jaren 
gesteld, een [termijn, even lang als voor den 
Groninger spoorweg, ofschoon deze eene lengte 
heeft van ruim 54,000 el. De vertraging, die 
de herbesteding ondervond, dacht men echter, 
dat weder uitgewonnen zou worden, daar nu het 
werk iu onderscheidene pereeeleu zou worden uit
gevoerd en daarvoor kortere termijnen te bepalen. 
In deze hoop is men echter teleurgesteld. Wel 
moeten de kunstwerken (aanbesteding op 0 dezer) 
vóór of op 1 November 1H09 en de aardwerken 
en duikers voor liet gedeelte Akkiiiiii-Leeuwarden. 
lang 17008 el (aanbesteding op 13 dezer), op 
i December 1807 voltooid zijn, maar voor het 
den 23 ,"'» Augustus j . 1. aanbestede gedeelte 
Heerenveen-Akkrum, slechts lang 9930 e l . is 
een termijn gegeven van twee jaren (1 Septem
ber 1868). Er komt dit bij, dat iu het eerste 
bestek de bepaling voorkwam, dat voor elke 
maand, die het werk vroeger zou worden opge
leverd, den aannemer eene premie van ƒ3000 zou 
worden uitgekeerd, weshalve kans bestond, dat 
dc weg eerder dan op den toen bepaalden tijd 
(1 Juli 1868) in gereedheid zou zijn. Doch deze 
bepaling komt in geen der tegenwoordige bestek
ken voor, zoo dat men uit den aard der zaak 
niet kan verwachten dat de aannemer bet werk 
spoediger zal voltooien en de geheele lijn Heeren
veen-Leeuwarden vroeger gereed zal zijn. liet is 
eene waarheid , dat het terrein van Heerenveen 
naar Akkrum vele iiioeielijkheden aanbiedt, maar, 
ook dit in aanmerking genomen , dan is een ter
mijn van twee jaren voor het maken alleen van 
de aardewerken en duikers, ten behoeve van een 
weg, die nog geen 10,000 el lang is , zeer ruim 
te noemen. Zelfs als alle werken op den vast-
gestclden tijd voltooid zullen zijn , zal Leeuwarden 
door het opene vak Heerenveen-Akkrum nu nog 
gedurende negen maanden (1 December 1807 tot 
1 September 1868) verstoken zijn van dc ver
binding per spoor met de andere provinciën des 
lands, behalve alleen wat Groningen betrelt. 

Tot verbinding van de Zeeuwsche eilanden 
met de voormalige vierde en vijfde districten 
van Zeeland zijn twee ééndraads telegraafkabels 
door de Schelde, bij Walsoorde , gezonken. Hoe
wel men door den sterken stroom met eenige 
moeielijkbeden te kampen had, is het werk naar 
wensch geslaagd. 

Harlingen. Men schrijft der Regeering het 
plan toe om aan den nu gelegden kabel van Har
lingen naar Vlie-reede zijtakken naar Terschelling 
en Texel te verbinden. 

Almelo. Hier ter stede loopt het gerucht dat 
de heeren Entboven, fabrikanten te 's-Giaven-
bage, het plan hebben om eene ijzergieterij in 
deze gemeente op te. richten, waartoe de noodige 
gronden reeds zouden zijn aangekocht. 

Voor eenige weken werd op het kerkhof te 
l l e i lo , ongeveer vier voet diep, een roode zand-
steenen doodkist gevonden. Zij draagt blijken , 
dat haar vervaardiger slechts over een puntig 
(priem) werktuig kon beschikken. Het deksel 
schijnt niet gehouwen te zijn en heeft meer het 
voorkomen van vervaardigd te zijn uit eene ijzer
houdende k le i , die niet verre van daar als on
dergrond gevonden wordt. Zij heeft juist de
zelfde afmetingen als eene die voor den put van 
St.-Willebrordiis ligt cn is wellicht de weerga 
daarvan. 

SPOORWEGEN IN NEDERLANDSCH INDIE. 

Langzamerhand beginnen ieder de oogen open 
te gaan omtrent de onverantwoordelijke wijze, 
waarop de Wetgevende Macht te werk ging bij 
liet i-oiicedeeren van den eersten spoorweg op Java. 

Het is onnoodig lang stil te staan bij personen, 
nu de hoogleeraar Dr. J. Van Vloten in zijn' 
Levensbode IV", op den hem eigen' onverbidde-
lijkeu trant, ons volk weder gebrandmerkt heeft. 

Ziedaar een' waarlijk onafhankelijk man, vreemd 
aau eenige partij, die het karakterloos, ellendig 
gedrag van onze «liberalen' ' aan de kaak stelt, 
leder leze zijn warm en hartelijk woord. 

Als proefje slechts di t : 
Op bl. 5 zegt hij , dat omtrent ilen heer Stieltjes 

»èn minister" [/ ministerie Tliorbecke|, »èn volks
vertegenwoordiging, èn het Nederlandsche volk 
«zelf zich van dc jantmerlijkslc en onwaardigste 
zij hebben laten kennen." En verdei op bl. 12. 

«Zou Hauw, zoo onwaardig en verachtelijk ge
droeg zich dus het vrij en zelfstandig gewaande 
Nederlandsche volk, eu zijn zich «liberaal" noe
mende burgers en dagbladen" [Nieuive Rotter-
damtthe Courant, Handelsblad , Amhemsche Cou
rant , Koloniale Jaarboeken enz.J tip bl. 15 wordt 
de baron Sloet van de Bede, vertegenwoordiger 
des Konings, «de houfdinisdadige" genoemd. 

Wij zullen zien of de vereerders van de hee
ren TLorbecke en Fronsen van de Putte den hun 
toegeworpen handschoen zullen opnemen. 

Zij zullen zich wel weder verschuilen achtereen 
lafhartig ignoreeren. »Door dooding weg doen." 

BUjven wij liever zooveel mogelijk bij zaken. 
Tot aanprijzing van den dwazen zijtak Tem

poeren—Willem 1 werd het belang van de 
verdediging aangevoerd. 

Voor beu , die niet hoog liepen niet dc waaide 
van Willem 1 als vesting, werd de drukte van 
het handelsverkeer nabij Willem I hoog opgevij
zeld. Men spiegelde hun voor, dal daar jaar
lijks 50,000 tonnen goederen werden vervoerd. 
Maar men vergat eene kleinigheid. Vroeger liep 
er slechts één weg van Sainarang over Willem I 
(of l iever: l iawèn, ruim een uur gaans zuidelij
ker gelegen) naar de Vorstenlanden. Maar door 
den spoorweg zal deze gemeenschap iu tweeën 
worden gesplitst, en wat nu langs de hoofdlijn 
zal worden vervoerd, zal wel niet op de treinen 
van deu zijtak worden geladen. 

In eene kwakzalvers-récfame van de Nedei-
landsch-Indische Spoorweg-Maatschappij werden 
onder de 42000 karren, die elk jaar langs Bawën 
gaan [«allen beladen met koloniale voortbreng
selen"], de ledige stilzwijgend als volle gerekend. 

Dat die drukte langs den zijtak slechts werd 
voorgespiegeld, om onwetenden te verblinden, 
bleek onlangs op eene treffende wijze. 

Toen in 1865 eene aardbeving de werken van 
Willem 1 en het nabij gelegene geietraiicheerde 
kamp Banjoe Biroe had beschadigd, kwamen de 
handelaren van Sainarang met den ingenieur-
hoofddirecteur De Dordes bijeen , om den land
voogd voorloopig vrijstelling van den aanleg 
dezer drukke, voordeelige lijn te verzoeken I 

Omtrent den zijtak, die bijna veertig Neder
landsche mijlen lang is en in afschuwelijkheid 
van steilte den Semmering evenaart, wordt in de 
aangehaalde circulaire gezegd, dat hij slechts 22 
mijlen lang i s , die «rencontrent un terrain quel-
one pen accidentê ƒ" 

Te recht is het vertrouwen op de waarde van 
den ontworpen spoorweg geschokt. Zoo wij ons 
niet bedriegen, staan de aandeden zeer laag. 
Niet alleen werd de spoorwegwet reeds geschon
den voor het bepalen van de richting, maar het 
gedeelte, dat reeds nu voor het publiek open 
moest staan , blijft buiten exploitatie. Met werk
volk sukkelt men gedurig. De overeenkomst met 
dc aannemers werd ontbonden. Volgens een' 
hunner liepen de Javaansche arbeiders weg, om
dat het tijdelijk hooge loon, waardoor deze verlokt 
waren geworden tijdens het bezoek en den proefrid 
van den landvoogd in 1865, na ziju vertrek weder 
op bet oude peil was teruggebracht geworden. 

Volgens een üataviaasch orgaan zal de spoor
weg in twaalf jaren niet gereed zijn. Kraai uit
zicht voor de belangen van de verdediging! Als 
oorzaak van den tragen gang der werkzaamheden 
wordt daar gewezen op de vervanging van de 
geldelijke alleenheerschappij des heeren De Hordes 
door een driehoofdig bewind. Wij gelooven, dat 
juist hierin de voorzichtigheid van de Maat
schappij voor het eerst zich openbaart. Reeds 
elders werden de geldverspillingen in bet licht 
gesteld. Ziehier nog eene kleine bijdrage. Het 
hoofdstation te Sainarang zal minstens één mil

lioen gulden kosten. Wat zegt gij van zulk eene 
mutpiiig der Engelschen in een land met geringe 
productie en arme bevolking, terwijl de lijn on
geveer 200 Nederl. mijlen lang moet worden en 
slechts 14 millioen gulden mag kosten? 

Met de aanaarding van dit station ging het 
iu den aanvang wild toe. De Javaantjes hadden 
spoedig gehoord, dat er rijke Hollanders zouden 
komen, die ben van «vuurwagens" zouden voor
zien, en dal zij hierbij niet tot arbeid zouden 
kunnen worden gedwongen. Zij bleven dan ook 
niet in gebreke te overvragen. Terwijl een ge
moedelijk opziener des ochtends met hen trachtte 
te dingen over het loon per dag of per taak, 
kwam de «voortvarende" heer De Hordes, afkee-
rig van chicane, en kende leder een' gulden per 
dag toe. De goede Javaantjes verbonden zich 
hiervoor grond aan te voeren in schuitjes. In 
eiken uitgeholdcn boomstam kropen er twee. Zij 
sloegen lachende de roeispanen in bet water 
onder het gezang: «De Hollanders zijn gek! de 
Hollandera zijn gek!" Na een uur kwamen zij 
terug niet hunne vrucht. Eén klom dan op den 
oever, de ander nam wat modder tusschen twee 
tcenen, bracht dit kluitje aan de rechterhand en 
reikte het den inedgezel op den wal toe, die het 
tusschen twee teenen aannam, eveneens aan de 
rechterhand bracht en op een' afstand wierp, 
die nog meer bepaald werd door zijne luiheid 
dan door zijne geringe spierkracht. Men werd 
zeeziek van dit schouwspel. De gevolgen van deze 
«loffelijke voortvarendheid" bleven dan ook niet ach
ter. Er wordt nu geklaagd over «schriele betaling." 

In den Soerabajaasehen Nieuwsbode van 8 Juni 
j . I. leest inen, dat een Hink .Kuropeesch werk
man , b. v. een gewezen vuurstoker 1' klasse bij 
de Nederlandsche Marine, niet meer dan ƒ90 
's maaiids bij den spoorweg zou kunnen verdie
nen , terwijl een gewoon Eiiropeesch daglooner 
bij de spoorwegen in Nieuw-Ziiid-Wallis f 3,60 
tot / 4,20 's daags ontvangt. 

Maar al was de heer De Hordes sinds den aan
vang de spaarzaamheid zelve geweest, zoude hij 
toch met de veertien millioen vermoedelijk 
niet rondgekomen zijn. Het geheele ontwerp is 
gebrekkig in zijn' grondslag. Eerst heeft men 
dit gedeeltelijk willen verhelpen door een' tun
nel. Nu ziet men terecht tegen zulk een kost
baar kunstwerk op, en wil den zijtak nog langer 
maken door een' omweg. Maar hoe men het keere 
of wende, men zal het eindcijfer van de begroo-
ting moeten overschrijden. Tempoeran ligt op 
60 ellen boven de zee, Willem I op 460, en 
tusschen beide, ter plaatse waar eerst de tun
nel ontworpen was, ligt het terrein nog wel 
dertig ellen hooger, en het eerste 12 Nederl. 
mijlen hemelsbreedte van het laatste verwijderd. 
De helling is dus gemiddeld 33" el per mijl of 
' /• ,„. Dit staat als een paal boveu water. Wil 
men de helling flauwer maken , zoo wordt de 
zijtuk langer, de aanleg en dc exploitatie ge
drukt , de kans van vervoer geringer , want de 
handel blijft de oude rechtstreeksche gemeenschap 
tusschen Sainarang en llawèr behouden. 

Moge de opgedane ondervinding ten gevolge 
hebben, dat niemand meer zijn geld wage voor 
zulke onbekookte ondernemingen! A l wat tot 
waarschuwing geschreven werd, heeft althans 
tot de voorzichtigheid geleid, waarmede men 
thans weigert fondsen bij te dragen voor eene 
lijn Batavia—Buitenzorg. 

Men val Ie niet van het eene uiterste in liet 
andere. Spoorwegen in Indië kunnen eene ma
tige rente afwerpen, als zij spaarzaam worden 
aangelegd. De verdediging zal er bij winnen. 
Het leger zal spoediger verplaatst kunnen worden 
en dus minder sterk behoeven te zijn. Men keere 
vooral terug tot bet denkbeeld van den heer 
Stieltjes: smal spoor. Hij wilde eene wijdte heb
ben van 1 1 el. Misschien zoude men, volgens 
ondervinding in Engeland opgedaan, ze kunnen 
beperken tot 0 . , J . Smal spoor is een gebiedend 
vereischte in een bergland met gering vervoer. 
Door aan bet wijdere spoor vast te houden, be
derft de Wetgevende Macht de toekomst van dc 
Indische spoorbanen. Een smal spoor gedoogt 
scherper bochten en bespaart daardoor alleen 
reeds veel aan aardewerken. De lijnen zullen 
dan ook eerder voltooid zijn , gelijk de ervaring 
iu Queensland (Australië) bewijst. 

Men spiegele zich aan het voorbeeld van 
Britsch Indië. 

Wij lezen in eene van de jongste couranten '• 
«Het achtste jaarverslag betrekkelijk den aan

leg en de exploitatie van het spoorwegnet in Indië, 
werd dezer dagen uitgebracht. Het aantal mijl1'"' 
dat op het einde van 1865 in exploitatie was, 

bedroeg 2569, tegen 2316 op hetzelfde tijdstip 
van 1864. De netto ontvangsten beliepen in 1864 
841,468 p. st., tegen 1,341,337 p. st.in 1865. Het 
gestorte kapitaal bedroeg 45,204,080 p.st., waar
over 4 pCt. kan worden uitgedeeld. Er zal echter 
nog een bedrag van 80,730,000 p. st. noodig wezen 
om het geheele net te voltooien , terwijl men op 
goede gronden meent te mogen onderstellen , dat 
in dat geval de exploitatie voldoende renten zal 
afwerpen. Er werd geklaagd over de geringe 
flnantieele deelneming in Indië , waar slechts voor 
een kapitaal van 757,231 p. st. was ingeschreven. 
Men zal dus weder een beroep moeten doen op 
ie Londensclie markt, waarvan men eene daling 
der aandeelen verwacht. Verder bleek nog dat 
de exploitatie-onkosten 50 pCt der ontvangsten 
beliepen." 

Het Britscli-Indische net zal ongeveer 5000 
Engelsche mijlen tellen, dus kost elke Engelsche 
mijl ongeveer f 300.000, bijgevolg eene Neder
landsche iets minder dan / 200.000, of een Java 
paal iets minder dan drie tonnen gouds. 

77ie Egineer zeide in den aanvang van dit jaar, 
dat, ingeval de exploitatie-kosten slechts 50"/, 
van de bruto-ontvangsten beliepen, de rente niet 
hooger zoude zijn dan: 

East Indian 2 7 "/" 
Great Indian Peninsular 3" "/„ 
Madras 2* "/„ 
Bombay-Baroda 1 9 "/„ 
Seinde 2* "/„ 
Pundjab 1« "/„ 
East Bengal 2 ' "/„ 
Great Southern I s »/, 
Men boude hierbij ooi: in het oog, dat de 

Britscli-Indische spoorwegen zich sinds vier jaren 
hebben mogen verblijden in een druk vervoer 
van katoen, waarop bij den aanleg niet werd 
gerekend. Java brengt dit artikel in geene noe
menswaardige hoeveelheid voort. 

De opbrengst van katoen in Britsch-lndië vóór 
den Noord-Amerikaanschen burgeroorlog was min
der dan twee millioen quintalen ad 45 kilogram
men of minder dan 600.000 balen (1 baal = 3 5 

quintaal.) Daarentegen: 
in 1862 1,190,000 balen. 

1863 1,310,000 » 
1864 1,460,000 » 
1865 1,347,000 » 

De oogst van het loopende jaar wordt, evenwel 
slechts geschat op minder dan een millioen jflevue 
des deux mondes, 1866, 15 Juillet, p. 366). 
Elke baal is dus ruim 2 ' / , Java-pikols. 

De Wetgevende Macht zal eerstdaags beraad
slagen over de Indische begrooting. Moge zij 
dan alle valsche schaamte verbannen en op den 
goeden weg terugkeeren! Zij gunne aan Indië 
tal van smalle, goedkoope spoorwegen, die de 
rijkste streken met het strand verbinden en de 
weerbaarheid verhoogen. 

20 Aug. 1866. X . 

(iEDEEI.TEIJKE DROOGMAKING DER ZUIDER ZEE. 
Het is zeker niet vreemd , dat bij het over

geven aan de openbare nieening van een ont
werp als dat van de gedeeltelijke indijking der 
Zuider Zee, zich reeds menigerlei oordeel daarover 
heeft doen kennen. 

Tot voor ruim eene week geleden bepaalden 
zich de verschillende opmerkingen tot het geven 
van bedenkingen over hoogten en richting van 
''ijken, over de plaats der afsluiting, enz.; doch 
n o g nergens werd beweerd , dat eene indijking 
van de Zuider Zee niet tot groot nut van Neder
land en van de in den naasten omtrek gelegen 
Plaatsen zou zijn. 

Hoe onbegrijpelijk ook, is echter thans juist in 
<|ie laatste richting een open brief verschenen aan 
den heer Stieltjes van jhr. P. Opperdoes Alewijn 
te Hoorn, als bijvoegsel opgenomen in de Am-
Merdamsche Courant, zooals die courant zelve zegt: 
'er kostelooze verspreiding. 

0e heer Alewijn betoogt hierin het schadelijke 
V a n de indijking der Zuider Zee, omdat Hoorn, 
' EUorado van Noord-Holland, juist zooals in 
•ele andere zaken, ook nu weder bij dit plan ver
aten is, en geen uitweg langs het water meer 
ehouden bljjft, en omdat de bewoners langs de 
wider Zee in 't vervolg geen zeevisch meer zal-

l e n kunnen eten! 
Deze stelling grondt zich daarop , dat de heer 

wjerinck als Overijselsman- en nog wel als Kum-
penaai-u Noord-Holland wel gaarne zou willen op-

JJ*"i om op die wijze Overijsel te bcvoordcelen. 
*|et een enkel woord wenschen wij op het uiin-

e ' juiste van de aangevoerde argumenten te wijzen, 
vooreerst merken wij op dat iu 't geheele ge

schrift de heer Beijerinck de man is , die het 
verkeerde project gemaakt heeft, en dat tot den 
heer Stieltjes het woord wordt gericht. Waarom 
deze de zondebok moet zijn, is niet recht duidelijk ; 
misschien alleen omdat Stieltjes den heer Alewijn 
tweemaal cn deze laatste den beer Stieltjes een
maal bezocht en zij elkander niet te huis gevon
den hebben. De brief begint toch met de ver
melding van dit feit als inleiding of aanhef. 

Ten tweede. In de Proeve van het ontwerp 
tot indijking der Zuider Zee wordt, het is waar, 
slechts met een enkel woord van de uitwatering 
van Noord-Holland gewaagd. De heer Beijerinck 
zou er hebben kunnen bijvoegen, dat de uitwa
tering van Noord-Holland eene geheele studie op 
zich zelve vereischt, dat men daarmede reeds bezig is 
in verband tot andere zaken, en dat hij wellicht 
al wat daaromtrent wordt aangegeven , in zijn 
ontwerp zal kunnen opnemen. 

De heer Alewijn zij voorts op dit punt gerust. 
De afwatering van Noord-Holland alleen eisebt 
zulk een wijd kanaal, dat de scheepvaart van 
Hoorn er wel tegen den wind op in zeilen kan , 
en de vrees van ZEd. zal toch wel niet zoover 
gaan, dat hij meent, dat de Regeering zóó wei
nig om Noord-Holland geeft, dat het dit maar 
ten koste van den Nieuwen polder zou laten ver
drinken: de heer Beijerinck moge geen Noord-
Hollander zijn , wij weten het .niet; doch wat wij 
wel weten is , dat bijna zijne geheele loopbaan 
in de beide Hollanden doorloopen werd, en hem 
die provinciën na aan het hart liggen. Bovendien 
zijne macht zou immers niet toereikende zijn om 
daaraan schade te doen ! Wij zouden haast vragen : 
waar is zulk een onrustig droombeeld uit ontsproten? 

Eindelijk: Eene vruchtbare landstreek om zich 
been te hebben, zal toch wel meerder voordeel 
geven dan een vischrijk water! 

Wij gelooven dat al zeer weinigen den lieer 
Alewijn zouden dank zeggen, als hij door zijn 
geschrift eens het water kon behouden, waar an
deren er land voor willen in de plaats geven, 
en dat geheel Noord-Holland wel als één man 
zou opstaan en zeggen: neem gerust al onze ha
vens weg, wij geven u de zee, met de visschen 
e r b i j , maar geef ons land in de plaats! 

Het spijt ons, dat wij niet meer lof kunnen 
schenken aan het door jonkheer P. Opperdoes 
Alewijn aan den lieer Stieltjes geschrevene. Het 
beeft op ons den indruk gemaakt, bet werk te 
zijn van iemand, die heeft willen aantoonen, 
dat in een ontwerp iets vergeten is , wat zóó 
natuurlijk er in opgenomen moet worden, dat 
het niet als vergeten kan genoemd worden. Mis
schien alleen om later het argument te kunnen 
aanvoeren. «Wanneer ik dat niet had gezegd, 
zou Hoorn verloren zijn gegaan!" Wij laten de 
waarde daarvan ter beoordeeling aan anderen over. 

I N G E Z O N D E N . 

t Mijnheer de Redacteur I 
Ik vestig uwe aandacht op de onlangs publiek 

gemaakte benoeming eener commissie ter zake 
de droogmaking der Zuider Zee. 

Het is te betreuren dat voor dergelijke com
missie alleen en bij uitsluiting ingenieurs van 
den Waterstaat zijn benoemd, waardoor toch het 
antwoord op de vraag: of de droogmaking der 
Zuider Zee bij wijze van concessie kan worden 
uitgevoerd en raadzaam is, van te voren bekend is. 

Het is mijn doel niet eenige blaam te werpen 
op eenig lid der commissie, noch op het korps 
waartoe zij behooren, maar het is zoo duidelijk 
dat een rijksambtenaar voorliefde heeft voor rijks
werken en het is zoo inoeielijk, ja misschien on
mogelijk, die voorliefde bij de beoordeel ing eener 
groote zaak ter zijde te zetten, dat het oordeel 
van de commissie als van te voren bekend mag 
worden aangenomen. 

Waren ook andere nijverheids- en bestuurs
mannen in die commissie benoemd, dan ver
wachtten wij zeker eene onpartijdige en zaakkun
dige beoordeeling van de moeielijke vraag: welke 
nadeden minder en welke voordeelen grooter 
zijn, die welke zich bij rijkswerken voordoen of 
die, welke het gevolg van concessies zijn. 

Vóór en tegen beiden kan veel worden aangevoerd, 
maar wij zijn zeker dat wij de onpartijdige uitspraak, 
waarbij alle belangen zijn overwogen, nooit kun
nen verwachten van de benoemde commissie. 

Is deze opmerking een plaatsje in uwe kolom
men waard, zend ze dan ter wereld in , opdat 
dc eerste daad van het Gouvernement, met be
trekking tot een grootscli ontwerp, niet onopge
merkt blijve. 

Steeds achtend Uw trouwe lezer, 
A. 5 September 66. N . N . 

AMSTERDAMSCHE BRIEVEN. 

Amor systematis est sepulcrum veritatis, dat 
wil zeggen: stelselzucht is het graf der waar
heid. Eene spreuk van hooge beteekenis voor de 
bouwkunstenaars, vooral voor de stelselmatige 
bouwheeren ex professo. Geen stelsel, ofparti 
pris , geen enkele stijl als de eenig uitverkore
ne, onfeilbare en alleen geldige voorop gezet, 
geene zucht naar één systeem, en geen ontwerpen 
in dezelfde richting, want Stelselmatigheid is — wij 
weten het nu voor eens en voor altijd — even als te 
lang, vervelend of pedant babbelen, het graf dei-
waarheid. Wij hopen dat deze brief, moge zij al 
stelselloos zi jn, niet vervelend zal wezen. En 
toch mager in dc bouwkunst, —• ten spijt van de 
latijnsche spreuk — meer dan een stelsel of stijl 
worden toegepast. Als b. v. een kantoorge
bouw uit dezelfde vormen cn bestauddeclen be
staat als een burger woonhuis , dan is op een 
van beide een verkeerd vormsel toegepast; als 
een bankgebouw gelijkt op eene bewaarschool, 
dan is het dito, cn heeft de bouwmeester zich 
vergist, of zijne plannen wat overhaast gemaakt, 
of te vroeg uit zijne handen gegeven. 

't Is te bejammeren, dat de groote kunsthee-
ren het wel eens al te druk hebben, en ande
ren den geheelen dag kunnen en moeten lanler-
fanten. Maar dat heeft ook zijn voordeel, 
want tijd te vinden om begane zonden te over
denken en middelen te beramen om voortaan 
beter op te passen, dat is voor bouwmeesters 
lang niet kwaad. Ik schreef u , dat de «reeds be
ruchte" neus van de (Romei nsche?) Eendrachtsmaagd 
of mevrouw van de Naald op den Dam was af
gevallen. Om die te repareeren wist, zoo men 
zegt, de beroemde beeldhouwer en directeur 
der eenige en eenigste Koninklijke Academie van 
beeldende kunsten in Nederland, geen raad. Maai
de kunstenaar Roskam, aan wien die ncusbeeld-
houwerij was opgedragen, wist wel wat hij te doen 
had, want hij nam de heele kop mcé naar 
huis, en zette deze na de neusreparatie niet een 
pennetje weer op den romp. Het figuur is thans 
ontbloot, en met eene gele verwluag bedekt. 
Waarlijk bet ziet er nu allerliefst en frisch ge
schilderd uit. — Ik verwacht dat liet artikel 
der Dietsche over dat schandaaltje in de monu
mentale Royer- of Rosseau-kunst stellig gezouten 
cn scherp zal zijn; zoo niet dan beschuldig ik deu 
bestuurder van : inkonsekwentic. 

Er is mij gevraagd, waarom ik het laatste 
nommer en den bestuurder der «Dietsche" zoo 
hard was gevallen, en men voegde er bij, dat 
dit onnoodig was, omdat dit tijdschrift hoege
naamd geen invloed had dan op enkele geest
verwanten. Ik heb — ook voor den lezer — 
geantwoord dat juist die geestige en «kor
relige" kereltjes moesten worden bijgehouden, 
opdat ze bij al hunne bekwaamheid, toch ein
delijk eens handen uit de mouwen staken en 
wat leerden teekenen, of eenig onderricht namen 
in het ontwerpen van gebouwen, hun zeer be
leefd verzoekende, al hunne praatjes aan den kap
stok tc hangen, en te tonnen dat zij hunnen studie
tijd en hunne jongelingsjaren niet hadden verluierd. 

Wat betreft het dozijntje loopende concessies, 
ten beste voor Amsterdam aangevraagd, kan ik 
nog berichten, dat er al ééntje is verloopcn en 
vervallen; namelijk die van een paarden-spoor-
onderueming, aangevraagd o. a. door den heer 
J. van Mam ik , vroeger directeur over de water
werken, en thans particulier bouwmeester in de 
hoofdstad. Nog anderen staan op stel en sprong. 
En toch is het concessie aanvragen geen kwaad 
ding. Men recommandeert zich zelf, doet van 
zich spreken, bezorgt zich tune certaine repu
tation," en verkoopt de concessie, zoodra of 
vóórdat deze is verkregen, nan deze of gene 
der B A N K E N voor grond- en andere kredieten, 
die 't best weten, waartoe ze zijn gesticht en 
door wien ze zijn gebouwd. Op dezen oogenblik 
hebben reeds drie bank-directiën in 't trotsche 
Amsterdam eigen gebouwen gemaakt of deze 
onderhanden. Eerstens heeft de directie dei-
solide Nederlandsche bank den wetenschappelij-
ken Froger met den bouw van hare kantoren 
en gehlkelders belast; wat er van te zien i s , 
ziet er breed uit. Een kalkhok op ruim 100 zware 
palen. Zware ijzeren liggers op eenige duimen 
uiteengelegd. Dat dient zeker om bergen geld 
te kunnen dragen, als die op de eerste verdie
ping en niet in de kelders geborgen worden. 
Verder zagen wij een stoom- mortelmolen, en 
paneel en met banden cn halve balusters in soorten 
op massieve brokken gelen bergsteen gehakt, alles 
volgens de wetenschap van het steenluikkeii in 



het buitenland klaargemaakt en van daar op het 
werk gesjouwd. Als dat groote gebouw klaar i s , 
zullen wij de eer hebben eenige wetenschappe
lijke opmerkingen over zijne samenstelling, bouw
stijl, karakter en optisch aanzien mede te deelen. 
't Is een dure bouw , dus men mag fiksch be-
oordeelen. Aan geld is daar geen gebrek, want de 
aandeelen van de Nederlandsche Dank staan 235°/o-

Het tweede bankgebouwtje is in de Amstel-
straat in aanbouw, onder opzicht van den be
kwamen architect-beeldhouwer Cuypers. Men zegt 
dat het eene zekere vereeniging uit België i s , 
die hier wat grond, eigendom en invloed wil krijgen. 
De gevel is a la Ungewitter niet onaardig, de mode 
Waalsteenen zijn uit liefhebberij hier en daar 
geel geschilderd ; de waterlijst is aan vele stuk
jes en brokjes gesneden. Dat kwam door de 
dakvensters a la Suisse. Ieder brokje heeft eene 
loosbuis die in de straat loopt, en daar wel 
verstoppen za l ; toch is de gevel vol tinteling en 
schilderachtigheden. Wij hopen dat de Bestuur
der der D. Warande zijn beste beentje eens 
vooruitzet eu ons dit gebouw eenmaal zal lee. 
ren waard eeren. 

Het derde en verreweg ook het beste bankge
bouw staat tegenover de Wcstermarkt. en werd 
naar het plan van den kundigen bouwmeester 
Salm aangevangen in de dagen toen Mendel nog 
in Amsterdam woonde. Het .is zeer loffelijk een
voudig en flink saamgesteld, heeft karaktermatige 
bouwvormen, en geen l i jn , die van andere bouw
meesters is overgenomen. Het kan vele wetenschap
pelijke bouwmeesters lessen geven. Tot zoover over 
de banken. Ik zou nog het gebouwtje door den 
bekwamen architect Olfenberg ontworpen, hoek 
Dam en Nieuwendijk, kunnen bespreken, waarin 
»the European bank'" zulke (altijd »limited") mooie, 
zaken deed, maar ik zie daar van af. Of dat 
«bankje" welvaart of onheil verspreidt, weten we 
niet. Wij hebben er geen aandeelen in. 

Een ander a propos. Niet lang geleden zag ik de 
landshegrootingen eens in en wijdde mijne aandacht 
aan enkele afdeelingen van belang, o. a. aan de 
departementen Onderwijs, Eeredicnst, Nijverheid 
en Politie. Over de eerste en de laatste melden 
wij alleen, dat de uitgetrokken sommen dit jaar 
eenigszins hooger zijn dan in het verledene. De af
deeling 43 (Kunsten en Wetenschappen) is ook 
vermeerderd met de groote. som van f 432 en 
dit jaar gebracht op f 69.042. Wel een belang
rijk kapitaal om wat goeds meê tot stand te 
brengen, en de duizende leemten aan te vullen, 
die in 't kunstonderwijs al meer cn meer dooi' het 
geheele land worden gevoeld. De Telegraphic zal 
f 80 meer kosten. De Genie bijna twee millioen 
en ons land is in vrede; ' t i s dus alleen voor 
onderhoud van de geniale werken, als forten , 
wallen, bruggen, schietgaten, enz. enz. Weten
schappelijke zaken kosten altijd veel geld. Wat 
mij veel, zeer veel genoegen heeft gedaan, is de 
vermindering en bezuiniging met f 120 voor do 
gevangen kettinggangers en bannelingen, waar
door de afdeeling Politie wordt gebracht op 
f 1.019.048. — En wij Nederlanders gaan door 
voor zoo godsdienstig, braaf en vredelievend! 
Ieder inwoner en kind kost en betaalt aan 't po
litiewezen en zijn toezicht derhalve één schel
ling per jaar. Wat betaalt hij tot bevordering 
van de kunst en de wetenschap? Wi l t gij het 
weten, geachte lezer? Vraag dan: als 3 millioen 
4 maal honderd duizend inwoners opbrengen 
negen en zestig duizend twee en veertig gulden, 
per jaar , wat betaalt dan ieder? en de uitkomst 
moet elk Nederlander schaamrood doen worden! 
vooral doen blozen tegenover den webbenden Pea-
body, die volgens de Amsterdamsche courant van 
21 Augustus 1.1. millioenen gulden schonk voor den 
bouw van inrichtingen ten bate van de armen 
te Boston , en de Harvard-, Amherst- en Wil l iam-
colleges te Massachusetts rijk begiftigde. — »La 
charilé est tout le Christianisme" zegt Bossuet, 
en Peabody is dus stellig een waar Christen, 
omdat hij veel weg geeft. Wat zijn nu degenen, 
die te weinig voor kunst en wetenschap en hare 
bevordering over hebben? Voedt die kunst niet 

.eerTI leder, en wordt het volk door haar en de 
wëte i s ihap niet tot d uizende goede dingen gebracht ? 

Datijs een Vraag van het hoogste belang, waarmee 
32«XÜS\.JL« »tM44« 

L . 3. V. 
r 

ik dezeiij ( r ie f eindig. 
29 AU&JJ1866. 

Aanbestedingen. 
A a n k o n d t c i n i r e n 

Maandag 10 Sept , ten 1 1 u r e , aau het gebouw van 
het prov. bestuur te 'ullage: bet verhoogeu van ilcn steenen 
Dam, gelegen aan de benedenzode der Ottersluis, en bet 
baggeren eener scheepvnartgeul laugs dien dam, ouder de 
gemeente Sliedreeht, provincie Ztlid-IIulluud. 

Maandag 10 Sept., ten 11'/* ure, »** bet gebouw van 
het prov. bestuur te 's Hage : het beklecib-n niet steenglooi
ing van een gedeelte van bet buitentalud van deu dijk 
behoorende tot den grooten • weg der le klasse no. 7 bij 
Willemsdorp, in ile provineie Zuid-Holland. 

Mnnrdag 10 Sept., ten 11'/, ure, aau het gebouw van het 
prov. bestuur te 'sHage: het aanleggen van Uijswcrken tot 
verdere verbetering van de rivier ile bek , onder de gemeente 
Lcksmoud, provineie Zuid-llollnnd. 

Dingsdag 11 Sept., aan het ministerie van marine te 
'sGravenhage: het bouwen ven ceu lichtwachterswoniiig, hij 
het duin, genaamd het Oosterhoofd , bij Homburg. 

Dingsdag 11 Sept. ten 10'/. ure, nnn tiet gebouw van bet 
prov. bestuur te 's Bosch: bet doen van herstellingen aan 
de drie rijzen lcidaininen wet beraiwrrkru, langs het reg-
ter boord der rivier de Mark cn Dintel, in de nabijheid van 
ilc Rïjksbrug fa 1'rinsland, liggende l i den weg van Prins-
land op Fijnaart, in Noord-Brabant. 

Dingsdag 11 Sept., ten I ure, in liet logement het Wapen 
vau Amsterdam te Rijp : het maken van een woonhuis en 
het veranderen van het daarnaast gelegen perceel, ten be
hoeve van den heer W . J . de Wit te Rijp. 

Donderdag 13 Sept., ten 11 ure , door de directie der 
marine te Willemsoord: het doen van eenige werkzaamheden 
behoorende tot dc herstelling van het nieuwe droogc dok 
op het maritime etablissement te Willemsoord. 

Donderdag 18 Sept., teil 12 ure, In een der lokalen van 
liet ministerie van binnenhuid ache zaken te 's I Inge het 
leveren en stellen van meerpalen eu afstanilpalcii bij i e 
draaibruggen in den spoorweg van Leeuwarden naar Gronin
gen , ten behoeve vau de lijn llarlingrn-IIanuovrrschc grenzen. 

Donderdag IS Sept., ten 12 ure, in het lokaal vau het 
ministerie vnu biniirnlainUrhi: zaken te 's Hage: liet maken 
van dc aardewerken cn duikers voor het gedeelte van Akkrnui 
tot Lccuwnrden van den spoorweg van Arnhem naar 
Leeuwarden. 

Donderdag 13 Sept., ton 12 ure, iu een der lokalen van 
het ministerie van binnenlandsclie zaken te 'sllage: het 
makeu vnn kribwerken, in de-Waal, in verband met de 
spoorwegbrug bij Bommel. 

Donderdag 13 Sept., ten 12 ure, iu een der lokalen van 
bet ministerie van binni iiliuidsche zaken tc 's Hage: het 
gedeeltelijk opruimen der zntcu in de havens te Hausweert 
en te Wenicldingc, aan dc mondei] vnu het kanaal door 
Zuidbeveland , provineie Zeeland. 

Vrijdag 14 Sept., ten lO'/i "re, aau het gebouw van het 
prov. bestuur te 'sBosch: liet maken van een 1 ijnpad langs 
den linker Maasoever, anuvmigende nan dc Laven te Kinpel 
eu eindigende tegenover liet voetveer te Drie]. 

Vrijdng 14 Sept., ten 12 ure, aan het lokaal van het mi-
ni-tcric vnn binnenlandsche zaken te 'sHage: het maken en 
tot den 30 April 18(17 onderhouden van eenen kunstweg, 
strekkende van den Nieitwlnudschcn weg onder 's Grnvezandc 
naar de werken nnn den Hoek van Holland in uitvoering, 
tot verbetering vnn den Waterweg van Rotterdam naar Zee. 

Vrijdag 14 Sept., teu 12 ure, bij den kastelein ü . van 
der Heiden te Joure: bet bonwt.1 eener kerk met toren en 
pastorie voor de pnroebie van den H . Mattheus tc Joure. 

Vrijdag 14 Sept., ten huize vnn deu kastelein 0. van Vuuren 
Hz. tc Haaften: het bouwen van eene nieuwe school. 

Zaterdag 15 Sept., ten 11',, ure, in de dorpsherberg de 
Vergulde Valk tc Ketbel eu Spaland : het met koolasch ge
durende vijf jaren onderhonden van verschillende tc dier ge
meente bestaande wegen en voetpaden. 

Dingsdag 18 Sept., door het gemeentebestuur van Wog-
nmn: het vernieuwen jder spits vau deu Wognuiiimcr toren. 

Donderdag 20 Sept., ten 12 ure, in een der lokalen van 
het ministerie vnu binneniniid-cbe zaken te 's Hage: het 
maken van gehouwen, verhoogde los- en ladingplaatsen 
en Waohtenwomngen, voor den spoorweg tusschen Utrecht 
en Kuilenburg. 

Donderdag 20 Sept., ten 12 ure, in een dei- lokalen van 
het ministerie van binnenJnndsche zaken tc 's Hage: het 
uitdiepen vau havens, het oplioogcn van terreinen, het ver
plaatsen van gebouwen, het maken van sporen, hetvcr-

Iilaatscn ven eene losplaats, het leveren van eene hijseh-
:raan en het onderhonden der gebouwen eu gronden van dc 

stapelplaats te Dubbeldam. 
Donderdag 27 Sept., ten 12 ure, in het lokaal van het 

ministerie van Hinncnlnndsche zaken te 's l lage: lo. het leve
ren vau 144,000 houten dwarsliggers, in tien pcrceeleu; 
So, het leveren van vierkant beslagen eikenhout teu dienste 
van wisseh en van eikenhouten dwarsliggers voor de Staats
spoorwegen, in twee perceelen. 

Afloop v a n a a n b e s t e d i n g e n . 

Op 27 A u g . , ten huize van D. Teenstra tc Kommcrzijl: 
het maken van een grindweg, loopcude van bet Ruigezaad 
tot nnbij Kommerzijl. Aannemer J . G . Dorenbos te Oldeboom 
voor/7225. 

Op 30 A u g . , aan het ministerie van binnculauusche zakeu 
te 'sHage : het afbreken van vier wachtershnisjes by dc 
lluifnkker-, Knier- cn Lccgstrntcu en het bouwen ecuer arbei
derswoning bij de Emcrstraat van den spoorweg van Breda 
naar den Moerdijk. Daarvoor waren vier inschrijvingsbilletten 
ingekomen. Dc minste inschrijvers waren N . Kooiinaus eu 
B. Dijkermans te Hrcdn voor ƒ 1290. 

Op 30 A u g . , ten raadhuize tc 's Hage: het houwen vau 
eeuc loods tot berging van badkoetsen achter dc stalleu van 
Int g e m e e n t e - b a d h u i » te Schcvcningeu. Daarvoor waren 
negen iuschrijviugsbiljettcu ingekomen. De minste in
schrijver was C . Tcrwogt, te 's 1 Inge , voor de som van 
ƒ 10,975. . . '•• 

Op 31 Aug. , aau het gebouw van hit provincinanlbestuur 
te Arnhem: lo. het aanleggen van vier en het verlengen van 
drie dwnrskribbcn aan den regter Maasoever, onder dc ge
meente Balgo'. Minste inschrijver J . van Beers tc Niftrik, 
voor ƒ 5525; 2o. het aanleggen van vijf dwarskribbeu nau den 
linker Maasoever bij den uiterwaard de Bergen, onder de ge
meente Heircwaarden. Laagste inschrijver 0. J . Mol te Culeu-
borg voor ƒ 1 0 , 0 0 0 . 

Op 1 Sept., door de directie van de algemeene bouw

maatschappij te Utrecht: het bouwen vau 20 woningen ouder 
Ü c l f s h a v e n j minste inschrijver was J . R. A. Ris te Schiedam 
voor f 34,444. 

Op' 3 Sept., aau het lokaal van het provinciaal bestuur te 
tc 's Hage: lo. het aanleggen van rijkswerken tot aanvan
kelijke, regeliug der waterverdeeliug tusschen de Beneden- en 
Nieuwe Mcrinedc, aan den kop van den Ouden Wiel. Daar. 
voor waren 23 iuschrrjvingsbiljetteu ingekomen. De miuste 
inschrijver was J . Kalis \a... te Sliedreeht, voor de som va» 
ƒ 1 8 , 9 0 0 ; — 2o. het maken van eene bei-ghavcn ten dienste 
'der rijks-bnggervaartuigcu, nabij de nieuwe schutsluis te 
Werkendam, eu het verhoogeu van deu binnenberm der be. 
dijking Jangs dc Nieuwe Merwede, in de prov. Noord-Br». 
bant. Daarvoor waren 14 iuschrijvingsbUji tttu ingekomen. 
De minste inschrijver was B. P. de Groot, tc Gicssciidam, 
voor de som van ƒ . 8 8 8 6 , — cn 3o. het uitdiepen en ver-
breiden van eeu gedeelte der rivier de Holhmil cllc Ussel, 
onder Goildcrak, in de prov. Zuid-Holland. Daarvoor wa
ren 6 iuscbrijvingsbiljetteu ingekomen, waarvan de minste 
inschrijver was M . vnu Rees, te Sliedreeht voor dc som vao 
r l ï W , 

Advertent iën. 

FABRIEK VAN 
B E C K E R E N BUDDIJVGB 

te ARNÉEM. 
Waterpas-, hoekmeet- en andere instrumen

ten voor terreinopname ten dienste van den 
W A T E R S T A A T , D E GE N I E , den A A N L E G V A N SPOOR

W E G E N en OP E N B A R E W E R K E N . — Voorts de gunstig 
bekende B a l a n s e n , B a s c u l e s , Weeg
b r u g g e n enz. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Vrijdag den 1 4 t o ' September 1866, des 

middags ten 12 uur , bij den kastelein D. VAN 
O E R IIEIHEN te Joure, van 

Het bouwen eener kerk met toren 
en pastorie voor de parochie van den 
H. Mattheus te Joure. 

De bestekken liggen op de gewone plaatsen 
ter lezing te Groningen, Leeuwarden , Franeker, 
Harlingen, Sneek, J^emmer, Heereveen, Drag-
ten, Gorredijk, Meppel, Zwolle, Herenter en 
Arnhem; teekeningen en bestek na den 2' Sep
tember bij D. V A N D E R H E I D E N te Joure. 

Inlichtingen geeft de architect II. J. WENNE-
K E K S te Zul/en; aanwijzing 's morgens vóór de 
besteding. 

De bestekken zijn op franco aanvrage mei 
bijvoeging van 50 cents verkrijgbaar bij den 
Boekhandelaar J. A . W I L L E M S E N te Zutfen. 

i t o u w a r t i k e i e n . 
Ondergeteekcnde beveelt zich aan tot het leveren 

van Kï iKl 'TKÖ M K T t l . l i i : H K VKIt l -
O L I E voor Kinnzrita! en dof Schilder
werk i voor woonhuizen, publieke gebouwen, 
spoorwagens en stations, materieel der artillerie 
en genie, rijtuigen, schepen, werven, haven-en 
kustwerken , en voor schilderwerk in brons met 
galvanisch koper. Deze olie is gemakkelijk in ge
bruik, trisch en duurzaam van kleur, buitenge
woon vast hechtend, glanzend zonder vernis, 
vereischt geene bijvoeging van terpentijn , en is 
geschikt voor steen , pleister, hout, ijzer, zink, enz. 

Inlichtingen worden gaarne gegeven en orders 
nauwkeurig en met spoed uitgevoerd. 

A M S T E R D A M , 

60 Amstel (Erwtenmarkt.) 
D. J. V A N D E N BRINK. 

R A N S O M E ' S K Ü N S T Z A N D S T E E N , 
beveelt zich door duurzaamheid, sterkte, zuive
ren vorm cn voornamelijk door V O L K O M E N OVER
EENKOMST met den NATUURLIJKEN ZAND
STEEN bijzonder aan voor iedere BOUWKUN
STIGE VERSIERING, zoowel voor Balustraden, 
Kapiteelen, Consolen, Lijsten, Friezen enz., i ' s 

voor Vazen, Fonteinen, Gedenkteekenen, Stand
beelden, Grafteekenen, enz. Modellen, Teeke
ningen, enz. te bezichtigen, en inlichtingen " 
bekomen bij 
FOLKERS & O'., Rapenburg te Amsterdam-

Agenten van de 
PATENT CUNCRETE-STONE COMPy. (Limited) te Londen 

G E O C T R O Y E E R D E 
I N S T E K E N D E C I R C U L E E R H A A R D E N . 

De Ondergeteekenden berigten bij deze, dat bij hen vervaardigd worden en 
krijgbaar zijn GEOCTROYEERDE INSTEKENDE CIRCULEERHAARDEN 

met aanvoer van versche lucht, door middel van holle roosters; deze H A A R D E N ge v e n 

25 percent meer warmte dan de thans bestaande, zonder vermeerdering der brandstof. 
Maken bij dezen Heeren Bouwmeesters opmerkzaam, om bij het bouwen van nieuwe SCHOOR' 

S T E E N E N , die te voorzien van eene Luchtbuis. 

R O T T E R D A M , 1866. c 0 BAVESTaülW en Co. 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A. THIEME. Boekdrukkerij van G. W. V A N DER WIEL. 

Eerste jaargang, 15 September 1866. 

Verschijnt geregeld lederen Zaterdag hij 
IJ. A . T H I E M E te A r n h e m . 

Iloofdtorrespondenlen 
t. U.ï miim en O. le tosslerdam. 

W l ï E K H L A D 

V O O R 

frijs per .1 maanden franco p. post ƒ UK. 
leo abonneert zich voor een jaargang. 

tdiiTlrnlié'n kosten ƒ -.20 per gettnen regel 
en ƒ -.i5 voor zegel en ee» S">. der courant. 

A R C H I T E C T E N , I N & E n E Ï Ï R S , F A B R I K A N T E N E N A A N N E M E R S V A ! P U B L I E K E W E R K E N . 

— Aan de geabonneerden van «De Opmerker" 
wordt met dit nommer gratis verzonden een half 
vel druks, behelzende de sterkte- en indeelings-
staat van het personeel, op 1 September 1806 
in dienst bij de Staats-spoorwegen. 

Berichten en mededeelingen. 

Arnhem, 14 September 1866. 

— In den avond van 8 dezer, omstreeks 9 ' / a 

ure, werd een telegram uit Heart's Content van 
boord der Great Eastern ontvangen , berichtende 
dat het leggen van den ouden kabel voltooid was. 
Den 9 d e n dezer vertrok de Great Eastern weder 
naar Liverpool. 

— Den ï s t c n dezer is met veel plechtigheid ge
opend de spoorweg tusschen Lemberg, de hoofd
stad van Gallicië , en Czernowitz, de hoofdplaats 
der Bukowina. Deze weg heeft eene uitgestrekt
heid van 35 mijlen, en i s , in weerwil van tie 
belangrijke werken, welke op dit trajekt moes
ten aangelegtl worden (waaronder eene groote 
brug over den Dniester, twee bruggen over de 
Bystrzacy en drie bruggen over den Pruth be
hooren), en ondanks de jongste inoeielijke om
standigheden in het korte tijdsverloop van zes
tien maanden voltooid. 

— In eene fabriek te Chatham is den 6 a m dezer 
een stoomketel gesprongen, waardoor twee ar
beiders gedood en een dertigtal gekwetst wer
den ; de fabriek werd nagenoeg in een puinhoup 
verkeerd. 

— De Tjondnn and North-Western Itailway 
Company is bezig om de ijzeren rails door stalen 
te vervangen. Reeds zijn drie en zestig mijlen 
van dien weg van tleze verbeterde rails voorzien. 

—• Aan den heer W. D. Keyworth te Londen is 
<le uitvoering in beeldhouwwerk opgedragen van 
vier kolossale leeuwen in Portland-steen, voor 
het stadhuis te Leeds. Die steen, in Nederland 
nog weinig bekend, is onkostbaar, duurzaam en 
gemakkelijk te bewerken. 

— Het bronzen ruiterstandbeeld van prins A l 
bert is te Liverpool op het voetstuk geplaatst. 

— De heer Boutet heeft het plan geopperd 
°m eene groote schipbrug te bouwen tusschen 
Blanc Ncz (Calais) en Shakspeare's Cliff (Dover) 
en daardoor Engeland met het vasteland te ver
binden. De brug zou eene lengte van 22 mijlen 
°ij eene breedte van 214 voet bekomen en tor 
Wederzijde met een spoorweg verbonden worden. 
™en heeft zich de moeite gegeven om eene uit
gewerkte beschrijving te maken van tie beelden. 
waarmede de brug versierd N zal worden, van 
j*e plaatsing der klokken en meer andere za
ken van ondergeschikt belang in vergelijking 
'"et dc hoofdzaak of de constructie der brug, 
waarover menig woord te zeggen valt. De kos

ten worden op 16 millioen pond sterling ge
raamd. 

— Alle vervaardigers en uitvinders van ach-
teilaadgeweren zijn door het Italiaansche gouver
nement bij algemeene oproeping uitgenoodigd, 
om proeven van hun maaksel in te zenden; het 
is voornemens zich door aankoop in het bezit te 
stellen van dat maaksel, hetwelk het na onder
linge vergelijking en beproeving het doelmatigst 
zal achten. 

— Het oude plan om van Parijs eene zeehaven 
te maken, komt weer op het tapijt. Men spreekt 
zelfs reeds van de aanstaande oprichting eener 
maritime maatschappij, onder bescherming zoo
wel van den keizer als van dc stad Parijs. De 
uitvinder van bet ontwerp is de heer Le Baraser, 
een kapitein van tie groote vaart, en wat dit 
plan vooral onderscheidt cn voorzeker aanneme
lijk maakt, i s , dat genoemde heer de Seine wil 
gebruiken zóó als zij i s , dus zonder haar tot 
een kanaal te maken. Volgens een gezamenlijk 
aantal van 5000 hydrografische waarnemingen, 
door hem gedaan, is de gemiddelde diepte iu 
de Seine 2 Nederlandsche ellen, hetgeen volgens 
hem voldoende is voor vaartuigen , metende 150 u 
300 ton. Hij heeft voor het overige de proef 
op de som geleverd, door in 1855 eeu driemas
ter te doen bouwen, waarmede hij uit Rio eene 
lading koflie ging halen , die hij na een tocht van 
2000 mijlen te Parijs aanbracht. 

— Naar wij vernemen , is voor rekening van 
den Itiissischen prins Woronzow op de werf van 
de heeren Christie & Nolet, te Delfshaven, ge
bouwd een dubbelschroefjacht (pleiziervaartuig), 
genaamd Üouma, bestemd om hoofdzakelijk op 
de Russische rivieren tien Dnieper en Dniester 
te varen. Met dit vaartuig is dezer dagen een 
proeftochtje gemaakt naar den Hoek van Holland, 
tlat geheel naar wensch is afgeloopen. Het vaar
tuig wordt in beweging gebracht door eene ma
chine van 18 paardekracht; het heeft eene 
lengte van 70 en eene breedte van 9 voet. Ter
wijl de constructie vun dit jacht alle aandacht 
verdient, is dit niet minder het geval met de 
détails der inrichting. Inzonderheid vindt men 
in de kajuit, alles vereenigd wat op smaak en 
pracht aanspraak kan maken, terwijl voorts 
ruimschoots voor al het mogtdijke comfort zoowel 
in de slaapsalon als in de overige compartimen
ten gezorgd is. 

Binnen kort zal op deselfde werf een tweede 
vaartuig, doch van grooteren omvang, voor re
kening van genoemden prins gebouwd, te water 
worden gelaten. 

— Naar men verneemt is de heer F. VV. Con
rad , hoofd-inspecteur van den waterstaat, door 
Z . M. den keizer der Franschen benoemd tot 
officier tier orde van het Legioen van Eer. 

— Wij hebben in tlit blad de aandacht der 
bouwkunstenaars reeds IJzermalen gevestigd op 

Ransome's kunstzandsteen, die door de Patent 
Concrete Company (limited) te Londen vervaar
digd wordt en voor ons land en de overzeesche 
bezittingen, door tusschenkomst van de heeren 
Folkers en Co . , te Amsterdam te bekomen is. 

Laatstgenoemde firma heeft dezer dagen eene 
brochure over de samenstelling en het gebruik 
van dezen kunststeen in Engeland opgesteld en 
daaraan toegevoegd de vertaling van vele getuig
schriften van Engelsche ingenieurs en architec
ten , die allen met lof van dezen steen gewagen. 

— Bij de boekhandelaars Van den Heuvell & 
van Santen te Leiden, verscheen dezer dagen 
het eerste nommer van de olïicieele reisgids voor 
Nederland met kaarten van Nederland en Mid
den-Europa. De nette uitvoering en billijkheid 
van prijs nopen ons tie aandacht van het reizend 
publiek daarop te vestigen. 

's-Gravenhage. De gewone vergadering van het 
Koninklijk Instituut van Ingenieurs werd den 
{{du Jezer iu bet lokaal Diligentia gehouden en 
door een betrekkelijk gering aantal leden bijge
woond. Na goedkeuring der notulen van de 
voorgaande vergadering en de mededeeling van 
onderscheidene giften, hield de nieuwe voorzitter, 
F. W. Conrad, cent" warme lofspraak op den afge
treden president Delprat, die gemeend had uit 
hoofde van zijne hooge jaren, zich niet meer als 
lid van het bestuur verkiesbaar te mogen stellen. 
Spieker herdacht de vele diensten, door den heer 
Delprat aan het Instituut bewezen cn zeide het 
voorzitterschap niet dan met eenigen schroom te 
aanvaarden ; hij had echter gemeend aan de drin
gende uitnooiliging te moeten voldoen en hoopte 
zijne betrekking met ijver tc vervullen en daar
toe alle krachten te verzamelen. Het optreden 
vnn tien nieuwen president werd door de leden 
met een algemeen applaudissement begroet. 

Ouder de ingekomen stukken behoorde de tabel -
der normale breedten van de rivieren van het 
raadslid Conrad, waarvan later in druk breed
voerig kennis zal worden gegeven. 

De heer Haitink heeft nadere information in
gewonnen omtrent het nieuwe vervoermiddel: 
»de centrifère", dat iu Indië wordt toegepast en 
waarvan op eene vroegere bijeenkomst door den 
heer Stieltjes gesproken werd. De heer Haitink was 
in zijn onderzoek volkomen geslaagd en in staat 
gesteld het bestuur oflicieele teekeningen over te 
leggen, die later door opname in de notulen ter 
kennis van de leden kunnen gebracht worden. 
Spreker handelde niet een enkel woord over de 
bijzondere voordeelen van dit vervoermiddel, 
en gaf als zijn gevoelen tc kennen, dat het 
bericht in de Javasche Courant niet te sterk, 
maar op sommige punten zelfs te zwak getee-
kend was. In het volgend jaar wordt de toe
passing op Java verwacht en wij zien met ver
langen tie practisehe resultaten te gemoet. 

Omtrent de opname van de beschrijving van 
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eene schipbrug over de Lümtjord bij Aal borg in 
Denemarken, ontworpen door bet lid C. J. II. 
Reimers en door teekeningen verduidelijkt, in 
de werken van het Instituut, zal nader worden 
beslist, daar bet bestuur voor alsnog geene ge
legenheid had gehad deze stukken genoegzaam te 
bestudeeren, om over de opname een besluit te 
nemen. 

Na mededeeling der waarnemingen aan den 
Helder komt een schrijven ter tafel van bet lid 
J. van der Toorn te Amsterdam, die onder toe
zending van een uittreksel uit den inventaris van 
het archief der stad Amsterdam, op de belang
rijkheid wijst van vele daarin voorkomende stuk
ken met betrekking tot de geschiedenis van den wa
terstaat hier te lande en welke stukken wellicht 
ook geraadpleegd kunnen worden bij de vervaar
diging der waterstaats-kaarten door het Gouver
nement Het bestuur behield zich voor nader te 
overwegen in hoeverre zij zich met dit archief 
ten mcesten nutte van het Instituut in verbinding 
sou kunnen stellen. 

De heer Evekink deelt bij afwezigheid van den 
heer Waldorp der vergadering dc beschrijving 
mede van den registerwagon, die bij den aanleg 
der staatsspoorwegen in gebruik is. Het doel 
van bet werktuig is op de meest gemakkelijke 
wijze de juiste breedte of afstand der spoorstaven 
te meten, waartoe tot nog toe veel moeite cn 
tijd gevorderd werd. Wij ineencn omtrent de con
structie kor t t e kunnen zijn, daar een en ander 
den leden in druk zal worden medegedeeld en 
stippen hierbij alleen aan, dat de wielen van 
den rcgisteiwagen door eene spiraalvccr op den 
bepaalden afstand der spoorstaven gehouden wor
den ; door verbreeding of vernauwing der spoor-
wijdtc heeft cene uitzetting of samendrukking 
der spiraalvccr plrats, die door middel van eene 
stift op bet papier wordt overgebracht. Die lijn 
is geheel in overeenstemming met de veranderlijke 
spoorbreedte cn dc wagen registreert zich zelf. 

De mededeeling van den heer Waldorp over 
een drijvend stoomgemaal tot ontlediging van 
plassen wordt bij afwezigheid van den inzender 
door den secretaris voorgelezen, en het meer of 
minder doelmatige der toepassing van zulk een 
stoomgemaal voor groote en kleine plassen dooi
den president en de heeren Stieltjes , Rose en 
Henket bediscussieerd. Door afwezendlieid van 
den beer Waldorp ontbrak het aan vele inlichtin
gen , die tot eene juiste beoordeeling wensche-
lijk waren. 

De oprichting van een fonds voor behoeftige 
ingenieurs, waarover in dc vergadering te Utrecht 
reeds met een enkel woord gesproken was, werd 
op nieuw ter sprake gebracht naar aanleiding van 
eene missive van dc vcrceiüging van Burgerlijke 
Ingenieurs , die met hetzelfde doel reeds langen 
tijd te Delft gevestigd is. De voorzitter, die even 
als de Raad van Bestuur, met dit lichaam ten 
eenenmalc onbekend was, drong er nu op aan zich 
daarbij aan tc sluiten, alle krachten te concen-
treeren en dc voorgestelde oprichting van een 
fonds in den boezem van het Instituut los te 
laten, welk voorstel door dc vergadering ge
deeld wordt. 

Ten slotte sprak de voorzitter over de circu
laires , aan verschillende ingenieurs tot behoud 
van vaderlandsche kunst en oudheden gericht. 
De daarvoor door het Instituut benoemde com
missie heeft zich vroeger met weinig goed gevolg 

• tot de Gemeenteraden gewend eu hoopt alsnu op 
meerdere ondersteuning bij de ingenieurs, die 
aan het hoofd van belangrijke werken geplaatst 
zijn. De heer Rose voegt hieraan toe, dat het 
onderzoek van oude kunstwerken in verband tot 
de geschiedenis en chronologie uit constructie is 
af te leiden, en beveelt deze zaak allen leden 
aan, daar de commissie cene som van ƒ 1 0 0 en 
thans van f300 per jaar is toegekend en deze 
gelden ontoereikende zijn om veel te reizen, op 
te sporen en in teekening te brengen. 

De voorgestelde leden worden aangenomen en 
de president sluit ten 2 ' / , ure de vergadering. 

Uit Tilburg schrijft men: «Sedert eenige 
dagen heeft men een begin gemaakt met het af
breken van bet oude paleis van wijlen Z. M. 
Willem II. Het gedeelte daarvan, alwaar die 
vorst overleden is , zal echter op bevel van de 
hooge erfgenamen behouden blijven. Het uit
gestrekt park achter het nieuwe paleis (thans 
rijks hoogcre burgerschool Willem II), dat dezer 
dagen aan een particulier grondeigenaar alhier 
in eigendom is overgegaan, is reeds in gepro
jecteerde straten verdeeld, welke alle deu naam 
van de leden der koninklijke familie zullen dra
gen, cn alle parallel zullen uitloopen op het 

Willemsplein, vlak achter het paleis, alwaar men 
de hoop koestert, wellicht eenmaal een stand
beeld van wijlen Z. M. Willem II te zien ver
rijzen. Verscheiden bouwplaatsen zijn daar reeds 
aangekocht, terwijl, naar men verneemt, bij de 
nieuwe Koninklijke harmonie alhier bet plan be
staat aldaar een groot sncieteits-lokaal met een 
fraaien tuin te maken. 

Uitgeest. Reeds sinds een paar weken is de 
Staatsspoorweg van Alkmaar tot voorbij deze ge
meente gevorderd en de groote bedrijvigheid van 
telkens aankomende en lossende zandtreinen uit 
Castricum geven een goed idee van den spoed , 
waarmede dat werk wordt voortgezet. 

De stationsgebouwen zoowel bier als te Castri
cum zijn grootendeels opgetrokken eu zullen dus 
spoedig onder dak gebracht zijn eu daar de baan 
met alle woningen en wachthuisjes dadelijk af
gewerkt i s , zou de weg zeer spoedig tot exploi
tatie geschikt zijn. 

Geheel anders is bet gesteld met liet gedeelte 
spoorweg van Uitgeest naar Haarlem, dat door 
de Hollandse lie Spoorweg-Maatschappij wordt 
aangelegd ; men ziet daar op slechts enkele ge
deelten werken en op de plaatsen, waar de baan 
cn slooten zijn gemaakt, liggen deze nog meest 
in den ruwe en onafgewerkt; slechts een klein 
gedeelte spoor, waarover bet zandvervocr moet 
plaats hebben, is gelegd cn de stationsgebouwen 
moeten zelfs nog aanbesteed worden. 

liet is te hopen dal de opening der lijn Alk
maar—Haarlem tegen I Mei 1807 hierdoor niet 
vertraagd zal worden, te meer daar de lijn Alk
maar—Helder dan eerst hare exploitatiekosten 
zal kunnen opbrengen. 

De machtspreuk tdat werken door particulieren 
ondernomen te verkiezen zijn hoven werken dooi
den Staat aangelegd", gaat dus hici-geenszii.s door. 

— Dezer dagen is eene circulaire verzonden 
aan heeren aandeelhouders der llaarleiniiiermeer-
spooiweg-uiaatschappij. Wij ontleeneii daaraan 
het volgende: 

«In Juni 1804 werd beraamd een plan tot 
oprichting eener llaarleiuinerineer-spoorweg-inaat-
schappij. In dit plan werd door u deelgenomen ; 
het bevatte dc belofte, dat vóór of op ultimo 
Augustus 18(10 aan de deelnemers zon worden 
gedaan : 1". verslag van al hetgeen door de com
missarissen ter bereiking van bet voorgestelde 
doel zou zijn verricht; 2". rekening en verant
woording van alle door hen gedane ontvangsten 
en uitgaven. Nog werd bepaald dat, mocht de 
aau te vragen concessie onverhoopt niet worden 
verleend, alsdan het gestort kapitaal, na aftrek 
van onkosten, aan de deelhebbers zou worden 
teruggegeven binnen eene maand nadat de wei
gering ter kennis van de commissarissen zofi zijn 
gekomen. Wat het eerste punt betreft: Door 
commissarissen werd op den 10™ Juni 1804 con
cessie gevraagd aan Z. M . den Koning. De zaak 
werd niet warmte en bij herhaling aangedrongen 
bij Z. M . zeiven en bij de opvolgende ministers 
van binnenlandsche zaken. liet geëerbiedigde 
hoofd van den Staat scheen persoonlijk voor de 
zaak genegen. Wat de opvolgende ministers van 
binnenlandsche zaken betreft, vermocht de com
missie van den heer Thorbecke te verkrijgen eene 
herbaalde toezegging van uitstel; van den heer 
Geertscma eene belofte van onderzoek, terwijl 
het niet is mogen gelukken, vau den tegenwoor-
digen minister, den heer Heemskerk, eenig ant
woord te verkrijgen. Eene bepaalde weigering 
is dus wel nimmer gegeven , doch in de gegeven 
omstandigheden meent de commissie niet langer 
gelden tc mogen onder zich houden, waarvan 
het niet weet binnen welken termijn zij voor 
hunne bestemming zouden kunnen worden ge
bruikt, waarom zij meent de aanvrage te moeten 
intrekken. Zij gaat dus over tot het tweede 
punt: bet doen van rekeningen verantwoording. 

Uit deze rekening volgt, dat in de leening is 
deel genomen voor ƒ 25,000, welke op interes
sen zijn gezet, uit welke de kosten der onder
neming voor een groot deel zijn betaald, zoodut 
thans, ingeval van goedkeuring der rekening, 
per resto ƒ00 aan de aandeelhouders zal kunnen 
worden uitgekeerd, waarmede deze zaak wordt 
geacht te zijn ontbonden , terwijl de aanvrage om 
concessie zal worden ingetrokken. 

.Verf. Industrieel. 

DE BOUWKUNST O l ' DE TENTOONSTELLING 
VAN NEÜERLANÜSCIIE KUNST EN NIJVER

HEID IN HET PALEIS VOOR VOLKSVLIJT 
TE AMSTERDAM. 

Bij belangrijke gebeurtenissen zijn er altijd 
groote oogen , die toezien, en bij tentoonstellin

gen, waar bekroningen zijn toegezegd, in het alge
meen evenveel gelukkigen als ontevredenen. Wie 
hoorde de lijst der bekroningen niet bespreken, 
gispen en te gelijk veroordeelen ? 

Den een kwam het als zeer onrechtvaardig voor 
dat dc caligrafische meesterstukken in het groote 
Paleis zoo goed als weggeborgen waren , en aan 
geen dezer eenige belooning was toegekend. 

Een tweede achtte het eene beleediging voor 
de glasschilderkunst, dat aan de producten uit 
de koninklijke fabriek van J. Fischer te Amster
dam slechts eene bronzen medaille was gehecht. 
En beiden hadden recht. 

Een derde ergerde z ich , dat aan een verduur
zaamden zwijnskop een zilveren cerepenning was 
gegeven, ten spijt van menig voortreffelijk bouw
kundig ontwerp, 'schilderij of beeld en ander 
kunstwerk, waarover zelfs geen' woord werd 
gesproken, noch door de Jury, noch door de dag
bladen. 

Wij veroorloven ons, door middel van dit 
opmerkend weekblad, onze verwondering uit te 
spreken over de veel te geringe hoeveelheid gou
den medailles, tegenover dc — met te milde 
band — toegekende bronzen eerepenningen en ge
tuigschriften ; wij achten het eene openbare be
leediging vau honger band der kunst aangedaan, 
dat aan geen der meesterstukken (van penseel of 
potlood) eenige onderscheiding is toegekend, en 
vragen naar de reden , die de Jury-leden tot zoo
danige miskenning kan hebben genoopt. Of was 
de tentoonstelling van kunst als bijzaak en toe
gift aangelegd ? 

Neen , want bet prospectus vernield eene afzon
derlijke afdeeling daarvoor, die wij hieronder 
overschrijven : 

Afdeeling III, schoone kunsten. 
N" . 27 Schilderijen in olie- en waterverf; 
» 28 Beeldhouwwerk, modellen, graveerwerk in 

en op steen en metaal ; 
» 20 Etsen en plaatdrukken en (zooals het in 

Nederland gewoonte eu schande is, wordt 
als het laatste vermeld) 

.» 30 B O U W R O N D I G E T E E K E N I N G E N , P L A N S E N Z . 

Het is waarlijk ergerlijk op te merken dal deze 
laatste teekeningen op den vloer tegen de lain-
brizeeringen zijn gezet, zoodanig dat enkele glas
ruiten zijn stuk geschopt, eu het onmogelijk is 
ilie teekeningen tc bezien , tenzij men zich op de 
planken neérlegge. Die ellendige wijze van ten
toonstelling is den ontwerpen van den architect 
Andringa van De Lemmer te beurt gevallen, terwijl 
er ruimte in overvloed , tusschen enkele nietsbe-
teekenende groote en beschilderde lappen doek , is 
overgebleven. 

En tegen zoo iéts kwam niemand op — geene 
Jury of Commissie, geen Rochussen, geen Ten 
Kate, geen Outshoorn als medebeoordeelaars, geen 
bezoeker, geen exposant; niemand. Maar laat 
ons tevreden zijn, want de koninklijke academie 
van beeldende kunsten te Amsterdam maakte het 
bij hare laatste stedelijke tentoonstelling veel slim
mer. Daar werd een donkere trapmuur in een 
ellendig portaal aanvankelijk bestemd voor bouw
kunstige teekeningen, waaraan maanden was ge
werkt. Daar werd , bij weigering van den Neder-
landschen exposant, vervolgens eene tochtige soort 
vestibule zeer bepaald aangewezen, terwijl aan 
buitenlandsche schilders geheele zalen ter be
schikking werden gesteld. En die instelling 
draagt den titel van: Koninklijk. 

De bouwkunst ziet zich in Nederland bij schier 
iedere openbare gelegenheid van tentoonstellingen 
meed oogenloos behandeld cn onrechtvaardig bij 
bare zusterkunsten achteruitgcsteld, en toch 
bevatten alle programma's zeer bepaald de be
leefde uitnoodiging aan heeren buuwkunstenaren 
tot inzending van hunne kunstwerken en ont
werpen. 

Alles, alles draagt er in Nederland toe bij om 
der bouwkunst keer op keer, beleediging op be
leediging in het openbaar aan te doen. De 
uitzonderingen zijn op den vinger te tellen en 
altijd vooraf te bepalen. 

Wanneer aan den eenen kant bet publiek zijne 
tamelijke onverschilligheid aan den dag legt voor 
bouwkunstige teekeningen , aan den anderen kant 
toonen de bouwkunst-beoefenaars zeer beperkte 
liefde voor dat publiek en hunne kunst, want 
hoe weinigen zijn er die exposeeren en genegen 
zijn den velen kenners onder dat publiek genoegen 
te doen. Als sommigen klagen over dat pu
bliek en de weinige belangstelling in de bouw
kunst, laten ze zich eens vragen, of zij soms 
niet zeil' de oorzaak van die klachte zijn. 

De bouwkunst mist in Nederland hare organen, 
bare cr i t ic i , hare waardcerders. Enkele dag

bladartikelen uitgezonderd, is het eene'witte raaf 
geschoten als men met kennis van zaken eenig 
gebouw hoort beoordeelen. Slechts bij uitzon
dering heeft deze of gene dagblad- of kunst
schrijver een paar woorden over voor bouwkunst 
producten, en dikwerf is dat oordeel zoo opge
wonden cn zoo mank en zoo partijdig, dat niemand 
er vertrouwen in stelt, vooral niet als de drijf-
veeren voor zoodanig oordeel bekend raken. 

Maar het weekblad »Dc Opmerker" en hare 
ijverige redactie kan eene leemte aanvullen; zij 
jal menigeen een dienst doen, wanneer zij aan 
eene kundige hand dc recensie toevertrouwde 
van ieder bouwkunstig ontwerp, dat op tentoon
stellingen wordt aangetroffen. Wij gunnen dei 
bouwkunst en hare werken een veel beter ont 
haal, als zij tot heden in zoo menig opzicht 
mocht genieten. 

Dc Maatschappij tot Bevordering der Bouw
kunst, die zich naar onze meening in zeer be
langrijke zaken veel te weinig op den voorgrou.1 
stelt, zal in 1807 cene tentoonstelling doen plaats 
hebben van bouwkunstige teekeningen, modellen 
enz. Zij herstelle bij die gelegenheid menig ou 
recht, den bouwkunstbeoefenaar en zijnen arbeid 
aangedaan, en geve eene les aan alle coimnis-
siën en Jury-leden, die tot hier aan het hoofd 
hebben gestaan van tentoonstellingen van kunst 
of nijverheid, en de bouwkunst uit onkunde heb 
ben miskend. 

Die les gedije der bouwkunst tot blijvend 
voordeel. 

H. II. 

KUNSTDRAAIERS M A T E R I A L E N . 
Hoofdzakelijk naar het duitsch bewerkt 

door J. J. H A I I N . 

V. 
K O R A A L E N P A A R L E M O E R . 

Onder koraa l verstaat men de steenharde, 
kalkachtige stam, waaraan zeer kleine polypen, 
door middel van een vliezig bekleedsel , vastzitten. 

Het eigenlijke bloedkoraal wordt grootendeels 
in de Middellandsche Zee opgevischt, en onder 
andere steden drijft Marseille eene groote koraal-
visscherij , die eene zaak van belang is , daar het 
pond van de grootstcn en schoonst gekleurden 
met 30 tot 40 francs betaald wordt. Koraal vau 
de gewone grootte wordt hij centenaars verkocht; 
voor groote stukken wordt de prijs per stuk be
rekend en ecu koraal van 1 d u i m diameter, die 
«eene vlekken ol' bersten heeft, wordt met 50 
tot 100 dukaten betaald, terwijl de kleineren tot 
steenen worden geslepen. Men bootst het koraal 
met goed gevolg na door gebijtst been , cn hier
mede stappen wij van dit materiaal af, daar het 
meesttijds, en voornamelijk hier tc lande, alleen 
gebruikt wordt door menschen, die bet kunst-, 
draaien bij wijze van uitspanning beoefenen. 

Van meer practisch nut dan bet koraal is het 
paarlemoer, afkomstig van de paarlmossel, die 
zich ophoudt in de golf van Manaar bij Ceylon, 
alsmede iu dc Oost-Indische, Perzische en Roodc 
Zeeën, en bij Midden-Amerika. Dit dier heeft 
twee platte, bijna vierhoekige schelpen , die uit
wendig bladerig, ruw cn groenachtig grauw, 
doch inwendig fraai, glad en kleurig zijn, en tot 

duim middellijn hebben; aan deze schelpen 
geeft men den naam van paarlemoer. In deze 
schelpen of wel in bet dier zelf vindt men als 
rende uitwassen, de echlc paarlen, die een kost
baar sieraad uitmaken ; deze paarlen en het paar
lemoer hebben dezelfde scheikundige bestanddee-

eigen;,.i, ligen glans en prismatische kleu
ren gemeen , zoodat men ze voor eene cn dezelfde 
s t°f, onder een tweeledigen vorm, kan beschou
wen. Men ontdekt de bladervormige lagen het 
"est, door de schelp langzaam te verwarmen, 
"'aanlooi- de samenhang der verschillende bladen 
'erbroken wordt en hieraan is het toe te schrij-
, e n dat men de echte paarlen tot nu toe niet 
*ngs kunstmatigen weg heeft kunnen verkrijgen, 
"tide men de paarlen van paarlemoer draaien, 

a n zouden de plaatsen, waar de schaal recht-
oekig of dwars doorgesneden i s , cene matte , 

«eenachtige kleur bezitten, die alle natuurlijke 
«lans mist en waardoor de nabootsing dadelijk 

het oog valt. 
Het paarlemoer behoort onder de hardste stoffen en bezit een hoogen graad van dichtheid; 

, e e n het binnendeel der schaal is een bruik 
materiaal, en het buitendeel, bestaande uit 

J°nkerkleurige en glanzelooze bladeren, wordt 
U i l

h

2 Üde gelegd. 
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dc-r 
schalen komen in den handel van elkan-

Sescheiden voor. Zij zijn tamelijk gelijk van 

dikte, doch voorzien van een zwaarder gedeelte, 
ter plaatse waar zij oorspronkelijk aan elkander 
verbonden waren; de omtrek is meesttijds be
schadigd , en dc buitenoppervlakte met mos be
dekt cn door wormen aangetast. Het paarlemoer 
wordt bij het gewicht verkocht cn onderscheiden 
in vier soorten , welke bij een weinig oefening 
licht te herkennen zijn. 

Het Oost-Indische paarlemoer is de grootste en 
schoonste, en bij gevolg ook de meest gezochte 
en duurste soort; de buitenste lagen zijn koffie
kleurig, de binnenste daarentegen bieden de 
schoonste prismatische kleuren aan, die evenals 
bij alle soorten, aan den rand het sterkst getee-
kend zijn; is deze rand geel gekleurd, dan heeft 
de schaal weinig waarde, daar de ondervinding 
leert dat zij dan geheel geel zijn. 

Eene tweede soort komt onder den naam van 
zwart paarlemoer voor, is wegens zijne eig 
aardigheid zeer gezocht, en verschilt van de 
eerste soort in lengte en hoogte, zoowel als 
in kleur, die aan den rand zwartachtig is en 
naar het grauwe overhelt. Het Egyptische, ook 
wel Grieksche paarlemoer, is waarschijnlijk af
komstig uit de Roode Zee; deze soort heeft 
geringe waarde, komt iu kleine afmetingen voor 
en zelden is de kleur schoon, maar meestal lood 
kleurig; de buitenste lagen zijn zwartgrauw of 
ook wel met zwarte stralen voorzien. Zelden treft 
men schalen van 0 tot 7 du im, en meestal van 
2 duim aan. 

De geringste waarde heeft het Amerikaansch 
paarlemoer met schalen van middelmatige grootte, 
die zeer dik en van daar zwaar zijn : boven
dien zijn zij zeer bolvormig, zoodat men ei 
moeielijk groote stukken van kan maken, en 
daar dit paarlemoer zeer broos is, behoort er 
cene groote mate van voorzichtigheid toe, om 
dit materiaal te verwerken. Er komt nog ander 
paarlemoer voor, o. a. van de Iris- en zilvornos-
sel , maar wij gaan deze ondergeschikte soorten 
stilzwijgend voorbij, om een paar woorden aan 
het verwerken van dit schoone materiaal te wij
den. Men begint de bewerking gewoonlijk dooi
de schalen iu stukken tc snijden en deze voor de 
verschillende doeleinden te sorteeren; de dikke 
en korte stukken voor de draaibank geschikt, 
neemt men bij het sluitpunt, — dat is dc plaats 
waar de schalen oorspronkelijk aan elkander ver
bonden waren — en in het bijzonder van groote 
exemplaren. Het snijden zelf geschiedt met eene 
niet zeer breedc, goed harde spanzaag, die on
der het werken met eenig was bestreken wordt. 
Men zondert alsnu de buitenste donkere laag, 
die den naam van paarlemoer niet verdient, door 
middel van een scherpen heitel af, die men zeer 
voorzichtig met den hamer moet hanteeren en de 
schoon gekleurde laag, somtijds nog voorzien met 
eenige kleine woriugaatjes, komt te voorschijn. 
Hierbij valt. op te merken, dat de wormen nooit 
door bet binnenste gedeelte der schaal heen vre
ten. Meesttijds zaagt men zooveel mogelijk vlakke 
stukken uit, die men door slijpsteen en vijl aan 
elkander past, en na voorafgaande polijsting, 
door middel van eene zekere soort vischlijm aan 
elkander hecht. 

Dc behandeling van 't paarlemoer bij 't draaien 
verschilt in werkelijkheid niet van het ivoor, 
heen, hoorn enz.; het wordt voorloopig, zooals 
straks gezegd, op den slijpsteen bewerkt, in hou
ten bossen op de draaibank bevestigd , en zon-
ler water afgedraaid. 

De beitel gelijkt volkomen op den, bij metaal-
en ivoordraaiers bekenden graafsteekbeitel; men 
kan hem lichtelijk nansclmlfen door eene afgesle
ten driekante vijl aan het boveneind af te bre
ken , cn dan op de wijze van een gewonen steek
beitel te slijpen, waardoor men eene driezijdige, 
met twee snijtanden voorziene snede verkrijgt; 
het spreekt van zelf dat men ze van onderschei-
lene grootte iu voorraad moet bezitten. 

Voor bet uitdraaien en het vervaardigen van 
holle gedeelten gebruikt men een beitel van de
zelfde soort die men zeer kor t , met cene ronde 
snede aangeslepen heeft. Om gaten in paarle
moer te boren, moet men zoodanige voorzorgen 
nemen, die op de snelheid van de beweging der 
Iraaibank berekend zijn, dewijl groote krachtsaan

wending , bij de meesttijds zeer kleine gaten, 
overbodig is , en lichtelijk aanleiding kan geven 
den reeds verrichten arbeid te vernietigen. De beste 
wijze is om te boren op de draaibank, waar men de 
druk onder de macht heeft; men kan zich echter ook 
an eene zoogenaamde rolboor of'van cene kleine 

omslagboor bedienen. Men draagt hierbij echter 
zorg het voorwerp onder bet boren zoo veel 
mogelijk niet water te bevochtigen, daar het 

paarlemoer door de ontstane warmte lichtelijk 
berst, en de boor daardoor week en stomp 
wordt. 

Op het polijsten zullen wij in een afzonderlijk 
artikel, over het polijsten in het algemeen han
delende, terugkomen. 

N G E Z O N D E N . 

Aan de Redactie van »de Opmerker!" 
In n". 23 van «De Opmerker" lezen wi j , 

wat ook in andere dagbladen vermeld i s , dat 
de toren van het dorp Nijland, gemeente Wijm-
bridseradeel, die onrustbarend scheef stond, 
door langzame onderboring en wegruiming van 
aarde van onder de hooge zijde der fundamenten 
rechtop gezet is. In hoever deze manier van 
uitvoering aanbeveling verdient, en op andere 
scheef staande gebouwen is toe te passen, durven 
wij niet beoordeelen, zoolang ons de bijzonder
heden van behandeling ontbreken. Oppervlakkig 
beschouwd, is aan het ondermijnen der funda
menten veel gevaar verbonden, en bij gebouwen 
op heiwerk wordt dit ondoenlijk. Wij hebben 
twee gebouwen zien recht zetten, waarvan de 
uitvoering volkomen naar wensch geslaagd i s , 
en om de eenvoudige en zekere behandeling wel 
vermelding verdient. Het eerste, in 1802 uitge
voerd, betrof een heerenhuis, gelegen aan het 
Hoofd tc Vlaai-dingen, welk gebouw cene breedte 
van 13 e l , 13,70 el diepte, en eene aangebouwde 
keuken van 5 bij 7 ellen bail; dit huis van twee 
verdiepingen hoogte was van l i steens Waal-
moppen opgetrokken cn in een achterover hel
lenden stand ter diepte van 50 duim gezakt. 
Bij dit gebrek bestond nog een tweede, na
melijk dat het gebouw niet vloedvrij was en 
bij bet waterpas stellen geheel boven den hoogsten 
vloed moest worden opgewonden. De uitvoering 
had op de navolgende wijze plaats. Beneden 
den beganen grond onder de vloei ribben wer
den alle muren op afstanden van 2 ellen door
geslagen en ondervangen met ijzeren potvijzels. 
Nadat deze gesteld waren, werd het geheele 
gebouw van de fundeering en keldermuren ge
licht, iu een waterpassen stand gebracht en 
Jaarna 85 duim booger opgewonden. Iedere 
tocht of winding geschiedde ter hoogte van 15 
duim, vond in den tijd van 15 minuten plaats 
cn de arbeid werd door twee man aan iedere 
vijzel verricht. Na iedere 15 duim verhooging 
werden dc muren tusschen de vijzels aangemet-
seld en onderstopt, ten einde de laatste te kun
nen verstellen. Gedurende deze werkzaamheden 
was het gebouw gemeubileerd cn bewoond, en 
na de voltooiing niet de minste scheur of zetting 
in de muren te ontdekken. — H e t tweede gebouw, 
voor ruim drie maanden geleden op gelijke wijze 
behandeld, en ingericht voor moutwijnstokerij te 
Schiedam , bestaat uit een romp zonder binnen
muren van 22,80 el lengte bij 8,95 el breedte 
en ter hoogte van 11 ellen ; de muren waren 
hier slechts een Waalsteen dik. De eene hoek 
van den gevel was 47 duim en de andere 25 
luim binnen de loodlijn achterover gezakt. De 
behandeling van dit gebouw heeft bijna op 
dezelfde wijze, als hiervoor beschreven i s , 
plaats gevonden, evenwel met dit onderscheid, 
dat na de plaatsing der vijzels een gedeelte van 
het muurwerk langs den voor- en beide zij
gevels werd weggebroken, en men den boven
bouw op de bestaande fundeering heeft laten 
zakken. Heide werken zijn onder leiding van 
den heer VV. Sonneveld, aannemer te Schiedam, 
uitgevoerd, die in deze getoond heeft voor der
gelijke werken volkomen berekend te zijn. 

E. 
r Bij de opname van dezen brief heeft de 

redactie de eer den geachten inzender mede te 
deelen dat in een der eerstvolgende nommers 
eene beschrijving van de onderboring der fun
damenten van den toren te Bijland zal verschijnen. 

Varia. 
Onbrandbaar stroo en riet. Om stroo en 

riet, waarmede de daken van vele woningen en 
schuren op het platteland gedekt worden, on
brandbaar te maken, wordt het doorweeken met 
kalkwater of dunne kalkmelk aangeraden. De 
werking moet voortreffelijk zijn, daar het riet niet 
alle en onbrandbaar, maar ook duurzamer gemaakt 
wordt. Eene oplossing van aluin en verschil
lende andere zouten maakt het stroo evenzeer 
onbrandbaar, maar het hemelwater lost deze zou
ten spoedig op en de toepassing is duufder dan 
die van kalk. 
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Amerikaansche schijf- en ringsnijder. De 
onderstaande afbeelding heeft betrekking tot een 
werktuig, waarvan men zich in Amerika bedient 
voor het uitsnijden van schijven of ringen uit le
der, die bij de assen van wagens , de verbinding 
van waterpijpen en dergelijke doeleinden eene uit
gebreide toepassingjj vinden. Het stuk A is van ge

goten ijzer, ter onderzijde voorzien van twee groe
ven C , en ter bovenzijde van eene kruk , waardoor 
het gebruik van het werktuig vergemakkelijkt 
wordt. D is het draaipunt en B , B zijn de 
twee verplaatsbare messen , die op eiken verlang
den afstand uit het middenpunt in de groeven C 
gesteld en met schroeven op hunne plaats gehou
den worden. Het eene mes snijdt den buitenomtrek 
en het andere den binneiiomtrok der schijven uit. 

Verschillende ambachten kunnen van dit een
voudige werktuig veel voordeel trekken. 

Correspondentie. 
Aan .1. d. L . Het toegezonden ar t ike l : «Theo

rie en practijk" zal geplaatst worden , zoodra 
het vervolg toegezonden is en de plaatsruimte 
dit gedoogt. 

Aan den inzender van het ar t ikel , ondertee
kend: „de werkbaas'' enz. wordt bericht dat het 
stuk onveranderd in een der eerstvolgende nom-
mers zal worden opgenomen. 

Aan J. K . II. te O . Van uw welwillend aan
bod zal de Redactie gebruik maken. 

Aanbestedingen. 
A a n k o n d i g i n g . ' » 

Maandag 17 Sept., teu 10 ure, nau het gebouw vuu het 
prov. bestuur te Maastricht: het uitvoeren vau eeuige wer
ken aan de rijks- hoogere burgerschool te Roermond. 

Maandag 17 Sept., tin 11' ; 2 ure, aau het gebouw van 
het prov. bestuur te 's Hage: herbcsteding van het doen 
van naggerwerk op het bovcudeel iu bet rivierbed der 
Nieuwe Merwede, onder de gemeenten Werkendam en Slie
drecht, provinc iën Nooril-Brabnut cu Zuid-Holland, door 
middel der Rijks-stooinbaggerviiartiiigeii uo. 5 eu 6, met liet 
onderhoud der vaartuigen. 

Maaudag 17 Sept , ten 12 ure, ten huize vnu den kaste
lein 1). Heijting, in de Wang te Doesborgh: het maken vnu 
een gebouw geschikt voor herberg, stalling cn bergplaats 
voor goedercu van stoomhooteli cn schepen, op het terrein 
gelegen om de Contrc-Escnrpe tc Doesborgh. 

Diusdng 18 Sept., door het gemeentebestuur van Wog-
uum: het vernieuwen der spits van deu Wognuiniiier toren. 

Woensdag 19 Sept., teu 12 ure, teu huize vau G . dc 
Vries te Aalsmeer: liet vernieuwen der Aardbczicubriig, gc-
legeu in den Uiterweg. 

Donderdag 20 Sept., ten 12 ure, iu een der lokalen vau 
het ministerie van binnenlandsche zaken te 'sllnge: het 
inakeu van gebouwen, verhoogde los- eu ladingplautscn 
en Wachtorswouingcn, voor deu spoorweg tusschen l'trecht 
cu Kuilenburg. 

Donderdag 20 Sept., teu 12 ure, in eeu der lokalen van 
het ministerie van binnenlandsche zakeu tc 's Hage: het 
uitdicpeu van hnvens, bet ophoogcu vau terreinen, bet ver
plaatsen van gebouwen, het maken vnn sporen, het ver
plaatsen vau eene losplaats, het leveren van eene hijsch-
kraan cn het onderhuuden der gebouwen en gronden vnn de 
stapelplaats te Dubbeldam. 

Vrijdag 21 Sept., ten lOVj ure, nun het gebouw vuu het 
prov. bestuur tc 's Bosch : het verrigten van metsel- eu 
timmerwerken, heuevens het inakeu en leveren vau eeuige 
schoufjiicubclcu iu de gebouwen der Rijks hoogere burger
school Willem II te Tilburg. 

21 Sept., ten 11 ure, ten Gcinecutehuize te Lek-
het leggen en opmaken vnu eene nieuwe begraaf-
illa. genieeute. 

VScpt., ten 12 ure, aan het gebouw van het 
e Arnhem i bet un iücggeu van drie dunrskrih-

ïi' .'aeh f djm | linker Waaloever, tusschen S t Audries eu 
• 2 /t'JBoMOjn. / 
V ' i H Sept., ten 12 ure , ten Gemeentehuis! tc 
* S i i n J r > « , i m y ' hut verhoogen en bestraten van de Kerkstraat 

nde gemeente, ter lengte van p. in. honderd cu 
zeven ellen, met liet leggen vnu vcrvnlput-

teu cn riolen tot afvoer vau water. 

Maandag 24 Sept., ten l l ' ^ u r c , aan het gebouw van het 
prov. bestuur te 's Hage: het digteu vau killen in de rich
ting der ontworpen bekading langs deu regteroever der 
Nieuwe Merwede, onder de gemeente Dubbeldam, in de 
provincie Zuid-Holland. 

Maandag 24 Sept., teu 12 ure, aau bet gebouw van het 
prov. bestuur te Maastricht: de uitvoering van werken tot 
verbetering van dc rivier dc Maas , voor rekening der Neder-
laudschc eu Belgische Regceringen, uaar aanleiding van 
art. 9 van het trnctaat van 12 Mei 1863 , betrekkelijk dc 
watcraftappingen van die rivier, als: a. te Visscherweert, 
gemeente Roosteren, bij raailiju X L V I I I ; en h. de voort
zetting der verbetering in de gemeente Geulle, in raai-
lijn X X I I . 

Dinsdag 25 S c p t , teu 12 ure, iu het lokaal dc Goudc 
Ster te Uithoorn aan den Ainstel door het R. 0. parochi
aal kerkbestuur: het bouwen vau eeue kerk. 

Donderdag 27 Sept., ten 11 ure, in bet Watcrsehopshuis 
te Onderdeudam: lo. .het bouwen vau een houten draaibrug 
eu 3 voste bruggen over bet hidpkanaal van Batlo uuiir 
Mensingewccr; 2o. het opgraven vau dc Zwaluwc-togt vnu 
het Hoofddiep, bij Douwen, tot deu grindweg te Zuurdijk, 
lang 1732 ellen, benevens het maken vau een steeneu 
duiker door het trekpad, eu 2 dito door dammen. 

Donderdag 27 Sept., ten 12 ure, in bet lokaid van bet 
ministerie vau Itiiincnluudsehe zakeu te's Hnge: lo. het leve
ren van 144,000 houten dwarsliggers, iu tieu peroeeumj 
2o. bet leveren vnn vierkant bcslageu eikenhout ten dienste 
vnn wissels cn vnu eikenhouten dwarsliggers voor dc Staats
spoorwegen . iu twee pereeeleu. 

Maandag I O c t , ten 2 ure, door gecommitteerden der 
Nedcrdiiitsehe Hervormde gemeente te Rotterdam : het 
bouwen vnn eene nieuwe kerk voor genoemde gemeente aau 
de kruiskade aldaar. 

Vrijdag 5 O c t , teu 1 ure, teu Raadhuizc te Sluis: het 
bouwen van eene regtszaul eu wachtkamer voor bet Kautou-
geregt, alsmede van eeu lokaal teu dienste der Gemeente
secretarie. 

v i ioop v a n a a n b e s t e d i n g e n . 

Op 5 September, te Amsterdam, ten huize vau den heer 
1'. N . de Vries, opzichter van dc Bouwmaatschappij Coa-
tortkat het maken van 12 arbeiderswoningen op ecu terrein 
gelegen in de Elandstraat cu hoek l.ijubiiansgracbt. Hier
voor waren 7 inscbrijviiigsbillettcu ingekomen als: van de 
heeren Nahuis ƒ 11,700, Osta eu Tobbe J'11,700, Brink 

ƒ 11,600, de Jong /"11,300, Baum J 10,900, Wolf /'10,750 
cn Wicgand ƒ 10,500. Aan laatstgenoemden is liet werk 
gegund. 

Op 5 September, te Rotterdam, door de commissie van 
de plaatselijke werken: de uitvoering vnu eenige werkzaam
heden nau het Museum Boijmaiis. Laagste inschrijvers: lo. 
voor ecu marineren vloer in de vestibule, C. J Ypclanii, 
te Delft, voor ƒ 932; 2o. voor het stukadoorwerk der vesti
bule, A . Hersteld, te Rotterdam , voor ƒ 1188;'Ho. voor het 
stukadoorwerk vuu vijf vertrekken op de bei-etage, J . W. 
Wolff & Zoueu, te Rotterdam, voor ƒ 8 6 7 ; 4o. voor het 
stukadoorwerk van de woning cn den gang in bet soustcr-
rain, J . J . Viclvoye, te Rotterdam, voor ƒ 2 1 5 ; 5o. voor het 
behangen der schdderijznlcn op de boveuste verdieping F . 
van de Wiel & Zoon, tc Rotterdam, voor ƒ 7 3 5 . 

Op 5 September, te Almelo: dc bovenbouw van het beurs
gebouw aldaar. Negen inschr i jv ingsbüle t t cn waren daarvoor 
ingckomeu. Minste inschrijver dc heer Westenberg tc A l 
melo voor ƒ 24,589. Daar deze som boven dc begrooting is 
zal er wellicht eene herbcsteding geschieden. 

Op 6 September, aau het ministerie van biiinenlnndschc 
zakeu tc 's Hage: herbcsteding van het maken van den on
derbouw vnu dc kuustwcrkcli voor bet gedeelte vau llcercn-
vceu tot Leeuwarden van deu spoorweg van Arnhem uaar 
Leeuwarden. Daarvoor waren negentien inschrijviugsbiljet-
ten iugekomeu. De minste inschrijver was ,f. F . Schoafsma, 
te Harliugcu, voor de som van ƒ 198,000, terwijl dc hoogste 
inschrijving was voor de soui vau ƒ 3 4 5 , 0 0 0 eu wel van J . 
Boshouwer en K. Luickens, te Dordrecht. 

Op 7 September, aan het gebouw van het provinciaal be
stuur tc Arnhem: bet aanleggen vuu eeue perpendiculaire 
krib aan den linkeroever van de rivier de Lek , beueden het 
veer tc Heusichcm. Miuste inschrijver A . van Buren tc 
Honswijk voor f 3600. 

Op 10 September, aan het lokaal van bet Provinciaal 
Bestuur in Zilidhollaud: het aanleggen vnn rijswerken tot 
verdere verbetcriug van de rivier dc Lek , onder dc gemecute 
Leksinonil, provincie Zuidhollniid; daarvoor waren zeveu iu-
schrijviugsliiljcttrn ingekomen. Dc minste inschrijver was 
C . de Jong J r . , tc Amcide , voor ƒ 12,860. Daarna werd 
aldaar nog aanbesteed: bet beklecdcu met steenglooiing vnn 
een gedeelte vnn het biiitcntaliid vnu deu dijk , behoorende 
tot den grooten weg der 1ste klasse uo. 7 , bij WiUcmsdorp, 
iu de provincie Zuidhollniid; daarvoor waren 12 iuschrijvings-
biljctteu ingekomen. De minste inschrijver was C. vau Se-
vcuter, tc Dordrecht, voor ƒ 1027. Eindelijk nog het ver
hoogen van den stcenendalii, gelegen nau dc bcncdeuzrjde 
der Ottcrsluis eu het baggeren ceuer scheepvaart-geul langs 
dien dam, ouder de gemeente Sliedrecht, provincie Zuid-
holland, waarvoor 12 iiischrijvingsbiljctten waren ingekomen, 
waarvan de minste inschrijver was 1'. Uugcvcld , tc Har
dinxveld , voor ƒ 2230. 

Advertentiën. 

FABRIEK VAN 
B E C K E R E N BUDDINGH 

te ARNHEM. 
W a t e r p a s - , hoekmeet - en andere i n s t r u m e n 

ten voor terreinopname ten dienste van den 
W A T E R S T A A T , H E G E N I E , den A V N I . E G V A N S P O O R 

W E G E N en O P E N I I A R E W E R K E N . — Voorts de gunstig 
bekende B a l a n s e n , B a s e n l e s , W e e g 
b r u g g e n enz. 

AANBESTEDING. 
Het R. C. PAROCHIAAL KERKBESTUUR van 

S t . - J O H A N N E S te Uithoorn aan den Atnstel, i s 

voornemens om op Dinsdag den 25 September a. |,, 
des middags ten 12 ure, in het Lokaal de Goude 
Ster aldaar, aan te besteden : 
H E T BOUWEN V A N E E N E K E R K , waar

van de Teekeningen en het Bestek ter visie 
liggen in voornoemd Lokaal. 

Dc Bestekken liggen alsnog ter inzage te Am
sterdam iu het Poolsehe Koffiehuis, te Rotterdam 
in bet /•'etnische Koffiehui», te Utrecht in de 
Nieuwe Buk, te Arnhem in de Harmonie en li-
Nijmegen bij B. V A N MEURS. 

Nadere inlichtingen en Bestekken zijn op franco 
aanvrage sï f 1 te bekomen bij den Architect 
II. J. V A N DEN BRINK te Driebergen. 

Aanwijzing in loco daags vóór de Aanbeste
d ing , ten 12 ure. 

A A I ' B E S T E D 1 N €•>. 
G E C O M M I T T E E R D E N H E R N K I I E R I I U I T S C H K 

I I K R V O R M U E G E M E E N T E te Rotterdam zijn voorne
mens op Maandag den 1 October 1SG0, des na
middags ten 2 ure, in het openbaar aan te besteden : 

Het BOUWEN van eene NIEUWE 
K E R K voor genoemde Gemeente aan 
de Kruiskade te Rotterdam. 

Het Bestek en de Teekeningen liggen, van Woens
dag den 12 September af, ter bezichtiging op de 
gewezen Uitspanningsplaats »WILLEM TELL", 
aan de Kruiskade te Rotterdam; — terwijl het 
Bestek a f 1.— en de Teekeningen a f 13.— op 
franco aanvrage en overmaking der gelden te be
komen zijn aan het Kerkekantoor Van de Gemeente 
in de Groote Kerk te Rotterdam. 

Inlichtingen zijn op de in het Bestek bepaalde 
tijden te bekomen bij den over dit werk gestelden 
Bouwmeester .1. F. M E T Z E L A A R , aan de Kruis
kade te Rotterdam. 

RANSOME'S K U N S T Z A N D S T E E N , 
beveelt zich door duurzaamheid, sterkte, zuive
ren vorm en voornamelijk door V O L K O M E N OVER
EENKOMST met den NATUURLIJKEN ZAND
STEEN bijzonder aan voor iedere BOUWKUN
STIGE VERSIERING, zoowel voor Balustruden, 
Kapileelen , Consolen, Lijsten, Friezen enz., als 
voor Vazen, Fonteinen, Gedenkteekenen, Stand
beelden, Grafteekenen, enz. Modellen, Teeke
ningen, enz. te bezichtigen, en inlichtingen te 
bekomen bij 
FOLKERS & C"., Rapenburg te Amsterdam, 

Agenten van de 
PATENT CtlNCRETE-STONE COMPy. (Limited) te Londen. 

D. A . THIEME te Arnhem, geeft ui t : 

T I J D S C H R I F T 
V O O R 

P H 0 T 0 G R A P H I E 

A A N V E K W A N I ' E W E T E N S C H A P P E N , 

onder medewerking van 
Mr. E. J . A S S E R te Amsterdam, Mr. J . A . E. VAN' 

K I J K te Amsterdam en Dr. P. J . K A I S E R te Leiden. 

H O O F D R E D A C T E U R 
Kapitein 

It. P. V A N D E R B E E K , 
Werkzaam aan bet Topographisch bureau van bet 

Ministerie van Oorlog. 

D E R D E J A A R G A N G . 

WIJZE VAN UITGAVE. 
Uit Tijdschrift verschijnt geregeld den eerste» 

van elke maand. 
De prijs is /' 4.80 per jaargang. 
Platen, buiten den tekst, worden matig, doek 

extra berekend. 

T U I N S T O E L E N . 
Dc Ondergeteekenden berichten bij deze, dat bij hen vervaardigd worden en » e l" 

krijgbnar zijn: 

Geslagen IJzeren dichtslaande Tuinstoelen, 
zeer sterk, gemakkelijk in bet zitten en wegbergen, en daarbij goedkoop. 

R o t t a r i U u n . o o j A C R T " 
R A V E S T E I N e n C o . 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A . THIEME. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER W I E L . 

S T A A T S S P O O R W E G E N . 

STERKTE- EN" INDEELIMS8TAAT 
van het bij den aanleg der Staatsspoorwegen iu dienst zijnde personeel 

op 1 September 1866. 
Bureau van den heer Adviseur te 

's-Gravenhage. 

Jhr. G. J. G. Klerck , 
J. C. A. van Roosendaal. 
J. F . P. Kalse, 
C. J. Hupscher, 
E. J. Weenink, 
C. W . van Hoorn , 
G. F. Berch Gravenhorst, 
J. H . Danner, 
J . A . A . van der Meij , 
F. Hoogenstraaten. 
L . W . Boin, 
C. G. R i e l , 
C. F. Koemans Jr. 

Adviseur. 
Hoofdopzichter. 

Idem. 
Opzichter der 2" 

> » 2« 
3 ' 

a a \' 
D D \-* » •i' 
» i> .V 

Schrijver. 
Idem. 
Idem. 

klasse. 

Bureau van de heeren Ingenieurs in 
algemeenen dienst te 's-Gravenhage. 

J. A . A . Waldorp, 

J . 

J . 

G. 

H. 
F. 
J . 
M. 
A. 
J . 
A . 
M. 
J . 
M. 
L . 
J . 
A. 

A . K o o l , 
Schouten Jr . , ( ' ) 
H. G . Braams, 

H. Herboth, ( ') 
Mul ler , (») 
A . van Voorthuijsen, 
van Ruth, (*) 

J. van der Heijden, (*) 
G. van Renterghem, (•'•) 
A. Nunnink, 
J. Meeter, 

Schotel , 
J. van Visvl ie t , (") 
P. Har ing , 
W . M . Huijgens, 
J. R iks , 

Ingenieur in algemeenen 
dienst. 

Idem. 
Bouwkundige 2 ' kl. 
Bouw- en leerktuigk. 3' 

klasse. 
Idem. 
Idem. 

Opzichter der 1 = klasse. 
•>'• 

2' 
2" 
: i " 
3« 
4 ' 
4 ' 
4" 

Schrijver. 

Lijn A. Van Arnhem tot Leeuwarden en 
Lijn D. Van Zutfen tot de Pruisische 

grenzen. 

J. Kalff, Eerstaanwezend Inge
nieur. 

G. J. Janssen, Waarn**. Sectie-Inge-
nieur. 

Sectie-Inge-

K. H. van Brederode , Idem. 
R. van Hasselt, Sectie-Ingenieur. 
G. J . van Gendt, Bouw- en werktuigk. 3 ' 

klasse. 
V. Elink Sterk, Ille in. 
('. Gosewinckel, Opzichter 

I 
i' klasse. 

B. A . van Dorp, 
Opzichter 

I 2 ' D 
J. W. R. Raadman , a 2" » 
A. Licse , B : i ' » 
F. P. BerckenholT, » :e 
P. L . l iep , 3« a, 
L . J. W . Mcijs, i> .'!• „ 
A. R. E. Goedhart, „ .'!• 
11. de Vroede, :t" n 
H. W . Brouwer, » 3" 
A. P. M . Kapteijn, » 3 ' » 
W. G. van Roekei, » : i ' 
A. J. Stal , 3« a 
I. P. Cornelissen, » ; i - s 
W. H. Westerborg, „ 4' 
H. T. van Tricbt , i> 4* 1 
J. A . Fricke, 1 4' )) 
J- O. van Tricbt, i) 4' 1) 
D. Ha l t ing , 1 i' B 
B. Ii. Lugten, 1 4' B 
P. J. H . Timmermans, 1 4" » 

spoor-

(') Belast met de hoiitkeuriiigen te Dordrecht 

staven toBdgii toCZiCl" ° P ^ v c r v a a r < b g ' n g i 

m , enfü/iSgle1:* ***** °" <" ""«"«^ v»n brug-

staven ^ ' « e l g i f ' ' t ' t * v m ' " a n l i < W >»" »!'«>'" 

i S \ l
 B l'Ia"t ï ü L* l c ' d . i " ( J v a " l l t t « ' g e m e e n magazijn en met dc creosoteering te Dordrecht. " S ~ u " 

_ W B(j hst algemeen magazijn te Dordrecht. 

D. Grevelink , 
P. Evekink, 
0. A. Teubner 

Opzichter 4 ' klasse. 
» 4" » 

Schrijver. 

Lijn B. Van Harlingen tot de Hannover 
sche grenzen en Lijn C. Van ivlcppel 

tot Groningen. 

.1. YV. Witsen Elias, 

S. .1. V e r n i a e s , 

I'. .1. Troost, 
A. \ V . Tb. Koek , 
W. i l . Vorst man . 
P. I. Waller , 
I. , van der Tas, 
.1. I'. C . van der B i j l , 
II. G. van der Werf, 
A. van Oosterhout Azn. 
'I'h. M. M. van Grieken, 
\ V . van der Heide , 
.1. C . .1. Wijlfelman , 
P. I'. Scheffelaar Klots, 

Eerstaanwezend 
nieur. 

Sectie-Ingenieur. 
Idem. 

Adjunct-Ingenieur. 
Idem. 
Idem. 

ziehier der 

Inge-

'Opzi klasse. 

Lijn E. Van Maastricht tot Breda en 
Lijn G. Van Venlo tot de Pruisische 

grenzen. 

.1. G . van den Bergh, 

H. Overmars, Jr. 
F . C. Bake, 
P. J. de Quartet, 
A. J. F . G. M . Verheijen, 
J. L . Cluijsenaar, 
II. C. van Straaten, 
J. l i . Zclis , 
J. Crollaer, 
II. Nierstrasz, 
H. C. van der Hoorn, 
J. Micbeels, 
A. J. Vorage, 
J. A. A. Jonkergouw, 
10. C. J. van der Horst, 
A. W. Beck, 
VV. H. van de Sande, 
VV. A . Schotli, 
11. T. Klompé, 
J. H . N i v e l , 
J. A . H. Crollaer, 

Eerstaan wezen d 
nieur. 

Sectie-Ingenieur. 
Idem. 
Idem. 

Adjunct-Ingenieur. 
Idem. 

Opzichter der 1" 
» » \' 
» » 2 r 

» » 2« 
» » 2 ' 
» » 3' 
» » 3 ' 
» B 3' 
» » 4 P 

» » 4 e 

» >» 4*" 
» » 4 e 

» » 4* 
» i) 4 e 

» » 5 e 

Inge 

klasse. 

Lijn F. Van Roosendaal tot Vlissingeu. 

M . Simon, Gz. 

M. A . van Ids inga, 
Th. I Her I, maun , 
A. C. Broekman, 
L . J. Kcsper, 
G. C. Buijskes, 
B. A. A . Deenik , 
L. F. Fisscher, 
VV. F. Noest, 
G. de Heer, 
I'. J. Neijt, 
W. J. van Campen , 
J. vau den Bree, 
II. W. Swijter, 
G. P . van der Tak, 
M. Vlamings, 

Eerstaanwezend Inge
nieur. 

Sectie-Ingenieur. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Adjunct-Ingenieur. 
Idem. 
Idem. 

Iloofd-Opziehter. 
Opzichter der 2' klasse. 

i) » 2' » 
» » 3' » 
» » 3» » 
» » 3' » 
j> i) 4' » 
» » 4C i> 

G. 

Lijn H. Van Utrecht tot Boxtel 

van Diesen, 

J. D. Evers, 
Dr. E. F. van Dissel, 
N . II. Nierstrasz, 
I. Ifouppe van der Voort 
C. Wagtho, 
Jhr. VV. Hoeullt, 

Eerstaanwezend 
nieur. 

Sectie-Ingenieur. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Adjunct-Ingenieur 
Ide. 

Inge-

Hij I). A . T H I E M E , te Arnhem. Ui tg 

Jhr. E. J. de Savornin 
Lobman, Adjunct-Ingenieur. 

Jhr. J. H. Schorer van de 
Souburgen, 

J. M. Telders, 
J. M . Giesbers, 

Idem. 
Idem. 

Bouw- en werktuigk. 
3' klasse. 

Hoofdopzichter. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Opzichter der !• klasse. 
*> B 1* a 

M . Henstedl, 
W . G. de Bruijn , 
A. VV. Olivier , 
F. Brand, 
J. C. .Springer, 
G. G. Stael van Holstein 
M. van der Wegt, » » 1« 
S. D. Vonck, » • » 1« 
D. van der Tas L z n . , » » 1» 
G. II. Clausing, » >, 2" 
J. G. A . Koop, » » 2C 

J. Swets, » o 2' 
H. K. van der Lek, » » 3« 
F. G. Wente, » » 3« 
J. L . Terneden, » » 3 « 
G. Gaikhorst, » » 3 « 
W. M . C. Gastelaars, » >, 3e 
H . J . Geerts, » » 3e 
J. II. Henstedt, » ,> 3« 
0. W . P. Mieling, » » 4' 
C. VV. F. van Daalen, » » 4» 
VV. P. Verbeek, » » 4« 
J. T. R. Ter Horst, » » 5» 
VV. N . K. A . Gastelaars Wzn. Schrijver. 

Lijn I. Van Rotterdam tot Breda. 

N . Th. Michaèlis, 

A. Simons. 
J. Leijds, 
A. van Hooft*, 
Jhr. L . A . Sandberg, 
Jhr. P. II. A. Martini Buijs, 
W. Lorentz, 
A. van der Togt, 
Mr. H . H . van de P o l l , 
J. J. van Waning, 
J. A . Jurriaanse, 
VV. J. Brade, 
A. W . Stortenbeker, 
N . Eeltjes, 
H. du Croix, 
E. T. van Vloten, 
D. P . van Weezei Scheffelaar 
C. W. D. Broman, 
J. C. Mak , 
C. A . van Oldenbarnevelt, 

gen'. Witte Tul l ingh, 
C. Bruinzeel, 

Eerstaanwezend 
nieur. 

Sectie-Ingenieur 
Idem. 
Idem. 

Adjunct-Ingenieur. 
Idem. 

Opzichter det 

Inge-

• i' klasse. 
2' » 
3' » 
3' » 
3' » 
3' » 
3» » 
4" » 
4' » 
4' » 
4' » 
5' i> 

f s l f l 

Schrijver. 

Lijn K- Van Amsterdam tot Nieuwediep. 

A. J. van Prehn , 

A. L . van Gendt, 

J. J. R. Grinwis, 
G. A. Escher, 
G. J. W . de Jongh. 
J . van Asperen, 

J. de Vries Jr . , 
II. J. Lastdrager, 
P. van Stralen, 
J. Roskam, 
L . A . Brouwer, 
A. O Haccou, 
I). Schuiteniaker, 
J . N . Breebaart, 
L . A . van der Voort, 
G. G. M . Bazendijk, 
P. J. Huibers, 
J . L . Poggenou, 

Eerstaanwezend Inge
nieur. 

Bouw- en werktuigk. 
2' klasse, waarn*. 
Sectie-Ingenieur. 

Adjunct-Ingenieur. 
Adjunct-Ingenieur. 

Idem. 
Bouw- en werktuigk. 

3' klasse. 
Opzichter der 1' klasse. 

» » 2« » 
i) i> 3* B 

» » 3 ' » 
» » 3 ' B 

» » 3« B 

» » 3» » 
» » 3« » 
» » 4" » 
» » 4 e » 
» i) 4 e » 

Schrijver. 

•ni-er." 
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ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN EN AANNEMERS VAN PUBLIEKE WERKEN. 

Berichten en mededeelingen. 

Arnhem, 21 September IHlili. 

— Te Londen is op den eersten September 
hel nieuwe spoorweg-station in ('uiinun-strect 
geopend, waardoor de verbinding met ('haring-
Cross, London-bridge en het geheele zuid-oos
telijke spoorwegnet verzekerd is. In verband 
niet het drukke verkeer op dit station , waar 
dagelijks 40(1 treinen aankomen oi' vertrekken, 
zijn vijl' perrons aangelegd en n berekent dat. 
jaarlijks twintig millioen reizigers dit station zul
len bezoeken. 

— De architect John llarnett, door vide bouw
werken inde City te Londen bekend , is den 7 
September iu den ouderdom van 50 jaren over
leden. 

— De gemeenteraad te Winchester beeft vele ja
ren over maatregelen tot verbetering van den ge
zondheidstoestand strijd gevoerd en alsnu met alge
meene stemmen in beginsel aungenomen dat de siad 
van riolen voorzien moet worden eu daarbij prijzen 
van 150, 100 en 50 pond stelling uitgeloofd unn 
;le ingenieurs, die de beste plannen voor het 
uitvoeren der werken en het ten nutte maken van 
liet rioolvuil zullen indienen. Ook te Iioston iu 
Lincolnshire is men op de verbetering van den 
gezondheidstoestand door rioleering bedacht en 
is reeds een plan gemaakt, dat door den ge
meenteraad bediscussieerd wordt en naar aanlei
ding waarvan de »Lincolnshire llertfltl" den in
woners den laad geeft spoedig omtrent de wijze 
vau rioleering eenig besluit te nemen, daar het 
Gouvernement wellicht spoedig de uitvoering zul 
gelasten en er dun minder op eene zuinige wijze 
van uitvoering zal gelet worden. 

— Ook in Manchester zal met November e. k. 
een standbeeld voor prins Albert onthuld worden. 

— Het voorstel van het gemeentebestuur te 
herlijn tot oprichting van een gcdcnktcckon voor 
de behaalde overwinningen is door den Hand af
gewezen op grond dat de voorhanden gelden 
thans beter voor de gewonde soldaten en de 
achtergebleven betrekkingen der gesneuvelden 
kunnen besteed worden. 

Keulen. In verschillende buitenlandsche dag
bladen komt het belicht voor dat de ruiterstand
beelden dei- Pruisische koningen t'rederik W i l 
lem IV en Willem 1 op de vaste brug over 
den Itiju te Keulen in de volgende maand zullen 
geplaatst worden. Dit bericht is voorburig, duur 
net standbeeld vnu Willem I in het voorjaar 
"aar de wereldtentoonstelling te Parijs gezonden 
Wordt, alvorens het de voor hetzelve bestemde 
Iduats op ile brug te doen innemen. 

— Iu hel "Journol tie Hotten" leest uien dat 
de Kegeeiing order gegeven heeft de Seine tus
schen Parijs eu I .'.ni . i . iii op eene gelijkmatige 
di , , l Jle van ongeveer 2 el of 0% voet te brengen. 

waarvan de kosten op 0.500.000 francs geraamd 
worden. 

— He wederopbouw van tien afgebrandrn schouw
burg te Hreslan is onder toezicht en leiding van 
den architect Ludieke aangevangen; de Oberbau-
ratli Langhaus te Berlijn, die het ontwerp van 
den afgebranden schouwburg leverde, heeft de 
plannen gemaakt, en van de lioofdmuren, die 
grootendeels weinig of niet geleden hebben, zal 
partij getrokken worden, waardoor ile omvang 
van het gebouw onveranderd blijft. Men zal tie 
muren verhoogeu en door bet aanbrengen van 
een vierden rang eene plaatsruimte voor 200 
personen winnen. Hij den herbouw worden de hou
ten kolommen en balustraden door ijzer vervangen. 

—-Het gepantserd schip wordt gewoonlijk voor 
eene uitvinding onzer dagen gebonden . en dus 
kan het niet onbelangrijk geacht worden te her
inneren , dal eene oorlogsgalei , zoogenaamde ka-
racke, dooi* de Phacontes-orde uitgerust was ge
worden en besebreven werd dooi- Morin , de ge
schiedschrijver dezer orde. Bedoeld schip was 
met lood bedekt , om legen de vijandelijke kogels 
beveiligd te zijn. Het werd in 1530 te Ni/za 
gebouwd en behoorde tot de vloot, welke Karei V 
tegen Tunis uitzond. Andreas Doria had bet be
vel over de expeditie. Na een beleg van eenige 
dagen werd Tunis stormenderhand ingenomen . 
en daartoe had die galei, Sunta Anna geheeten, 
veel bijgedragen. Zij bad zes bruggen, eene 
groote hoeveelheid sterk geschut en was bemand 
met 300 klippen. Aan boord bevonden zich eene 
ruime kapel, eene kruidkamer, eene ontvangzaal 
en eene bakkerij, waar dagelijks gebakken werd , 
zoodat men altoos warm brood op bet schip bad, 
Met merkwaardigste was echter het met metalen 
pennen bevestigde pantser, waaraan Horio de vei
ligheid van het schip toeschrijft ; nooit toch werd 
de Sunta Anna door de vijandelijke kogels be
schadigd, ofschoon zij dikwijls iu hel gevecht 
was geweest. Keue afbeelding van deze groote 
karackc is thans nog te zien in het paleis, dat 
de orde aldaar bezit. 

A r n h e m . .Men zal zich herinneren dat de 
provinciale staten van Gelderland zich ten vori-
gen jare lot den Koning en de beide kamers der 
Staten-Generaal hebben gewend tol ondersteuning 
van de door de heeren Holtzman en Sioburgh 
aangevraagde concessie \oor eene nederlandseh-
westphaalsche BpoorwegHnie, waarvan het tot 
stand komen van zoo groot belang voor Gelder
land werd geacht. 

Thans hebben gedeputeerde stalen dier provin-
vincie daarop nader aangedrongen hij den minis
ter vau binnenlandsche /aken eu in verbant I 
daarmede verzocht, dat geen langer uitstel aau 
de heeren Swaan en van Heiningen zou worden 
toegestaan voor hel tot stand brengen van het 
door deze hoeren boraainde spöui wegplau. 

, (Amft. C.) 

D e v e n t e r . De arrondissements-rcchtbaiik alhier 
heeft, dezer dagen uitspraak gedaan iu de zaak 
betrekkelijk het instorten van een °edeelte van 
bel gewelf bij den herbouw der rooinsclie kerk . 
waarbij een paar werklieden zijn omgekomen. Ue 
alhier wonende metselaar, die voor den aannemer 
de verantwoordelijkheid op zich genomen had. 
is evenwel bij een breedvoerig gemotiveerd von
nis vrijgesproken en van alle rechtsvervolging ont
slagen, 

— Aan de Amst (U. wordt uit Middelburg ge
schreven , dat de belgische ingenieurs hebben 
verklaard genoege» te nemen met het eeniger* 
mate gewijzigd ontwerp der afdamming van de 
Ooster-Schelde. liet rapport zal weldra gereed 
zijn. Keue schikking met lïelgie is waarschijnlijk. 

Z a l t B o m m o l . Ofschoon door den hoogen 
waterstand en de ruwe weersgesteldheid de werk
zaamheden aan de spoorwegbrug alhier eenige 
vertraging hebben ondervonden, is men daar
mede reeds zeer ver gevorderd, liet inheien tier 
palen voor pijler IX is bereids afgeloopen. De 
palen voor pijler X worden steeds dieper geslagen 
dan bij het bestek is bepaald. Het linker land-
hoofd is tot de hoogte van 10,44 -f- A. P. op
getrokken en bet. Iaat zich aanzien dat, bij gun
stige weersgesteldheid, de pijlers IX en X nog 
'in dit jaar bestort kunnen worden. De pijlers 
l , II en l i l zijn daartoe reeds gereed. De werk
zaamheden voor de verbreeding der rivier de 
Waal boven en beneden deze stad , gaan boven 
alle verwachting goed vooruit ; was men het 
echter mei eenige eigenaars der te onteigenen 
gronden eens en hadden de laatst gevallen en 
aanhoudende regens geen oponthoud in het werk 
veroorzaakt, dan zoude men daarmede nog vertier 
vooruit zijn. 

Aan de aardebaan van hier naar C uien borg 
wordt geregeld gewerkt, zoo ook aan de kunstwer
ken , terwijl men niet het werk voor de spoorweg
brug zeer vei' gevorderd is. Thans is men bezig 
ter plaatse waar de ijzeren brug moet komen , 
met het leggen der bouten noodbrug ter lengte 
van ^0 el tusschen de stroom -en rechteroever 
pijler. 

L e i d e n . Den 1 3 d * dezer is des nachts in 
den kruidtuin alhier een gedeelte van tic oran
jerie ingestort. Kr zijn daarbij noch personen 
gekwetst, noch planten beschadigd. 

— Iu de algemeene vergadering van aandeel
houders in de Nederlandsche bouwmaatschappij , 
gehouden in bef lokaal Odéon le Amsterdam op 
maandag 17 September, zijn mei overgroote 
meerderheid tot leden van den raad van bestuur 
gekozen de 1111. mr. II. S. van Lennep eu H. II. 
Viervailt , eu lot president van genoemden raad 
de beer F. t'. Zillesen. 

A r n h e m . Het aantal sollicitanten voor de 
vaceerende betrekking van adjunct gemeente-ar
chitect, op eene jaarwedde van /' 850, bedraagt 30. 
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Het tweetal, door Burgemeester en Wethouders 
opgemaakt en den raad aanbevolen, bestaat uit 
de heeren .I. II. Keurschot, slads-architect tc 
Wagciiingeii en H. T. van Tricht, opzichter der 
4'1' klasse bij de Staats-spoorwegen. 

Rotterdam. Zondag den i (! dezer beeft tus
schen Terschelling en de Nieuwe Sluis , op de 
stoomboot »de Elve ," varende tusschen Rotter
dam en Hamburg, eene ontzetting van den stoom
ketel plaats gehad, waardoor de machinist en 
stokers mindere of meerdere brandwonden beko
men hebben; de '2de machinist en een der sto
kers zijn heden bij bet aankomen der hoot on
middellijk naar bet Ziekenhuis alhier overgebracht. 

— Men verneemt dat op den Stuntspoorweg 
nabij bet station Hasselt de machinist van een 
trein den stoker, met wien hij twist had gehad, 
van de locomotief heeft geworpen , terwijl de trein 
in gang was. De stoker moet in een toestand 
verkeeren, die weinig hoop op herstel geeft. 

T A R I E V E N VOOR HONORARIUM V A N 
ARCHITECTEN. 

Ir de X I V ' samenkomst van Duitscbe architec
ten en ingenieurs, die iu Augustus en Septem
ber 1804 te Weenen plaats had, werd ineded 
ling gedaan van een voorstel van de Wurteinbeig-
sche vereeniging vooi" bouwkunde omtrent eene 
regeling dei* belooningen voor architecten. Ook 
daar te lande wordt behoefte gevoeld aan derge
lijke regeling ter voorkoming van zoovele geschil
len tusschen architecten en bouwheeren , mi de 
vereeniging meende niet beter te kunnen doen 
dan eene ontwerp-regeling op te stellen en aan 
het oordeel van alle vakgenooten te onderwerpen. 

Dit ontwerp, waarvan hieronder eene gedeel
telijke vertaling volgt, kan ook hier te lande 
dienen als basis ter verdere bespreking eener 
zaak , die evenzeer bet belang van den architect 
als dat van den particulier raakt. 

De verschillende bouwwerken worden in zes 
klassen verdeeld: 

I' klasse. Hiertoe behooren gebouwen van de 
eenvoudigste soort cn van de eenvoudigste samen
stelling, en die slechts cene ruimte ol' eenige 
groote holle ruimten omsluiten , als : magazijnen , 
bergplaatsen, schuren, eenvoudige overdekte 
markten , eenvoudige broeikassen , tijdelijke ten-
toonstellings- en feestgebouwen , schapenstallen , 
militaire stallen en zulke fabrieken als slechts 
eenige groote werkzalen bevatten, als spinnerijen, 
weverijen, suikerfabrieken, enz. 

Verder alle ommuringen of afliciningen , steun-
muren, terrasaanleg, aardewerk en wegen. 

11' klasse. Hiertoe behooren alle bouwwerken 
onder I genoemd, wanneer zij architectonische 
waarde moeten hebben of van samengestelde con
structie zijn. 

Verder behooren tot deze klasse alle stads- en 
landelijke woonhuizen, die uit gewoon vakwerk 
of uit vlakke gepleisterde muren bestaan, als
mede die landbouw- en fabrieksgebouwen, welke 
niet tot dc eerste klasse behooren. 

Zoo ook eenige openbare gebouwen van de een
voudigste soort, als: armenhuizen, ziekenhuizen 
en kazernen, waarvan de muren uit vakwerk be
staan ol' vlak zijn gepleisterd. 

Eindelijk behooren hiertoe, waterleidingen en 
wateikeeiiiigen, zooals die in verbinding met 
den aanleg van fabrieken voorkomen. 

111' klasse. Hiertoe behooren alle bouwwerken 
iu het tweede en derde gedeelte der II" klasse 
genoemd, wanneer zij worden opgetrokken uil 
natuurlijken steen of dat de wanden uit onge-
pleisterd en architectonisch versierd vakwerk of 
timmerwerk bestaan. 

Verder behooren daartoe alle andere eenvoudi
ge openbare bouwwerken iu natuurlijken steen 
als ; gebouwen vooi- groote scholen, gymnasia , 
spoorwegstations, ministeriel), vergaderzalen , 
eenvoudige kerken en raadhuizen. 

IV' klasse. Al de gebouwen genoemd in bet 
Iweede gedeelte der III' klasse behooren hiertoe 
wanneer zij meer versierd zijn, alzoo alle rijkere 
openbare gebouwen voor hoogescbolen , biblio
theken , schilderij- en andere verzamelingen, 
ministcriëii . vergaderzalen voor de volksvertegen
woordiging , schouwburgen en rijkere kerken eu 
raadhuizen, , 

Verder meer deftige woningen uit natuurlijken 
steen, zooals stadsvvoonbuizen met winkels-, met 
rijke vostibiilen en trapportalen, alsmede moer 
grootsche landhuizen, villa's, paviljoenen iu tui
nen, enz. 

V ' klasse. Hiertoe behooren alle gebouwen die 
zoowel in- als uitwendig prachtig moeten worden 
ingericht, als: vorstelijke sloten en paleizen, 

prachtige kerken en kapellen, eerepoorten, bij
zondei- rijke schouwburgen, prachtige particu
liere woningen, villa's enz., mei rijk versierde za
len en woonkamers. 

VP klasse. Hiertoe behooren grafgedenkteeke-
nen, openbare fonteinen, voetstukken voor stand
beelden , altaren, preekgestoelten, zoo ook deco
ratie van prachtige zalen, wanneer zij reeds iu 
het ruwe bestaan, nieuwe winkelpuien cn win
kelversieringen in reeds bestaande gebouwen. 
rijkere kcrkrestaiiratien , enz. 

Betrekkelijk den omvang der werken worden 
de grenzen aangenomen naarmate de bouwsom 
bedraagt: 

/' 4000; /"10.000; f 40.000: / 100.001); ƒ200.000; 
/ 400.000; / 800.000 en alles daar boven. 

Het honorarium voor den architect wordt dan 
op de volgende wijze berekend : 

A. Als de architect de eerste plannen, bestaan
de uit de meest noodige plattegronden , opstan
den cn doorsneden op de schaal van i / | 0 0 tot '/*». 
van de natuurlijke grootte maakt, zoo noodig 
inet eene voorloopige begrooting ; wanneer hij 
na de goedkeuring van zijn project al de werk
en detailteekeningen, benevens de uitvoerige be
grooting en het bestek maakt, hetzij bij dit zeil' 
doet of onder zijne leiding en verantwoordelijk
heid laat doen ; wanneer hij verder de noodige 
overeenkomsten slui t , de uitvoering onder zijne 
geheele verantwoordelijkheid leidt en eindelijk 
alle rekeningen zoo wegens aanneming als wegens 
bijwerk naziet en in orde brengt. waarbij echter 
het noodige personeel als opzichters, teekenaais 
en klerken (met uitzondering van hetgeen noodig 
is voor bet opmaken van bet voorloopig project) 
teu koste van den bouwheer komt, zoo kan do 
architect voor al deze werkzaamheden als hono
rarium procentsgewijze van de bouwsom in reke
ning brengen: 

Grootte van liet werk. 

Hij bouwwerken van tie 

-• = 1 E t > klasse VI 

tg s *• * 

a 1 1 a 1 uili ,'flB- max. 

«V» 4 4'/. 5 6 7 8 

«Vl 3 «Vi t *Vi S 5'/i li 

2 -"er :t «Vi 4 *'/, 5 5 ' / l 

1% 2'/. 2a,v 3'/, •'<'•! * / i 

l ' / l 2 BVi :l »'/. 4 

i'/a 1% * i »V» 8 8 ' / i 

IV» IVs 2 «V. 8»/ , 3 

l ' a l'.'B «V» «V» 

] 4000 . . . . 
2) voor sommen van 

ƒ 4 0 0 0 — ƒ 1(1000. . , 
3) voor sommen van 

ƒ KiOOO-/40000 . . 
4) voor sommen var 

ƒ40000—ƒ100000 . 
5) voor sommen val 

/ '100000-/ ' 200000. 
I\) voor sommen val 

ƒ 2 0 0 0 0 0 - ƒ 4 0 0 0 0 0 . 
7) voor sommen var 

ƒ 4 0 0 0 0 0 - ƒ 8 0 0 0 0 0 . 
8) voor sommen bo

ren ƒ 8 0 0 0 0 0 . . . 

Wanneer de bouwsom kleiner is dan /' 1000 
worden de procenten op de eerste horizontale 
regel met 33 "/„ verhoogd. 

Voor reparatien en veranderingen van gebou
wen mogen de procenten voor dc vijf eerste 
klassen met 25 "/,, vermeerderd worden. 

De wijze van berekening blijke uit het volgen
de voorbeeld: 

Een bouwwerk behoorende tot de tweede klasse 
heeft / '50.000 gekost; de berekening van het 
honorarium wordt dan: 
«) voor de eerste f 4000 a 4 "/„ . . /' 100.— 
b) voor het bedrag van f40000 tot 

f 10000 dus voor / '12000 a 3 "/„. » 360.— 
<•) voor het bedrag van f KiOOO tot 

/' 40000 dus voor ƒ 2 4 0 0 0 a 2i/ , %. » 000.— 
il) voor het bedrag van /'40000 tot 

/ '50000 dus voor de laatste ƒ 10000 
a 2% % " * - : > -
Zoodat het honorarium voor dat 

geval wordt / 1345.— 
li . Als de architect aan al het genoemde sub. 

A voldoet en daarbij het noodige personeel le
vert, zoowel voor het teekeuen van het voor
loopig project en het maken der voorloopige 
begrooting als voor het maken van al dc werk-
ei/dctailteekoningen, berekeningen, voorschriften , 
contracten, bestekken en afrekeningen, zoodat dc 
bouwheer alleen voor zijne rekening beeft de 
opzichter of opzichters, belast met dc onmiddellijke 
uitvoering van het werk, het toezicht in de 
werkplaatsen, het houden van journalen en lijs
ten vau werklieden en al die werkzaamheden, 
welke op het werk zeiven moeten gedaan worden, 
zoo mag de architect als honorarium in rekening 
brengen 50"/„ boven de som, die dc tafel geeft. 

C. Ingeval de architect voldoet aan al het 
genoemde sub. B , maar bovendien het toezicht 
hebbend personeel geheel voor zijne rekening neemt, 
zoowel als de bureaukosten bestaande in : huur, 
verwarming, verlichting eu onderhoud, en alle 
toeken- en schrijfbehoeften, wordt de som, die 
de tabel aangeeft, verhoogd met 125°/,, om het 
honorarium te verkrijgen. 

D. Wanneer bij de uitvoering van een bouw
werk enkele werkzaamheden niet bij uitbesteding, 
maar in eigen beheer worden uitgevoerd, dan 
mag de architect boven het honorarium, volgens 
bovenstaande regelen berekend, nog in rekening 
brengen de volgende procenten van de werkelijke 
kosten: 

a) onder de voorwaarden A en Bdoorgaande 1 "., 
b) onder de voorwaarden C . : 
voor sommen tot /' 16.000 . . . . 4'/ j"/„ 

» » van/' 10.000—ƒ 40.000 3'/, -/„ 
» » boven /' 40.000 . . . . 2% »/„ 

E. Verder zijn nog de volgende bepalingen 
iu acht te nomen ; 

1) Bij de voorwaarden A , II, C en D is on
dersteld, dat het bouwwerk in dc woonplaats 
van den architect wordt uitgevoerd. Is hel 
meer dan een half uur gaans van daar verwij
derd . zoo mag boven de vastgestelde sommen 
als schadevergoeding voor buitengewoon tijdver
lies voor been- en weer reizen , zonder dat ver
der de afstand iets meer ter zake doet, ''» per
cent der bouwsom berekend worden, boven en 
behalve restitutie der reiskosten en schadeloos
stelling van verblijfkosten. 

2) Voor verblijfkosten gebit de volgende regel. 
n) de vergoeding voor verblijfkosten bedraagt 

f 5.— daags , en 
h) een tijdsverloop van 2 tot 8 uur telt voor 

een huiven dag. terwijl 8 uur ol' meer voor 
ecu geheelen telt, Minder dan 2 uur verblijf 
komen niet in aanmerking voor vergoeding van 
verblijfkosten. 

F. Ingeval de architect slechts een gedeelte 
van den boven omschreven arbeid levert, gelden 
de volgende grondslagen: 

1) . Voor het leveren van vluchtige schetsen 
en plannen, zonder begrooting, verder voor 
inspectiën, voor bet uitbrengen vau rapporten 
en het taxeeren van gebouwen wordt de beloo
ning berekend naar den gebruikten tijd. Zijn 
voor deu arbeid geene reizen noodig en is bij 
binnen 4 uur afgeloopen , zoo bedraagt bet ho-
noiuii . iui per uur f 1.50; vordert de arbeid 
meer tijd, doch geen reizen, zoo wordt per uur 
/' 1.25 berekend. Is het echter noodig dat bier-
voor eene reis wordt gemaakt, zoo zal daarvoor 
berekend worden : 

a) Vergoeding vau reis-- en verblijfkosten, 
als sub. E. 2. is vastgesteld ; 

6) bovendien cene belooning voor tijdverlies 
ad /' 10.— daags. De bepaling van het aantal 
dagen heeft plaats als sub. E. 2. I>. is geregeld. 

2) . Voor het schetsproject, als onder A. is 
omschreven met bijgevoegde voorloopige kosten
berekening, wordt den architect 20 "/„ uitbetaald 
van hetgeen het tafeltje aangeeft, in de onderstel
ling dat de architect zijn personeel zelf betaalt. 

3) . Bijgebouwen der I", IP en III'' klassen kan 
reeds naar de sebctsteekeningen eene volledige 
begrooting worden opgemaakt, die gedetailleerd 
genoeg is om als basis te dienen voor eene 
overeenkomst. 

Wanneer dit heeft plaats gehad, wordt voor de 
scbetsteckeningeii en de begrooting voor gebou
wen, iu de I ' , II" en 111" klassen vallende, gehono
reerd 2 5 % van de som, die de tabel aangeelt, 
wanneer de architect het personeel voor het 
maken dei- begrooting niet zelf betaalt, en 30% 
wanneer bij bet personeel zelf bezoldigt. 

4) . Voor eene zeer nauwkeurige, op bereke
ningen eu bestekken berustende begrooting van 
eeu ontwerp dat door een ander architect is ge
leverd of reeds afzonderlijk is gehonoreerd, wordt 
betaald 10"/,, van de som, die de tabel aangeelt, 
wanneer de architect het personeel niet betaalt) 
cn 1 5 " i 0 wanneer dit personeel ten zijnen koste 
komt. 

5) . Voor gedetailleerde ontwerpen , bestaand" 
uit de algemeene teekeningen, alsmede uit d e 

gedetailleerde plattegronden, opstanden, door
sneden, balklagen cn teekeningen van alle be
langrijke constructiedeelen en details op de 
schaal van '/,„ a >/,5 der natuurlijke grootte 
wordt betaald van de som die de tafel aangeeft-

«) iu de onderstelling sub A 50»/,. 
b) in de onderstelling sub B 75»/, . 

0). Als boven de werkzaamheden, sub 5 om 
schreven, nog worden geleverd werkteekeningen 
uitslagen en oriiamentteekeiiingen op de natuur
lijke grootte, iu het kort alles wat voor de uit 
voering noodig is , zoo bedraagt bet honorarium 
|n do onderstelling sub A 75 "/ en in de ver
onderstelling sub II 1 1 2 % van de som, die vol 
geus de tabel wordt berekend. 

7) Ingeval bij eenig bouwwerk, beeldhouw
werk, schilderijen , glasschilderingen en dergelijke 
werkzaamheden voorkomen, die niet dooi den 
architect zijn ontworpen, doch door hem met 
Jeu beeldhouwer ol' schilder naar vorm en maat 
zijn vastgesteld, komen hem van de gemaakt' 
kosten 2 % toe. 

Sterft de architect gedurende den bouw o f vooi 

dat de afrekening beeft plaats gehad , zoo wordt 
liet aandeel in het honorarium dat de erven toe
komt, door scheidslieden, uit drie architecten 
bestaande, bepaald. 

De ontwerpen en teekeningen, die voor den 
bouw zijn geleverd, blijven het eigendom van 
den architect. Nogtans is hij verplicht juist 
eopieën der plattegronden , opstanden en door
sneden met ingeschreven maten, op verlangen 
van den bouwheer te leveren tegen vergoedin 
van de kosten hierdoor veroorzaakt. 

KUNSTDRAAIERS M A T E R I A L E N , 

Hoofdzakelijk naar hel Ouilseh bewerkt 

door .1. .1. Il.viiv 

VI. 

B A R N S T E E N I x C A G A T . 

De materialen uil het dierenrijk zijn in een 
vijftal korte schetsen beschouwd en de grondstof
fen , die in het delfstollcnrijk gevonden worden 
en voor den kunstdraaier geschikt zijn . moeten 
alsnu behandeld worden. Deze materialen kun
nen in vier klassen gerangschikt worden en be
hooren tot de brandbare-, talk-, kalk- eu metaal 
mineralen ; als voorbeelden der vier afdeclingen 
noemen wij barnsteen en cagat; sorpeutijn, meer
schuim eu speksteen; m a r n i e r eu albast eu ein
delijk voor de vierde klasse bet uieei-endeel der 
metalen. 

Bal listeen, ouk wel electron genaamd, is eene 
barssoort , afkomstig van de hoomen dcc voor
wereld ; het is óf licht, óf donker honiggeel, 
somwijlen paarlwii van kleur, weinig doorschij
nend en soms ook wel doorzichtig. 

De Grieken meenden, dat deze stol' niets an
ders was dan de tranen van oenen liiilischen vo
gel . die over den dood van koning Meleager 
treurde. Van den naam electron , die zij er aau 
gaven, is het woord electriciteit afgeleid, dam
men ongeveer zes eeuwen vóór Christus hij het 
barnsteen de verschijnselen, die dc electrischc 
vloeistof te weeg brengt, ontdekte, en over deze 
waarneming was Tbales van Milete, een der 
zeven wijzen van Griekenland , zoo verbaasd dat 
dc gedachte bij hem opkwam ol' barnsteen mis
schien ook leefde; de Grieken vergeleken dit 
verschijnsel met de inziiiging vau de lucht dooi
den mond, en zeiden derhalve dat bet ba,;,steen 
kleine lichaampjes naar zich toezoog. 

Ten bewijze dat dc wetenschap op dit punt 
weinig voorwaarts ging, halen wij de woorden 
van l'linius aan , die zes eeuwen later schreef: 
'Wanneer bet wrijven met de vingers aan den 
barnsteen warmte en leven heelt gegeven, trekt 
deze stof kleine stukjes stroo aan, even als de 
magneet bet ijzer." In de 10 J" eeuw vestigde 
William Gilbert, hofarts van koningin Elizabeth 
van Engeland, op nieuw de aandacht op dit ver
schijnsel en hij toonde aau, dat eeu aantal an
dere stollen, zooals hars, glas, zwavel, diamant, 
Z1jde enz. de eigenschap hebben om, nadat zij 
""-'t «en wollen lap of een kattevel gewreven 
Z 1jn, lichte voorwerpen aan te trekken. 

Het barnsteen is eene zeer harde stof, en laat 
*ich troed verwerken en polijsten, maar er be
hoort eenige vaardigheid toe, daar bet zeer broos, 
''" als zoodanig voor uit elkander springen zeer 
'atbaar is. 

Het barnsteen wordt grootendeels verzameld 
•aan de kusten tusschen Memel en Dantzig, waar 
'et door de Stormen op het strand wordt gewor-

l'eii, terwijl het ook wel aau onze vaderlandsclie 
"sten , bepaaldelijk bij Winschoten en den noor-

d'd'jkeii inboek der Dolhui aanspoelt. Op en-
e 'e plaatsen aan de Oostzeekusten , waar bruin

kool aanwezig is, wordt het uit den grond ge
graven. Barnsteen dient tot bet bereiden van 
*einis, l l c t vervaardigen vau sieraden, en voor

namelijk in Bohème tot het maken van mond
stukken op tabak- en sigarenpijpen. 

Dikwijls echter zijn de mondstukken uit kopal 
vervaardigd, welke stof' dezelfde hardheid eu 
hetzelfde voorkomen als het barnsteen heeft. Door 
bet gebruik komen in het kopal aan de opper
vlakte kleine scheuren en eene fijne slof, niet 
liet bloots oog ol' niet het vergroot glas waar 
tc nemen. Bij barnsteen daarentegen behoudt 
de oppervlakte steeds dezelfde schoonheid. Kookt 
men een , vóór gei uiineii tijd gepolijst stuk ko
pal in water, dan vertoont het zich zonder 
glans en bestoven, eu met barnsteen is dit het 
geval niet. 

Met bet oog op de doorzichtigheid wordt barn
steen in helder en bastaard onderscheiden en tot 
de laatste soort behoort, als eene zeldzaamheid 
het zwarte barnsteen. Barnsteen beval dikwijls 
zeer kleine insecten; het wordt in den handel 
per stuk en ook per gewicht verkocht. 

De eenige overeenkomst tusschen het grijze 
bai listeen, ook wel amber genaamd, niet het 
gele bestaat daarin dat beiden eene aromatische 
geur hebben : grijs barnsteen is eene vette zelf
standigheid vau grijze k leur , hier en daar niet 
zwart en geid doormengd met eene zachte door
dringende geur, ecnigszins met die 'van muskus 
overeenkomende. Grijs barnsteen heeft de vast
heid van was en kan lichtelijk gesmolten 
worden. 

Het barnsteen wordt op de draaibank als volgt 
verwerkt: men ontdoet het ruige barnsteen door 
middel van eene grove rasp van den buitenrand , 
die daaraan gewoonlijk gevonden wordt. Om 
het in stukken te snijden wordt de zaag in eene 
bankschroef vastgezet en bet barnsteen met de 
hand over de zaag heen eu weder bewogen; 
deed men dit niet, dan zo(i het barnsteen spoe
dig springen. Om deze reden worden ook bij de 
bevestiging op de draaibank goede voorzorgen 
genomen, want een hamerslag is voldoende om 
het te doen breken. 

Men gebruikt daarom bij het barnsteen, even 
als bij alle broze materialen, de zoogenaamde 
klembos, zijnde een bos van 10 tot 15 duim 
lengte, in den vorm van een afgeknotten kegel, 
die met een gat van 5 tot 10 streep diameter voor
zien is; in deze bos is eene kruissnede ingezaagd . 
terwijl een hoornen of koperen ring liet kegelvor
mige gedeelte der hos omsluit. Door deze ring 
met de platte zijde vau den beitel naar achteren 
te schuiven, wordt het voorwerp, dat men e r i n 
verlangt vast te zetten, zeer stevig vastgeklemd. 

Het (baaien zelf geschiedt met denzelfden bei
tel , die wij reeds bij bet paarlemoer besproken 
hebben; deze beitel moet van eene zeer zuivere snede 
voorzien zijn, en zoo zacht mogelijk tegen het voor
werp worden aangehouden, zoodat men er meer 
afschrabt dan snijdt. Het springen van het barn
steen wordt eenigszins voorkomen , als men bet 
vooraf in water legt. Voor barnsteen is zachte 
behandeling een lioofdvereischte; niet alle stuk
ken zijn even gemakkelijk te verwerken, en er 
zijn er, die zoo broos zijn, dat men ze onder 
het bearbeiden door een matig kolenvuur moet 
verwarmen. 

Is het voorwerp vaardig en fijn afgewerkt, zoo 
wordt bet met de zoogenaamde schrijnwerkers
nezen, onder bijvoeging vau water afgeschuurd, 
laarna met tripel , ook wel polijstklei ol' kiesel-

goer genaamd, en olie, en eindelijk met droge, 
oede fijne tripel afgewerkt. Bij slechte voor

werpen, kan men de schrijnwerkersbiezen vervan
gen door glas, hetwelk men even als een beitel 
gebruikt, waarna olie cn tripel tot het polijsten 
toereikend zijn. Wi l men een of ander fijn voor
werp een krommen vorm geven, zoo overstrijkt 
men het, nadat hel geheel afgewerkt i s , met 
lijnolie, eu verwarmt het onder gedurige heen-
en wederbuiging, boven eene zeer zwakke vlam 
totdat bet de noodige buigzaamheid bezit. 

Ten slotte willen wij in korte trekken bet cagat 
beschrijven, dat, even als bet barnsteen tot de 
brandbare mineralen behoort, en eene soort van 
bruinkool i s ; het bezit eene grauwzwarte, vet-
glansend, doorzichtige kleur, en is in hardheid 
eu gewicht aan steenkool bijna gelijk. Men vindt 
het bijzonder fraai in Engeland , terwijl eene uit
nemende kwaliteit in het zuiden van Frankrijk 
voorkomt, waar hel meer bepaaldelijk iu Languedoc 
veel verwerkt wordt. Het Iaat zich zeer goed 
draaien en polijsten , en dient veel tot doozeu en 
voorwerpen vnn weelde, die niet paarlemoer in
gelegd, en met zilver gemonteerd, een schitte
rend effect opleveren. De afval, in terpentijnolie 
opgelost, geeft een zeer goede vernis. 

I N G E Z O N D E N . 

Mijnheer de RedacteurI (') 
Ge zult zeker niet verwacht hebben zoo spoe

dig deu wensch van oden ambachtsman", die in 
N " . 23 van uw blad mij met zijn opstelletje wilde 
vereeren, vervuld te zien. Ik ben nu waarlijk meen 
goed humeur, en dat wel doorzon schrijven, maar. 

Wat kan ick anders doeu , ids met zijn kuren gecken? 
't Is niet als nod geraea , al wat de man begint, 
'f Is zóó koddig, dat men wel zeer zwartgallig 

moet zijn om bij zulk eene welgemeende terecht
wijzing", al is ze dan ook wat verward , boos te blij
ven; trouwens, de man bekent eerlijk. — en 
boe oprecht — dat het hem wel meer gebeurde 
in eigen cijfers en lijnen verward te zijn geweest. 
Jammer maar dat sommige uitdrukkingen mij nog 
altijd (luister blijven, en vooral die, waar hij over 
planten, arenden en kostgangers spreekt. Wat 
moet ik er in 's hemels naam toch mee uit
voeren.' En dan die mooie tirade van den jacht
liefhebber. Hoe juist van pas! Kende ik ook 
maar zoo iemand, die mij zulke spreuken kou 
ingeven , al was het ook maar een duivenmelker. 
Ik zie iioe nuttig het is. Of zou hij ook een 
verkeerd artikel ingezonden hebben.' Of is het 
beeldspraak! In elk geval mooi is het zeker, al 
is het ook wat onbegrijpelijk eu verward. Ik 
voor mij vind het vooral zoo aardig, omdat het 
zoo onpartijdig is , want de man beeft het im
mers opgenomen voor iemand, die ook van hem — 
zij liet ook iu de toekomst — een niet zeer 
vleiend getuigenis gaf. Maar die monteering 
heeft hem zeker wat veel in het hoofd gemaald , 
en zoo schijnt hij er ook al eentje voor werkbazen 
te begeeren, misschien wel zijne eenigste drijf
veer waarom hij spoedig hoopt baas te worden. 
Overigens wat hij w i l , begrijpen doe ik het niet. 
Goed lezen schijnt hij nog niet te kunnen, anders 
had bij mij niet verweten, dat ik mij zonder 
reden het woordje oeenigen" had aangetrokken, 
zooals dat in N" . 17 vau uw blad staat uitge
drukt. In don z i n , zooals het daar staat, geldt 
bet zonder uitzondering iedereen, cn ook in de 
toekomst onzen nieuwen kampioen, die het zoo 
iiinedig, zij het ook onhandig en dwaas, voor 
den beer Forestier opnam. Of is hij misschien 
één en dezelfde persoon en zofi hij meenen, op 
deze wijze schrijvende, zich beter uit zijne nete
lige positie te kunnen redden.' Grofheden willen 
wij Helst niet zeggen, anders zouden we nog 
wel een paar woordjes kunnen spreken, die we bij 
ons vorig schrijven (toen we boos waren) daar
aan nog meenden toe tc voegen, maar later 
doorhaalden, over het bellen van percentjes boven 
en behalve het bedongen honorarium door som
mige (Goddank slechts enkelen) zijner bescherme
lingen wel eens iu praktijk gebracht, natuurlijk 
ten voordeelc van den patroon, en niet om hem 
iu de luren te leggen. Maar dan zouden we 
doen als den beer Forestier, die met den titel van 
Architect zoozeer den gebraden haan uithing, 
en dat willen wij niet. Vrede, eensgezindheid , 
samenwerking! Dat moet dc leuze zijn van ieder 
beoefenaar van het bouwvak, in welken stand 
hij ook geplaatst is , of zich zeiven heeft geplaatst; 
en dus wensch ook ik door mijn schrijven niet 
hem vriendschappelijk te scheiden. Persoonlijk 
kennen, doe ik hem niet, maar laat bij mij één 
genoegen doen cn mij zijn portret zenden, eu bij 
ontstentenis van zijn geëerde persoon hang ik 
dat iu mijne kamer op. Ik zal dan, zoo dikwerf 
mij den lust bekruipt mij te verdedigen tegen 
onbillijke beschuldigingen op het gezicht van 
zijne beeltenis kalmer worden, indachtig aau de 
kernachtige woorden, door hem mij toegezonden, 
eu mij vooral zijne in deze dure tijden zoo gepaste 
woorden over «goede, middelmatige eu slechte 
kostgangers »(dat zijn zeker zij, die te veel eten) 
te binnen brengen. om aanstonds mijne lezing 
van »l)e Opmerker', met al wat ze bevat, be
langstellend te vervolgen, en zelfs de grofste onbe
wezen beschuldigingen als courtoisie te beschou
wen, die men zich tegenover mij en anderen wel 
veroorloven mag. Bij meerdere opstelletjes van 
zijne bami, waarin zoo het een en ander over 
planten en vogeltjes voorkomt, en die even leer
zaam als vermakelijk , even overtuigend als ver
heven zijn, beklaag ik mijn geld zeker nooit. 

September 00. 
De werkbaas, getrouw lezer van „Dc Opmerker" 

(in goed humeur). 
(') Vergun mij dat il. het woord richt tot u; het is ia 

navolging vau .1. M . XI. tot wien ik mij eigenlijk met dit 
schrijven Wenden moest, maar om in alles mijne goede ge
zindheid eu kalmte te toonen, wil ik iu deze eeus zijn 
voorbeeld volgen, ZÜ het ook wat dwaas iemand te antwoor
den, die u niets gezegd of gevraagd heeft; eu zoo is dau 
ook mijn episteltje, als par dessus 1'épaule, aau zyu adres. 
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nönzo vfiderlandsche bouVni" — schroWonlnnps 
de Redactie vnn tOnze Tjjd" (de heeren <i. 
en J. Kuvpers Hz.) — »is fretlrenkt mei drek." 

Dit i s , in «!•• i . i . i l vnn Bilderdijk, eene •ver
making" van onze vmlemi. Maai deze vermaak
ten ons tevens roem en koloniën . o)» welk.' twee 
wij zoo gaarne teren. Wij echter zullen onzen 
kinderen niets vermaken dan een' grond , ge
drenkt met nog meer drek, benevens »stich
telijke" lectuur en liet •>BijM:id" van de Tweede 
Kamer. 

Wij zouden eenige aanspraak hebben op hunne 
dankbaarheid, indien wij de handen ineen sloe
gen . en een begin maakten met liet zuiveren van 
dien --aangebeden' grond" (II rimers) en van de 
lucht. die de Natuur ons om niet schonk , maar 
die wij zooveel mogelijk vergiftigen, 

De cholera, die onlangs weder zoo vele slacht
offers eischic, roept ons tot dien plicht. De aan
leg van nieuwe straten in verscheidene steden 
van ons land is eene gunstige gelegenheid om 
van de elders opgedane ondervinding partij te 
trekken. 

De aanleiding tol dit schrijven vond ik in een 
artikel: La question de la hum lie (-/ferm' ftrihm-
nique, 1866, Juillet). 

De schrijver van dat opstel wil de Rrh00l*Rtee
nen in verhand gebracht hebben met de riolen. 
Het roet, dat eene uitmuntende meststof is . 
zoude de waarde van de taeeale stollen voorden 
landbouw verlioogen. De nadeelige dampen zou
den worden weggenomen door hier en daar 
minstens (KM) voet hooge torens hoven de 
vergaar-riolen te bouwen, waarin «le trek des 
noods door vuren zoi'i worden bevorderd. De 
bevolkingzoude alzoo geen last hebben van den rook. 

Mij lange, evenwijdige straten zou zulk een 
v< rgader-riool met het rekkelijk weinig kosten 
tusschen de achterfronten vnu de uaar elkander 
gekeerde huizen kunnen worden aangelegd eu dub
bele dienst doen. 

De gelden zouden kunnen worden gevonden iu 
reiiteloo/e leeningeii dour den Staat, die — vol
gens het denkbeeld van een' onzer voortreffe
lijkste ingenieurs — het Staatsspoorwegnet aan 
eene .Maatschappij behoorde te verkoopen, zoo
dra dit bemoedigende inkomsten zal hebben op
gebracht , eu de verkoopsom aan te wenden voor 
openbare werken. 

Belanghebbenden W O K len verwezen naar het 
aangehaalde opstel van de genoemde Revue en 
de daar vermelde voorlezing van Spence. 

< >ok liet u ieuwe riolen-stelsel in Londen ver
dient bestudeerd te worden. 

Voor het oogmerk van dit Weekblad is liet 
voldoende de aandacht van geneeskundigen , 
gemeente-besturen en bouwmeesters op dit onder
wei ji te hebben gevestigd. 

De leus van lie O/tmeekev zij : 
Glissez, mortelsl n'appuyez pas. 

10 Sept. 1800. 

Aanbestedingen. 
Ittllkmi<li*f-IK<>I>. 

Sept., ten B1/* uur, ten Raadhnise te Gru-uur, 
opmetselen vnu MI weiwaterput tan 

b. .Ir 

ill: • 
a t 

A 
I' 

,\|.'iiuul:iir 
Dingen: hei 
ln-t Sebuiteiidiep bij deu ItriT.lt'iij'iuig 

Uaandag 2\ Sept.. ten l l " a u r e , unit liet gebouw vuil liet 
prov. bestuur U; 's Hage: het digten van killen iu de ried-
tniy der ontworpen hekading langs den rrjjteroever iler 
Nieuwe Merwede, onder «Ie gemeente Dubbeldam, in de 
jiniviiieie Zuid-Hol Innd. 

Mnaudai; 24 Sept., ten 12 ure , ten Itundliirize te Knk-
luii/en : liet leggen van p. in. .'HOO \ ierk. ellen struntkeijeii, 
niet de koeten vnn vervoer iler kcijeu, vnn de losplaatsen 
iimir het werk. 

Maandag 24 Sept., ten \2 ure, nau het gebouw vnn het 
prov. bestuur te Mnantrielit: de uitvoering vnu werken tot 
verbetering vnn de rivier de Maas, voor rekening der Neder-
l;ind*ebe en Itelirisebe Ite^eeriligeil , nnar auuleiiling vail 
art. D van bet trnetnnt vnn 12 Mei 18(13, betrekkelijk de 
wal»-ralt.-ippiiiL'eii vau die rivier, u U : <'. te Visselierweert, 
gemeente Hoostereu, bij rauilijii XI.VI11; 
/.<ttio_' tier verbetering iu de gemeente tienII 
lijn W i l . 

-|*in->dni: 2'} Sept., ten 12 ure, iu bet lokaal de Goude 
*^tF«._t>. i'itbuorii aan deu Amstel door bet It. C. puroebi-

* 'k;TriV'!-tuiir: liet bouwen vnn eeue kerk. 
-Woeusdair 20 Sept., ten 11'/* ure, in liet gemeentehuis 

. te.Lrf-eiivanleii: bet doen vnn eene belangrijke herstelling 
iiam'ib-i/ M*liLii-n\al, lang» den trek wei; te Drourijp. 

Woen-diig lie, Sept., ten \2 ure,' in bet loknnl v 
l n h i i - U \ i « \an biliueiilaiulsehe zaken te's l lage: het spannen 
eu.fajyi>ngen vnn een drnad nnu de bestaande telegraafpalen 
bgwe lijn van Amsterdam over Hilversum naar Aiuersfuort. 

Woensdag 2Ci Sept., ten 4 ure, door kerkvoogden der 
Hervormde gemeente te Zonuemnire (Zeeland): het afbreken 
vun de ah laar Instaande cn het ter lelfdei* plnatse bouwen 
eeuer nieuwe kerk, benevens het verlioogen van den toren. 

Douderdag 27 -Sept., ten 11 ure, in het Waterschapshuis 
te Onderdendnm: lo. het houwen vnu eeu houten draaibrug 
eu '.i va^te bruggen over bet liiilpkaiinul vau Patio naar 
Meusiugeweer; 2o. het opgraven vun de Zwuluwe-tugt vnn 
het Iloofddiep, bij Douwen, tot deu grindweg te Zuurdijk, 

voort-
raai-

hel 

de Stnats-

I'treeht: 

K. k. 
•Amsterdam, 

te Cocvorden , 

lang 1732 ellen, benevens het maken van eeu steenen 
duiker duor het trekpad , eu 2 dito duor dammen. 

Donderdag 27 Sept., ten 12 ure, in het lokaal van het 
ministerie vnn biniieiilinidsebe zaken te 's Hage: lo. het leve
ren van 144.000 houten dwarsliggers. iu tien perceelen; 
2o. het leveren van vierkant beslagen eikenhout ten dienste 
vnu wissels en vnu eikenhouten dwarsliggers voor 
spoorwegen, iu twee perceelen. 

Zaterdag 2!) Sept., ten 1 ure, ten stndhuize t« 
bet doen vnu eenige vernieuwingen van sehoeijiugeu langs 
de Oude en Nieuwe gracht. 

Maandag I Oct . , ten l 1/? ure, nnn het station buiten de 
Willemppoort te Amsterdam: het maken van ecu stations. 
L'ebouw te Iteverwijk met bijbehoorende werken. 

Maandag 1 Oct . , ten 2 ure, door gecommitteerden der 
Nederduitsche Hervormde gemeen te te ({otterdam : hrt 
bouwen van eene nieuwe kerk voor genoemde gemeente aan 
de Kruiskade aldaar. 

Donderdag 4 Oei , ten 2'/i ure» anti het loknnl van bet 
pi'ovineinnl bestuur te Haarlem: lo. bet onderhoud der 
Itijk-bnveuwerkeii eu zeeweringen op het eiland Vlieland, 
vnn lo. October IWSK t..t 31 December IWÏil; 2o. het onder
houd der l ü j k s h a v e u w e r k e n en zeeweringen op het eiland 
Terschelling van lo. October 1800 tot 31 December 1869. 

Vrijdag 5 Oct . , len 10 ure, nnu liet loknul van het pro
vinciaal bestuur te Middelburg: het doen van eeuige her-
ttallingen nau de kiinki rbestratiug vnn 's Itijks grooten we* 
d.-r 1ste klasse un. 3 op Zuidbevelnnd. 

Vrijdag 5 O c t . , teu I ure, ten Itaudhuize te Sluis: het 
Louwen vnn eene rcgtszaal eu wachtkamer voor het Kanton-
gcregt, nlsmede vnu een loknal ten dienste der Gemeente
secretarie. 

Afloop v.tn »ajibe»l< -d ingen . 

Op 28 Augustus, zijn voor het bouwen eener pastorij en 
sacristy eu het volbouwen vuu den toren voor de parochie 
van deu II. Nieolaus te Liederholthuis nuubiedingeu ontvan
gen van .1. van Os te Zwolle ad /' 11,397. cn G . .1. Aver-
dijk te Wijhe ad / ' lO.'JfiO. Dc begrooting bedroeg ƒ 11000. 

(>p 10 September, te Asseu: bet houwen eener 
kerk cn pastorie enz., iu de veenen nabij Nieuw 
Aannemer is geworden d< 
voor J' 17,464. 

Op 13 September, nnu Int Ministerie vuu Hiuueulaudielie 
Zaken: lo. het Hinken vau kribwerken iu de Waal, in ver
band met de spoorwegbrug bij Uomuiel. Daarvoor waren 
2i\ iuschrijv ingsbiljetten ingekomen. De iiilu-le in>» inijvei wn> 
K C . Muurman te Geldermalseu, voor f 87,000. 2o. het 
gedeeltelijk opruimen der werken iu ilc havens te Hans-
weert en tc vVeini Idiiu'tn . auu de inoiideu vnn het kanaal 
door Zuid Holland, provincie Zeeland. Daarvoor waren y iu-
schrijviiigsbiljetten ingekomen. De minste inschrijver was 
W. J . Schram, te Slicdrecht, voor./ 9U86. - 3o. liet leve
ren eu stellen vau meer- en nfstaidspnlen bij de draaibrug
gen iu den spoorweg van Leeuwarden uaar Groningen teu 
behoeve vau de Üju Hnrliiigen-llunnoverHche grenzen. Daar
voor waren 4 inschrijvingsbiljetten ingekomen. De minste 
inschrijver was A. Schnufsmn, te Harlingen, voor f 777. — 
En 4o. het maken vun de aardewerken eu duikers voor het 
gedeelte van Akkriim tut Leeuwarden vnn den •poorwegvan 
Arnhem naar Leeuwarden. Daarvoor waren 19 iiischrijvings-
büje t ten ingekomen. 11 • • minste inschrijvers waren de H . 11. 
.lockin, te Venlo, en A . vau Wijlieh, te Kesse), voor 
ƒ 233.800. 

Op 14 September, nau het Ministerie vun Itiuuculuudschc 
Zaken: bet makeu en tot den 30 April 1S0~ onderhonden 
vuu eenen kunstweg, strekkende vnn den Nieuw la udseheii 
weg ouder 's (.ravesaiide unar de werken nau den Hoek vnu 
Holland in uitvoering. tot verbetering vnn deu waterweg 
vnn Rotterdam uaar Zee. Vnu de elf inschrijvers was dc 
minste .1. van lluaftcu, te Slicdrecht, voor ƒ 18,760. 

Op 14 September, te Joure: het houwen der 11. Mattluus 
kerk met toren eu pastorij, waarvoor de minste tier 14 in
schrijvers vnn 1). van der Meer te Hurliugeu nd j' 34,400. 
De begrooting bedroeg ƒ 34,500. 

Op 15 September, ten gemeeiitehuize te Leeuwarden: het 
veranderen eu vergrooteu der lokalen vau de tn SST bon school 
1ste klasse, met een gedeelte der woning vuu den hoofdon
derwijzer. Aannemer A . J . K o d d e n » voor ƒ 1784. 

Op 15 September, tc Winschoten: herbesteding vnn het 
graven eu bedijken vnn het kanaal in den Keiderwolderpol-
der. Kr waren slechts twee biljetten ingekomen, als: C . de 
Jonge, te Nieuvvol.ln, voor / 28,000, eu Nieborg, te Fin-
stcrwold, voor f 17,385, zoodat nnu laatstgenoemden het 
werk is gegund. 

Op 17 September, aau het Inkanl va» het provinciaal be
stuur te 's Hage: bet doen van bagger werk op bet bovendeel 
ïn het rivierbed der Nieuwe Merwede, onder tic gemeenten 
Werkendam en Slicdrecht, provincie Noordltrabant en Zuiil-
Holland , door middel der Rijks-stuoinbagmenuiirluigcu no. 5 
en 0 , met het onderhoud der vaartuigen. Daarvoor waren 
t-lf iuschrijv ingsbiljetten ingekomen. De mi u-te iu-ehrijv IT 
„,us J . Dekker, te " Hardinxveld , voor / 'J800 

Advertentiën. 

FABRIEK VAN 
B E C K ' J R E N B U D D I J V G H 

tc ARNHEM. 
W a t e r p a s - , hoekmeet - en andere l n s t r u m e n 

ten voor terreinopnatne 
V V A T K R S T A A T , IIE ( i K N I K , l i l ' 

WKGKN CM Ol'KNIIAIlK WKIIKEN 

bekende B a l a n s e n , 
b r u g g e n cn/.. 

li-li dienste van den 
A A N I . K O V A N Si'ocm-
- Voorls d« f;uiisli^ 

B a s c u l e s . W e o g -

B o u w a r t i k e l e n . 

Ondergeteekende beveell zich aan tot hot leve-
ren van Oprollende Luiken or Blinden, 
van HOUT, l . l / K K en S T A A L . Deze zijn overal 
te plaateen, nemen (feene ruimte weg, zijn ge-
makkelijk en licht hij openen en sluiten, verzeke
ren veiligheid, daar zij inbraak beletten en voor 
brand behoeden , en zijn daardoor geschikt voor 
particuliere cn openbare gebouwen, museums, 
banken, assurantiekantoren, winkels en overal 
waar groote waarde te beveiligen is. — Teeke
ningen en inlichting voor plaatsing worden op 
aanvraag gegeven, eu de orders met spoed uit
gevoerd. 

A M S T E R D A M , 

(Ju Amstel (Krwtenmarkt.) 
D. J. V A N D E N BRINK. 

R A N S O M E ' S K U N S T Z A N D S T E E N , 
beveelt zich door duurzaamheid, sterkte, zuive
ren vorm en voornamelijk door VOLKOMEN <>VKI{-
KKNKOMST met den NATUURLIJKKN ZAND-
STKKN hijzonder aan voor iedere ttOUVV'KUN-
S'IKiK VKHSIKHING, zoowel voor Balustraden, 
Kapiteelen . Consolrn, Lijsten, Friezen enz., als 
voor Vazen, Fonteinen, Oedenkteekenen, Stand-
heelden, (Jra/''teekenen, enz. Modellen, Teeke
ningen, enz. tc bezichtigen, en inlichtingen te 
bekomen hij 

P O L K E R S & C " . , Rapenburg te Amsterdam, 
Agenten van de 

i'ATKNT CüXCRKTK-STOXK COMPy. (Limited) te Londen. 

H . H . Arch i tec ten , Bouw- en Werk

t u i g k u n d i g e n , Machinisten, enz. 
liij ('. L. B R I N K M A N te Amsterdam, ziet bet 

licht : 
Album , verzameling van bouwkundige 

ontwerpen en schetsen, onder redactie van 
.1. II. L E L I M A N '2 dln. Kik deel bevat 30 platen. 
Superroijaal folio /' 30.— 

Bouwkundige ontwerpen van woonhui
zen, buitenverblijven, tuinsieraden, enz., 
2 dln. of 88 folio platen. Kik deel . ƒ12.50, 

Parijsche winkelhuizen, of keur der voor 
naamste bestaande winkelpuien te Parijs, 
gebonden /*tj.50. 

J . HAROZZIO V A N VIGNOLA. De regelen 
der vijf bouworden. Vrij gevolgd door M. (i 
Tetar van KI ven, bevattende 72 platen met be
schrijving, opheldering en toepassing tier eei-sti-
regelen, naar verschillende schrijvers overgenomen, 
roijaal 4". gebonden ƒ8.50. 

II. s i ' U I X f i K l i . Handleiding tot het recht
lijnig, bouwkunstig en werktuigkunstig 
teekenen, I ' cursus compleet 0 all. . /'4.50 
gebonden f 5.— 

I>e'J' cursus, die van gelijken omvang zal zijn. 
verschijnt eerstdaags. 

Si l l 'oLL-KLTJPKR. De gids voor machi 
nisten in fabrieken en droogmakerijen, 
op spoorwegen en stoombooten. Tevens 
geschikt tot leiddraad van fabrikanten cn civiel-
ingenieurs. 2 ' druk met 11) uitslaande platen 
waarop 284 figuren . . . ƒ 5.75 geb. /o'.'25 

WKISHACII-KIJIJCKIt. De Ingenieur. Prak
tische handginds voor groot en klein-
.'f dln. 12" met 478 houtgravures . geb. ƒ 7 . - -

Ch. ARMENGAUD Jr. De werktuigkundige-
Practisch handboek voor industrieelen. 
Naar tie G r fransche uitgave bewerkt tloor H. J- '̂ 
Mijnssen. I'ost 8" met 134 houtgravures ƒ2.00 
gebonden f^" 

I'. KINK. De smid. Practisch handboek 
zoowel voor bouwmeesters en werkbazen 
als voor bouw- en ambachtscholen. 1'—;' 
aflevering, elke all ƒ 0.75 

G E O C T R O Y E E R D E 

I N S T E K E O E CIRCULEERHAARDEN. 
De Ondergeteekenilen berichten bij deze, dat bij bei eaardigd worden en *JJ 

krijybaar zijn G E O C T R O Y E E R D E I N S T E K E N D E CTROULEERHAABP»; 
met aanvoer van versche lucht, dooi 
25 percent meer warmte dan de thans 

Maken bij dezen Heeren llotmnieesters ojimet 
STKKNKN , tlie te voorzien 

R O T T E R D A M , 18UG. 

middel v: 
bestaande 

Bouwmeesters opmerkzaam 
vau eene L u c h t b u i s . 

,n holle roosters; deze H A A R D E N g" v ' , n 

. zonder vermeerdering der brandstof. 
bet houwen van nieuwe SCHOOI* 

It I V K S T K I N en t'o-

Uitgegeven tc Arnhem bij D A. THIEME. - boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIEL. 

Eerste jaargang. P. 27 2g September 1866. 

Teroliijnl {««{t i l u-di-rm b t c r u | bij 
•I. A . TIIIEt lF . le A r n h e m . 

llimlijrorrf.tpnitiii-iili-D 
I. U \ l l lUi \ l v HI Co. ie \„, • , - . „ • , 

W E E E B L A D 

V O O R 

Pnj* ftt •aai4si franco n. post f t.ti-i. 
KfD ibonorert zich «oor tm jaargrojr. 

tdo-rti-nlii-n Loslea f ptrr RfwrneD regel 
en /-Ali voor icgel m eeu \ ° . drr rounnt. 

ARCHITECTEI, CTftMIEÜBS, FABUIKAITEI EI AAIIEIERS VArJ PUBLIEKE WERKEI. 

Berichten en mededeelingen. 

Arnhem, 28 September 18011. 

— Den 0 l l ( ' n dezer maand is men te Lowestoft 
aan tie oostkust van Engeland begonnen niet bet 
leggen van den telegraafkabel van Kngcland naar 
Hannover. 

— De oude transatlantische kabel brengt tie 
berichten tusschen llcait Content en Valentia 
duidelijker over dan tic nieuwe, tlie ook met 
zorg gemaakt is. Men ziet hierin de In-vestiging 
der theorie dat het geleidingsvermogen van een 
kabel iu eene diepe zee" tloor tien dtnk van de 
hooge waterkolom door tien tijtl vermeerdert. 

— Te Boulogne is dezer dagen de nieuwe 
hoofdkerk ingewijd. Dit gebouw, geheel iu den 
klassieken kerkstijl uitgevoerd, staat op dezelfde 
plaats , waar reeds iu de zevende eeuw eene 
kerk gesticht werd; deze werd in de twaalfde 
eeuw tot hoofdkerk verheven en tijdens de eerste 
revolutie verwoest. Men heeft aan de nieuwe 
kerk veertig jaar gewerkt en voor de geheele 
voltooiing zijn nog eenige jareu benoodigd , daar 
er nog ongeveer ƒ 1 2 5 0 0 0 moeten besteed worden. 

— Te Deptfortl ziju alleen van de timmerwer
ven ruim 7000 arbeiders ontslagen. 

— Uit Italië wordt gemeld, dat met de opgra
vingen te Herculanum weder een begin zal wor
den gemaakt. De hervatting der werkzaamheid 
zal met groote plechtigheid plaats hebben. 

— De heer Van Hengel te Antwerpen h c . -
aan het Belgische gouvernement concessie gevraagd 
voor den aanleg van een spoorweg tot rechtstreeksche 
verbinding van Leuven met Hasselt tloor VVinghe-
Saint-Georges en Cortcnaeken. 

's G r a v e n h a g e . De minister van binnenlandsche zaken brengt ter kennis van de belangheb
benden, dat z i j , die wenschen mede tc dingen 
naar de betrekking van machinist aau tien stooin-
watermolen aan den Arkelsclien dam, op eene 
jaarlijksche bezoldiging van ƒ 1000 met vrije wo
ning, zich aan een vergelijkend onderzoek moeten 
onderwerpen. Om tot dat onderzoek te worden 
toegelaten, moet men zich vóór of op 5 October 
e - k. bij het departement van binnenlandsche zaken 
aanmelden met op zegel geschreven adres, be
vattende nauwkeurige opgave van naam, voor
naam , woonplaats, enz. Men zegt dat de com
missie voor het afnemen van het examen zal 
bestaan uit den hoofdingenieur Augier als voor
zitter, rlen ingenieur der mijnen Hogaert, den 
'ngenieur van den waterstaat Rose en den op
zichter-werktuigkundige M. G. Ifeijerinck. 

— Den 20"™ dezer werd op de vergadering 
afdeelinu 's-Gravenhage der Vereeniging tut 

ell 

eft 

der 

Reordering van Fabriek en Handwerknijverheid 
en brief ter tafel gebracht van de heeren dr. 
• p - Pous Koolhaas, p. f. w. Mouton, M. V V . 

Pimentel, A. <'. Schoevers en J. .1. C . de Wijs. 
Die heeren vestigen de aandacht op tie noodzake
lijkheid van i-eu onderzoek naar dan gezondheids
toestand van 's-Gravenhage, vooral met het oog 
op goetle woningen en in verhand met een goed 
rioolstelsel. en hebben aau genoemde alih-eling 
even als aan die vuu de Maatschappij voor bouw
kunde . het \erzoek gedaan eene commissie tot 
onderzoek van eeu en ander tc benoemen, waar
aan reeds dour tie laatste voldaan is. Na discus
sie over dit onderwérp besloot ile vergadering aan 
hel bestuur op te dragen uit de leden der afdee
ling zeven of acht leden aau te wijzen, om mede 
de bedoelde commissie uil te maken. 

-— Wij hebben in tie gegeten omstandig
heden niet genoegen opgemerkt dat op de be
grooting voor 1807 geene som uitgetrokken 
is voor ile voortzetting van den aanbouw van 
nieuwe lokalen voor de Rijksinrichtingen alhier. 
Men wijl ilit aan tien wensch tier Regeering ton 
zooveel mogelijk zuinigheid te betrachten en tie 
onzekerheid van de plaats, waai het Paleis van 
dc Slaten-Geiieiaal zal komen. 

— lie gestadige uitbreiding van dc telegraaf
dienst maakt de aanstelling van een assistent-
ingenieur en van een vierden commies noodig. 
Voor '1807 is op eene vermeerdering van het 
personeel met 15 opzichters en telegrafisten en 
van 35 klerken gerekend. 

— liij den gemeenteraad te 's-Gravenhai.re is 
een adres van de heeren II. tie Veer c. s. te 
Delft ingekomen, houdende verzoek om intrek
king van tie bij Raadsbesluit vuu 17 Jul i 1800 
vastgestelde voorwaarden voor het verleenen eener 
concessie voor de daarstelling van eene water
leiding. welke voorwaarden in N°. 18 van ons 
weekblad werden opgenomen. Dit adres is ten 
line van advies gesteld iu handen van Burge
meester en Wethouders. 

— Aau de Middelburgsche Courant wordt uit 
/uid-IScvelainl geschreven, dan men met het 
leggen der spoorstaven van Goes tol aau hel 
kanaal is genaderd eu tlat tie locomotief thans 
over den in aanleg zijnden spoorweg snort. 

Amsterdam. Den 2 6 " " deter is aan de werf' 
van de lirma I'. van Vlissingen en Duilok van 
Heel met goed gevolg tc water gelaten het eerste 
tier twee ijzeren raderstoonischepen , genaamd 
Borneo, die voor rekening van het Departement 
van Koloniën voor den dienst in Ned.-lnile op deze 
werf gebouwd worden. 

Dordrecht. Naar men verneemt hebben zich 
ongeveer 40 sollicitanten aangemeld voor de be
trekking van Directeur der Gemeentewerken, 
waaruil door Burgemeester eu Wethouders aan 
den gemeenteraad zijn aanbevolen tie heeren A. I.. 
van Gendt, bouw- en werktuigkundige bij de 
Staatsspoorwegen te Alkmaar, en II. I.inse, civiel 
ingenieur te Hoorn. 

üij do gemeentewerken alhier wordt alsnu een 

opzichter voor tie werken en landerijen gevraagd 
op eene jaarwedde van ƒ 000 tot ƒ1000. 

— Men leest in de Hoornsrhe Courant : Uit 
goede bron wordt ons verzekerd . dal bij de dijks-
besturen in l-'rieslaud en Noord-Holland zoo veel 
bezwaren beslaan tegen het ontwerp van gedeel-

i tclijke droogmaking der Zuider Zee, dat het voor
nemen bestaat de belanghebbenden bijeen te roe
pen tan gezamenlijk hunne belangen te verdedi
gen, eu pogingen aan Ie wenden, om op meer 
afdoende wijze, dan de zoogenaamde proeve van 
den ingenieur Iteijerinek aangeeft, de irecaren en 
schallen af le wenden , waarmede hunne dijken 
ieileren winter worden bedreigd . zoolang de 
Zuider Zee onze kusten bestookt. De belangstel
l ing, tlie dit onderwerp ondervond , zoowel inde 
laatste vergaderingen der Stalen van Friesland 
en Noord-Holland . als in die der heemraadschap
pen, die bereids gelden toe/ouden voor het op
maken van een plan tot afsluiting der Zuider Zee, 
doen met grond verwachten, tlat eene dercelijke 
vereeniging van krachten tot goede uitkomsten 
zal kunnen leiden, en veel zal kunnen bijdragen 
lot verwezenlijking van het grootst-he ontwerp. 

— Te's-llage overleed den 21"'" dezer de heer 
| J . II. Ken-and, oud-inspecteur van den water-

staal . kommandeur der orde van den N'etl. Leeuw
en van de Kikenkroon. 

— Wij vestigen de aandacht op de verkooping, 
die van 15 tol 19 October te Amsterdam door 
den boekhandelaar Frederik Muller zal gehouden 
worden, daar eene uitgebreide en belangrijke 
verzameling van boekeu en kaarten over Neêilands 
waterstaat daarvan deel maakt. 

Coevorden, 22 Sept. Door den zwaren 
aandrang van bet water is een dam in het Kain-
kanaal waarin men nog aan het werk is, be
zweken. De aandrang is thans tegen tien opvol, 
geilden dam, waar beneden men met het leggen 
van de sluis bezig i s , zoo sterk dat eene me
nigte arbeiders hierbij nacht en dag moet waken, 
om met tonmolens hel overvloedige water in de 
stadsgracht te loozen. 

Almelo, 18 Sept. De bovenbouw der beurs 
met bijhoorend postkantoor en telegraafbureau, 
is onderhands aangenomen door de heeren J. 
Wegkamp en Zoon , aannemers alhier , voor dc 
som van ƒ 2 2 . 5 0 0 . alzoo ƒ 2 0 0 0 minder dan bij 
tie gehouden publieke uitbesteding. Met de werk
zaamheden zal onmiddellijk een aanvang worden 
gemaakt. 

Meppel. De gemeenteraad heeft het voorne
men in de vaceerende betrekking van opzichter 
der gemeentewerken te voorzien en daarbij het 
tracteiuent, dat vroeger ƒ 3 0 0 bedroeg, eenigs
zins le M-rlielei en. Duor de vereeniging der be 
trekking van opzichter met die van onderwijzer 
in het hand- c n rechtlijnig teekenen aan de 
school, die de sLid van het Departement dei-
Maatschappij tol Nut van 't Algemeen zal over- i ! • I 
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nemen, zou de bezoldiging op f 500 it f 000 
gebracht worden. De Sloompust zegt deze be
trekking zeer lucratief kan worden : wij voor 
ons zijn deze meaning niet toegedaan, daar de 
vergunning tot het maken vuu plannen en be
stekken , zoo ook hel toezicht over de bouwwer
ken van particulier iu eene stad als Meppel 
weinig vooruitzicht geeft out iets meer te kunnen 
verdienen dan het sobere vaste tructeiuent. 

DE MOGELIJKHEID EENER S N E L L E R E 
SCHRIJFMETHODE 

tloor 
J O H N I M K A Y C. E, 

(The Scientific Heview Aurj. 1. 1800). 
in onze dagen van snelle verplaatsing en oogen-

blikkelijke overbrenging van tijdingen moet de 
tijd , die er noodig is om eene enkele pagina ma
nuscript tc schrijven, wel buiten verhouding 
groot voorkomen. Bruggen zijn over rivieren 
gebouwd, tunnels door bergen geboord, de 
kracht der golven is overwonnen, alles met het 
doel meuschen met veiligheid en spoed over het 
oppervlak der aarde te verplaatsen. Zoowel over 
land als ouder de zee verspreiden zich draden 
om tijdingen en bevelen met bliksemsnelheid over 
te brengen en toch — tie middelen, waarmede 
de gedachten op het papier worden overgebracht, 
zijn niet volmaakter dun voor eeuwen, liet mug 
waar zijn dat het geen nadeel is , dut de ge
dachten langzaam door het brein gaan, omdat 
er tijd noodig is ze op te teekenen . ju zelfs ilnt 
dit een voordeel is, omdat daardoor onwillekeu
rig nadenken en nauwkeurigheid worden opge
wekt , maar over het geheel zouden schrijvers 
eene snellere schrijfwijze verkiezen, en weinigen 
hebben veel geschreven zonder het vervelende 
en vermoeiende van het werktuigelijke deel van 
hun arbeid te gevoelen. 

Voor den kopiist, den klerk die gedicteerd 
wordt, voor gewone handelsbrieven, die even 
spoedig geschreven mogen worden, als men ze 
leest, maar vooral voor verslaggevers en voor 
hen, die willen aanteekenen wat zij hooren, 
zoude het snelschrijven een groot voordeel zijn. 
Het zoude tijd uitwinnen, den arbeid bekorten en 
menige gedachte, die thans met het geluid, 
waardoor zij wordt uitgedrukt. weg sterft, zoutle 
bewaard blijven. 

Vóór niet meer dun bet vierde eener eeuw 
zoude niemand het gelooven, dat er middelen 
bestaan om een inenseh . een landschap, ju zelfs 
een brekende golf of een springend paard dooi
de werking van het licht blijvend af te beelden. 
Zoo is het ook mogelijk dttl binnen weinige jaren 
de middelen worden uitgevonden, waardoor eene 
afbeelding vnn het geluid kun worden verkregen. 
Hiertoe kan nooit de photographic dienstbaar 
zijn , daar deze alleen afbeeldt wat te vormt 
zichtbaar was. Wellicht zal het de phonographic 
zi jn, die het oor deu indruk zal teruggeven, 
dien het heeft ontvangen. Evenwel komt ons zulk 
eene uitvinding voor alsnog zeer onwaarschijn
lijk voor, hoewel het onmogelijk is de grens aan 
te wijzen, waar wetenschap en kunst zullen uit
geput zijn. Als dus de schrijver in zijne camera 
(of welk ander toestel dan ook) sprak, zoodanig 
dat daardoor indrukken werden overgebracht op 
eene gevoelige stof, en die indrukken weder kon
den vermenigvuldigd worden. zoutle het vraag
stuk zijn opgelost, om de gedachten met tien 
minst mogelijken arbeid te boekstaven. Doch, 
in afwachting van deze uitvinding, kun het zijn 
nut hebben nu te gaan of er niets kun worden 
verricht, waardoor de handenarbeid bij het schrij
ven wordt verminderd. 

Wij gelooven dat dit op twee wijzen kan ge
schieden , die wij afzonderlijk hieronder zullen 
behandelen. < 

I. Door de pen te vervangen door eeu toesttd 
die spoediger en gemakkelijker het werk van tie 
pen verricht. Als b. v. de schrijver zich plaatste 
voor een kastje, als eene pianoforte met toetsen 
voorzien , en bij de letters zijner woorden vormde 
door op de toetsen , die duarmede overeenkomen, 
te drukken, kon hij door oefening eene vaar-
digheid verkrijgen, gelijk aan die vuu een ervaren 
pianist. Om te begrooten wat op die wijze ge
daan kon worden, kiezen wij eeu stuk, zoouls 
de ouverture «Figaro", waar tic beweging door
gaans vrij gelijkmatig is . en wanneer de eene 
hand lange tonen uunhotnlt , de andere iu eene 
vrij snelle beweging is. Het werk vun beide 
handen samen genomen, is gelijk san 2000 en
kele noten. Nu worth dit stuk door een mid-
delmatigen speler in d r i eën eene halve minuut af

gespeeld , zoodat de snelheid bedraagt 000 noten 
per minuut. Bij vele passages is deze snelheid 
aanmerkelijk grooter. doch dese zijn in het al
gemeen kort en afgewisseld door passages, 
waarbij tie speler uitrust, liet voorbeeld dat wij 
kozen, kan dus gevoegelijk ter vcrgelijkiii" dienen, 
als wij daarbij opmerken dut de noten door de 
twee handen aangeslagen, gedeeltelijk of geheel 
gelijktijdig zijn , loodst het gebruik vau twee 
handen hij muziek geen invloed heelt op dc snel
heid vnu uitvoering. De snelheid kan dus nog 
veel vergroot worden als tie inrichting toelaat 
dat de handen afwisselend weiken, en, daar in 
geschreven schrift de zelfklinkers en medeklin
kers vrij regelmatig afwisselen, kun de toestel 
zoo worden gemaakt, dut de beide handen ieder 
een gedeelte tier letters spellen en dus niet ge
lijktijdig, maar afwisselend werken. Maar zelfs 
al onderstelt men dat 001) letters per minuut de 
grens is voor gewone bedrevenheid, zoo zoude 
deze snelheid in de meeste gevallen toch zeer 
voldoende zijn , want lezende of bedaard sprekende, 
drukt men ongeveer 600 letters in de minuut 
uit. Wel is waar zijn er driftige sprekers, die 
tot 1000 letters per minuut uitspreken, doch 
deze zijn zeldzaam: en wellicht zouden zij zich 
matigen, wanneer zij overtuigd waren vnn het 
belang der nntivvkeurigheid. waarmede tie ver
slaggevers hunne redevoeringen opteekeuen. Een 
zeer geoefend schrijver schrijft lot) let Iers iu de 
minuut . terwijl de meeste meuschen het niet ver
der dan HU) letters per minuut brengen. 

Als flus letters werden gevormd door het druk
ken op toetsen als bij eene piano, zoude de 
snelheid van het schrijven vier of zes maal groo
ter worden en vrij wel gelijk komen met de snel
heid, waarmede men gewoonlijk leest of spreekt. 
Een voordeel dezer methode mag hel genoemd 
worden, dat daarbij do gebruikelijke lettertet-kens 
kunnen behouden blijven, en dut die even duide
lijk kunnen teruggegeven worden als gewoon 
drukwerk . waardoor alle mociclijkhcdcn. die on
duidelijk schrift opleveren, worden vermeden. 
Dit bezwaar is zoo groot, dat dikwijls hel lezen 
van het manuscript meer moeite aan den lezer 
kost, dan het schrijven uan den opsteller. Een 
nadeel dezer methode zoude het zijn dal ,1e 
schrijver zijn toestel met zich zoude moeten mede voe
ren ; of , zoo hij ilit niet deed , dut hij zich zeer 
verlegen zoutie gevoelen, zot» hij schrijven moest. 
zonder een toestel bij de hund le hebben. Deze 
zwarigheid kan echter gemakkelijk worden opge
lost, want de schrijfmachine kan l icht , klein en 
draagbaar gemankt worden. Eene piano heeft 
ongeveer zeventig toetsen, die alle in eene rij 
zijn gerangschikt, en elke toets is verbonden Ban 
twee of drie snaren, die eene bepaalde lengte 
moeten hebben en over een raam gespannen zijn, 
sterk genoeg om de spanning van al de snaren 
te kunnen weerstaan. Hieruit volgt dat voor de 
pianoforte eene grens van grootte bestaat, die 
niet kau verminderd worden. Voor eene schrijf
machine bestaan dergelijke grenzen echter niet. 
Het aantal toetsen voor bet alphabet, de cijfers 
en teekens behoeft niet meer te zijn dan veertig; 
deze kunnen over kortere lengte worden geplaatst 
dun hetzelfde aantul toetsen op eene piano; lange 
snaren of sterke ramen zijn niet noodig en de 
geheele toestel kan den vorm eu het gewicht 
van een gewoon schrijflessenaar of van een 
werkdoosje bekomen en zoude zeker even alge
meen worden als dese. 

II. De tweede methode om den arbeid bij hei 
schrijven te verminderen, zal vele bezwaren ont
moeten eu kau alleen door den tijd volmaakt 
worden. Zij bestaat daarin, dat de gebruikelijke 
schrijfletters door andere, meer eenvoudige figu
ren vervangen worden , waardoor minder bewe
gingen van de pen veroischt worden dan hij de 
gewone letters. In tie meeste systemen van 
stenographic zijn vele letters, hoofdzakelijk zelf
klinkers, weggelaten, terwijl verder meerdere 
willekeurige samentrekkingen worden gebruikt. 
Dut al deze systemen meer of minder gebrekkig 
zijn, wordt voldoende daardoor bewezen dut geen 
vnn allen algemeen is aangenomen. Wanneer 
een systeem bestond dut gemakkelijk kou worden 
aangeleerd en dan zonder twijfel of moeielijk-
heid de volle meening van den schrijver uit
drukte, /oude het sinds hing algemeen zijn 
aangenomen. Zulk een systeem bestaat echter 
niet, eu wij kunnen besluiten dat een middel om 
wel en gemakkelijk te schrijven, nog moet gevon
den worden. Het is hier tie plaats niet eenig 
nieuw systeem voor stenographic te ontwikkelen , 
doch het kun zijn n ut hebben de aandacht van 
deskundigen te richten op de werkelijke ver-

eischten voor verbeteringen en de voorwaarden, 
waaraan een nieuw systeem moet voldoen, wil 
het boven andere uitmunten. 

Als men de lèe-en-twintig letters van het 
alphabet, voluit en duidelijk geschreven, be
schouwt , vinden wij dat zij uit opgaande en 
neergaande lijnen, met enkele aanhechtingspun-
ten, afrondingen en punten bestaan. De letter 
n. b. v. bestaat uit '•' opgaande lijnen afgewis
seld door 2 neergaande lijnen, zoodat 5 ver
schillende bewegingen van de pen noodig zijn 
om ilie letter te schrijven. De letter e bestaat 
uit twee opgaande en 1 neergaande l i jn , dus in 
het geheel uit 3 bewegingen van de pen. De 
letter i vordert hetzelfde aantal bewegingen, waarbij 
nog de punt moet gevoegd worden. Als men alle 
letters op die wijze nagaat, vindt men dat zij te 
zamen 5(i opgaande eu 4(1 neergaande lijnen en 
I!) punten vorderen, dus in het geheel 115 af
zonderlijke bewegingen van de pen, hetgeen voor 
20 letters, gemiddeld 4 ' j 3 beweging voor elke 
letter geeft. Wel is waar worden bij eene loo-
pende hand verschillende bewegingen bespaard, 
doch dit geldt in alle gevalle alleen voor de 
tusscheiiliggende en niet voor de begin- of eind
letters van een woord, en verder moet in aan
merking genomen worden, dat vele der meest 
gebruikelijke letters, als d, g, h, m , n , p, u 
en i e . ."> of meer bewegingen vorderen. Gemid
deld /al men vinden, dut 4 bewegingen vun de 
pen voor elke lettel- in een gewoon manuscript 
noodig zijn. Hierboven hebben wij gezien dat 
een vlug schrijver 150 letters pet minuut kan 
schrijven: hij maakt dus iu eeue minuut 000 
verschillende bewegingen met de pen, overeen
komende met het aantal letters, dut in dat tijds
verloop kau worden voorgele/en of gesproken. 
Kon men bet dus zoover brengen, dut elke bewe
ging fier pen ééne letter voorstelde, zoo zoude 
men even spoedig kunnen schrijven als spreken. 

Mair men dus de hoop niet voeden , dat, hetzij 
floor het mechanisch schrijven met de gebruike
lijke letters, hetzij fluor het vereenvoudigen van 
het letterschrift, eens eene nieuwe schrijfwijze 
zal ontstaan . die zoowel den schrijver als tien 
verslaggever, tien kopiist en het publiek van nut 
zul z i jn ! Zelfs in druk beslaan de gebruikelijke 
letters meer plaats dun noodig is, en het is zeer 
begrijpelijk dat floor het aannemen van nieuwe 
letterlcckeiis, drie of vier bladzijden op eene 
enkele pagina kunnen gedrukt worden. Alsgoed-
koope litteratuur een voordeel i s , zoude zulk 
eene samentrekking daartoe veel bijdragen; ter
wijl niet alleen de goedkoopheid, maar ook het 
gemak , door minder omvang en gewicht en de 
duidelijkheid vermeerderd zouden worden. 

DE T E L E G R A A F T O E S T E L V A N CASELLI , 
Het Fransche gouvernement heeft iu 1805 de 

telegraaftoestel Caselli algemeen aangenomen , 
zoodat reeds te beginnen met den 10'" Februari 
van flat jaar de telegrafische depêches tusschen 
Parijs en Lyon door dien toestel werden ver
zonden. 

Niet onbelangrijk schijnt het eenige bijzonder
heden daaromtrent mede te deelen. 

Men weet flat deze telegraaf, gewoon hand
schrift, bijzondere teekens. fabrieksmerken, tee-
keningen. hanilteekeningen enz. overbrengt, zoo-
dut men daarmede in staat is zaken met authen
tieke en onderteekende stukken af te doen. 

liet beginsel, waarop de toestel berust, is de 
chemische ontbinding van zekere stoffen door de 
electriciteit. Eene metalen punt slingert op het 
ufzeiidingskantoor over een stuk papier, dat met 
eene inctuulstnf is overdekt en waarop de depêche 
met isoleerende inkt is geschreven. Zoolang de 
punt het metaal aanraakt, blijft de stroom be
staan, en zoodra zij over eene inktlijn gaat, wordt 
de stroom afgebroken. Op het kantoor van ont-
vaugst wordt eene punt, die met de telegraaf
draad in verbinding staat, over een pupier bewo
gen dat chemisch bereid is met prussias potassse. 
Wanneer de stroom er door gaat, wordt dit 
zout onthouden en ontstaat er «ene blauwe lijn, 
zooflat het geheele geschrift of de geheele tee-
koning op tolegruliselien weg door een systeem 
vau blauwe arseeringen wordt overgebracht; de 
witte tusschen ruimten komen overeen met de 
onbeschreven of nietbeteekende gedeelten van 
het origineel. 

De slingeringen van tie twee punten over het 
papier . dat door de omwenteling van een cilinder 
wordt voortbewogen. worden voortgebracht door 
twee volkomen isochronisrhc uurwerken. 

Een ministerieel decreet regelt de kosten voor 
depêches, teekeningen enz. tusschen Parijs en 

Lyon. De prijs is berekend naar de afmetingen 
van het gebruikte papier tegen 20 centimes de 
vierkante duim. Dus worden de kosten voor: 

'M vierk. i iu im— 0 francs 
00 >i » — l j » 
90 • i — l x ,> 

120 i » — 24 . 
Het chemische papier is aan de telegraafkan

toren verkrijgbaar tegen tien centimes het vel , 
onverschillig van de grootte. De vellen hebben 
vier verschillende grootten, namelijk 30 , 0 0 , 90 
en 120 vierk. fluim. 

Door het gebruik van zeer klein schrift kan 
de afzender zeer veel op het kleinst toegestane 
vel schrijven ; maar het moet niet vergeten wor
den dat de blauwe lijntjes altijd eenigszins nevel
achtig zijn , evenals iiiktlijnen op papier dat 
een weinig vloeit; er is dus eene grens voor de 
grootte van het schrift. die men niet mag over
schrijden zonder de kopy onleesbaar te maken. 

Het zal te bezien staan of het publiek zich 
zal gewennen aan de voorzorgen , die men voor 
deze depêches niet missen kan. Zeker is het dat 
tegen tie groote voordeelen, die zij aanbieden, ook 
nadeelen bestaan, die de tijd eu de ondervinding 
moeten trachten uit den weg te ruimen. 

KUNSTDRAAIERS M A T E R I A L E N . 
Hoofdzakelijk naar het Üuitsch bewerkt 

door 
J . J. H A I I N . 

VIL 
M E E R S C H U I M . S P E K S T E E N . S E R I ' E N T I J N . M A R M E R E N 

Al.ISA S T . 

Als vervolg op het tweetal brandbare minera
len , in het voorgaande artikel behandeld, zul
len wij tot de beschrijving vun eenige delfstoffen, 
onder de talk- en kalkoi den opgenomen, over
gaan en in de eerste plaats over bet meerschuim 
spreken. 

Het meerschuim is eene umloorzichtme, bleek-
witte stof, die ons wordt aangevoerd uit Toledo, 
de K l i m en uit Kiltschik bij Konich in Klein-
Azie; het heeft een soortelijk gewicht van 1.2 
tot 1.0, slorpt gretig vocht op, en kleeft daar
door zeer sterk aan vochtige lippen ; best meer
schuim heeft steeds eeu gering, specifiek gewicht. 
Het versch gegraven meerschuim is wit en too 
week als was: aan de lucht blootgesteld, wordt 
het een vast lichaam, tlat zich zeer goed laut 
snijden, draaien en polijsten. 

In den handel komt het als onbewerkte stuk
ken, of als voorwerpen van allerlei aard, be
paaldelijk als pijpenkoppen voor. Het wordt veel
vuldig in Bohème verwerkt, waar men eene zeer 
groote fabriek vindt, die jaarlijks 13000 tabaks
en 50.000 sigurenpijpen aflevert: desgevorderd 
zou de fabriek het dubbele van dit bedrag kun
nen leveren. 

Van den afval en de kleine stukken van het 
meerschuim wordt het onechte gemaakt, waartoe 
deze stollen gemalen . gewnsschen en met eene 
gomachtige verbindingsstof tot een deeg gemaakt 
eu gedroogd worden ; dit kunstmatige meer
schuim wordt tweevorinig genaamd, iu onderschei
ding van het echte, waaraan men den naam vau 
eerstvormig geeft. Wordt de afval van het twee-
vormige meerschuim gebruikt, dan geeft men 
daaraan de benaming van drievormig en deze 
namen worden zoowel op de grondstof als tie 
daarvan gemaakte voorwerpen toegepast. Wij 
moeten hierbij nog voegen dat het onechte meer
schuim zich even goed als het echte laat ver-
Werken. Voor meerdere bijzonderheden omtrent 
dit materiaal verwijzen wij den lezer naar : Thon's 
griindliche Anleitung Mcerschaumene Pfeifen-
köpfe zu verfertigen. Weimar, Voigt. Band 00 
von Neuer Schauplatz der Künste und lland-
werke. 

De speksteen, in den handel Spaansch of Vene-
tiaansch krijt genaamd, is wi t , geel , grauw, 
t?roen of rood van kleur, en bezit veel overeen
komst met het zoogenaamde talk; het wordt uit 
Zweden, Cornwullis enz. aangevoerd en eene 
"•'•i vetachtige en ondoorzichtige soort komt uit 
Baireuth, Hongarije en Schotland. 

Speksteen is zoo week dat het zich zeer ge
makkelijk met een mes laat snijden, waardoor 
net draaien niet het minste bezwaar geeft, ten 
'U de stukken met steenharde adertjes doorsne-
[J*n zijn. De Chineesche speksteen , die ook in 
net vorstendom Schwartsburg en in Zevenbergen 
v °orkomt, en tot draaien van vazen en andere 
"oorwerpen gebruikt wordt, is van meerdere 
Waarde; deze soort is groen bij geel gekleurd , 
yoorzien van vleeschkleurige vlekken es strepen, 

zeer vetachtig , nu eens mat en doorzichtig, dan 
weder geheel ondoorzichtig en bezit veel nei
ging tot scheuren. Oewone speksteen wordt bij 
verwarming eenigszins hard, en als hij dan 
met olie doortrokken i s , evenaart hij het Wed 
gewood's aardewerk in schoonheid. 

De serpentijn is donkergroen, somwijlen met 
zwarte, bruine, grauwe en roode schukeeriii-
geu , en meesttijds gemarmerd vun kleur: de 
hardheid ligt tusschen die van het albast en 
marmer in . Serpentijn is zeer fijnkorrelig, zonder 
glans eu eenigszins vetachtig op het gevoel: het 
wordt niet veel. en dan nog in afzonderlijke fa
brieken en op de dniaibank verwerkt, en heelt 
verschillende graden van doorzichtigheid. Hier 
en daar, bijv. bij Zóblitz in Saksen, worden groote 
hoeveelheden gevonden, die tol het makeu van 
inktkokers, dobbelsteenen eu dei-gelijken gebruikt 
worden. 

Het marmer wordt seer weinig op tie draai
bank verwerkt, en men neemt daartoe de soorten, 
die iu de bouwkunde de meest gebruikelijke zijn. 
Murmer is eene verbinding vnn koolzuur met 
kalkaarde, en de schoonste soorten komen van 
Penttdikon bij Athene. vnu het eiland Paros, 
valt Carrara, enz. 

Het albast is voor den kunstdraaier vau meer 
nut dun het marmer, eu men geeft het eerste 
om de zachtheid de voorkeur, ofschoon de bewer
king met die vau het marnier overeenkomt: het 
is eene niet kalkhoudende soort van gips, en 
zijn oorsprong aan het calcium o.\yde verschul
digd; het is namelijk eene verbinding van kool
zuur mi"! kalkaarde, die floor de opname vau 
water eene eigenaardige kristallisatie heeft on
dergaan. De bewerking van tleze stof, zoo op 
de draaibank als langs andere wegen, tot va/en, 
bustes, kundclubres, enz., geschiedt het meest 
te Florence, te Volterru, eu sedert het jaar 1800 
ook iu Frankrijk. Men neemt tot genoemde kunst
voorwerpen gewoonlijk het zuiver witte, waaraan 
door bijtsen verscheidene kleuren te geven zijn , 
en tie afval geeft na branding een zeer lijn gips, 
dat tot het vormen bij het metaalgieten wordt 
gebruikt. Voor het draaien worden de zeer lijn-
korrelige eu doorzichtige stukken uitgezocht en 
niet eene zaag op de verlangde grootte gebracht, 
waarbij het. zaagsel zorgvuldig opgevangen wordt, 
om dit voor het maken van het zoogenaamde 
stue-iiiurmcr te doen dienen. Eeue schroefdraad 
ilie niet te lijn i s , kau zeer gemakkelijk iu al
bast gesneden worden; evenzoo kan het tusschen 
den puntkop der draaibank gesteld en kunnen de 
puntgaten later zeer gemakkelijk afgedraaid wor
den, liet draaien van albast is voor den werk
man alles behalve aangenaam, daar de afkomende 
fijne slofdeeleu niet alleen schadelijk voor de ge-
zontlheid . maar ook voor de gereedschappen 
zijn. Met sterke lijm kunnen verschillende stuk
ken albast zeer goed aan elkander verbonden 
worden. 

Het polijsten van albast is geheel eigenaardig; 
daar het slijpen met puimsteen de witte kleur 
veelal benadeelt, worden de grootste onregelma
tigheden door middel van de gewone schtiurbie-
zeu in water afgeslepen en het slijpen verder 
met gebrande kalk voortgezet , waardoor de op
pervlakte volkomen zuiver en mat wordt. De 
voorwerpen bekomen een schoonen glans, als uien 
ze daarna met zeepwater en kalk polijst, endoor 
toevoeging van eenige fijngemalen talkaarde wordt 
de glans verhoogd. 

I N G E Z O N D E N . 

STAATSZORG VOOR KUNST. 
Nu en dan wordt in dit weekblad een klaag

toon aangeheven over de onverschilligheid van de 
Regeering omtrent de kunst. 

Ik kan met die jeremiade niet instemmen. 
Terecht zeide Thorbecke: »Kunst is geene 

regeeringszuuk." En reeds vroeger beweerde Paul 
Louis Cotirrier: »Alles , wat de Staat ondersteunt, 
kwijnt, behalve speelhuizen en bordeeleu." Moge 
ook al voor dezen laatsten regel uene enkele maal 
eene uitzondering gelden , zij is niet ontvankelijk 
op het gebied van de Kunst, zelfs niet van de 
Nederlandsche. 

Vooreerst is Kunst eeu weelde-urtikel, dat men 
zich ontzeggen inoet, zoo lang in hut noodige 
niet is voorzien. Onze weerbaarheid is — vol
gens deu kundigen h o o f d r e d a c t e u r vun "Hel Vaan
del" — «slechter dan in tie slechtste tijden vau 
de Republiek." Aau eene goede gemeenschap tus
schen het noorden en zuiden van hut Rijk ont
breekt nog veel. Ik behoef slechts te wijzen op 
het ontwerp voor een IJsel-kuuuul vau den heer 

Stieltjes en den onvoltooiden spoorweg Deventer-
Leeuwarden. Ook heeft de heer Van der Wijck, 
die het, als oud-lid van de Regeering beter weet 
dan iemand anders, beweerd, dut onze staatkunde 
jegens onze Indische medeburgers eene staatkunde 
van «dieven" en «roevers" is. Zoo lang in dezen 
beschamenden toestand geene verbetering is aan
gebracht geworden , mug de Regeering het geld 
vun hare kinderen niet uitgeven voor schilderij
tjes, standbeelden en paleizen. 

Ten andere is onze Kunst niet ziek. Ware dit 
het geval, zoo zouden er misschien termen te 
vinden zijn om af te wijken van het beginsel: 
«laissez faire." De Houwkunst, b. v . , kan wijzen 
op Leliman, Godefroy. Olfenborg, Metselaar, Se-
venhiiyzeii en deu bouwmeester van bet zieken
huis te Rotterdam, om van anderen niet te spre
ken. Ieder herinnert zich den eervollen rang, 
dien Tetar van Elven veroverde bij den wedstrijd 
voor het ontwerp vau een tentoonstellingsgebouw 
te Londen iu 1851. Onze schilderstukken worden 
nog gezocht 

Thans de hulp van de Regeering in te roepen 
voor de Kunst, zoude gelijk staan met het in
roepen vuu ile hulp eens barbiers voor eene care 
of chirurgie.tic operatie aan een gezond inenseh. 

Ten derde. Op geen gebied is de hulp van 
de Regeering zoo weinig noodig, omdat op geen 
gebied de vrouwelijke invloed zoo vermogend en 
zoo krachtig is. Iu staatkunde en wetenschap 
wordt de vrouw nog als onmondig beschouwd. 
Alleen de mannen mogen daar ploegen, lie helft 
can dien bodem ligt dus nog braak. Een lum
mel, tlie honderd gulden belasting betaalt, mag 
een' volksvertegenwoordiger kiezen. maar eene 
rijke , beschaafde erfdochter is daartoe onbevoegd , 
ofschoon zij geschikt wordt geacht voor de moei
lijker rol van koningin. Met uitzondering van 
de verloskunde, hebben de mannen in genees
kunde het monopolie. Eene schoone, die aan 
eenige vrouwelijke kwaal lijdt, zoude gaarne de 
toevlucht nemen tot een lid van hare sekse, maar 
kan dit eerst doen als zij zwanger is. (Vgk. hel 
art. vau Mevr. Mil l in John Stuart, Mill 's Dis
sertations , II, 411). 

In de Kunst daarentegen zijn tie vrouwen mon
dig verklaard. Vele hanteeren het penseel, en
kele den beitel. In tien regel zullen zij eerder 
hare schatten besteden voor lusthuizen dan voor 
eene sterrewacht ot een chemisch laboratorium. 
De kunsten genieten dus reeds in dubbele mate 
de ondersteuning van particulieren, die geringer 
zal worden, zooilra de Staat er zich mede be
moeit. Alle inmenging van de Regeering verlamt 
en doodt in den burger hel gevoel van verant
woordelijkheid eu den prikkel tol eigene hande
ling. Daarbij besteedt deze in den regel het geld 
beter dan gene. 

Men heeft zich wel eens beroepen op de ge
schiedenis , alsof Staatszorg de Kunst had doen 
bloeien. Gibbon evenwel heeft er reeds op ge
wezen iu zijne »Geschiedenis van den ondergang 
en den val vuu hut Kniueinsche Ri jk" , dut de 
prachtigste paleizen iu Rome verrezen door den 
kunstzin van de vermogende burgers. Dit voor
beeld is te meer eene aansporing voor ons, om-
dal in de Oudheid deu Sta.it alles was, ilie nu 
zijne plaats inruimt aan het individu. 

De bedelaars in tie Kunst vijzelen vooral de 
bescherming hoog op, ilie I.odewijk XIV haar 
schonk. Laat ons eens zien, aan de hand vau 
Buckle, wat zij aan dezen vorstelijken Mecenas 
te dunken heeft, wie tie grootste kunstenaars 
waren, in welk jaar zij stierven, cn ons daarbij 
herinneren, tlat Lodewijk de teugels vau het be
wind in 1001 iu handen nam en in 1715 overleed. 

Als wij dit tijdvak van 54 jaren beschouwen , 
zal ons het merkwaardige feit opvallen , dat alles, 
wat eenigen roem behaald heeft, in de eerste 
helft werd gedaan. terwijl meer dan twintig 
jaren vóór het einde de uitstekeudste meesters 
gestorven waren eu geene navolgers achterlieten. 
De grootste schilders onder de regeering van Lode
wijk XIV waren: Puussiu, Lesueur, Claude Lor-
raïn, Le Brun en de beide Mignard's. Van deze 
stierf Le Brun in 1090, de oudere Mignurd iu 1008, 
de jongere in 1095, Claude Loirain in 1082 (zijne 
buste stukken schilderde hij van omstreeks 1040 
tut 1000), Lesueur iu 1055, en Poussin, wel
licht ile voortreffelijkste uit de Fransche school, 
iu 1005. De twee grootste bouwkundigen waren 
Claude Perrault en Francois Mansait: Perrault 
stierf iu 1088. Muusuil in 1000, eu Blondel, 
dc beroemdste na hen, overleed iu 1080. De 
grootste van alle beeldhouwers was Puget, en 
hij stierf in 1094. L u l l i , «de vader van de 
Fransche muziek," stierf in 1087. Quiuuult ,de 
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grootste Krnnschc toonkunstenaar, stierfin 1688. 
Dooi1 deze uitmuntende meesters bereikten de 
schoon • kunsten onder Lodewijk XIV haar hoogste 
standpunt: en in de laatste dertig jaren van zijn 
leven was haai' verval schrikwekkend, niet alleen 
in bouwkunst en muziek, maar ook in de schil
derkunst, die toch. juist dewijl zij meer dan ile 
andere de persoonlijke ijdelheid streelt , meer 
kans heeft onder een rijk , willekeurig bewind te 
bloeien. Met genie van de schilders zonk echter 
zoo diep. dat Krankiïjk lang vóór den dood van 
Lodewijk XIV geen' enkelen schilder van eenige 
verdienste meer hezat: en toen zijn opvolger deu 
troon besteeg, was deze schoone kunst onder dal 
groote volk bijna geheel te niet gegaan. 

Uit zijn afschrikkende feiten : niet eene mee
rling, die men bestrijden kan. maar onverzette
lijke gegevens, dooi onloochenbare getuigenissen 
gesteund. 

»De schoone kunsten ontaardden meer In hel 
oog loopcnd dan de letteren gedurende liet tweede 
gedeelte der eeuw van Lodewijk X I V . . . . Het is 
zeker, dal de vijf en twintig liial-te jaren van 
zijne regeerine- sler.hts zeer middelmatige voort
brengselen aanboden.'' tLacretelle . Ilix-hiiitième 
siècle). 

"Hel is /eer merkwaardig, dal de Kransche 
school sedert ile kostbare oprichting vnn de aca
demiën te Rome en te Parijs door Lodewijk XIV. 
geene zeer uitstekende schilders meer voortge
bracht heeft.'' (Barrington). 

25 Sept. ISfiti. X. 

T H E O R I E E N P R A C T I J K . 

Ueze twee voeren dikwerf strijd in de personen 
die baar beoefenen, en, dunkt mij althans, ten 
onrechte. 

Een practicus stelt zeer weinig vertrouwen 
in de theorie, en de theorist acht de practijk 
te licht. 

Hierboven zeg i k , deze iwee. en toch maak 
ik mij sterk te zeggen dat zij , betrekkelijk hun 
beider doel, één zijn. Kiirenlijk zijn erdoor mij 
nog nooit grenzen tusschen theorie en practijk 
gevonden. Dikwerf heb ik er naar gezocht l.lj 
elke gelegenheid. waar ik ze stellig meende te 
kunnen vinden : meestentijds zocht ik voor niet 
en was ik reeds pimtisch toen ik dacht iu de 
theorie te werken : op ren anderen tijd was reeds 
theoretisch wat ik praktisch begonnen had. 

Wat is theorie.' Niets andere dan eene zaak 
ontwerpen, overzien, begrijpen. Wat is practijk.' 
Dat ontwerp uitvoeren, tnonen dat men liet goed 
of slecht begrepen heeft, naarmate de wezen
lijke materieels vorm van onze gedachte, van ons 
ontwerp, ons voldoet of niet vol.loet. 

Heeft dan de theorie niet dezelfde hel rekking 
op hel vak . die de practijk daarop heeft.' De 
theorie is geboren uit de practijk en zij is latei-
de getrouwe helper van dien geworden. 

Zonder de vlugge wetenschappelijke loop dei-
theorie, zou de practijk bet nog niet zoover 
gebracht, en zonder de ondervinding der prac
tijk zou de theorie zich niet zoover hebben dur
ven wagen. 

Zijn de opmerkingen van een zeeman op zijne 
reis geene gegevens, waai uit de theorie van dat 
vak zich telkens nieuwe theorieën eu stellingen 
schept ? 

Worden de theorieën der werktuig-en natuur
kunde niet telkens gewijzigd . gezuiverd of soms 
ook vernietigd door de ondervinding van de 
practijk .' 

De practijk is nuttig, néén zelfs noodzakelijk 
voor de studie der theorie; de theorie geeft, 
op hare beurt, aan de practijk middelen aan de 
hand . welke hare voortgang en uitvoering' hel
pen en vei lijnen, middelen die zij uit zich zelve 
misschien nooit zoude gevonden hebben. 

Ware de theorie l< 10 jaar jonger, de practijk 
had zooveel niet geweten: ware de practijk 100 
jaar jonger, de theorie zoude nu zulk , soms ge
waagd , spel niet spelen. 

Een zijn zij . en één motten zij wezen . in hun 
beidei belang. Wie de theorie beoefent, zonder 
op de uitkomsten der practijk te letten , handelt 

. i . even verkeerdelijk als hij die de practijk 
oefent zonder de raadgevingen der theorie in 
hl te nemen. 
In de maatschappij kan dagelijks worden op

gemerkt dat dit laatste -de g r o n d heeft. 

Men 
zich 

v»»-thun' 

& 

ontmoet ze in menigte, de theoristen , die 
de practijk weinig aantrekken, ja zelfs 
icii. Zij raken verward in al hunne ge-

id , zij kunnen niet, en toch willen zij op 
en beenen staan. Zij missen de zekere 

van hunne theorieën omdat zij die 

niet door practijk toetsen. Zij vliegen hooger 
dan zij moesten en benemen daardoor meer be
kwamen de gelegenheid, om zich te plaatsen waar 
zij werkelijk belmoren. 

Invloedrijke particulieren dragen voor een groot 
gedeelte de schuld dat zoovele bekwame man
nen, echte mannen voor het vak, worden ach
tergesteld voor hunne theoretische protégés in 
betrekkingen waar ook practische kennis vereischt 
wordt en zelfs onmisbaar is. 

Kn wat heeft de maatschappij aan zulke , zoo
genaamde deskundigen? Zij onderhoudt beu ten 
koste van haar zelve, en bekwamere moeten voor 
hen grootendeels het werk verrichten dat zij self 

'• in hunne betrekking verplicht zijn te doen. Zij 
! pronken met veeren die de hunne niet zijn. Wij 
' leven tegenwoordig iu eene eeuw, waarin zulke 
j mannen als leerlingen moesten gerekend worden , 

en zieh met d e bezoldiging als zoodanig moesten 
tevreden stellen, totdat zij rijp waren hooger 
op Ie worden gesteld. De vraag is niet: » l n n ' 

heel gij.' Zijt "ij niet een neef van A of l i . ' " 
| maar de ware zaak is dat zij bekwaam zijn zoo-
! wel iu theorie als iu practijk. 

Amsterdam. I ' . . . 
, Wordt ivrroli/ilj. 

her 

Correspondentie. 

Aan Dk. te II. De redactie heelt uw sink 
ontvangen eu verzoekt opgave vau naam en woon
plaats om vooraf met u te kunnen correspondeeren. 

Aan A. L. te K. Uw sohiijveu is bij het ter 
perse liggen vau de couiunl ontvangen en op uw 
verzoek zal gelet worden. 

Aanbestedingen. 

A a i i h o i i d i K l n K c i i . 
Maandag I Oct., ten I'/Ï ure, aan liet station buiten tic 

Willemppoort tc Amsterdam' het maken van ecu stations
gebouw tc Beverwijk met bij behoorende werken. 

Maandag 1 Oct . , ten 2 ure, door gecommitteerden der 
Nedcrduitsclie Hervormde gemeente te Rotterdam : liet 
bouwen van eeue nieuwe kerk voor genoemde genieeute aau 
tie kruiskade altlaar. 

Dinsdag 2 Oei . , teu Ü'/^ ure, ten liui/e van de Wei!. 
.Iiiiirsiina te (irouiugcu: Lenige reparatie» en vernieuwin
gen nau de Admirdcr- en de Koimiierzijl- waarmanswoniugen, 
dijken eu bruggen, vuarondcr eeu paar nieuwe vloed- en 
eb bedearen. 

Woensdag .'. (iet., ten I'/ 2 ure, ten Rnadhui/c te Zutplien: 
De leverantie \au «Ie benoodigde brandstollen voor lb06(»7, 
op den gebruikelijken voet, voorts : lo. liet opruimen vnu 
de paal jukken vau de Doorlaatbrug over de waaraan. 2o. liet 
maken vau eene brug over • 1 • iJekeusehe beek, met voor
banden materialen. •>o. liet maken van eene nieuwe loop
brug over de binnengracht bij de i toompjes wal . met voor
handen materialen. 1<>. liet maken van vijf ijzeren Wel-
tnippen. 5u. liet verwen van de Rasterwerken bij de Israë
litische be graafplaat.-. 

Donderdag I Oct , ten ~' . , ure, aau het lokaal vau het 

proi i eiaal bestuur te Haarlem: lo. het onderhoud der 
lï ijksl inven werken en zeeweringen op het eiland Vlieland , 
van Iu. October l8f»H tot 31 December IHUU; 2o. het under
build der Uijkshaven werken en zeeweringen op het eiland 
Terschelling van lo. October I8( iö tut 81 December L809. 

\ rij dug 5 Oct. , teu IU ure, aan het lokaal van het pro
vinciaal bestuur te Middelburg: het doen van eenige her
stellingen aan de klinkerbestratiug vau 's Rijks grooten weg 
der 1ste klasse uo. 3 up Zuidbcvclaud. 

Vrijdag .'i Oct., ten 10 ure, aan het lukmil vnu het prov. 
bestuur te Middelburg: liet leveren eu storten van -'S00 
lakten steen ter voortzetting vau de Oeververdediging weder
zijds de havemlijken van het kanaal vau .Neuzen. 

Vrijdag 5 Oct., teu lO'/j ure, aau het gebouw van het 
prov. bestuur te 's Itoseh: herbcsteding vnu liet inakeu van 
eeu lijnpad langs deu linker Mansoever, aanvangende ann 
de haven te Kuipel en eindiireude tegenover het voet veer 
te Driel. 

Vrijdag 5 O c t , teu I ure, ten Raadhuizc te Sluis: het 
bouwen van eene regtszaal en wachtkamer vuor het Kautou-
geregt, alsmede van eeu lokaal ten dienste der Gemeente* 
secretarie. 

Maandag 8 Oct. , ten l l r

s ure, aan het gebouw van het 
prov. bestuur te 's Hage: het aanleggen van eeu strekdam 
tot voortzetting der verbetering van de Oude Mnas benetien 
Dordrecht ondt r de gemeente Dubbeldam. 

Maandag 8 Oct . , teu IP . , ure, aan het gebouw vuu het 
prov. bestuur te 's Hage: bet upmaken tier Itckadiug up de 
öpier ingplant beneden deu dam in het gut vau tic Haken, 
langs den liuker oever der Nieuwe Merwede, behuoreude 
tot de werken der Merwede eu Kil len, ouder de gemeente 
\ \ erken.iam , provincie Noord-Brabant 

Dinsdag 9 (Jet., ten 11 ure, iu het logement dc Zwaan 
te J.i-se: het buuwen eener nieuwe school cn onderwijzers-
woning vuur tie K. ('. 1'aruehiale genieeute van de Heiligt: 
Agatha aldaar. 

Donderdag II (Jet,, ten 12 ure, ten huize van deu kaste
lein J . A . Peter» te IInissen: liet albreken van twee ge
bouwen nau de Zuid-Oostzijde van het Marktplein te H u i i -
•en, eu het iu dc plaats buuwen van eeu Raadhuis aldaar. 

\ f loop v a n •u i ihented lnaen . 

O p 20 September, aan het ministerie vau binnenlandsche 
zaken: het uitdiepen van havens, het ophoogen van terrei
nen , het verplaatsen van gebouwen, het waken van sporen, 
het verplaatsen van eene losplaats, het leveren van eene 
hijsehkraau eu het onderhouden der gebouwen en grondeu 
van dc stapelplaats tc Dubbeldam. Daarvoor waren 12 in-
achrijviugsbdjctten ingekomen. De minste inschrijver was 
B. 1*. dc Groot, te (Jiesseudiun, vuur ƒ 1U,7Ï'J. Daarun werd 
uug aanbesteed: het maken vau gebouwen, verhoogde los-
cu ladingsplaatsen cu wachters won iugen vour deu spoorweg 
tusschen Utrecht cn kuilenburg, waarvoor drie-en-twiutig iu-
schrijv iugsbiljetten wareu iugekuiueu. De minste inschrijver 
was J . Rit» A . Hz., te Schiedam, vuur j f».*,6%. 

Op 20 September, ten gemeeutehuize te Breda: het bou
weu ceuer hougere burgerschool op het kasteelplein aldaar. 
Kr wareu 7 iusehr i jv iugsbüjet teu iugekomeu. De minste in
schrijver was J . Dielcmaus, aannemer te Bredu, voor/2U,46 U . 

Op Vrijdag 21 September, aau het gebouw van het prov. 
bestuur te Arnhem: het aanleggen vau drie dwarskribbeu 
aan den liuker Wautoever, tussclieu St. Audries eu Kussum. 
Minste iuschrijver J . Baars te Dreumel v u u r / 34,000. 

O p 21 September, aau het gebuuw vau liet provinciaal 
bestuur te 'a Hertugenbuseh: lu. het onderhouden van de 
gebouwen der rijks hoogere burgerschool Willem II te 
Tilburg, tot ultimo December L807. Minste inschrijver J . 
de Beer te Ti lburg , voor ƒ1870; 2o. het verrigten vau met
sel- eu timmerwerken, beuevetis het inakeu eu leveren van 
eenige schoolmcubclen in de gebouweu der rijks hoogere 
burgerschool Willem II te Tilburg. Minste inschrijver J . li. 
Broeders te T i lburg , voor / 2212. 

Op 24 September, aau bet lokaal van het l'rov inciaal 
bestuur tier provincie Zuid-Holland: Jut digten van killen 
in de richting der ontworpen bekading langs den regteroever 
der Nieuwe Merwede, under de gemeente Dubbeldam, iu 
dc provincie Zuidhollniid. Daarvoor waren 17 ïuschrijvings-
biljetten iugekomeu. De miu>tc iuschrijver was F. deJoug, 
te Sliedrecht, voor ƒ0980. De hoogste inschrijving was 
voor ƒ lu,ut>0. 

Op 25 September, te U ithoorn: het bouwen van eene 
H. t'. kerk, waarvoor biljetten ingekomen ziju. Aau deu 
min-t-.i inschrijver (ieba. vau Vliet te Uithoorn is het werk 
voor ƒ 48,979 voorloopig toegewezen. 

Op 2ü ."september, aan het ministerie vau biuuenlandsclu.-
zakeii: het spannen eu ophangen van eeu draad aan dc 
bestaande telegraaf palen op tie lijn van Amsterdam over 
Hilversum naar Amersfoort, waarvoor v ijf iuschrijvingsbil-
jetteu wareu ingekomen. De miuste inschrijver was M . Zon
dag, te Rotterdam, vuur ƒ 440. 

Advertentiën. 

FAB1UEK VAiN 

B E C K E R E N BUDOINGH 
tc ARNHEM. 

W a t e r p a s - , hoekmeet - en andere in s t rumen
ten voor terreinopname ten dienste van den 
W A T K K S T A A T , U K G E N I E , den A A N L E G V A N S P O O R -

W E O E N en O I ' E N I I A R E W E K K E N . — Voorts de gunstig 
bekende B a l a n s e n , B a s o n l e s , W e e g 
b r u g g e n enz. 

RANSOME'S K U N S T Z A N D S T E E N , 
beveelt zich door duurzaamheid, sterkte, zuive
ren vorm cn voornamelijk door VOLKOMEN OVER-
EENhOMST met den NATUURLIJKEN ZAND
STEEN bijzonder aan voor iedere BOUWKUN
STIGE VERSIERING, zoowel voor Balustraden, 
Kapittelen, Consolen, Lijsten, Friezen enz., als 
voor Varen, Fonteinen, Oedenkteekenen, Stand
beelden. Orafteekenen, enz. Modellen, Teeke
ningen, enz. te bezichtigen, en inlichtingen te 
bekomen bij 

FOLKERS & O»., Rapenburg te Amsterdam, 
Agenten van de 

PATENT CUNCRETE-STOJiE COMPy. (.Limited) te Londen. 

D. A . T H I E M E , te Arnhem, heeft uitgegeven: 

Z A K H O E K . 1 K 

S P O O R W E G B E A M B T E N 
E N 

S P O O R W E G B E I Z I G E B S . 
INHOUD: 1". Wet houdende bepalingen om

trent het gebruik der spoorwegen. — 2". Kon. 
besluit, houdende de instelling van den Raad 
van Toezicht. — 3". Kon. besluit, houdende vast
stelling van een algemeen reglement op de spoor
wegdiensten. 

1 ' r l j s ƒ - 8 5 . 

T U I N S T O E L E N . 
De Ondergeteekenden berichten bij deze, dat bij hen vervaardigd worden en ver

krijgbaar zijn: 

tieslageii IJzeren dichtslaande Tuinstoelen, 
zeer sterk, gemakkelijk in het zitten cn wegbergen , en daarbij goedkoop. 

Rotterdam. R A V E S T E I N en Co. 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A. THIEME. — Boekdrukkerij van G. VV. VAN DER WIEL. 

Eerste jaargang. JY°. 28 
6 October 1866. 

Verschijnt geregeld kdtfel Zilmhrg lnj 
it. A . T H I E M F . tc A r n h e m . 

i . M I u n n a « o . i. issttrim. 

W E 1 0 K ü L I A T > 

V O O R 

Prijs per 3 maand™ franco p. post ƒ f.f>3. 
Urn ikflIMrl zich tnnr eèu jaargang. 

Mn-rteolira knslen ƒ -,i0 per gewtnen regel 
en f-M mor zrgrl rn .en X°. der ruurant. 

ARCHITECTEN, IlfJEHEURS, FABRIKANTEN EN AANNEMERS VAN PUBLIEKE WERKEN. 

Berichten en mededeelingen. 
Arnhem, 5 October 18(i(i. 

— Door de zware regenluiien is groote schade 
toegebracht aan de nieuwe dokweiken te H u i l , 
die onder de leiding vau den ingenieur Hawksbaw, 
door den aannemer Corniack uitgevoerd worden, 
liet dok en het bassin hebben de lengte van een 
mijl Cl000 Ned. el) bij 120 yards (K)fl.(i Ned. 
el) breedte, en de kosten van een en ander met 
kademuren, pakhuizen, enz. worden op ongeveer 
twaalf inillioeii gulden geraamd. De kistdam , 
die zich langs de Uiinilier over de volle lengte 
van het dok uitstrekte, bezweek, en alle wei ken 
werden onder water gezet : daar dit bij wassend 
water plaats vond , werd het gat steeds grooter, 

zoodat de opening ten laatst ne breedte van 
ÖO yards of ongeveer 45 Ned. ellen had. Dit ongeval 
wordt aan de werking van wellen toegeschreven. 

— Ten bewijze dat men ook in het buitenland 
aan gebouwen eene gansch andere bestemming 
geeft dan waartoe zij oorspronkelijk werden in
gericht , vernielden wi j , dat de koninklijke stal
len te Brighton tot gezelsi baps- en concertzaal 
verbouwd worden. 

— De architect Brodrick heeft het ontwerp 
gemaakt voor een nieuw tolkantoor te Bombay, 
dat 270,001) pond sterling moet kosten; bet ge
heel is kolossaal ingericht en ten deele in l l in -
duiiscben en Malionicdaanschcn stijl ontworpen. 
Men is daarbij bedacht geweest om het geheel 
brandvrij te maken. 

— Men verzoekt ons mede te deelen dat in 
de sterkte- en indeelingstaat van het op 1 Sep
tember j . |. bij deu aanleg der staatsspoorwegen 
in dienst zijnde personeel een abuis is ingeslo
pen, daar het personeel van lijn D — van Ztit-
Icii naar dc Pruisische grenzen — geheel afzon
derlijk en iu geene dienstbetrekking staat tot 
• t van lijn A. Volgens deze opgave zou liet 
personeel van lijn 1) bestaan uit de Heeren : 

G. J. Janssen, waarn'1. sectie Ingenieur. 
I . W. II. Raadman, opzichter 2 * klasse. 
A. Liese, » 3 * » 
''• 1'. lleickeiiliofr, » 34« » 
A. J. S ta l , » . ' l J e » 
H. T. van Tricbt , » 4 d ' » 
D. Halt ing, » • i d e » 
welke namen bij ons te vinden zijn onder bet 

^Combineerde personeel van dc lijnen A. en D. 
Wij laten de juistheid van deze opmerking voor 
rekening van den geachten inzender. 

— Op de staiitsbegrooting voor 1N07 is onder 
hoofdstuk V (departement van binneiilandsche 
zaken) eene som van f 100.000 uitgetrokken voor 
I'-' kosten, die de behartiging van de belangen 

Nedei klinische inzenders op de aanstaande 
b'ntouiistclliiig te Darijs zal vorderen. Het ge-

' e bedrag der kosten is door de boofdcoin-
m « s i c op /' 130.000 geraamd boven de f 5000, 

die op de begrooting van bet loopende dienstjaar 
voorkomen : de Regeering hoopt met de som vau 
/'100.000 voor ISli" te kunnen volstaan en re
kent in dit j a a r ongeveer / '20.000 te moeien 

] uitgeven, waardoor eene besparing vau 15 mille 
op de door de Hoofdcommissie aangevraagde gel
den verkregen wordt. Wij deelen bieronder de 
begroeting van genoemde commissie mede: 

1 Verveer liecu en tcriiic /' 25.000 
2 Venekering '„ (i.ooo 
:t Toelicht en In-waring iu Bclütccu NIMUTIIIIIII. ,, 5.000 
•t Opstelling eu versieringen in bet irebmiw . . , 47.000 
5 AanliL- en iliriebting vnu bet liiirk K.IKHJ 
li Toezicht, bewaking cu srbuur'mttileu . . ,. I-'.IHIO 
7 Reis- en verblijfkosten voor coiiuiiissiirisseii 

cn agenten 10.000 
s Idem van ile jury „ 5.000 
'J Bureaukosten iu Belg ië en Neilerlimil . . „ 7.IHI0 

10 Onvoorziene uitgaven „ 5.000 

'l'e zameii. / ' 1:10.1X10 
In de memorie van toelichting leest men het 

volgende : 
"De posten 4 , 5 cn 0 , voor opstelling, ver

siering, toezicht, bewaking en schooiilioudiiig, 
zijn zeer moeielijk met eenigen schijn vau juist
heid te ramen. Zeker echter zullen die kosten 
boog loopeu , daar het gebouw op het Cbainp de 
Mars voor de vreemde commission niets dan de 
naakte muren aanbiedt, en alzoo de vloeren, 
plafonds, scbeiwanden en betimmeringen door 
deze conimissifu moeten bekostigd worden. Bo
vendien echter zal men tc zorgen hebben voor 
bijgebouwtjes en beplantingen iu het belendend 
gedeelte van het park dat bet gebouw omgeeft , 
en voor de inrichting van een ververscbingslocaal, 
terwijl stoom , water en gas wel door de zorg dei-
Keizerlijke commissie geleverd, maar dooi- de 
vreemde commission betaald zullen moeten worden." 

's-Gravenhage. Z. M. heeft het aan den as
sistent-ingenieur bij deu rijks-telegraaf .1. .1. van 
Kerkwijk verleende onbepaald verlof ingetrokken 
en den beer Van Kerkwijk voornoemd met 1 
October in dienst gesteld als ingenieur ter as
sistentie van den ingenieur van den rijks telegraaf. 

— Aan de heeren Swaan en van lleijiiingcii is 
definitief concessie verleend voor den aanleg van 
een zeehaven te Sclievciiingen met de daaraan 
verbonden spoorwegen. 

Delft. Wij vernemen dat bij het onlangs ge
houden eindexamen aan dc Polytechnische school 
alhier liet diploma als civicl-ingenicur is uitge
reikt aan de Heeren A. N . van Munster. J. A. E. 
Musquetier, S. .1. Niinians, K. 1'. W. Roosebooin, 
l i . II. .1. Spanjaard en J. W. Welckcr; dat als 
architect aan den beer .1. A . C. Escbauzier en als 
mijn-ingenieur aan den heer R. 1). M . Verbeek. 

— Men leest inde »Sederlandsehe industrieel": 
,,l)e heer P. Itegoiit heeft in eene brochure ecu 
nieuw denkbeeld ontwikkeld , dat wegens zijn prac
tisch nut ernstige aandacht schijnt tc verdienen. Het 
is het ontwerp eener associatie voor w ederzijdse'ie 
kostelooze hulp en ondersteuning hij brand. 

,,De s c h r i j v e r zegt met g r o n d , d a t de beste 

w a a r b b i g - m a a t s c l i a p p i j niet zoovee l w a a i d e , niet 
zoovee l gerustheid g e e f t , a l s d e z e k e r h e i d v a n 

spoedige b e s c h i k k i n g over d o e l m a t i g e m i d d e l e n 

tot blnsscbing e n r e d d i n g . De industreel vooral, 
wiens z a k e n , in geva l van groote brandschade, 
een tijd l a n g moeten s t i l s t a a n , is m e t eene 

s c h a d e l o o s s t e l l i n g , zelfs v o o r de gehee le w a a r d e 

van het v e r n i e t i g d e , niet t e g e n g r o o t e ver l i ezen 

g e d e k t ; v e r l i e z e n , w a a r v a n de w e r k m a n v a a k het 

B l a c h toffer w o r d t . 

„ D c o n t w e i per w i l tusschen n a b u r i g e ge i i i e c i i -

t c u , zelfs t u s s c l i e u a a n g r e n z e n d e l a u d e n een v e r 

houd tot w e d e r k e e r i g e n b i j s tand s lu i t en en de 

t i issel ienkonist v a n t e l e g r a a l en s p o o r w e g e n te baat 

nen ie i io in de l ics i - l i ikharc b l i i s c h i n i i l d e l e n enz. o n v e r 

wij ld u a a r de plaats des o n h e u s te c o n c e n t r e e r e n . 

, , W i j k u n n e n liet p l a n niet v e r d e r ontleden-, 
m a a r beve len he t g a a r n e d e r o v e r w e g i n g a a n v a n 

a l l e n , die d a a r b i j b e l a n g k u n n e n hebben, en dat 

zijn n ie t s lechts h e e r e n i n d u s t r i e e l e i i , m a a r t evens 

al le gemeentebesturen eu het a l g e m e e n bestuur. 
' s -Gravenhage . In b e t , d o o r de gecombi

neerde v e r g a d e r i n g van b u r g e m e e s t e r en w e t 

h o u d e r s niet de c o m m i s s i e van bi js tand v o o r d e 

plaatsel i jke w e r k e n en e i g e n d o m m e n , o n t w o r p e n 

p l a n van b u i t e n g e w o n e w e r k e n , w e l k e in de 

eers tvo lgende jaren in deze g e m e e n t e z u l l e n be

boeren te w o r d e n u i t g e v o e r d , zijn a a n g e w e z e n : 

1. De verbouwing eu vergrooting van bet raadhuis: 2. 
bit ilrieleilig plan: a. tot verbetering van bet geheele riool
stelsel; h. tot bet dempen van bijna al tie biuiieugraebteu; 
e. tot bet maken eener passage vau bet Spui nnnr het Bin
nenhof ; :l. ile verbreeiliug tier Lange Pooteu, van bet Spui 
tot aan het ministerie van Justitie, aan ile noordwestzijdc; 
4. het bouwen eener overdekte markt; 5. de verbetering van 
deu toestand van het Hofpoortje; li. de verbreeding der Ko-
iiiiigsbrug en het leggen vnn eene geheel nieuwe brug 
aau de beuoordenbolitsebe zijde; 7- de aanleg eener nieuwe 
zwemschool; H. de verbetering en uitbreiding van bet riool
stelsel te Ncheveuingeu; 'J. de verplaatsing der asehstaleu. 

D e n o o d z a k e l i j k h e i d o f we i i se l i e l i jkhe id v a n 
deze v e r s c h i l l e n d e w e r k e n is in h e l p l a n b r e e d 
v o e r i g toegelicht, terwijl ook eene r a m i n g v a n kos
ten er a a u is toegevoegd . Deze r a i n i n g luidt als volgt: 

1. Dc verbouwing en vergroot!ng van het raadhuis 
ƒ 8 0 0 , 0 0 0 ; 2. a. dc verbetering van bet rioolstelsel f 1,046,500; 
b. het dempen vnu bijna al de biuiletigraehteu /500.000; 
r. het maken ceuer passage vau het Spui naar bet Bin
n e n h o f ƒ 211,500; :l. dc verbreeding der Lange l'ooteii f 150,000; 
4. bet 'houwen eener overdekte markt f IIÏO.000 ; 5. de ver
betering vau deu toestand van het Hofpoortje ƒ 1 8 , 0 0 0 ; 
(I. de verbetering van de twee toegangen naar bet 's-(iraveu-
hungsehe bo-eh ƒ 0 2 . 0 0 0 ; 7. de aanleg ceuer nieuwe zwem
school ƒ 2 5 , 0 0 0 ; 8. de verbetering van bet rioolstelsel te 
SeheveiiiiiL'eu, voor memorie; 0. de verplaatsing der aseh
staleu ƒ 8 0 , 0 0 0 . Totaal ƒ 2,308,000. 

De v e r g a d e r i n g was v a n m e e n i n g , da t d i t to

taa l op de r o n d e som van /'2,500,000 moest 

w o r d e n g e b r a c h t , w a a r b i j een b e d r a g van 

/ ' 132,000 w o r d t a a n g e w e z e n v o o r de eventuee l e 

v e r a n d e r i n g van d e n afvoer v a n bet r i o o l v u i l tc 

Scheeeninijen, of w e l , v o o r zoover het d a a r v o o r 

niet g e h e e l n o o d i g m o c h t wezen , tot d e k k i n g van 

misrekeningen, 

file:///floop


Dordrecht. Tot aanvulling van ons bericht 
omtrent het aanbevolen tweetal voor de betrek 
king van directeur der gemeentewerken dient 
dat de namen der Heeren A. L . van Gendt en 
H. Linie alphabetisch gesteld zijn. 

Arnhem. Zaterdag, 29 September j . 1. heeft 
de Raad tot adjunct gemeente-architect benoemd 
den heer J. P. Rozendaal, thans opzichter bij de 
gemeentewerken te Leiden, liij deze benoeming 
deed zich de bijzonderheid voor, dat een der 
raadsleden op nader uitstel aandrong, om alsnog 
te kunnen informeeren naar de geschiktheid van 
een der sollicitanten, die niet op het tweetal 
van aanbeveling (zie Opmerker bladz. 102) gi 
steld was. He Raad besloot tot de benoemin 
over te gaan en bij de eerste stemming werden 
5 stemmen op den heer Rozendaal, II op den 
heer Keurschot, 1 op den lieer van Tricht, I 
op den heer Van der Heijden cn 5 in blanco 
uitgebracht. Rij de tweede vrije stemming be
kwamen de heeren Rozendaal 5 , Keurschot 3 en 
Van der Heijden 2 stemmen en werden weder 5 
blanco biljetten gevonden. Iiij dc daarop vol
gende herstemming tusschen de heeren Rozen
daal en Keurschot had de eerste 8 en de tweede 
5 stemmen en werden 2 stemmen in blanco 
uitgebracht. De gemeenteraad te Arnhem heelt 
in deze, even als pij dc jongste benoeming van 
een architect, zijne voorliefde voor blanco biljet
ten aan den dag gelegd. 

Amsterdam. .Men leest in de Amtt. Courant: 
Zaterdag avond woonden wij de séances bi j , 

gegeven door den heer Mongruel in het lokaal 
de Keizerskroon, Singel bij de Munt. Met on
verdeeld genoegen waren wij daar tegenwoordig, 
want zoowel de voordracht van dien heer over de 
brandbare dampkringslucht, als de proeven welke 
hij van die brandbaarheid leverde, waren zoo 
duidelijk en zoo voldoende , dat de talrijk opge
komen gen nodigden , waarondei vele aanzienlij
ken , zoowel op het gebied van de wetenschap 
als van handel en nijverheid , alle mededeelingen 
van den heer Mongruel in deze belangrijke zaak 
met klaarblijkelijke belangstelling volgden. Verbe
tering en bezuiniging van het kunstmatig l ich t , 
door zeer eenvoudige toestellen naar de uitvin
ding van den heer Mongruel , en dus zijn eigen
dom , werden door hem gestaafd, en hij ver
zocht dat eene commissie door de aanwezigen 
uit hun midden mocht worden benoemd, ten 
einde zijn systeem een streng nauwkeurig we
tenschappelijk onderzoek te doen ondergaan. 
Daartoe werd op voorstel van den heer D. Men-
des besloten. De heeren hoogleeraren van liet 
Athenaeum Illustre, Matthes en Gunning, ver
klaarden zich bereid de taak van het weten
schappelijk onderzoek op zich te nemen, terwijl 
door de vergadering aan die heeren de keuze 
werd opgedragen verder die heeren te assumee-
ren, wier medewerking zij vvenschelijk mochten 
achten om tot juiste beoordeeling der zaak in ha
ren geheelen omvang tc geraken en te rapportecren. 

— Onder verwijzing naar de advertentie van 
den beer Redacteur van het Album van Bouw
kundige Schetsen en Ontwerpen hebben wij de 
eer onzen lezers te berichten dat de tweede helft 
van het derde deel ontwerpen zal bevatten van 
de architecten: 

II. J. van den Brink. Kerk te Uithoorn. 
A. N. Godefroy. Stadhuis. 
E. Molemans. Hulpbureau vau polit ie, kan

toor bij eene stoomboot en belvedère. 
J. Gosschalk. Blok huizen te Amsterdam. 
J. F. Metzelaar. Perspectivisch aanzicht van 

een vogelhuis. 
S. A. van Luntcren. Oranjeriegebouw. 
G. F. Moele Bergveld. Kantoorgebouw voor 

Dltrajectum. 
7. 11'. Schaap. Feestgebouw, schouwburg cn 

expositielokaal. 
P. J. If. Cuypers. Schoolgebouw te Sevenuin 

(Limburg). 
J. II. Leliman. Vier brandvrije arbeiderswo

ningen , de Ziekenverpleging te Amsterdam cn 
een museum koning Willem H l . 

Wij hopen dat deze verzameling van oorspron
kelijke ontwerpen, allen van Nederluudsclie ar
chitecten, door velen zal worden aangekocht. 

Gouda. Iu de zitting van den gemeenteraad 
van 28 September, is aan den aftredenden ge
meente-bouwmeester Van Bommel een pensioen 
van f 1200 toegekend. 

Rotterdam. De nieuwe kerk voor de Ned. 
herv. gemeente te Rotterdam, welke den 1"*" dezer 
is aanbesteed, zu l , volgens het besteken de tee
keningen, naar liet ontwerp van den beer .1. t l . 
Metzelaar, een alleziiis statig aanzien verkrijgen. 
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Het wordt uitgevoerd in den Romaanschen stijl, 
met een krachtig front en toren , te zamen ter 
hoogte van 58 N e l . elleu. De grondvorm is een 
Grieksch kruis , waarvan elke arm is afgemeten 
op cene lengte van (1.20 en eene breedte van 
14 ellen, terwijl de oppervlakte van bet gebouw, 
over kruis gemeten, eene diepte van 30.50 op 
eene breedte van 33 el verkrijgt. Uitwendig 
vormen de kruisarmen vier hoofdgevels, boven 
wier centrum zich ecu koepel verheft. Deze wordt 
ingesloten door vier uit bet dak opgaande gevels 
cu gedekt door dakschilden, in deu vorm eener 
afgeknotte pyramids, uit welker bovenvlak de 
toren met steil uitloopende spits zal verrijzen. 
Hiertoe is de hoogte onder de kapsjianteii genie
ten op 18 en die onder den koepel op 20 cl . 
Behalve de hoofddeur in het voorfront aan de 
Kruiskade , worden er ook hoofdingangen gemaakt 
in deu oostelijkeu gevel cn in die aan de zijde 
der Crispijnlaan. 

Wat hel inwendige betrett, aldaar is de ruimte 
voor dc zitplaatsen zoodanig ingericht, dat deze 
1400 personen zal kunnen bevatten, waarvan 
ruim 1000 gelijkvloers en 390 op dc galerijen. 
De toegang tot deze laatsten wordt verkregen 
door vier trapportalen in de hoeken van het 
kruis, welke portalen tevens toegang verlceneii 
tot de benedenkerk. Tot het verkrijgen van een 
goed licht, worden boven de drie hoofdingangen 
groote ramen aangebracht, benevens een groot 
middelraam in den koepel. Recht tegenover den 
ingang aau de Kruiskade, wordt eene cirkelvor
mige nis opgetrokken, waai vau de bevloering 
ruim I el honger ligt dan de begane grond der 
kerk en in welker middenpunt de plaats voor 
don leeraar wordt gevonden, met de vereischte 
ruimte voor de doopsbediening, enz. Het schijnt 
hierbij dus in het plan te liggen om geen eigen
lijken kansel of predikstoel te zetten, maar den 
predikant eene vrije ruimte te geven , vanwaar hij 
tot de gemeente het woord richt. Door vijf boog
vormige openingen in den opstand der nis wordt 
tevens eene geschikte plaats aangeboden voor een 
orgel, terwijl de ruimte achter de nis zal die
nen lot de noodige kamers, zoowel ten gebruikt: 
van den predikant, als tot plaats der bijeenkomst 
voor de doopelingen. 

Groenlo. Uit eene overlevering meende men 
te mogen besluiten, dat er zich in de hervormde 
kerk alhier muurschilderingen moesten bevinden. 
Ouder de leiding vau den heer Van der Keilen 
van Amsterdam hebben kerkvoogden pogingen 
in het werk gesteld om die schilderijen te ont-
blooten, Deze pogingen zijn aanvankelijk mei 
ecu niet ongunstig gevolg bekroond geworden. 
Een groot gedeelte schilderwerk, waarschijnlijk 
de opstanding der dooden en bet oordeel voor
stellende, is , ofschoon aanmerkelijk beschadigd, 
ontbloot. Men zal voortgaan bel werk verder le 
onderzoeken en hoopt iu het belang der weten
schap op verder gunstig slagen. Ook bevondt 
er zich in dezelfde kerk eene doopvont, welke aan 
hel rijksmuseum van oudheden is afgestaan. 

Almelo. Den 16** October zal de eerste 
steen vau het beursgebouw door den Commissaris 
des Konings plechtig worden gelegd. 

— Blijkens het wetsontwerp tot vaststelling 
der spoorwegbegrooting voor 1807 zal iu dal 
jaar aan den spoorwegaanleg / 15,(1(111.(100 wor
den besteed, waartoe, behalve de 10 millioen op 
de staatsbegrootiiig uitgetrokken . bet overschot 
van dc loopende dienst cn toevallige baten zullen 
worden aangewend. 

liet blijkt voorts, dat dc volgende werken zullen 
worden aangelegd tot de daarbij genoemde som
men : 

Brug te Kuilenburg / ' 1 , 3 4 5 , 0 0 0 ; bruggen tus
schen Dordrecht eu Rotterdam /' 4 5 0 , 0 0 1 ) ; brug 
te Zalt-Boinmel ƒ 991,001); brug bij Crevecoeur 
ƒ 4 0 0 , 0 0 0 . Voorts voor de spoorwegen: Arnhem-
Leeuwarden / 1.093,250; Ilailingeii-IIaiiiioversche 
.'reuzen f784,710; Groningen-Meppol. memorie; 
Ziltfeii-l'iiiisischegrenzen ƒ:13.580; Breda-llelinoiid 
/' 2 0 0 . 0 0 0 ; Maastricht-Helmond ƒ 2,500; Itoosen-
laal-Vlissingen /' 2,308.400: Veiilo-Pruisische 

grenzen f 48,400; Utrecht-Boxtel /' 1,870,900; 
Breda-llotterdaiii ƒ 5 8 2 . 0 0 0 : Nieuwediep-Amstcr-
dam / ' 7 5 2 , 0 0 0 . 

Voor schadeloosstelling aan eigenaren van vaar
tuigen, welke ingericht moeten worden om onder 

vaste bruggen van Kuilenburg en Venlo te 
kunnen doorvaren, is ƒ 1 0 0 , 0 0 0 uitgetrokken; 
voor de kosten van de brug over liet llollandscb 
Diep / ' 2 0 0 , 0 0 0 ; on voorziene uitgaven ƒ1,026,510. 

Uit de memorie van toelichting blijkt, dat in 
dit jaar nog ter exploitatie overgegeven zullen 
worden de wegen van Eindhoven over Helmond 

naar Venlo, van Venlo naar Kaldenkicchen eu 
van Deventer naar Zwolle. 

De werken voor het kanaal door Zuil-Beveland 
zijn nagenoeg voltooid , zoodat het kanaal eerst
daags voorde scheepvaart kan worden opengesteld. 

De aanbesteding voor dc brug over de Maas 
te Crevecoeur en voor het maken en stellen van 
deu ijzeren bovenbouw op de brug te Bommel zal 
waarschijnlijk dit jaar nog kunnen plaats hebben. 

Voor de op Walcheren uit te voeren werken 
zijn de voorbereidende werkzaamheden thans ver 
gevorderd. De noodige gelden er voor werden 
bij deze begrooting aangevraagd. Voor den 
spoorweg op Dordrecht naar Rotterdam is een 
plan gereed. Met 't oog op de gewichtige be. 
langen daaraan verbonden, beeft de Regeering 
geineend, alvorens een voorstel aan de Kamer 
te doen , eeu nader onderzoek naar eene andere 
richting te moeten instellen. Dat onderzoek zal 
zooveel mogelijk bespoedigd worden. Bij de be
grooting is er op gerekend , dat in liet volgend,, 
jaar met den aankoop der bcuoodigde eigendom
men, en zooveel mogelijk, ook met den aanleg 
zal kunnen begonnen worden. 

Ken nader overleg met de exploitatie-maat
schappij heeft tot het besluit geleid, om tot 
bet oorspronkelijk plan van twee afzonderlijke 
werkplaatsen, een voor de noorder en een voor 
de ziiiderlijneu terug te kceren, en wel uit de 
overweging, dal, werd ééne ccntraalwcrkplaats 
voor het geheele staatsspoorvvegnet te Utrecht 
gevestigd, vermoedelijk nog aan een drie of 
viertal kleinere op dc lijnen, behoefte zou ont
staan en de llegeering bezwaar zou vinden alsdan 
iu die behoefte voor rekening van den staal 
te voorzien, terwijl verder de ondervinding van 
den laatsten tijd aau de directie had geleerd, 
dat dc fabriek voor de vervaardiging van spoor-
vveginaterieel te Utrecht, die zij eerst meende 
voor de centrale werkplaats te kunnen afstaan, 
iu bet belang- barer maatschappij wellicht beter 
behouden ware. De plans voor die twee werk
plaatsen worden thans opgemaakt: met den 
aanleg der gebouwen te Tilburg zal wcllichi 
nog iu dit jaar, met dien voor dc,inrichtingen te 
Zwolle in het volgende jaar aangevangen worden. 

Voor den weg van Meppol naar Groningen 
zal met de voorbereidende werkzaamheden wor
den voortgegaan. De weg van Groningen naai 
de llaiinoversehe grens zal in het. volgende jaai 
grooteniteels gereed komen. 

Een belangrijk voorstel, de overbrugging van 
het Hollandsclic Diep voor den spoorweg Bot
terdam naar Breda, wordt bij deze begrooting 
aan het oordeel der Staten-Generaal onderworpen 

De uitkomsten van het onderzoek, ingesteld 
door eene commissie, bestaande uit de beide 
ingenieurs hij den dienst der staatsspoorwegen, 
N. T. Mie.haclis en J. t l . V. d. Bergh, zijn ge
weest, dat bet eindcijfer der begrooting voor dc 
kosten van al de werken tusschen wederzijdsche 
dijken uit te voeren, bedraagt ƒ7,800.000. Daarbij 
behooren dan nog te worden gevoegd de kosten 
voor het maken van de verbinding met den 
spoorweg van deu Moerdijk naar Breda, lang 
nagenoeg 2520 e l , die globaal op ƒ252.000 kun
nen geschat worden, waardoor het geheele be
drag op ƒ8,148,000 is aan te nemen. De comm. 
meent de stellige overtuiging te kunnen uitspre
ken . dat het aldus berekende eindcijfer bij de 
uitvoering niet zal worden overschreden. 

Bij het voorloopig ontwerp, waarnaar deze 
i.lining van kosten berekend werd, is eene ge
zamenlijke wijdte voor de brug van 1532 el aan
genomen, verdeeld iu 15 openingen, ieder wijd 
100 id en eene draaibrug niet twee openingen, 
ieder wijd 16 e l , voor de scheepvaart. In het 
rapport der inspecteurs van den waterstaat van 
den 10/11 Maart 1859 werd eene gezamenlijke 
wijdte vau 1500 el voor deze brug noodig ge
oordeeld, doch het is niet onwaarschijnlijk, dat 
bij nadere overweging der uitkomsten van de 
thans bestaande en vroeger gedane waarnemin
gen zal blijken, dat met I I openingen van 100 
el zal kunnen volstaan worden, waardoor cene 
niet onbelangrijke bezuiniging in de kosten zoii 
verkregen worden. Voor het voorloopig ontwerf 
beeft men echter gemeend daarop nog niet te 
mogen rekenen, ten einde latere misrekeningen 
tc voorkomen. Men rekent, dat de werken voor 
deze overbrugging binnen vijl' jaren zullen te 
maken zijn. In het volgende jaar zal daarmede 
kunnen worden aangevangen; de aan te wijzen 
middelen behoeven over dat eerste jaar niet be
langrijk te zijn: voor de vier daarop volgende 
dienstjaren zal dan echter op eeu bedrag van ge
middeld 2 millioen 'sjaars moeten gerekend worden. 

Ui 

HET GEBOUW VOOR DE W E R E L D T E N T O O N - | 
STELLING , IN 1807 TE PARIJS T E HOUDEN. 

Het Champ de Mars te Parijs beslaat eene 
oppervlakte van 42 bunders , en het tentoonstel
lingsgebouw . juist in het hart daarvan geplaatst, 
neemt 15' -. bunders in , zoodat er nog genoegzame 
ruimte overblijft voor den aanleg van parken, enz. 

De grondvorm van het gebouw wordt bepaald 
door 2 halve cirkels van 190 el straal, dooreen 

recht gedeelte van 110 el aan elkander verbonden ; 
de hoofdindeeling geschiedt door twaalf aanéén 
verbondene en onderling evenwijdige galerijen, 
die geheel rondloopen en een centralen tuin in
sluiten van ongeveer 150 el lengte en 40 el 
breedte. 

De uitwendige vorm van het gebouw is die 
van een cirque, en zal meer effect maken door 
zijne kolossale afmetingen dan door zijne bouw
kundige vormen. 

Doorsnede over AB. 
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De galerij no. 1 beeft 17 el spanning, waar
van de buitenste zeven ellen breedte bestemd 
zijn om overdekt rondom het geheele gebouw te kun
nen gaan en de binnenste tien ellen om alles , wat 
op voedsel betrekking beeft, ten toon te stellen. 

De galerij no. 2 is dc voornaamste ol' grootste 
en heeft 35 el spanning met bestemming om 
daarin werktuigen, instrumenten en dei-gelijken 
te plaatsen. 

De galerij no. 3, van 23 el spanning, zal voort
brengselen van nijverheid bevatten. 

De galerijen no. 4, 6 en 8, van 5 el spanning, 
dienen voor de circulatie. 

In de galerij no. 5 zullen klecdingstukken cn 
toebebooren, en in no. 7 meubelen en voorwerpen 
van huishoudelijk gebruik geplaatst worden. Beiden 
hebben eene spanning van 23 el. 

De galerij no. 9 van 6 el breedte bevat mate
rieel en toepassing van vrije kunsten. 

De galerij no. 10 is bestemd voor werken van 
kunst. 

De galerij no. 11 eveneens voor alles wat be
trekking heeft op de geschiedenis der hand-
Werken. 

Eindelijk dient dc galerij no. 12 voor overdekte 
ruimte rondom den centralen tuin. 

A l de galerijen zijn van boven verlicht, met 
uitzondering van no. 2, die over 10 el hoogte 
'angs de zijden geheel beglaasd is. 

Be hoofdconstructie van het gebouw, uitgezon
derd de fundeeringen en enkele onderdeden , is 
van gesmeed en gegoten ijzer; de bedekkingen 
voor de galerijen no. 1, 2 en 3 zijn van gegolfd 
U>er en de overigen van zink gemaakt. 

De overkappingen zijn eenvoudig, en alleen die 

wijkt van dc galerij no. 2 , ad 35 el spanning 
van de gewone construction af. 

Dc afstand der spanten bedraagt aldaar gemid
deld 13.75 e l , waartoe de steunders of stijlen 
in kokervorm van plaatijzer zijn samengesteld en 
buitenwerks tot 7.50 el hoogte, 0.90 el bij 0.80 
el afmeting hebben en verder 0.90 bij 1.35 e l ; 
op elke el hoogte zijn deze inwendig met kruizen 
van hoekijzers voorzien ; elke boogschinkel bestaat 
uit 2 staande platen van gebogen vorm van 0.80 
cl hoogte, die op 0.65 el onderlinge afstand wor
den gekoppeld door dc noodige hoekijzers. Daal
de trekkers zich hoven-laks bevinden, ziet men 
inwendig niets anders dan den boogvorm dei-
schinkels. 

De waterafvoer geschiedt door de steunders 
of stijlen, en wordt verder afgeleid door 7500 
strekkende el riool. 

Voor de luchtverversching zijn onder de gale
rijen 4 , 6 en 8 onderaardschc galerijen gemankt 
van 3 c l breedte en 2.50 el hoogte, en onder 
galerij no. 1 één van 10 el breedte en 2.50 cl 
hoogte, die tevens gedeeltelijk tot kelder dient. 

Die galerijen worden door 16 straalsgewijze 
aangelegde dwarsgalerijen van versche lucht voor
zien , en monden door roosters uit in de vloeren ; 
op deze wijze werd in het geheel 5820 strek
kende el onderaardsche galerij aangelegd. 

Op den eersten Augustus j . 1. waren alle l i in-
deeringen en verdere grondwerken gereed en de 
helft der ijzerwerken van de galerijen no. 1, 
2 en 3 opgesteld, terwijl het ijzerwerk voor de 
galerijen 4 , 5 , 6 , 7 en 8 voor V gedeelten op 
het werk gereed lag. 

DE AFDAMMING DER OOSTER SCHELDE. 
De afdamming der Ooster Schelde schijnt tus

schen de Nederlandsche cn Belgische regecringen 
reeds gedurende twintig jaar schriftelijk in be
handeling te zijn, ten gevolge der ontworpen spoor
wegen van Vlissiugen naar Rosendaal en verder. 

Thans moet die afdamming voor de Staats
spoorwegen tot stand komen en treedt ook Bel 
gië krachtiger op met zijne bezwaren. Eindelijk 
werd vóór weinige weken cene internationale com
missie benoemd , om zoo mogelijk de bezwaren van 
België uit den weg te ruimen of te wederleggen. 

De Tweede Kamer beeft zich krachtig tegen 
dien maatregel verzet, doch de stap is gedaan 
en nu is het de plicht van ieder Nederlander te 
waken dat de Regeering niet, zonder afdoende 
redenen, verder ga. 

»De Opmerker" heeft zich hier slechts te be
wegen op technisch gebied en behandelt daarom 
alleen dc vraag: Is de afdamming uit een tech
nisch oogpunt nadeelig aan bet vaarwater op 
de Ooster- of Wester Schelde? 

De Ooster Schelde, waar dc afdamming zal 
gemaakt worden, is een deel van den waterweg 
van Antwerpen naar Goes, naar Zierikzee, naar 
Dordrecht en naar Rotterdam , en is als zooda
nig zeer belangrijk voor België, doch de waarde 
van dat deel is betrekkelijk zeer gering, we
gens de groote motielijkheden, waaraan de 
scheepvaart thans is blootgesteld, juist daar, 
waar de afdamming is ontworpen, dat is tus
schen het fort Bath en Bergen op Zoom. 

Immers met laag water, dat tweemaal per 24 
uur plaats heeft, kan men daar door de Ooster 
Schelde wandelen; dit heeft schrijver dezes meer 
dan eenmaal gedaan. 

Bij hoog water staat er in de geul ongeveer 
4 el water. De schepen van b. v. ruim 3 el 
diepgang moeten dus dit hoog water afwachten, 
om de Ooster Schelde tusschen fort Bath en 
Bergen op Zoom te kunnen bevaren. En daar 
het hoog water tweemaal per 24 uur intreedt, 
waarvan eenmaal gewoonlijk tijdens het reeds 
donker i s , zoo kan de tijd, dat dc Ooster Schelde 
bevaarbaar is voor dc groote schepen, op 2 ii 4 
uur , doch voor kleinere op 4 a 8 uur per 24 
uur gesteld worden. Van daar dan ook die ge
durige uursverandering van dc afvaart der stooin-
bootcn tusschen Rotterdam cn Antwerpen. De 
afvaarturen moeten zóó bepaald worden, dat de 
booten ongeveer op den tijd van hoog water de 
Ooster Schelde tusschen fort Bath en Bergen op 
Zoom passeeren. Men ziet alzoo dat dit vaar
water wezenlijk vele moeielijkhedcn aan de scheep
vaart veroorzaakt. 

En wanneer de Ooster Schelde wordt afge
damd , wat geeft de Nederlandsche regecring 
dan voor dat gebrekkige vaarwater in de plaats? 
W e l , een ruim kanaal door Zuid-Beveland, na
melijk van Hunswcrt tot Wemcldingc, met slui
zen wijd in den dag 16 el en waarvan de slag
dorpels 4.00 el onder laag water liggen. De 
schepen, groote en kleine, die thans de Ooster 
Schelde bevaren, kunnen dan ten allen tijde 
het kanaal gebruiken cn behoeven, om de droogte 

I tusschen fort Bath en Bergen op Zoom over te 
I komen niet meer op het tij te wachten. Beide 

vaarwaters hebben nadeelen, doch het thans be
staande is volstrekt niet beter dan datgene wat 
de Nederlandsche Regeering er voor terug geeft. 

De vaart op de Ooster Schelde wordt dus niet 
benadeeld. 

Om tot de oplossing van het tweede deel dei-
vraag te komen, merken wij op, dat de vloed, 
die «Ie Ooster Schelde invloeit, voortgaat tot om
streeks Wocnsdrecht, gelegen tusschen fort Bath 
en Bergen op Zoom, waar hij tegen den vloed 
stuit, die de Wester Schelde is ingestroomd, 
zich langs het fort Bath heeft gericht en daal
de Ooster Schelde is ingetreden tot Woensdrecht. 
Omstreeks Woensdrecht is dus dc kentering van 
het getij en bet is daar dat de afdamming wordt 
uitgevoerd. Het water, dat met vloed de Oos
ter Schelde intreedt, vloeit met eb door die r i 
vier al', en het water, dat met vloed de Wester 
Schelde instroomt, wordt bij eb weder door deze 
afgevoerd en dat blijft na de afdamming even
eens plaats hebben als er voor. 

Uit eeu waterloopkundig oogpunt blijft dus 
de Wester Schelde geheel in den toestand alsof 
er geene afdamming ware en deze afdamming 
heeft dus geen invloed op het vaarwater der 
Wester Schelde. 

Ware de kentering van het getij nicer Noord
waarts en men maakte Zuidwaarts eene afdam
ming, dan zou de hoeveelheid water, begrepen 
tusschen de plaats van kentering en d e n dam, 
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I 

die vroeger door den vloed der Wester Schelde 
weid aangevoerd cn hij eb door deze werd af
gevoerd, aan haar onttrokken worden en hare eb 
zofi dan tot haar nadeel minder water afvoeren, 
doch die hoeveelheid water is bij de voorgestelde 
afdamming (juist op de plaats van de kentering 
van het getij) gelijk nul. 

En daarom is het duidelijk, dat de Neder
landsche Hegeering uit een^technisch oogpunt in 
geen geval verplichtingen behoeft op zich te ne
men, om de Wester Schelde in den tegenwoor-
digen toestand te houden, omdat de veranderde 
toestand niet het gevolg kan zijn der afdamming. 

II. 

niet be
vertrouwen te 

uitkomsten iu toe-

THEORIE EN P R A C T U K . 
II. 

(Vervolg cn slot van nog. 108). 
Voor den practicus schijnt de theorie 

langrnk genoeg, om daarop zijn 
stellen en hare gegevens 
passing te brengen. 

Dc oorzaak hiervan l igt , naar mijne meening. 
veelal in de eigenaardige verkeerde gewoonte om 
in alles di; oude sleur te volgen en zich nooit 
rekenschap vnn doen en laten te geven. 

Een jong ambachtsman leert het werk van de 
ouderen afzien en namaken, meestentijds ook niet 
vollediger dan tleze. Hadden z j | bij hunnen prac-
tischen werkkring tevens lust en ijver, om wat 
verder door tc denken, zitdi het waarom"? af te 
vragen en wei'd door hen getracht om deze vraag 
voldoende op te lossen, dun zoutten zij ziidi voort
durend en bij elke voorkomende gelegenheid bij 
veranderde omstandigheden tevens verschillende 
of nieuwe construction of behandelingen van het 
werk scheppen, en zich te eerder van tie oude 
sleur durven losmaken, naarmate zij de theore
tische kennis met tie practisehe denkwijze meer 
en meer in goed verhand weten 

Zij moeten bij 
ken; doen zij 
hen een tlood element en bun werkkring levert 
eiken dag deselfde vervelende uren , terwijl het 
aan hen ligt genoeglijk en nuttig voor zich zelf, 
cn bevorderlijk voor den bloei vnn hun vak, werk
zaam te zijn. 

De meeste mannen der pracujk hangen teveel 
aan het oude; tb; theoristen daarentegen tel
len het te weinig. W i l men werkelijk bekwaam 
deskundige worden, dan moet ook de opleiding 
èn theoretisch én practisch wezen en de ver
meerdering vnn kennis in beiden moet zoo streng 
mogelijk gelijken treil houden. 

üin dit laatste doel te bereiken , bestaat tegen
woordig voor hen , die het goed meenen , gele
genheid iu overvloed. Dunk zij daarvoor uan 
verschillende genootschappen, maatschappijen of 
besturen toegebracht, die geld en moeite over 
hebben, om tie wetenschappen meer en meer bij 
ieder, wien zulks aangaat, eigen te doen worden. 

Wij gaan vooruit. Voor de minste betrekking 
in ons vak wordt tegenwoordig veel , zeer vee] 
gevraagd , doch ' men heeft recht; tie gelegen
heid bestaat ruimschoots tie vereischte kennis 
op te doen, zoowel in practijk als in theorie. 

Meer en meer worden tie kunsten waardig be
handeld, en men zal hare beoefenaren rechtdoen 
wedervaren, voor zooverre zij daarop voor be
toonde kennis aanspraak hebben. 

Amsterdam. P . . . 

te brengen, 
hun weiken tevens leeren den-

zulks niet, dun blijft de kunst voor 
tlood element en bun 

Aanbestedingen. 

Maaudag 8 O c t 
prov. bestuur te 

A a n k o n d i g i n g e n . 

, ten L I V l ure, aan liet gebouw van bet 
Hage: le i aanleggen van ecu strekdam 

tot voortzetting der verbetering van de Oude .Maas beneden 
Durdrecht onder de gemeente Dubbeldam. 

Maandag 8 Oct. , ten l l ' / 2 ure, aim bet gebouw vau bet 
prov. bestuur te 's Hage: het upmaken der ltckading on <le 
Spieringplaat beneden ih-n dam in bet gat van de haken, 
langs den linker oever der Nieuwe .Merwede, behoureudc 
tot de werken der Merwede en KUlcu, onder de gemeente 
Werkendam , provincie Noord-Ombuut. 

Dinsdag 'J O c t , ten 11 ure, in het logement dc Zwaan 
tc l.isse: het bouwen eener niemvc sebum eu omlervvij/iTs-
wouing vour de It. (.'. Parochiale gemeente van di' Heilige 
Agatha aldaar. 

Donderdag 11 Oct., ten 10 ure, in bet (lemeeulaudsbttis 
van Delfland te Delft: de vernieuwingen, reparaticn eu het 
vijfjarig onderhond ran den Rottrirrhimtnhrin straatweg, be
ginnende nan het buis Ter Lucht bij Deltt, en eindigende 
aan de Doenkade, met tie kade of waterkeering, langs dien 
wnT-Mtdegrn 

't)onifei.dag IJ Oct., ten 12 ure, ten huize vau deu kaste
lein J . vï-. Peters te Huisseu : Int afbreken van twee ge-
bouwen snif) de Zuid-Oostzijde vnu liet Marktplein te Iluis
den , au-'beft in de plaats bouwen van een Kuadhuis aldaar. 

Vrijilag.,12 O o i , ten 10 ure, aau liet lokaal r u het prov. 
bestuur te*.Middelburg: liet makeu van buitengewone werken 
aau dt\' Calo iü i teuse polders Wilbehiiina en Oustbeveland , 
tior , » i l . * i , , Scherpcnissc , Schouwen (district l'laauwcrsi , 

A f c s — • 

Vlicte, Hoofdplaat, Maiyoretiia cn Walsoorden, eu zulks iu 
8 pcrcceleu van aanbesteding. 

Vrijdag 12 Oct . , teu 12 ure, aan het gebouw van liet 
MOV. beHtuur te Aruhein: het aanleggen van kribben aan 
den linkeroever van de rivier dc N e d e r - R i i ï j n , boven- eu 
neiirdenwaarta het Kleine Veer hij Wagcuingcn „ in dc pro
vincie (icldcrlnnd. 

Vrijdag 12 Oct . , ten 12 ure , aan liet gebouw van liet 
nrov. beSfDOr te Arnhem: liet wegruimen eu aau den oever 
brengen van een in den Itoveu-Khijn gezonken schip, boven
waarts Mill ingcu, provincie Gelderland. 

Vrijdag 12 Oct., ten 12 ure, aan het gchouw van het 
prov. bestuur te Zwolle: het maken aan bctuiningen eu het 
leveren en verwerken van steenpuin op de rijkt-riJBWerken 
langs deu Ussel iu de provincie Overijssel, in twee perceelen. 

Ze-terdng L8 Oct . , ten 2 ure, aau het gebouw van het 
prov. bestuur tc 1'trecht: het nanlegircu van acht kribben 
I n verbetering van dc rivier dc Lek , onder de gemeenten 
IJsselstciu, Vreeswijk eu Viaucn, provinciën Utrecht en 
Zuid-llolland. 

Maandag 15 Oct . , ten 11' 2 ure, aan het gebouw van het 
prov. bestuur te 's Hage: het aanleggen vau eene krib tot 
voortzetting tier verbetering vnn dc rhirr de bek, onder de 
gemeente Nieuw Itckkcrland , provincie Zuid-Holland. 

Dinsdag lfi Oct., ten 10' ; ï ure, aan het geitouw van het 
prov. bestuur te *s l ïosch : de bediening van liet veer van den 
Moerdijk op Willemsdorp en van tien .Moerdijk op Strijen-
sas , voor den tijd vau drie jaren, ingaande 1 .lanuarij 1MJ7 
en eindigende den Sllten December 18(19. 

Dinsdag 10 O c t . , teu 12 ure, ten kantore van dc Ne 
tlerhiri(Neh-ludisehe spooi-neg-iiuuitschnppij tc *s Dage : liwt 
maken cn leveren van den ijzeren bovenbouw van vier raste 
brug'.'eu in drie perceelen, als: le |iercecl, t-ene brug van 
50 el spanning; 2e perceel, twee bruggen elk vau 20.40 el 
spanning] Se perceel eene brug van 20,40 el spanning. 

Woensdag 17 Oct., ten 2 ure, op het gemeente-huis te 
Dirkslaml: het bouwen van een nieuw sehoollokaal voor ruim 
•100 kinderen, niet eene woning voor den hoofdonderwijzer. 

Vrijdag 19 Oct., ten 11 ure, in het logement van 1'h. 
Itiilterijs te Middelburg: het maken tbr wegen en slooteu , 
L'raveu van waterleidingen en Hrheidingslooteii, leggen van 
op- eu afrilleu . bouweu van een steenen duiker en hou
ten brug enz., in den nieuwen bedijkten polder bij Biervliet, 

Donderdag 22 Nov.. ten 12 ure, in een tier lokalen MUI 
liet .Ministerie van Hinneulaudsche Zaken te 's Hage: het 
maken van gehouwen en ventere werken op het Stations-
emplacement te l'treeht. 

Afloop v i m u . i i i h e s t i M l i i i g t - i i . 

Op 28 September, aan het Ministerie van Itiiijicnl8tidsf.hr 
Zaken: liet leveren van 144,000 bonten dwarsliggers, iu tien 
pcreeeleii, waarvoor .'{0 insehrijvingshiljcrteii « a r e n ingeko
men. De minste insehrijvers waren de heeren cn wel voor 
perecel 1, .1. II, van Hoogcrwou le Itoxtel, /-i,24\ 2, de
zelfde, /''t.25; '.i, L . Kuthoven tc 's Gravenhage, f8,261*; 
4, Desire Martens te Mrugge, ƒ 1,02; 5 dezelfde', / l,W; 
0 , G . YY. K. Dijkmans te Tilburg, /' l .fiB; 7, D. Martens te 
Brugge . ƒ I.fi.'.; M, I). Martens en G. W. l \ Dijkmans, /' l.llli; 
9 , Martens, /2 ,00 ' / j . en 1". dezelfde, cn l,con Knthoveu , 
ƒ 2,0", alles per legger. Daarna is aanbesteed de levering 
van vierkant beslagen eikenhout teu dienste van wissels eu 
van eikenhouten dwarsliggers voor de Staatsspoorwegen, iu 
twee perceelen. Daarvoor waren 20 insehrijvingsbiljrtteii iu -
gekomen. De minste inschrijver wns de lieer Désiré Mar
tens te Brugge, het le pureed ft /'104.'.9 en het 2e voor 
ƒ 10889. 

Op 1 October, aan het stationsgebouw van de Ilollaudsehe 
spoorwegmaatschappij te Amsterdam : het maken van eeu 
stationsgebouw te Beverwijk met bij behoorende werken. Aan
grimmen door .1. Kooy voor /' 81,600. 

Op I October, te Hotterdnin: het bouwen eener nieuwe 
kerk voor de hervormde gemeente aan de Kruiskade aldaar. 
Ingekomen LO biljetten. Minste inschrijvers J . F . Kugcl cn 
D . A . van Krevelen voor ƒ 99,999.99 Door 11. Bekker te Lent 
was het hoogst ingeschreven, namelijk voor ƒ 1 3 9 , 8 0 0 . 

Advertentiën. 

FABRIEK VAN 
B E C K E R E N BÜDDINGH 

te ARNHEM. 
W a t e r p a s - , hoekmee t - en andere Ins t rumen

ten voor terreinopname ten dienste van den 
W A T E K S T A A T , D E G E N I E , den A A N L E G V A N S P O O R 

W E G E N en O P E N B A R S W E K K E N . — Voorts de gunstig 
bekende B a l a n s e n , B a s c u l e s , W e e g 
b r u g g e n enz. 

Stoomfabriek van Zinkwerken 
te A r n h e m . 

Tjo ondergeteekenden bevelen zich aan tot het 
leggen of leveren van Dakbedekkingen in alle 
soorten; voorts worden bestellingen op bouwkun
dige en andere voorwerpen van Zink ten spoe-
iligste uitgevoerd. Raamroeden zijn steeds in 
verschillende modellen voorhanden. 

WURFÜAIN, GEBRTTZEN ft RODENHUIS. 

B O l T \ Y A ! i T I K Ë L f i i \ . ~ 
Ontlergeteekende beveelt zich aan tot het leve

ren vun ENGELSCHE STEENEN PIJPEN, HEU-
KELOOZE T O E S T E L L E N , T E R R A C O T T A BOUW-
VERSIERSELEN en Sl ' IIOORSTEENTOPPEN, 
VLOER en M U U R T E G E L S , G E W A L S D en GEFI
GUREERD VENSTERGLAS, V E N T I L A T E U R S , GE
GALVANISEERD IJZERWERK,TOREN'- , SCHEEI'S. 
en andere K L O K K E N van brons en staal, oprol
lende LUIKEN' of BLINDEN, houten PAKKET-
VLO EREN". Electro Metalieke VEREOLIE en 
B R O N S A R T I K E L E N , S L O T E N , DEURKNOPPEN, 
ESPAGNOLETTEN , IJZER- en K O P E R W E R K . — 
Bestellingen worden met zore uitgevoerd. 

A M S T E R D A M , 

00 Amstel (Erwtcnmnrkt.) 
• » . .1 . v n n d e n I I l i l \ l i . 

Eerste jaargang. JY°. 29. 

RANSOME'S KUNSTZANDSTEEN, 
beveelt zich door duurzaamheid, sterkte, zuive
ren vorm en voornamelijk door VOLKOMEN OVER
EENKOMST met den NATUURLIJKEN' ZAND
STEEN bijzonder aan voor iedere BOUWKUN
STIGE VERSIERING, zoowel voor Balustraden, 
Kapiteelen, Consolen, Lijsten, Friezen enz., als 
voor Vazen, Fonteinen, Gedenkteekenen, Stand
beelden, ürafteekenen, enz. Modellen, Teeke
ningen, enz. te bezichtigen, en inlichtingen te 
bekomen bij 
F O L K E R S & O . , Rapenburg te Amsterdam, 

Agenten van de 
PATENT CONCRETE-STONE COMPy. (Limited) te Londen. 

FREDERIK M U L L E R te Amslerdum zal 
ten zijnen huize, op Vrijdag 19 October, da 
avonds ten 0 ure , verknepen, ten vervolge op 
de veiling van den H i x t o i i » c h i i i \ l l t i - en 
d e B i b l i o t h e e k v a » M r . C . H . H l ' M N : 

Eene fraaie verzameling van BOEKEN 
en KAARTEN over NEÊRLANDS WATER
STAAT. 

Te zien 10—13 October. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING 
DER 

BOUWKUNST. 
Het Bestuur herinnert heeren Leden aan dc 

toezending, vóór den 15 October e. k . , van t/V 
vragen, die zij ter behandeling op de algemeene 
bijeenkomst wenschen voor te stellen. 

Amsterdam, 1 October 1800. 
I. II. LELIMAN' . 

Secreta ris-Best u u rdvr. 

G E O C T R O Y E E R D E 
INSTEKENDE CIRCÜLEERHAARDEN. 

De Ondergeteekenden berichten hij deze , tlat bij ben vervaardigd worden en ver
krijgbaar zijn GEOCTROYEERDE INSTEKENDE CIRCULEERHAARDEN 

met aanvoer van versche lucht, door middel van holle roosters; deze H A A R D E N geven 
25 percent meer warmte dun de thans bestaande, zonder vermeerdering der brandstof. 

Maken bij dezen Heeren Bouwmeesters opmerkzaam, om bij het bouwen vun nieuwe SCIIOOR-
S T E E N ' E N , die te voorzien van eene Luchtbuis. 

R O T T E R D A M , 1806. H A V K S T K I N e n C o . 

ALBUM VAN BOUWKUNDIGE SCHETSEN EN ONTWERPEN, 
3e Serie, 30 platen, ƒ 15 a contant. 

ds de platen van de 
cn te leveren. 

De Redactie heeft dc eer ter kennis te brengen, dat de graveur 
heeft afgedrukt, en de verzekering heeft gegeven op zijn tijtl klaar te zijn 

De bouwkundigen, die als inteekenaars wenschen toctetreden, worden 
doen vóór deu 15 October e. k. bij den ontlergeteekende, terwijl de R i 
beleefd uitnoodigt tot eene eenigszins spoedige terugzending van tie pro 
Primo November wordt de iuteekenprijs niet f ',\ verhoogd. Nog acht de 
berichten, dat ieder detd of serie van 'M platen een afzonderlijk geheel 
ingericht dat ieder der drie deelen nis eene zelfstandige kunstuitgave kun 

Amsterdam, I October 1800. 
J . H . L E L I M A N 

o, hein 

te 
•dactie hare kunstvriend»"1 

•fphiteii UEd. toegezonde»-
Redactie zich verplicht ''' 
uitmaakt, en zoodanig i" 

aangemerkt worden. 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A . THIEME. — Boekdrukkerij van G. VV. V A N DEK WIEL. 

13 October 1866. 

Whdiijul geregeld ifilm-o /alrntaj; LIJ 

II. A . T H I l i .tl K te A r n h e m . 
I:m>f(!ftirrtv| (tin!i NII-II 

1. \ \ \ M U I . \ h en t ° Ie tmslrrdam. 

w e e k b l a d 
V O O R 

Prijs p»r D i n . i . i n J n i franco p. posl /f.65. 
Hen abonneert zich voor een jaargang. 

U i . t l r n ' i r a kosten ƒ -.20 per geitnen rrgel 
en ƒ-.15 voor tegel en eeo X°. der courant. 

ARCHITECTEN, IÏÏ&EIIEUB,S, EABRIMTEtf ÉS AAMEIEB,S VAÏ PUBLIEKE WEEKEI. 

Berichten en mededeelingen. 

het 
ha-

om 
hel 

Arnhem, 12 October 1866. 

— Bet gemeente-bestuur te Miinchcn heeft 
den 21"'" September bepaaldelijk besloten tot 
den bouw van een nieuw raadhuis op het ter
rein, dat daarvoor reeds vroeger werd aan
gekocht. 

— Generaal Mostjuera, president vuil tie repu
bliek Columbia, heeft nun dezen Stunt een prachtig 
standbeeld vun Christophoi us Columbus ten ge
schenke gegeven en krachtens besluit van 
coneres zal dit beeld op bet hoof'dplein dei 
venplaats Colon worden opgericht. 

— Men heeft te Leeds het plan opgevat 
het in aanbouw zijnde ziekenhuis, dat naar 
ontwerp van den architect Scott gemaakt wordt 
en eene uitgave vuu 80.000 u 00.0(10 pond ster
ling vordert, tot het houden van eene tentoon
stelling van kunst en nijverheid te doen dienen 
en de opbrengst tot tegemoetkoming in de kos
ten van ophouw aau Ie wenden. Hit plan vond 
weinig ondersteuning hij de directeuren van het 
• Mechanics' Institute", die op hetzelfde middel 
bedacht waren, om een deel der kosten voor den 
bouw van een nieuw loknal voor het Instituut 
te dekken en zich bovendien daarop beriepen, 
dat het denkbeeld der tentoonstelling vun hen was 
uitgegaan. Het schijnt dat men alsnu besloten 
is de tentoonstelling iu bet ziekenhuis in 1808 
te houden en eene tegemoetkoming van 2000 
pond sterling uit de opbrengsten aan tie voor
noemde directeuren uan te bieden. 

— Dc werken aan den uMidland Railway" zijn 
door kapitein Rich , inspecteur vnn het Engelsche 
gouvernement opgenomen en goedgekeurd. Op 
dezen weg van slechts 12 mijlen lengte vindt 
raen zeven tunnels en vier viaducten ; één dei-
tunnels heeft de lengte van 1} mijl en de hoog
ste viaduct ligt op 45 ellen uit de fundeering , 
*aardoor deze spoorweg als een der moeielijkste 
'n uitvoering mug worden genoemd. 

— Een Oostenrijkse)! scheikundige, Leinelbroek 
Kenaanid , heeft het middel uitgevonden om kleine 
Blazen capsules met electriciteit te vullen en deze 
door de werking van den goringsten schok te 
<loen ontploffen. Om hiervan bij het schieten 
"̂ et het geweer partij te trekken, bedient men 
ï l c " van stalen kegels, die dc capsules omsluiten 
e | l de laatste ontploffen zoodra zij tegenstand 
°nt!noeten. Men beeft hiermede op paaiden en 
essen proeven genomen en deze vielen als doo-
••Ujk door den bliksem getroffen ter neder. 

Te Manchester is een 200 voet hooge schoor-
«een bij Je laatste stormen ingestort; men heeft 
uerbij geene verdere ongelukken te betreuren , 

aai' het werkvolk reeds vroeger eene belang-
'Jke verzakking waargenomen had en men uit 

V r e e s , dat de fundcering geene voldoende vast

heid had, de werkzaamheden vnn opbouw gestaakt 
had. 

— In tie steengroeve nabij Marcoussis (Seine-
et-Oise) is een stoomtuig voor het hakken of 
kloven vnn straatsteenen gesteld. 

— In tegenwoordigheid vnn den minister vun 
openbare werken in frankrijk zijn dezer dagen 
proeven genomen op tien hulp-spoorweg met 
kronkelende rails, die langs deu rijweg van den 
Mont-Cétiis is aangelegd. Een uit verscheidene 
spoorweg-rijtuigen bestaande trein heeft tien weg 
met eene snelheid, bergopwaarts van 18 kilo
meters, en Bergafwaarts vun 15 kilometers in 
het uur , hei-eden. De helling bedraagt op som
mige punten niet minder dan 8.5 pCt., terwijl 
sommige krommingen slechts een straal vun 40 
ellen hebben. De werken , die nog op do Ituli-
nansche berghelling te verrichten zijn , zullen 
tegen het einde dezer maand gei I komen. 
zoodot het uitzicht bestaat, dut Italië eu Frank
rijk zich reeds in de volgende maand in het be
zit eener nergens afgebroken spoorweg-gemeen
schap zullen kunnen verheugen. 

— In den loop vun dezen zomer is de spoor
weg vun Napels naar Ebol i , eu wel dat gedeelte 
hetwelk tusschen Vietri en l'ustena l igt , voor 
het publiek geopend. Vietri ligt een uur gaans 
van Salerno. De thans geopende sectie van ge
noemden spoorweg is een triomf, eene ware over
winning voor tie ingenieurs: niet minder dan 
een vierde gedeelte daarvan moest in de rots 
worden uitgehakt, en het overige gedeelte is 
eene aaneenschakeling van kunstwerken, viaduc
ten , galerijen en bruggen. De voor dat gedeelte 
spoorweg gedane uitgaven grenzen aan het fa
belachtige. 

— Dezer dagen heeft een vreemdeling (men 
zegt een Eiigelschinan), gezeten op een tweera-
derig wagentje, in de nabijheid van Mainz , een 
sneltrein bijgehouden. Hij beweerde nog sneller 
te kunnen rijden op een meer gelijken weg. 
Het voertuigje verschilde daarin voornamelijk 
van de bekende volocipedcn , tlat de twee rade
ren niet naast, maar vóór elkander waren ge
plaatst. Hel schijnt dat het evenwicht werd be
houden door de snelheid. 

— Dc werkzaamheden voor het gebouw der 
groote tentoonstelling in het Champ de Mms te 
Parijs worden met klucht voortgezet. Met het 
gebouw zelf is men nu zoo ver, dat het grootsch 
karakter van het plan thans voor ieder zicht
baar is. Het delinitieve plan tot verdceling der 
verschillende terreinen voor tie onderscheidene 
natiën is ook in zijne onderdeden geheel vast
gesteld. De groote avenue , waardoor het Champ 
tie Mars in twee gelijke deelen wordt geschei
den, van de brug van Jena tot het centraal-
paviljoen der militaire school, wordt bijna ge
heel ingenomen door Frankrijk, België en Ne
derland (en wel dc beide laatsten aan de zijde 

[V, 

der genoemde school); Engeland en de Vcree-
nigde Staten beslaan den Noordwestelijke!! hoek. 
terwijl de Zuidwestelijke bestemd is voor Duitsch-
I 1 1 en de overige Europeesche Staten. Wat de 
Staten van andere werelddeelen betreft, voor 
deze is men reeds even druk bezig niet toebe
reidselen , als in dc ruimte voor de Europeanen. 
Zoo bijv. wordt er op het voor Egypte bestemde 
terrein een bevallig park aangelegd , hetwelk 
geheel met palmboomen zul bezet worden. 

De buitenste omvang van het paleis, bij wijze 
eener veranda, zal worden ingenomen door de 
restaurat iën en andere plaatsen van verversching. 
Zeventien ruime toegangen worden ingericht tot 
een gemakkelijk verkeer vnn en naar den cen-
trulen tuin. Daarmede zijn zeer vele werklieden 
op dit oogenblik bezig, terwijl Overigens de 
werkzaamheden dag en nacht onafgebroken wor
den voortgezet. Reeds zijn er punten die een 
recht schilderachtig gezicht opleveren. Onder 
anderen is dit het geval met twee kunstmatige 
meren, in de nabijheid van het front der m i 
litaire school, zoodanig met goed uitgewerkte 
rotsen bezet, dat men die veeleer voor een na
tuurwerk van vele eeuwen , dan voor een kunst-
nrbeid zou aanzien. Tot den noodigen aanvoer 
van water, zoowel in de meren, als voor de 
daarmede in verband staande fonteinen, worden 
krachtige stoommachines in werking gebracht, 
terwijl vertier alles wordt aangewend om uan 
het geheel aldaar een recht betooverend aanzien 
te geven. 

De inlichting is er op berekend dat men de 
geheele benedenruimte van het tentoonstellings
gebouw zal kunnen doorrijden. De daartoe af
geperkte banen loopen uit op eene centrale roton
de, waarheen ieder, na de bovengalerijen be
zocht te hebben, zijn rijtuig wéér zul kunnen 
ontbieden, door middel vnn een eleetrischen 
toestel met klokjes. Wanneer men hierbij in 
aanmerking neemt, dat de vier hoofdpaden dc 
breedte hebben vnn den boulevard Sebastopol , 
dan is het te begrijpen dat er in de eerste plaats 
gezorgd is voor eeue goede ruimte tot circulatie 
der (luizende bezoekers. Ter bevordering daarvan 
heeft men afgezien van het gebruik van tourni
quets, terwijl buiten het gebouw , onder anderen 
bij de tabakshandelaars, toegangkaartjes van 1 
franc verkrijgbaar zullen worden gesteld. 

Amsterdam. Ten vervolge op het geschre
vene omtrent het nieuwe stelsel van verlich
ting vnu den heer Mongruel , voorkomende in 
De Opmerker, bladz. 110, dient dat in eene open
bare vergadering, den O'1'» October II. gehouden 
het volgende rapport is uitgebracht door eene 
commissie vnn ondersoek, bestaande uit de hee
ren : J . W. Gunning, C. J. Matthes en M. E. 
Bour. 

»De commissie, die door deze vergadering is 
uitgenoodigd oin het stelsel van verlichting, door 
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den heer Mongruel aanbevolen, te onderzoeken en 
daarover te rapportecren , heeft de eer in voldoe
ning daaraan het volgende te berichten. 

De verbeteringen die de heer Mongruel voor
stelt, zijn van verschillenden aard en berusten 
op verschillende beginselen. 

De aanwending van een platinaplaatje ter 
verhooging der lichtkracht eener vlam en de 
carburatie van gas of van lucht zijn elk op zich 
zelve staande zaken. 

Wat het eerste betreft, wij zien daarin eene 
welgeslaagde poging om van de warmte eener 
vlam, een gedeelte, dat in een gewoon gaslicht 
voor de lichtsontwikkeling verloren gaat, aan de 
vermeerdering van het lichtend vermogen dienst
baar te maken. De proeven , waarvan de ver
gadering getuige is geweest, zijn voor dit punt 
afdoende en vereischen geene verdere toelichting. 

Eenigszins moeielijker is de juiste beoordeeling 
der practische waarde van Mongruels stelsel van 
carburatie van gas en van lucht. Na verschei
dene proeven en samensprekingen met den uit
vinder hebben wij echter eene volledige overtui
ging erlangd omtrent de volgende hoofdpunten : 

1". Het stelsel berust op juiste beginselen. 
2°. De inrichting der carburateurs , de hulp

middelen tot regeling der carburatie zelve en 
de verschillende voorzorgen, die dc uitvinder 
bij de uitvoering in het groot weiischdijk acht, 
getuigen niet alleen van groote zaakkennis en 
inzicht, maar schijnen ons ook voldoende om in 
de meeste gevallen de gevaren, noodzakelijk ver
bonden aan het aanwenden eener zoo brandbare 
en vluchtige vloeistof als de naphtha . weg te 
nemen en eene goede en regelmatige verlichting 
te verzekeren. 

3°. De economische voordeden, die het stel
sel aanbiedt, zijn reëel en aanzienlijk, liet juiste 
bedrag daarvan kan echter nog niet met volko
men zekerheid worden bepaald. 

4". De kansen van ontploffingen zijn bij bet 
gebruik van gecarbureerde lucht geringer dan 
bij dat van gaslicht. In het algemeen moet de 
carburatie met solide toestellen geacht worden 
minder gevaren aau te bieden, dan het gebruik 
van petroleum op de wijze, waarop dit ten on
zent gemeenlijk geschiedt. 

De vergadering gevoelt, dat dit gunstige oor
deel alleen de beginselen en grondslagen der 
zaak geldt. Voor eene juiste waardeering in elke 
richting, is eene meer uitgestrekte en eene lang
duriger ervaring, dan nu nog mogelijk i s , vol
strekt noodzakelijk. Onderscheidene vragen , die 
hier nog te doen zi jn, kunnen alleen door de 
ondervinding worden beantwoord. Zoo, b. v. , 
de vraag of de door den heer Mongruel voorge
stelde maatregelen van voorzorg, onder alle om
standigheden ten onzent voorkomende, voldoende 
zullen zi jn, om ongelukken bij het vervoer van 
naphta en het vullen der toestellen te voorkomen. 

Het nieuwe stelsel staat en valt met de pro
ductie en de industrie van de petroleum, en 
om het met voordeel hier toe te passen, zal het 
wel noodig worden bevonden , om hier te lande 
ruwe petroleum te distilleeren, ten einde de naphta 
te verkrijgen. Het is ons niet wel mogelijk te 
bepalen, in hoeverre ten gevolge van deze om
standigheden voortdurend op eene goedkoope 
productie der grondstof kan worden gerekend. 

In Mongruel's stelsel van verlichting wordt 
gebruik gemaakt van brandbare dampen, die veel 
zwaarder zijn dan lucht, terwijl het gewone 
lichtgas veel lichter is. Of uit deze omstandig
heid voordeden of nadeden kunnen voortvloeien , 
daarover zal eerst de latere ervaring uitspraak 
kunnen doen. 

Wij meenen omtrent deze en dergelijke punten 
niet verder te mogen gaan dan tot het geven dei-
verzekering, dat wij vooralsnog daarin geene 
reden zien om het succes der zaak in twijfel te 
stellen." 

Arnhem. Voor eenigen tijd is aan de fa
briek der firma Becker & Buddingh alhier eene 
spreekbuis gesteld, die de opzettelijke vermel
ding niet onwaardig is. Zij dient om het 
kantoor met de aan de overzijde der binnenplaats 
gelegene modelmakciswerkplaats op acustieke 
wijze te vereenigen. De buis is onder den grond 
gelegd en heeft eene totale lengte van ruim 100 
Engelsche voeten. Zij is samengesteld uit ijze
ren gasbuizen, welke een inwendigen diameter 
van slechts | Engelsche duimen hebben en op 
de gewone wijze met sluitstukken (schroef en 
moer) zijn aaneenverbonden. In weerwil dezer 
niet onaanzienlijke lengte met 4 bochten, in 
verband met de geringe opening der huis , plant 
het geluid zich op zeer voldoende wijze voort. 

Door het aanhoudend geraas in genoemde werk
plaats, veroorzaakt door het zagen, hakken, 
enz., was men aanvankelijk niet altijd in staat 
het signaal duidelijk te hooien, hetgeen op een 
middel bedacht deed ziju, om de gewone methode, 
bij andere spreekbuizen toegepast, door eene 
meer doeltreffende te vervangen. 

Op ieder uiteinde der buis (respectievelijk iu 
het kantoor en op de werkplaats) is namelijk een 
holvormigen trechter met vlak geslepen rand 
geplaatst, welke trechter van eene zuiver slui
tende klep met scharnier voorzien en in eene 
schuine richting gesteld i s , om die floor hare 
eigene zwaarte te doen dicht vallen. Midden in 
deze klep is een Muitje zoodanig aangebracht, 
dat hel mondstuk juist voor de opening dei-
spreekbuis uitkomt, lot dusverre de inrichting. 

Om zich van de spreekbuis te bedienen, heelt 
men volgenderwijs te werk te gaan. Veronder
stel dat men heelt te spreken van het kantoor 
naar de werkplaats. Men opent de klep iu het 
kantoor, steekt een los mondstuk iu de opening 
der huis en blaast in dezelve; nu geeft de aau 
het andere einde der huis, dus honderd voeten 
verder geplaatste fluit ide klep is daar namelijk 
gesloten) het signaal. De persoon, die gesigna
leerd i s , opent nu insgelijks de klep in de 
werkplaats en plaatst zich met het oor vóór de 
spreekbuis, eu zoo kan evenzeer hel fluiten eu 
spreken in omgekeerde richting geschieden. Na 
afloop van het onderhoud worden beide kleppen 
wederom gesloten, om telkens den toestel in 
gereedheid te hebben , ten einde het signaal over 
te brengen. De Huil kau op ieder punt van de 
werkplaats , die 10 X 7 Nederlandsche el grout 
i s , in weerwil van het geraas, duidelijk gehoord 
worden. De kosten van de compleete spreekhuis 
met mondstukken, enz. en inbegrip van het 
plaatsen, hebben, liij eene lengte van 100 En-
gelsche voeten, niet meer dan ± f 21 bedra
gen. Aldus ingerichte spreekbuizen verdienen iu 
fabrieken eu in 't algemeen daar. waar op ver 
verwijderde afstanden berichten moeten overge
zonden worden , alle aanbeveling, liij afstanden, 
grooter dan 100 Engelsche voeten, zou eene 
wijdere buis, bijv. van l a l 1 / » Engelsche duim, 
kunnen toegepast worden. 

— Men deelt de volgende namen mede, als 
uitmakende het bestuur der Nederlandsche In
ternationale Spoorweg- eu Haven-maatschappij 
(concessie Swaau en Van lleijuingen) : liallaliue, 
directeur van de Great-Eastern Spoorweg-maat
schappij; generaal sir Bourgoyne, grootkruis der 
Uathorde , inspecteur-generaal der fortificatiën in 
Engeland, lord luitenant, gouverneur van den 
Tower; Cobbold, l id van het parlement; mr. 
Duymucr van Twist, minister van Staat, oud 
gouverneur-generaal van Neérlandsch Oost-Indie, 
lid van de eerste kamer der sta ten-generaal; Van 
Heijningen, particulier; Mansfeldt, luitenant-ko
lonel der infanterie, adjudant en particulier se
cretaris van Z. M. den Koning; Mul ler , koop
man : lord I'aget; jonkheer mr. LJuarlcs van 
Ufford, hoogheemraad van Delfland; Swaan, as
suradeur; Turner, voorzitter van de Great-
Eastern Spoorweg-maatschappij ; kapitein Webb , 
Trinity-House. 

Utrecht. De overdekking van het station 
der Nederlandsche Rijn-spoorweg-maatschappij is 
nagenoeg gereed. Zij heeft de lengte van ruim 
213 el en beslaat eene oppervlakte van ongeveer 
üliOO vierkante ellen. Dit werk werd iu don 
tijd van ongeveer een jaar door de ijzergieterij: 
de Prins van Oranje te 's-Gravenhage ten uit
voer gebracht. 

Dordrecht. In de zitting van den Gemeen
teraad van 9 dezer had de benoeming van een 
directeur der gemeentewerken plaats. Bij de 
eerste stemming verkregen de heeren II, Linse 
8 , A . L . van Gendt 5 en A . J. J. van Resteren 
3 stemmen en bij de tweede vrije stemming werd 
de heer II. Linse met 9 stemmen tot deze be
trekking gekozen. Op den heer Van Gendt wer
den 5 en op den heer Van Ketteren 2 stemmen 
uitgebracht. 

Naar men verneemt is het tractement voor 
den nieuw benoemden directeur op /' 2800 vast
gesteld. 

Kampen. Alhier heeft zich eeue commissie 
gevormd, ten einde voor wijlen jhr. mr. II. A. 
Wttewual van Sloetwegen een monument op te 
richten. 

Meppel. ln de Sieuwe Hotterdamsche Courant 
van 5 October I. 1. komt een bericht uit deze 
stad voor, als zouden de werken aan den Staats
spoorweg vertraagd en niet weinig bemoeielijkt 
worden door eene verzakking in de spoorbaan 

van hier naar Staphorst Na behooilijk onder
zoek is ons gebleken dit bericht uit de lucht ge
grepen i s , en dat de werken met kracht worden 
voortgezet. 

Zalt-Bommel. Den 6 d c ° dezer maand is de 
laatste paal op de rivier geslagen. Op de rivier 
moet nog eeu strooiupijler met de beton gestort 
worden. Met de twee laatste landpijlers is men 
bezig met de heheiing, zoodat spoedig al de 
fundeeringen gereed zullen zijn en wel bepaal
delijk nog voor deu aanvang des winters. De 
metselwerken van het linker en rechter landhoufij 
en de vier landpijlers, die onderhanden zijn, vor
deren goed. 

Delfshaven. De betrekking van gemeente-
architect op een tractement van /' 900 is vacant. 
Belanghebbenden kunnen zich van 17 tot 24 Oc
tober aan het Raadhuis in persoon of vóór 25 
October met franco brieven aanmelden. 

VERKEER V A N STOOMWAGENS OP GEWONE 
W E G E N . 

De Moniteur des Intéréts materiele van 22 Juli 
bevat het hoogst gewichtig besluit, door den 
minister van landbouw, koophandel en openbare 
werken in Klankrijk genomen, waarbij het ver
keer van stoomwagens langs gewone wegen 
die niet met spoorstaven belegd zijn, wordt toe
gestaan. 

Deze ineileileeling vangt aan met de opmerking, 
dat dit besluit van het hoogste gewicht is , zoo
wel uit een landbouwkundig als industrieel oog
punt, daar het bezit van een spoorweg eene levens
vraag is voor het bloeien van ondernemingen van 
landbouw eu nijverheid. 

Wij deelen hierbij de voornaamste bepalingen 
mede, waarop die toestemming kan verleend 
worden. 

Het besluit is verdeeld iu vier hoofddeelen, 
waarvan het eerste de wijze omvat, waarop eene 
zoodanige concessie kau worden aangevraagd en 
door de betrokken autoriteiten lunet beoonleelil 
worden; het tweede het in gebruik stellen der 
locomotieven behandelt; het derde de snelheid 
eu het besturen van deze aangeeft : en het vierde 
eeuige algemeene bepalingen voorschrijft. 

De machtiging tot het berijden der gewone 
wegen met locomotieven wordt door de prefecten 
der Departementen of door den Minister verleend, 
al naar dat de aangevraagde concessie van minder 
of meer omvang is. 

Bij de aanvraag zal moeten worden opgegeven 
1". de te volgen richting ; 
2". het gewicht der geladen wagens en der 

locomotieven, met hun voorraad brandstoffen, en 
wat de laatsten aangaat, bepaaldelijk het gewiekt 
op iedere as; 

3". de gewone samenstelling der treinen en 
de gezamenlijke lengte, die zij mei inbegrip van 
de locomotieven beslaan. 

Omtrent de te verleenen concessie worden de 
Ingenieurs der bruggen eu wegen gehoord. die 
zoowel hunne meening moeten doen kennen om
trent ile wegen, als omtrent den aard der 
kunstwerken, die zich op den af te leggen weg 
bevinden. 

Behalve de algemeene bepalingen in dit besluit 
opgenomen , zal de machtiging, waarbij eene con
cessie verleend wordt, de bijzondere voorschrif
ten omvatten waarnaar de concessionaris, naar 
gelang van den te berijden weg, zich zal moeten 
gedragen. 

Daarbij zal voornamelijk de last van de loco
motief per as en de lengte van den trein wor
den vastgesteld, welke beiden worden aangenomen 
op een normaal cijfer van 8000 kilo en 25 meters-

Buitengewone omstandigheden zullen tot wijzi
ging in engeren of uitgebreider zin kunnen 1"' 
den, terwijl tevens daarbij de bepalingen zu'; 
len worden opgenomen omtrent voorzorgen, "S 
het overgaan van hangbruggen of kunstwerken 
van anderen aard in acht te nemen. 

De locomotieven moeten voorzien zijn: 
1". Vaneen toestel om van richting te kunne" 

veranderen. 
2". Van een renitoestel van zoodanige kracWi 

dat dezelve in staat is de beweging geheel te doen 
ophouden, die het gevolg zal zijn van de kraeW 
van den stoom op de bewegings-as voortg8' 
bracht, zelfs wanneer die stoom tot de hoogs'' 
spanning, die de ketel weerstaan kan , verui» 
wordt. 

3". Van een om eene spil of op andere «'Uz 

beweegbaar stelsel der voorwielen , waard°° r 

het mogelijk zal zijn met gemak bochten 
berijden, die met korte stralen beschreven zU n ' 

De vuurhaard moet zóó worden ingericht, dat 
de rook verbrand wordt; men zal bovendien de 
noodige voorzorgen moeten nemen, dat geen 
gloeiende sintels uit vuurhaard of schoorsteen 
verspreid worden. 

De grootste breedte der locomotieven tusschen 
de meest uitstekende gedeelten mag niet meer 
dan 2,50 el bedragen. 

De veilingen der wielen moeten gladde opper, 
vlakten zijn , zonder eenige verhevenheid. 

De snelheid der treinen zal niet meer per 
uur mogen bedragen dan 20 kilometers, (ongeveer 
de dubbele snelheid van een gewoon rijtuig). Bij 
het doorrijden van bewoonde plaatsen of bijzon
dere belemmering op deu weg moet die snelheid 
verminderd worden. Eveneens zal dit moeten 
plaats hebben , ja zelfs zal de trein geheel moeten 
stilstaan, bijaldien het naderen van eeu trein, door 
het schrikken van paarden of andere dieren, onge
lukken kan veroorzaken. 

Het naderen vun eeu trein zal moeten worden 
aangekondigd door middel van eene trompet of 
een hoorn of dergelijk werktuig ; de gewone stoom
fluit mag daarbij niet gebruikt worden. 

Bij avond zal voor aan den trein een rood, en 
achteraan een groen licht bevestigd worden; deze 
lichten zullen moeten branden van een half 
uur na zonsondergang tot een half uur voor zons
opgang. 

Twee personen zullen bepaaldelijk moeten wor
den belast met het drijven van den locomotief. 
Bovendien zal er in ieder geval, dat de trein uit 
meer dan een wagen behalve de locomotief te 
samengesteld is een conducteur op deu achtersten 
wagen van den trein geplaatst worden , om een 
reintocstel te besturen. 

Deze renitoestel zal van voldoende kracht moe
ten zijn om deu gebeden trein , met inbegrip 
van de locomotief, langs de sterkste hellingen, 
welke op den te doorloopen weg voorkomen, tegen 
te houden. 

Bij de ontmoeting van eeu rijtuig zal de machi
nist rechts uithalen eu ten minste de helft vuu 
den weg vrijlaten. 

Dc locomotieven en de daaraan bevestigde wa
gens mogen niet langdurig en zonder noodzaak 
op den openbaren weg stilstaan. Zij moeten aan 
beide uiteinden van den weg onder dak geborgen 
kunnen worden. 

Het innemen van water en kolen mag langs 
den openbaren weg niet geschieden dan op zoo
danige wijze, dat daardoor het openbaar verkeer 
niet gestremd wordt. 

Het is ten strengste verboden om langs den weg 
de vuren en roosters schoon te makeu. 

De wagens mogen tot geene meerdere breedte 
beladen worden dan van 2,50 el. Nogtans kau 
door de prefecten eene bijzondere vergunning ver
leend worden voor het vervoeren van voorwerpen 
van meerderen omvang. 

De locomotieven en wagens zullen op eene zicht
bare plaats den naam eu woonplaats vau den 
ondernemer van het vervoer dragen ; bovendien 
zal iedere locomotief een volgnummer of eigen 
naam voeren. 

«Ziedaar," voegt de Moniteur aan het slot de
zer opgaven er bij, »de oplossing van het vraag
stuk omtrent de buurtwegen (chemins vicinaux); 
want wat hield tot nu toe het aanleggen van der
gelijke wegen , die alleen van locaal belang zijn, 
tegen 1 Alleen dat het vervoer nog niet voldoen
de was om en den interest en de aflossing van 
het kapitaal van aanleg te betalen. 

"Het besluit van den Minister in Klankrijk 
leemt thans dit bezwaar weg; de buurtwegen 
zullen in het vervolg nog slechts alleen het noo
dige kapitaal behoeven tot aankoop van het ma
terieel. Het voordeel daaraan verbonden, is na
tuurlijk zeer groot; want wanneer men ergens 
z 'et, dat eene exploitatie te weinig oplevert, om 
te kunnen bestaan , zoo zal dit nimmer een aan-
zienlijk verlies na zich slepen, omdat het mate
rieel altijd elders gebruikt of verkocht kan wor
den ; terwijl daarentegen, wanneer bij spoorwe
gen het vervoer lungs den weg niet voldoende 
1 81 beide: interest en kapitaal van aanleg, verlo
ren zijn. 

"Doch niet alleen dit zijn de voordeelcn , welke 
u ' t het besluit in Frankrijk genomen , voortvloeien ; 
* e ' k nut zal daaruit niet geboren worden voor 
'andbouw cn plaatselijke nijverheid. Wanneer die 
'eino treinen door stoom gedreven, met eene 

s"elheid van 20 kilometers per uur over de we-
8 C n kunnen rijden, zullen zg niet de voedings-

e r e n der spoorwegen worden en niet als het 
*are d e verbindingen vormen tusschen deze en 

e daarvan verwijderde kleinere plaatsen? 

»Men heeft onlangs proeven genomen langs eene 
sterke helling met een stoomtuig, vervaardigd 
door het huis Albaret & Cie. te Liaiu-ourt, waar
door werd aangetoond dat dit werktuig het ver
mogen had om een last van ongeveer dertig ton, 
met eene snelheid van 4 a 0 kilometers per uur, 
voort te trekken. 

»Wij vestigen de aandacht," zóó eindigt de mede
deeling in den Moniteur des Intéréts Matériels , 
nop een maatregel, waarvan de toepassing in 
België ontzaggelijke voordcelen zou opleveren." 

En wat zullen wij iu den Nederlandschen Op
merker er bij voegen. 

Vele jaren later dan onze naburen zullen ook 
wij in 't bezit geraken van een staatsspoorwegnct, 
dat op hoogst solide, zeker niet te goedkoope 
wijze zal zijn aangelegd en waarvan thans reeds 
meer dan de helft voltooid is. Door dat net zul
len onze talrijke havens met het buitenland ver
bonden worden en zal op onvolledige wijze het hin-
nenlandsch verkeer bevorderd zijn. Om dit laatste 
geheel te doen beantwoorden aan de eischen van 
den tijd, zal de particuliere nijverheid nog en
kele lijnen daaraan moeten toevoegen; mannen, 
die met wat ruimen blik de toekomst te gemoet 
zien en niet ulleeu oordeelen naar eigen omge
ving, maar ook naar wat elders te leer en valt, 
danken wij reeds het scheppen van ontwerpen, 
die de overblijvende leemte zullen aanvullen. Of 
zij in de uitvoering daarvan spoedig zullen sla
gen , valt voor het tegenwoordige nog moeielijk 
te beslissen. Wellicht zal daartoe vooraf de on
dervinding gevorderd worden dat kapitaal-beleg
ging iu spoorwegen, ook iu Nederland, goede 
winsten en zekerheid van belegging, meer dun in 
staatspapieren waarborgt. 

Wanneer de gebeurtenissen van dit jaar eene 
les daarvoor gegeven hebben , dan voorzeker zal 
het een vruchtbaar jaar voor onzen bodem wor
den : dan zullen ook wij niet langer aan den 
vreemdeling de voordeden schenken, die uit het 
vervoeren van onze eigene personen en goederen 
voortvloeien. 

Er is echter nog veel te doen. Hoe meer het 
hoofdnet der spoorwegen zijne voltooiing nadert, 
des te meer zal men behoefte gevoelen aan betere 
gemeenschap van meer afgelegene gemeenten, 
dikwijls met groote bevolking, vooral op het 
platteland, die nimmer in hoofdlijnen kunnen 
worden opgenomen en verbonden met het hoofd
spoorwegnet zelve. 

Ons land is zeer geschikt voor den aanleg van 
zoogenaamde buurtspoorwegen , zooals die in den 
Klzas en Schotland zijn toegepast, en de tijd zal 
niet verre meer zijn, dat die wegen op eigen kos
ten , uit eigen behoefte zullen worden aangelegd. 
Zij zullen de hoofdlijnen voeden en den opbrengst 
van deze vermeerderen. 

Wij weten, dat reeds de overweging van zoo-
danigen houw, toegepast op onzen bodem, een 
punt van onderroek bij enkele technici wordt. 
Moge de Regeering daartoe medewerken ; zij kan 
d i t , door reeds thans tc overwegen wat in andere 
landen te dien opzichte bestaat; hoe zij vrijge
viger en mindere schroomvallig moet worden hij 
het vaststellen van de zoo bindende bepalingen , 
waaraan den aanleg der spoorwegen hier te lande 
nog zoozeer onderworpen is. Bij minder snel
heid, die op buurtwegen voldoende kan zijn, zal 
de veiligheid van het verkeer ook bij minder 
voorzorgen geene schade lijden. Er is veel te 
bezuinigen zonder minder solide te werken. 

Wat het rijden niet stoomwagens en daardoor 
getrokken treinen op gewone wagen aangaat, zoo 
zijn daarvoor zeker iu vele streken onze wegen 
minder geschikt, vooral waar zij dikwijls slechts 
als het ware eene smalle band vormen, schijn
baar midden door het water aangelegd, bijna 
geene voldoende ruimte aanbiedende, dat twee 
rijtuigen van gewone afmetingen elkander kunnen 
voorbijgaan. 

Doch er zijn daarentegen ook juist in ons land 
vele andere, die bijzondere geschiktheid zullen 
aanbieden om zonder rails door stoomwagens te 
worden bereden, en waarop deze een groot nut 
zullen doen. Behalve aan enkele onzer breede 
groote straatwegen denke men hierbij slechts aan 
onze mijlen lange rechte polderwegen. 

Men wnchte dan niet te lang om dezelfde vrij
heid in Frankrijk toegestaan, onder zekere, doch 
niet al tc bezwarende bepalingen ook aan Neder
land te geven, opdat de ontwikkeling door de 
spoorwegen ook hier verzekerd, reeds van den 
aanvang af een net verspreide, waarvan de om
vang zoo groot mogelijk zij in allen deele. 

KUNSTDRAAIERS M A T E R I A L E N . 
Hoofdzakelijk naar het Duitsch bewerkt 

door J . J . H.MiN. 
VIII. 

H E T I J Z E R . 

Onder de metalen, die voor dc nijverheid van 
het grootste belang zi jn , neemt het ijzer eene 
eerste plaats in. Het is als het ware het funde-
ment van een volksbestaan en volgens Thcnard 
kan de beschaving van een volk afgemeten wor
den naar de hoeveelheid ijzer, die het gebruikt. 
Na platina, magnesium en eenige minder alge
meen bekende metalen is ijzer het moeielijkste te 
smelten en wordt het smeltpunt op 1900 tot 
2500 " Celcius aangenomen. 

Uzer komt in de natuur niet in vrijen, gede
gen toestand, maar meestal als oxyde-zouten en 
zwavelverbindingen voor; als zoodanig noemen 
wij bruinijzersteen, roodijzersteen, zwavelijzer, 
spaathijzersteen, kleiijzersteen, enz., waarvan de 
samenstelling hier minder ter zake doet en veelal 
door de benaming wordt uitgedrukt. Het zoo
genaamde inoeraserts komt veelvuldig voor en 
levert eene slechte ijzersoort op; de meest ge
bruikelijke ijzerertsen zijn bruinijzersteen en kléi-
ijzersteen. 

Het uitsmelten van ijzererts vordert eene zeer 
omslachtige bewerking en heeft tot doel om de 
zuurstof te verwijderen. De ovens, waarin dit 
plaats vindt, hebben eene hoogte van 7 tot 15 
ellen, worden hoogovens genaamd en zijn van 
zwaar muurwerk in vuurvasten steen gemetseld. 
De binnenruimte of schacht van den oven heeft 
de gedaante van twee afgeknotte kegels, die met 
de grondvlakken tegen elkander geplaatst zijn. 
De bovenste opening heet monding en de geheele 
bovenste kegelvormige ruimte wordt schoorsteen 
genoemd, in tegenstelliug van de benedenste, die 
aanmerkelijk lager is en waaraan men den naam 
van rust geeft. Beneden de rust vernauwt de 
binnenruimte zich nog meer en vormt het gestei!, 
waarvan het ondergedeelte of de kroes het ge
smolten ijzer opneemt; de kroes heeft gemeen
schap met eene ruimte, gedeeltelijk buiten de 
schacht aangebracht en vóórhaard genaamd. 

liij het smelten van ertsen draagt men zorg 
deze vooraf te roosten, dat is aun eene hitte 
bloot te stellen, om de stukken warm te maken 
en de vluchtige stoffen als water, koolzuur, zwa
vel , enz. daaruit te verdrijven. Na het roosten 
worden de ertsen met handhamers, stampers en 
ook wel door middel vau pletrollen tot stukken 
gebracht en de oven daarna gevuld met afwisse
lende lagen erts en steenkolen of coaks. Men 
heelt eene groote hoeveelheid kool noodig, daar 
deze zich eerst met de omringende zuurstof tot 
kool-oxyde verbindt en bij verhitting ook de 
zuurstof uit het erts haalt, waardoor vrij koolzuur 
ontstaat dat in de lucht vervliegt. 

Daar al het ijzer niet dadelijk gesmolten i s , 
zou natuurlijk bij verdere verhitting het gesmol
ten ijzer, dat naar beneden in den kroes en 
vóórhaard loopt, zich weder met zuurstof verbin
den en ijzeroxyde vormen. A l het werk zoü daar
door nutteloos zijn cn om dit te voorkomen, dient 
het volgende: 

Men heeft bevonden dat de toevoeging aan 
het erts van eene zekere hoeveelheid kiezel, aluin
aarde en kalk bij smelting eene als het ware 
ondoordringbare glasmassa vormt, die lichter dan 
ijzer i s , boven de gesmoltene erts-massa drijft en 
alle toetreding van zuurstof afsluit. Heeft men 
nu erts, waarin zich enkele der beuoodigde stof
fen bevinden, dan worden de ontbrekende daaraan 
toegevoegd. De glasachtige stoffen, onder den 
naam van slakken bekend, worden van het ijzer 
afgescheiden en bevatten, volgens waarnemingen 
van Fleury, scheikundige aun het Franklin's in
stituut te Philadelphia, van 25 tot 50 "f, ijzer, 
die na eene voorbereiding met ongebluschte kalk 
en water, duor middel der hoogovens kunnen 
worden afgezonderd. 

Het gesmolten ijzer, dat zich in den kroes en 
vóórhaard verzamelt, is het gewone gietijzer, en 
wordt óf dadelijk in bepaalden vorm, óf tot zoo
genaamde brooden, ter verzending naar de ijzer
gieterijen, gegoten. 

Het gietijzer onderscheidt men in grauw en. 
wi t ; het grauwe bevat behalve gebonden koolstof, 
ook nog grafiet of vrije koolstof; het witte daaren
tegen bevat alleen koolstof in gebonden toestand. 
Van het gewone gietijzer vervaardigt uien ook 
het staaf- of smeedijzer en het staal. Het staaf-
of smeedijzer bevat ± 0.5, het staal 0.75 tot 1 
en 2 procent koolstof. Om nu uit gietijzer staaf-
ij/.ei te makeu, moet men er eene hoeveelheid 
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kool aan ontnemen, door middel v a n verhitting 
v e r r e boven het smeltpunt, 't welk m e n frisschen 
noemt, c n dat in zoogenaamde frischhaarden, of 
in vlam- of puddelovens geschiedt; het verwer
ken in eerstgenoemde baarden levert kostbaarder, 
doch deugdelijker ijzer op dan in de ovens. 

Het vervaardigen van bet staal kan op vier
derlei wijze geschieden, door namelijk aan het 
gietijzer de kool gedeeltelijk door middel van 
frischhaarden of puddelovens, of op de manier van 
Bessemer te onttrekken, waardoor men het giet-
of Duitsch staal verkrijgt; of uit stnafijzer door 
daaraan kool toe te voegen, hetgeen het cement-, 
of blaarstaal oplevert; o f w e l door gietijzer, dat 
een groot koolgelialte heeft, zoodanig te legcercn 
met staafijzer, hetwelk arm aan kool i s , dat de 
verbinding staal wordt; of ten vierde, uit dc 
ertsen zelve; deze laatste methode, voor eenige 
jaren door een Oostenrijksch artillerie-officier weder 
aanbevolen, srhijnt echter weinig navolging te 
vinden. 

Voor deu kunstdraaier is het ijzer een zeer ge
wichtig materiaal, ofschoon voornamelijk de groote 
stukken in afzonderlijke fabrieken verwerkt, en 
slechts kleine stukken op de gewone draaibanken 
geplaatst worden; de draaibanken zijn geheel ol 
gedeeltelijk van ijzer vervaardigd , terwijl de bei
tels meesttijds van goed staal zijn. 

Daar bet bij groote stukken mocielijk is. de 
beitel den verejsebten vasten stand legeven, ge
bruikt men in plaats van de gewone leunspaan, 
de zoogenaamde support meeanique; door deze 
inrichting wordt de beitel vastgezet en kan hem, 
door middel van raderwerk, werkende op eene 
schroef zonder e ind , eene zuivere, zoo wel linksche 
als rechtsche, of voor- of achteruitgaande beweging 
gegeven worden. 

Op de gewone draaibank kan men stukken ijzer 
van 4 a 5 duim middellijn zeer goed draaien, 
als de vuurwerker of smid daaraan ten naastenbij 
den verlangden vorm gegeven beeft. Aangaande 
de te gebruiken beitels dient bier echter opge
merkt te worden, dat zij ondereen minder scher
pen hoek moeten zijn afgeslepen , dan dit bij hout 
het geval is. 

Men moet den beitel als eene enkele wig be
schouwen , en daar bij eene wig dc last tot dc 
macht staat als de lengte van de wig tot dc 
breedte van den kop, volgt hieruit, boe harder 
materiaal, hoe scherper hoek de beitel moet be
zitten, hetgeen oogenscbijnlijk volkomen waarzoo 
z i jn , indien hierbij niet het gebrek was, dat , 
hoe harder het materiaal i s , hoe meer zulk een 
beitel afbrokkelt; men is hierdoor tot de over
tuiging gekomen, dat voor ijzer de beitel zeer 
stomp moet aangeslepen worden; volgens Wil l is 
slijpt men de beitels voor gietijzer onder een 
hoek van 70, voor staafijzer onder een hoek 
van 60 graden. Karmarsch geeft voor breede 
beitels, ten gebruike van Iwaren ijzerarbeid 53, 
voor smalle beitels 60 , en voor gewone beitels 
42 graden op, terwijl onze landgenoot W. M . 
Logeman, voor enkele soorten een hoek van 
75 a 80 graden opgeeft; het spreekt van zelf 
dat bij al deze gegevens, 1 a 2 graden verschil 
geen invloed uitoefenen. 

Daar de kunstdraaier de meeste zijner beitels, 
als zijnde niet in den handel, zelf vervaardigt, 
gelooven wij geen ondienst te doen, met ten 
slotte ons eenige oogenblikken bij het barden 
v a n het staal te bepalen, te meer daar deze be
werking nog al eenige practiscbe oefening vordert. 

Door harden van staal verstaat men, dit tot 
de roodgloeihitte te brengen door middel van 
niet te sterke houtskoolvuren, of, indien de voor
werpen klein zijn, in gesloten plaatijzeren bussen, 
en het daarna af te koelen in zuiver water, of 
in zoogenaamde bluschwaters, waarvan de voor
deden meesttijds denkbeeldig zijn. 

Even als men bij de verscheidenheid van mate
rialen , beitels van verschillende bardheid moet 
hebben, zijn ook voor het harden der verschil
lende staalsoorten, ongelijke warmtegraden noo
dig , en in den regel vordert het staal, dat het 
rijkste aan kool is, de minste hitte. 

Het spreekt van zelf, dat hoe meer men het 
staal verhit, hoe wecker het wordt, zoodat alleen 

.geoefend oog van een werkman in staat i s , 
lor de verschillende kleuren, welke zich 
de verhitting op het staal vertoonen, aan-

i a ' l " 'i^cnaamd , het de verlangde hardheid 
üiVi_ #cze aanloop kleur en zijn duidelijk te 

n zich als volgt af: 
'struogeel . . . . . . . 220" Cel s. 
OOpCel 245" I' 

uuin .' .1 265" 
lioJ|t 'purperrood' 275 

donker purperrood 285°Cels. 
paars 290" » 
donkerblauw 300" » 
lichtblauw 320" » 
blauwgroen 330" » 

Zoodat lichtgeel de grootste, blauwgroen de 
minste hardheid aangeeft; verhit men het staal 
nog verder, zoo wordt het lichtgrijs, en daarna 
vertoonen zich achtereenvolgens dezelfde kleuren , 
eenigszins zwakker, totdat het, door bereiking 
der gloeihitte , geheel week wordt. 

Om staal, dat verbrand is , weder in zijn vori- . 
gen staat te brengen, moet men bet, volgens 
proeven van Malberg, roodgloeiend maken, en 
daarna in kokend water dompelen; deze bewer
king moet men drie of viermaal herhalen. 

Varia. 

Onontplofbaarheid van kruit. Volgens 
de uitvinding van Gale wordt buskruit door toe
voeging van glaspoeder onontplofbaar. Om dit 
poeder te bereiden, wordt gewoon glas sterk ver
hit, cn zoodra dit de witte gloeihitte beeft en 
vloeibaar is, doet men het in koud water vallen, 
waardoor de samenhang verbroken en het malen 
tot een lijn poeder mogelijk is. Door toevoeging 
van 2 of 3 en soms van 4 deelen glaspoeder op 
1 deel buskruit, wordt bet laatste niet alleen ou-
ontplofbaar, maar zelfs onbrandbaar. Dit meng
sel kan zotuier gevaar vervoerd worden, en om 
het kruit af te zonderen, maakt men van eene 
fijne koperen zeef gebruik, waarop de kruitkorrels 
achterblijven. De proeven, hiermede in Juni te Lon
den genomen, bebbi n verrassende uitkomsten op
geleverd, hoewel bet ook niet aan bedenkingen 
tegen deze handelwijze ontbreekt, daar de kos
ten van het glasineel vrij beduidend zijn eu de 
kruitkorrels door de scherpe kanten van het glas 
tot poeder gebracht worden en als fijn poeder 
verloren gaan. Door het glas zoo lijn mogelijk 
te malen, zal aan het laatste bezwaar te gemoet 
gekomen worden. 

Aanbestedingen. 

VS 

A a n k o n d i g i n g e n . 
Maandag 15 Oct . , ton l l ' / a ure, aan het gebouw van het 

prov. bestuur te 'sHage: het aanleggen vau cene krib tot 
voortzetting der verbetering van dc rivier de L e k , ouder de 
gemeente Nieuw Lckkcrland, proviucic Zuid-Holland. 

Maandag 15 Oct . , teu 12 ure, teu raadhuize te Amster
dam: het bouwen van eeue opcubarc burgerschool der 1ste 
klasse, met loknal voor de gymnastiek en eene ouderwij-
zerswoning, op de Prinsengracht bij dc Wcespcr straat. 

Dinsdag 16 Oct . , ten 1 0 ' u r e , aau het gebouw vau het 
prov. bestuur tc 's Bosch : dc bediening van het veer van deu 
Moerdijk op Willcmsdorp cu van deu Moerdijk op Strijeu-
sas, voor den tijd vau drie jareu, ingaande 1 JanuariJ 1867 
eu eindigende deu Sisten December 18GU. 

Dinsdag 16 Oct . , teu 12 ure, teu kantore vau de Ne-
dcrlnudsch-Iudischc spoorweg-uiaatschapprj te 's Hage : het 
maken cu leveren van deu ijzeren bovenbouw vau vier vaste 
bruggen iu drie pereeeleu, als.- le perceel, ccuc brug vau 
50 el spauning; Be perceel, twee bruggeu elk van 20,40 el 
spnuning; .'Je perceel eene brug vnu 2U,40 cl spanning. 

Woensdag 17 Oct. , ten 12 ure, aau het genieeute huis te 
Augcrlo: het onder profil herstellen van den Hhcdeuschen 
Veerweg enz. vnu het Khedensehe veer naar Giesbcek. 

Woeusdag 17 Oct., ten 2 ure, op het gciueeute-huis tc 
Dirkslnnd i het bouwen van ecu nieuw schoollokaal voor ruim 
300 kinderen, met eeue woning voor deu hoofdonderwijzer. 

Vrijdag IU Oct. , ten 11 ure, iu het logemcut van P h . 
Buiterijs te Middelburg : het makcu der wegen eu slooten, 
graven van waterleidingen en scheidingslootcu, leggen van 
op- cn n (rillen, bouweu van een steeneu duiker eu hou
ten brug enz., in deu uicuwen bedijkten pulder bij Biervliet. 

Zaterdag 20 Oct., ten 12 ure, op de Rnornbeurs te T ie l i 
het herstelleu vau het veerhoofd en van het pakwerk langs 
de kade dier gemeente. 

Dinsdag 23 Oct . , ten 10% ure, aan het gebouw van het 
prov. bestuur te 's Bosch i het doen van buitengewone ver
nieuwingen en herstellingen aan de vaartuigen behooreude bij 
het Veer over de rivier de Maas, tusscheu Km pel en Hedel. 

Vrijdag 26 Oct., ten 12 ure, aan het prov. bestuur te 
Zwolle: lo. het driejarig ouderhuud der Willemsvaart, tus
schen Zwolle eu het Kutcrvecr van 1 Januari 1867 tot uit. 
Dec. 1869; 2o. het driejarig onderhoud van de rivier de 
Vecht, tusscheu het Ligtmiskauoal eu de Nieuwe Vecht van 
1 Jan. 1867 tot 31 Dec. 1869; 3o. het onderhoud van deu 
provincialen griudweg van Zwolle naar kampen, le perceel 
der prov, grindwegen iu Overijssel, gedurende het jaar 1867, 
alsmede het onderhouden vau het 2e en 3c ]>erceel der prov. 
grindwegen in Overijssel, gedurende drie jaren, vau af 1 
Jan. 1867 tot uit. Dec. 1869. 

Donderdag 22 Nov. , ten 12 ure, iu eeu der lokalcu van 
het Ministerie van Biuuenlandsche Zaken te 's Hage: het 
maken van gebouwen cn verdere werkeu up tiet Motions-
emplacement te l'trccht. 

Aflo«p Tan aanbeetedlugei i . 
Op 4 Octuber, aau het lokaal van het provinciaal bestuur 

te Haarlem: lu. het onderhoud der Wijk- havenwerken en 
zeeweringen op het eiland Vlieland, van 1 October 1866 tot 
31 December 1869; miuste inschrijver C . de Juug, te Ameide, 
voor ƒ 17,500: 2o. het onderhoud der Rijks liaveuwcrkeu 
eu zeeweringeu op het eiland Terschelling, vau 1 October 
1866 tot 81 December 1H6U; minste inschrijver F . Beenhou-
wer, te Gicsseudaiu, VOOT ƒ 7450. 

Op 5 October, aan het provinciaal bestuur te Middelburg: 
lu . het leveren en storten vau steen, ter voortzetting vuu 
dc oeververdediging langs de haveudijkeu van het kuuaai 
vau Neuzen en 0o, het doen vnu herstellingen aau dc klin
kerbestratiug vuu 's rijks grooten weg up Zuid-Beveland. Het 
l c perceel is aangenomen door J . Filis te Vlissingeu voor 

ƒ 1 7 , 4 4 8 en het 2c perceel door \V . A . Visser te kutteudijke 
v o o r / 1694. 

Op 6 Octuber, aau bet gebuuw vau het provinciaal be
stuur te Zwolle: het buuwen van drie woningen vuor de 
wachters van dc draaibruggen der Deilemsvaart. Het werk 
is in massa aangenomen door W. Bode te Avereest vuor 
/ 2780. 

Op 6 October, te Zoanemaire: het bouwen eener nieuwe 
kerk benevens het verhoogen vau den turen. Aangenomen 
door J . Timmermans aldaar vour ƒ 25,375. 

Op 8 October, aan het lokaal van het provinciaal bestuur 
iu Zuid-Holland : het aanleggen van ecu strekdam tot voort
zetting der verbetering van de Oude Maas bcucdcu Dord
recht under dc gemeente Dubbeldam, provincie Zuid-Holland. 
Dnarvuor wareu 19 insehrijvingsbiljettcri ingekomen. De 
minste inschrijver was 11. de Burst, tc Pnpcudrccht, voor 

ƒ 3348. Daarna is aanbesteed het opmaken der bckadiug 
op de Spierjugpluat beneden den dam iu het gat vuu de 
baken, langs deu linkeroever der Nieuwe Merwede, behoo
rende tot de werkeu der Merwede en k i l l en , onder dc ge
meente Werkendam, provincie Noord-Brabant. Daarvoor 
waren 17 insehrijv ingsbiljetteu iugekomeu. IV miusts in
schrijver was C . Sterk, tc Hcukelum, voor ƒ 4 8 8 8 . 

Advertentiën. 
FABRIEK VAN 

B E C K E R E N BUODINGH 
te ARNHEM. 

W a t e r p a l - , hoekmeet - en andere i n s t rumen
ten voor terreinopnaine ten dienste van den 
W A T E R S T A A T , H E G E N I E , den A A N L E G V A N SPOOR

W E G E N en O P E N B A R E W E R K E N . — Voorts de gunstig 
bekende B a l a n s e n , B a s c u l e s , W e e g 
b r u g - g e n enz. 

RANSOME'S KUNSTZANDSTEEN, 
beveelt zich door duurzaamheid , sterkte, zuive
ren vorm en voornamelijk door V O L K O M E N OVER
EENKOMST met den NATUURLIJKEN' ZAND
STEEN bijzonder aan voor iedere BOUWKUX-
ST1GE VERSIERING, zoowel voor Balustraden, 
Kapittelen, Consolen, Lijsten, Friezen enz., als 
voor Vazen, Fonteinen, Gtdenkteekenen, Stand
beelden , Grafteekcnen, enz. Modellen, Teeke
ningen, enz. te bezichtigen, en inlichtingen te 
bekomen bij 
POLKERS & O . , Rapenburg te Amsterdam, 

Agenten van de 
PATENT CONCRETE-STOHG CO.MI'y. (Limited) te Londen. 

T U I N S T O E L E N . 
De Ondergeteekenden berichten bij deze, dat bij hen vervaardigd worden en ver

krijgbaar zijn: 

Geslagen IJzeren dichtslaande Tuinstoelen, 
sterk, gemakkelijk in het zitten cn wegbergen, en daarbij goedkoop. 
Rotterdam. R A V E S T E I N en Co. 

ALBUM VAN BOUWKUNDIGE SCHETSEN EN ONTWERPEN. 
3e Serie, 30 platen, ƒ 15 a contant. 

De Redactie heeft de eer ter kennis te brengen, dat de graveur reeds vele platen van de 2 ' helft 
heeft afgedrukt, en de verzekering beeft gegeven op zijn tijd klaar te zijn en te leveren. 

De bouwkundigen, die als inteekenaars wenschen toetetreden, worden verzocht daarvan opgave te 
doen vóór den 15 October c. k. bij den ondergeteekende, terwijl dc Redactie hare kunstvrienden 
beleefd uitnoodigt tot eene eenigszins spoedige terugzending van dc pioefplaten HEd. toegezonden-
Primo November wordt de inteekenprijs met f 3 verhoogd. Nog acht de Redactie zich verplicht te 
berichten, dat ieder deel of serie van 30 platen een afzonderlijk geheel uitmaakt, en zoodanig 1 5 

ingericht dat ieder der drie deelen als eene zelfstandige kunstuitgave kan aangemerkt worden. 
Amsterdam, 1 October 1866. 

J . H. L E L I M A N . 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A . THIEME. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER WIEL. 

Eerste jaargang. 1°. 30. 20 October 1866. 

Yerstbijnl geregeld itderea Zaterdag lij 
I». A . T H I E M K te A r n l i e m . 

Hnofllrnrrrsponc'l nh-li 

L. N I B.tllirAtS en f». Ie Imslerdam. 

W E E K B L A D 

V O O R 

Prijs per J Haagden franco p. post ƒ 1 . 6 3 . 
ten abonneer! lieh tour een jaargang, 

Mterlentiëi kuten ƒ -.20 per gewonen regel 
t l f-M war ugel en ten S°. der conranl. 

A R C H I T E C T E N , I J Y & E H E Ï Ï R S , P A B R I K A I T E I M A A O E M E R S V A 1 P U B L I E K E WMKM 
Berichten en mededeelingen. 

Arnhem, 19 October 1866. 
— Het nieuwe stationsgebouw te Stuttgard 

munt door rijkdom aan plastische en architec
tonische versieringen uil en zal onder de prach
tigste stations van geheel Europa eene eervolle 
plaats innemen , zoodra het geheel voltooid is. 

— Het bestuur van de Köln-Mindener spoor
wegmaatschappij heeft een ruiterstandbeeld van 
koning Wilhelm 1 in de Gladenbeckscbe gieterij te 
Herlijn doen maken: bet beeld is dezer dagen 
gegoten en in de fabriek ter bezichtiging opge
steld. 

— Te Untei lunkhofcn, in Aargau a. d. Reuss, 
is door de zorg van het Historisch Genootschap 
van het kanton eene opgraving gedaan in den 
grootste der 46 grafheuvels, die daar in het berg
woud gevonden worden. Die heuvel is gemid
deld 60 voet in doorsnede, met een grondvlak 
van 'J0 voet. Op 15 voeten diepte stiet men op 
een kunstmatig aangelegden steenbodem ; daaron
der begint de natuurlijke grond , al het andere 
is door menschen-handen aangebragt. Nog 10 
voet dieper vond men sporen van vloeren, die 
blijkbaar tot het verbranden van lijken gediend 
hadden. Het volk, dat hier eenmaal woonde, 
behoorde ongetwijfeld tot den vóór-Roineinschen tijd. 

De metalen sieraden , die men er vond , waren 
van brons, behalve eenige weinigen van ijzer, 
allen van kunstigen vorm cn schoon bearbeid. 

Een fijn, rood en groen gekleurd stuk lijnwaad, 
dat tot het lijk eener voorname vrouw schijnt 
behoord te hebben, is goed bewaard gebleven ; 
de aard van den grond, die bier uit metaal-
Myde bestaat, schijnt hiertoe te hebben mede
gewerkt. 

Fraaijc haarsieraden, armbanden, oorhangers, 
bronzen kralen, enz. werden verder gevonden. 
He onderzoekingen worden voortgezet. 

Manchester. Op de prijsvraag voor een 
beursgebouw zijn ruim vijftig antwoorden inge
komen en dezer dagen tentoongesteld. 

— In yiThe Builder," een Engelse.li weekblad 
voor architecten en ingenieurs, van 13 October 

'•, vonden wij onder de gemengde berichten 
m e t een paar woorden melding gemaakt van het 
veel besproken plan der droogmaking van dc 
Zuider Zee. Het blijkt daaruit, dat de geogra
fische kennis der Engelschen wel wat te wen-
s chen overlaat en dat zij een groot denkbeeld 
™n de Duitsche drinkebroers hebben. Daar het 
JWricht door vertaling wellicht van zijne origina-
hteit zou verliezen, doen wij het hieronder woor
drijk volgen: 

A great engineering work — A gigantic work 
• o n the tapis, nothing less than the drying up 

: ' great part of the Zuyder Zee, of baccbana-
'Un celebrity. The extent of the land proposed 

to be reclaimed is 380.000 acres, and the cost 
of the work is set down ad 10,650.000 I. Were 
it beer, perhaps the German tapers could do it 
at a cheaper rate. 

Liverpool. Dozer dagen is een nieuwen schouw
burg met opera-gebouw geopend, en onder de 
belichten , dienaangaande in verschillende En
gelsche bladen opgenomen, wordt met veel op
hef gesproken over eene nieuwe uitvinding, die 
daarbij door den architect Salomons uit Man
chester in toepassing zofi zijn gebracht. De ge
heele uitvinding zofi daarin bestaan dat de gas
lichten door bet geheele gebouw door een enkel 
persoon en door middel van een stelsel kranen 
geregeld en ten allen tijde door behulp van elec-
triciteit ontstoken kunnen worden. Wij willen 
gaarne aannemen dat dit Voor de Engelschen ge
heel nieuw is , maar moeten den architect de 
eer der uitvinding betwisten, daar deze inricli--
ting sinds jaren bekend cn op enkele plaatsen 
toegepast is. 

Parijs. De keizerlijke commissie voor de ten
toonstelling ontwerpt thans het plan voor een 
catalogus der voorwerpen. De noodige inlich
ting voor de bezoekers, de meest mogelijke open
baarheid voor de goederen der inzenders, en de 
minst mogelijke prijs van aanschaffing ziju zaken , 
die de commissie hierbij vóór alles zal trachten 
in het oog te houden. 

De catalogus zal uit twaalf afdeelingcn bestaan. 
De eerste , plannen van plaatsing, tabellen, enz. 
bevattende, zal eene soort van inleiding zijn. De 
tweede zal handelen over «le tentoonstelling van 
voorwerpen, die als karakterschetsen van de groote 
tijdperken in de geschiedenis der nijverheid kun
nen worden aangemerkt; de 10 andere afdeelin-
gen omvatten de 19 groepen van voorwerpen, zoo 
als die voor dc expositie zijn geclassificeerd. Even 
als die van vorige jaren zal ook deze catalogus 
in één deed gebonden verkrijgbaar zijn, hoewel 
ook elke afdeeling afzonderlijk zal zijn te bekomen. 

— Het hoofdbestuur der in 1867 te Parijs te 
houden wereldtentoonstelling beeft bekend gemaakt, 
dat het daarbij gelegenheid zal geven tot verge
lijkende proeven met landbouwwerktuigen, zoo 
als stoomploegen , maaiwerktuigen , zaaimachines 
enz. Een eilandje in de Seine, niet ver van bet 
gebouw der tentoonstelling gelegen, wordt voor 
die proefnemingen ingericht. Er zullen daarvoor 
prijzen worden uitgeloofd. Ook zal op dat eilandje 
gelegenheid worden gegeven om landbouw-werk-
tuigen alsmede vee te koop te bieden. De bui
tenlanders , welke gebruik van die gelegenheid 
mochten willen maken, om hunne producten te 
doen kennen, worden uitgeuoodigd zich zonder 
tijdverlies bij het hoofdbestuur aan te melden. 

— De Eianscbe Moniteur geeft, in eenen brief 
uit Alexandrië van 4 October, bericht van den 
voortgang der werken tot doorgraving der land
engte van Suez. Het laatst aangevangen deel 

van bet kanaal voor zeeschepen, namelijk het 
zuidelijke, van de stad Suez tot Schal uf, vordert 
goed, vooral met hulp van werktuigelijke midde
len , hoewel er eene rotslaag te doorgraven is. 
Arabische werklieden zijn er sedert ecnigen tijd 
zonder moeite te verkrijgen : zij bedienen zich nu 
bij de aardewerken van den kruiwagen, terwijl 
zij vroeger de uitgcdblven stof in manden weg
droegen. Men hoopt dat de aanwerving van 
inlandsche werklieden geene hindernissen meer 
ontmoeten zal. Nabij Suez is de richting van 
het kanaal gewijzigd , ten einde eene rotslaag 
te mijden, wier doorgraving wel tien millioen 
francs zou gekost hebben. De breedte van bet 
kanaal is voor die gedeelten, alwaar het terrein 
beneden bet peil van den boogsten waterstand 
l igt , verminderd en op 102 meters bepaald. 

— Hij den aanbouw van bet nieuwe operagebouw-
te Parijs, waaraan kosten noch moeiten zullen 
gespaard worden, om de wereldstad met iets 
barer waardig te begiftigen, zullen de schilder
werken binnen bet gebouw aan tie heeren Haudry, 
Houlanger, llarrias, Dclaunay, Gérome en Pils 
worden toevertrouwd. De teekeningen , voor deze 
dccoratien zijn aan de goedkeuring van den lieer 
Qarnier, den bouwmeester van dit groote werk , 
onderworpen en bedragen verscheidene duizenden. 

De lijst der borstbeelden en statuetten, die het 
gebouw uitwendig zullen versieren, is openbaar 
gemaakt. Het Journal de la Société des Arts 
zegt daarvan: Aan de voornaamste facade van 
het gebouw, bij den hoofdingang, zullen medail
lons van de componisten C'imarosa, Pergolesi, 
Bach en llaydn geplaatst worden; in de groote 
vestibule, standbeelden van de vier eerste mees
ters van de Italiaansche, Kransche, Duitsche eu 
Engelsche school, t. w. L u l l i , Raincnii, Gluck 
en Handel. In de zeven oeils de boeuf worden 
even veel vergulde metalen busten geplaatst; de 
middenste zal zijn die van Mozart, geboren in 
1765; de anderen zullen geplaatst worden naar 
de jaartallen van geboorte der voorgestelde com
ponisten. Zoo zal aan de rechter zijde van Mozart 
Beethoven staan, als geboren in 1770, Auber in 
•1782, Rossini in 1792; aan de linker zijde Spon-
t i n i , 1774; Mcijerbeer, 1794, en Halévij , 1799. 
Aan de andere zijde der facade zullen busten 
prijken van de schrijvers Quinault en Scribe, en 
aan de zijgevels 24 busten in chronologische orde. 
Aan de eene zijde Monteverdo , Durante , Jomelli, 
Montigny, Grety, Sacchini, Lesueur, Berton, 
Boieldieu, Herold, Donizetti en V c r d i ; aan de 
andere Cambert, Campra, J. J . Rousseau, voorts 
Philidor, Piccini , Parciello, Cherubini, MiHral, 
Nicolo , Weber, Bellini en Adam. 

in een der foyers zullen busten van beroemde 
bouwkundigen en andere personen van naam en 
verdienste geplaatst worden. 

Onder de beeldhouwers, die aan al deze kunst
werken zullen arbeiden, noemt men o. a. deu 
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heer Carpeaux, de uitvoerder van de schoone 
frontons aan het »Pavilion de Flore" op de Tui-
lcr iën, de heeren Dénéchaux en Bruyer. 

De loge van den keizei- zal niet levensgroote 
beelden versierd worden, waarvan de vervaardi
ging is opgedragen aan den 1 r Moissonnior. 

R h e i m s . In antwoord op de prijsvraag voor 
een schouwburg te dezer stede, waarvan in het 
eerste nominee van Dc Opmerker melding werd 
gemaakt, zijn vijftig ontwerpen ingekomen. De 
jury heeft met algemeene stemmen de prijs van 
12000 francs toegekend aan den architect A l -
phonse Oosset te Rheims ; de prijzen van 3000 en 
1000 francs werden aan de heeren Paul Gien 
en Adolphe Kièche , beiden te Parijs , toegewezen. 

's-Gravenhage. Z. M . beeft aan de hoofd
ingenieurs van den waterstaat 1 p k l . C. J. Bolton 
en \ V . Badon Ghijben, op verzoek, met ingang 
van 1 Jan. 1807, eervol ontslag verleend, onder 
dankbetuiging voor de vele trouwe diensten deu 
lande bewezen. 

Z. If. heeft aan den ing. van deu waterstaat 
1' k l . J. A . van Dorth , op verzoek, eervol ont
slag verleend ; benoemd : tot hoofd-ing. van den 
waterstaat 1' k l . de hoofd-ings. 2* kl. N . J. van 
der Lee en W. C. I'. baron van Reede van Uuds-
hoorn ; tot hoofd-ing. van den waterstaat 2 ' k l . , 
de ings. 1« k l . P. J. II. Uayward on J. de Kruyl l ' ; 
tot ing. van den waterst, 1' k l . , de ing. '2" k l . 
L. J. du Celliée-Muller en G. van Diesen ; tot 
ing. van den waterst. 2 ' k l . , de adsp.-ing. II. E. 
de Bruyn en W. F. Leemans: tot adsp.-ing. van 
den waterst. de surnuin. II. Iloogeiibooni en J. 
Klu i t ; ingetrokken bet bij besluit van 7 Mei 
1857, n". 63 , aan den ing. 1' k l . J. Strootman 
verleend onbepaald verlof. 

— Bij beschikking van den minister van bin
nenlandsche zaken van 15 Oct. 1860, i s , met 
ingang van 1 Jan. 1807, opgedragen : de dienst 
van hoofd-ing. van den waterstaat in het 2 ' dis
trict (Friesland) aan den hoofd-ing. I'. J. H. Uay
ward ; dc dienst van hoofd-ing. van den water
staat in het 7C distriet (Limburg) aan den hoold-
ing. J. de Kruyll'. 

Amsterdam. Bij gelegenheid vau het bezoek 
door Z. M . den Koning, op maandag 15 dezer aan 
de tentoonstelling in het Paleis voor Volksvlijt 
gebracht, heeft Z. M . den beer C. Outshoorn het 
ridderkruis der orde van den Nedei landscben 
Leeuw- eigenhandig geschonken. Wij zien hierin 
het bewijs dat de verdiensten van deu man, die 
het tentoonstellingsgebouw ontwierp en de uit-
votring daarvan bestuurde , door den Koning wor
den gewaardeerd , en wenschen den architect met 
deze onderscheiding van harte geluk. 

De gemeenteraad van Amsterdam heeft met 
29 tegen 3 stemmen verklaard, dat hij bet ma
ken van een nieuwe straat van den Dam naai
de Plantage en van cene nieuwe burgervvijk op 
den te dempen Uilenburgwal (ontwerp Outshoorn 
en Kuinders) als werken van noodzakelijkheid en 
algemeen nut beschouwt. 

— Van 6—11 Apr i l 1867 zal in het Paleis 
voor Volksvlijt te Amsterdam eene tentoonstelling 
worden gehouden van voortbrengselen van tuin
bouw , met medewerking der afdeeling Amster
dam van de Holl . maatschappij van landbouw. 
De inzending en mededinging staat vrij aan alle 
liefhebbers van planten en aan bloemkweekers, 
zoo hier te lande als elders wonende. 

Arnhem. Blijkens advertentie, in dit nummer 
door het gemeentebestuur geplaatst, zullen in de 
volgende week in het openbaar worden verkocht 
tien perceelen grond aan het Nieuwe Ple in , allen 
uitmuntend gelegen om daarop huizen te bouwen. 
Door de verandering van het Nieuwe Plein en 
het dichten van het paardewed heeft men de ter
reinen verkregen, die alsnu te koop worden aan
geboden. 

Zuid-Beveland. De aangekondigde opening 
van het kanaal door Zuid-Beveland, heeft deu 
l l J « n dezer plaats gehad. Ten één ure stoomde 
het koninklijk jacht, De Leeuw, den mond van 
het kanaal binnen ; de ministers en andere auto
riteiten, die zich aan boord bevonden , werden bij 
het aan wal stappen verwelkomd door den bur
gemeester van Wemehlinge, en de minister van 
binnenlandsche zaken beantwoordde deze toespraak. 
Bij het stoomen door het kanaal naar llansweert 
werd het jacht door een paar particuliere stuum-
booten gevolgd en na eenig vertoef aau de sluis 
te Hansweert, zette het jacht koers naar Middel
burg, waar de inwijding door eeu feestmaal be
sloten werd. 

Deventer. De heer It. Looman, bouwmeester 
der gemeentewerken alhier, is door den gemeen
teraad benoemd tot leeraar in het rechtlijnig tee-
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kenen, en belast met bet toezicht op bet werken 
met gereedschappen aan de volksteekenschool. 

GLOOIING VAN G E B A K K E N STEEN. 
Deze glooiingen zijn vooral aan te bevelen 

langs oevers van kanalen, grachten, tochten 
enz., of ook langs die plaatsen van strooiiieude 
rivieren waar dezelve bij ijsgang beveiligd liggen 
voor schade: deze beschutting heeft plaats door 
eene meer stroomopwaarts liggende uitstekende 
krib ol' bol, door den uitstekenden oever zelf 
of wel door de omstandigheid dat de glooiing 
door het hooge water onder water loopt. Langs 
den drijfwal van eenige zaliiivisscherijen op onze 
rivieren zijn deze glooiingen niet inachtneming van 
bovengenoemde plaatselijke gesteldheden niet voor
deel aangelegd, terwijl op die plaatsen van den 
oever, waarop de stroom of bet drijlijs erg aan
komt, gebruik is gemaakt van bazaltglooiing. 

Naar de steilte des oevers en den aard der 
oevergronden, alsmede naar de beschikbare ruimte 
op den wal worden deze glooiingen aangelegd met 
hellingen van 1 tot 2 1/, op 1. 

Is de oevergrond goede vaste klei (die op 
onze rivieren en kanalen evenwel niet bestand 
is voor den golfslag door stoombooten of harde 
winden teweeggebracht), dan wordt de bestra
ting bewerkt op den onder talud gehrachten oever, 
van heele getrokken Waalklinkers op zijn kant 
en overhoekscli gestraat. Deze bestrating wordt 
van onderen gesteund door eene schooling van 
4 duims dennen of'oude scheepsplanken, dienaar 
gelang der diepte vau 30 tot 40 duim breedte 
hebben en bevestigd zijn tegen perkoenpalen van 
1,30 el tot 1,70 el lengte eu van 12 tot 15 
duim dikte. De laatsten zijn geplaatst op afstan
den van 0,90 cl midden op midden voor hel
lingen van I '/ 2 tot 2 op I . en op afstanden 
van 1,10 el voor hellingen van I op I. 

Langs de bovenzijde wordt de bestrating ver
zekerd door eene kopsche ol' patijtsche rollaag 
van denzelfden steen. Is de oevergrond zanderig, 
dan wordt op de helling eene kleilaag van 20 
tot 30 duim dikte aangebracht, of in plaats daar
van eene. mat vau suikerknarsers of 2 lagen plat 
en dicht gevlijden groven zachten briksteen, waar
over de voornoemde bestrating wordt gelegd. 

Bij de bestrating worden de steenen, zonder 
gebruik van zand, zoo vast mogelijk gesloten ver
werkt. 

De eerstgenoemde bewerking beeft dit boven 
de andere voor dat door het begroeien der klei-
helling tusschen de steenen der bestrating bet 
gras en onkruid zich vast zetten cn deze tot 
versterking van het geheel medewerken. 

In de algemeene voorschriften voor de rijks
werken komt bij art. 15 eene beschrijving voor 
van glooiing van enkel briksteen tusschen krib-
pulen. Dc kosten van uitvoering van deze staan 
tot die van de door mij hier beschrevene als 
7: 9. Evenwel wegen de meerdere kosten van 
daarstelling der laatsten ruimschoots op tegen de 
meerdere soliditeit en daardoor verkregen min
dere kosten van onderhoud. 

Vinnen, Oct. '66. 
J . G . L U G T E N . 

KUNSTDRAAIERS M A T E R I A L E N . 
Hoofdzakelijk naar het Duitsch bewerkt 

door J. J. H A I I N . 

IX. 
K O P E R . 

Het koper is een metaal, dat reeds in de 
hoogste oudheid bekend was en komt in de na
tuur niet alleen in gedegen toestand, maar ook 
als oxyden , zwavelvcrbindingen en zouten voor. 
Aan de Canadascbe meren in Noord-Amerika 
vindt men koper veelal in gedegen toestand en 
daaronder stukken van meer dan 1200 ponden 
zwaarte. Onder de voornaamste ertsen , die ter 
uitsmelting van koper in aanmerking komen, 
noemen wij roodkopererts, eigenlijk natuurlijk 
koper-oxydul; koperlazuur eu malachiet, beide 
koolzuur koperoxyde; koperglans of zwavelko-
per; koperkies, geelerts, bontkopererts, koperlei 
en het zoogenaamde vaat-erts, allen verbindingen 
van zwavelkoper met zwavel, arsenik en spies
glans. De meeste ertsen bevatten eene geringe 
hoeveelheid zilver, die daarvan wordt afgeschei
den , alvorens tot hei laflineeren over te gaan. 
Het koper komt voornamelijk uit Noord-Amerika, 
Engeland , Rusland , Duitschland , Noorwegen en 
Japan; volgens geschiedkundige bewijzen, werd 
bet reeds ten tijde der l'lieniciërs op het eiland 
Cyprus gegraven cn verwerkt. 

De afscheiding van het metaal uit de zuurstof-

houdende ertsen is zeer eenvoudig, daar het wa
ter en koolzuur door roosting verdreven en de. 
ertsen onder toevoeging van slakken vormende 
stollen met kool gesmolten worden. De uitsmel
ting der andere ertsen is niet zoo eenvoudig; iu 
Engeland bedient men zich van de zoogenaamde 
vlamovens, waarin van 1000 tot 1500 ponden 
erts geborgen kunnen worden, maar hierdoor 
bekomt men onzuiver koper, kopersteen cn 
slakken. 

Iu Duitschland worden de ertsen in zooge
naamde schaclifoveiis gesmolten, waarbij de 
brandstof uit houtskool bestaat en die in vorm 
met. de hoogovens voor ijzer zeer veel overeen
komen , doch eene geringere hoogte hebben ; de 
dampkringslucht, die voor de verbranding zoo 
onmisbaar i s . wordt hierbij door blaasbalgen 
aangevoerd. Deze bewerking is echter omslachtig 
en de kopersteen moet telkens op nieuw uitge
smolten worden , totdat bij de derde branding 
het zoogenaamde onzuivere ol' zwarte koper voor 
den dag komt; bij het uitsmelten bedient men 
zich van kalk, vloeispaath , oude koperslakken 
en dergelijken als vloeimiddelen. 

Het zwart koper wordt, alvorens het in den 
handel te brengen . door gaarmaking of loutering 
gezuiverd*, waarbij men bet in den gaai-haard 
ol' nog beter in eenen vlam- of louteroven uit
smelt; door een sterken luchtstroom verbrandt 
bet zwavel en oxydeeren de vreemde metalen, 
terwijl de zich vormende gaai slak onafgebroken 
wegvloeit. Zoodra de gewenschte gaarte verkre
gen is . wordt de oppervlakte van het koper 
door besproeiing met water tot stolling gebracht 
en iu dunne ronde koeken of rosetten afgedeeld. 
Het aldus gelouterde koper komt onder den 
naam van gaar- ol' roselkoper voor. 

Het smeltpunt van het koper is ongeveer 
1000 " Celsius. 

Om koper op de draaibank te verwerken, 
wordt I-ene bijmenging van eenig lood of tin 
gevorderd, maar het gewone koper wordt door 
den kunstdraaier betrekkelijk weinig verwerkt. 
De vermengingen van koper met eenig ander 
metaal zijn voor hem vau grooter waarde en 
deze zijn onder den naam van legeeringen be
kend; zoo het bijgevoegde metaal kwik is , noemt 
men deze vermenging een amalgama. 

Onder de voornaamste koper-legeeringen be
hoort in dc eerste plaats het geel koper, ook 
wel messing genaamd en bestaande uit eene 
vermenging van koper en zink iu verschillende 
verhoudingen : voor het eigenlijke geel koper 
worden gewoonlijk drie deelen zink aan tien 
deelen koper toegevoegd , maar dit mengsel i-
door zijne weekheid voor het verwerken op de 
draaibank minder geschikt. Door toevoeging van 
eenig lood verkrijgt bet meerdere hardheid en 
wordt aan het geopperde bezwaar tegemoet ge
komen. Het geel koper heelt bij de bovenge
noemde verhouding eene licht gele , naar goud 
overhellende k leur , maar deze verandert in 
bruinachtig geel als ineu de verhouding van 
tien deelen koper op 4 deelen zink neemt; 
aan dit mengsel geeft men, naar den eersten 
samensteller, .Munt/,, den naam van Muntzmetaal 

De Neureuburger inetaaldraaiers, die het geel 
koper verwerken, maken een groot geheim van 
de samenstelling hunner draaibanken en molens, 
die door water gedreven worden ; liet grootste 
voordeel bestaat hoofdzakelijk hier in , dat èn 
groote, èn kleine stukken daarop gedraaid kunnen 
worden, zonder dat het noodig is veel aan Je 
machine te veranderen. 

Tot het draaien van liet koper gebruikt men 
het meest de zoogenaamde rechte punt- of grot-
beitel, welke veel overeenkomst bezit niet de ge
wone timmernians-schietbeitel; verder de schuin1' 
puntbeitel, de half- en kwartrondbeitel, en te' 
liet gladdraaien de zoogenaamde sleebeitel; ' ö t 

het draaien van schroeven gebruikt men dc ge
wone schroel'draaclbeitol , waarvan de tanden vooi 

de 
ikcnden 

het maken der vaarschroef recht, en voor 
moerschroef rechthoekig, aan den 
kant zijn aangebracht. 

Van groot belang bij het koperdraaien is l ' e ' 
kartel , ook wel moletijzer genaamd, zijnde een 
zeer eenvoudig werktuig, dat echter bij het ver
vaardigen van schroeven voor machines als an
derszins . bijna onmisbaar is, daar men hiermee* 
de koppen der schroeven van geribde, gekarteld' 
randjes voorziet, die bij het los- of vastdraai* 
van groot gemak zijn. 

Men heeft kartel- of moletijzers van verscl»1' 
lende breedte eu grofte van kartel; ook treftin e l ' 
er aan, welke voorzien zijn van schuine groell -
en pareltjes. 
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Wij willen ten slotte ons nog eenige oogen 
blikken bepalen by een paar koperlegecringen 
welke voor den kunstdraaier nog al van belang 
zijn, en wier bewerking volkomen met die van 
het koper strookt: wij bedoelen het tombak of 
roodmessing, en het brons. 

Het tombak beeft een grooter kopergehalte dan 
het geelkoper, en is bij gevolg ook donkerdei 
van kleur; het bestaat gewoonlijk uit 10 deelen 
koper tegen 1.8 deel z ink. welk gehalte echter 
bijwijlen tot 0.8 deel daalt; het onder den naam 
pinsbek bekende, is de fijnste soort, terwijl men 
te Parijs eene soort vervaardigt, oreïde genaamd, 
die uit 9 deelen koper tegen I deel zink bestaat 

Het brons is samengesteld uit koper, zink en 
t in , en verkrijgt hij smelting eene groote vloei 
baarheid , waardoor het zeer geschikt is voor het 
gieten van velerlei schoone voorwerpen, als: bus
tes, vazen, standbeelden, enz Bij het gewone 
brons zijn, volgens den hoogleeraar Grothe, de 
grenzen van samenstelling gelegen tusschen 86 
deelen koper, 10 deelen zink eu 4 deelen tin 
eenerzijds, en 65 deelen koper, 32 deelen zink 
en 3 deelen tin anderzijds : het behoeft geen be 
toog 'dat tusschen deze beide grenzen menigvul 
dige wijzigingen bestaan. Hoe kleiner het tin-
en hoe grooter het kopergehalte Is, des te 
broozer is bet brons. 

Het aluminium-broiis, zijnde een mengsel van 
10 deelen koper tegen 0.5 tot 1 deel aluminium, 
is in den laatsten tijd veelvuldig aangewend tot 
artikelen van weelde en nut. Dit metaalmengsel 
gelijkt zoozeer op goud , dat men, na goede po
lijsting, nauwelijks het verschil kan opmerken. 

In Engeland vervaardigt men er tegenwoordig 
schrijfpennen van; zij gelijken volkomen op gou
den, houden even goed de schrijfinkt. en zijn 
matig in prijs. 

I N O E Z O N D E N. 

Mijnheer de Redacteur I 
De heer 0. heeft in het 1 6 l c nummer van De Op

merker eenige beschouwingen gegeven over de 
in «menig geval treffende bewijzen", die de uit
schrijving van bouwkundige prijzen in Nederland 
leveren ten voordeele van wetenschap en kunst.— 
Oogenschijnlijk is in zijne meening veel waars, 
maar bij bet indenken au fond zal niet iedereen 
het met hem eens zijn. Zoo ging het een uwer 
aboiiuenten, die de eer heeft u dit schrijven toe 
te zeilden f ) . Wij volgen bet stuk van O. — die 
zegt: »van daar dan ook telkens eene uitgebreide 
mededinging." Dat spreken wij tegen en hopen 
wij te bewijzen. 

Het museum Willem I was ter beantwoording 
gesteld voor de beschaafde wereld. Hoeveel Neder
landers hebben ineégedongen naar den «opgehan
gen lauwer?" Vijf! — zegge vijf! 

Het nationaal gedenkteeken is beantwoord door 
26 ontwerpen van Nederlanders, maar het is be
kend geworden dat de heer Cuypers 3 , en andere 
heeren tot zelfs 5 antwoorden hebben ingezonden, 
cn daarom mag men aannemen dat slechts een 
dik dozijn Nederlanders op «liet gebied der bouw
kunst," zooals O. zegt, »de toevloed der mede
dinging groot" maakte. De lezer mag gerust de 
helft vau de ontwerpen wegdenken, omdat zij dien 
naam niet verdienden. 

Het (nationaal) paleis voor de Staten-Generaal 
was eene prijsvraag voor Europa. Slechts 26 
ontwerpen kwamen in cn onder deze waren er 
van Nederlanders slechts zes ol' zeven stuks te tel
len. «Het schoone doel" is dus door zeer weinigen 
"nagejaagd." 

De prijsvraag voor de Ilondsbossche zeewering 
als wij goed ingelicht zijn, door zeer wei

nige ingenieurs beantwoord. Alwéér geen bewijs 
dat voor O. kan pleiten, als liet Instituut van 
Ingenieurs en de Maatschappij tot bevordering 
der Bouwkunst te zamen ongetwijfeld 1000 des
kundige leden tellen. 

Het bestedelingenhuis te Arnhem is beant
woord door 27 ontwerpen. Uit het rapport van 
heoordeeling blijkt, dat er een stuk of Iwaalf 
eenige verdiensten, en eeu paar ontwerpen uit
stekende hoedanigheden hadden. Als liet getal 
U 1J O. alles uitmaakt, en hij richt zijn oordeel 
a'lecn naar de hoeveelheid stukken , dan heeft bij 
"lisschien gelijk. 

Ihj ons komt de hoedanigheid der antwoorden 
meer in aanmerking. Daaruit leiden wij het af, 
*• het leerlingen en jongelui, of gevestigde repu
tatie,. zijn, die mededingen en of «vooral de 

tot h l ^ kr'fc^ H c r < * r e t 'ds in Juli ontvaugeu , uniar kou 
•eden in ons blad uiet worden opgenomen. 

Noot der HEüACTlfc. 

groote behoefte (?) van Nederlandsche architecten 
bewijzen z i jn ," om «hun gevoel voor kunst uit 
te storten," b. v. door 26 ontwerpen in te zen
den op de zeer locale prijsvraag van een beurs
gebouw te Almelo, wier beoordeeling tot heden 
met een dichten sluier is bedekt. Ons komt bet 
volstrekt niet «treilend" voor, dat de onlangs 
benoemde architect bekroond is voor de prijs
vraag van een beursgebouw, telegraaf en post
kantoor met woningen voor den directeur, por
tier , eene koffiekamer, enz. enz. Wij vinden het 
zeer natuurlijk, dat de gemeente-architect haar
lijn weet, waar een ander naar raden moet, en bet 
is daarom «weder een allergelukkigst bewijs," 
dat van de 1000 Nederlandsche deskundigen, die 
in staat waren eeu beursgebouw voor Almelo te 
bouwen, er slechts 26 op uit zijn geweest, bij 
de premie der prijsvraag (200 gulden tegen
over ƒ 2 2 . 0 0 0 als bouwsom en alzoo 1'/,,), ook 
de uitvoering te verkrijgen. Ons spijt het, dat 
nog zoo velen zich doen vangen iu strikken met 
allerlei knoopen, die bij vele prijsvragen en 
sollicitatie!) zich zoo merkbaar voordoen. 

Wie over prijsvragen lezen w i l , neme het ver
slag der 11" algemeene bijeenkomst, door de Maat
schappij tot bevordering dei- Bouwkunst in 1864 
gehouden. — De heeren Gosschalk en Leliman 
hebben er met kracht en klem op gewezen, dat 
er moet gestreden worden tegen misbruiken, cn 
het ellendige azen — voor een koopje — op de 
denkbeelden van anderen. Op bl. 68 van ge
noemd verslag lezen wij: »De tijd der prijsvragen 
schijnt voorhij; getuige de geringe inzending cn 
niet zelden ook de kwaliteit der stukken, die mij 
voor het meerendeel toeschijnen, dat zij van jeug
dige beoefenaren afkomstig zijn; de mannen van we
tenschap en artistieke bekendheid ontvangen hunne 
impulsion uiet meer gelijk vroeger, door het van 
verre klinkend eermetaal. Medailles en getuig
schriften missen, cn tot mijne spijt, hunne vroe
gere uitwerking." — Getuige de zeer vele des
kundigen cn gevestigde reputa t iën , die zich buiten 
mededinging houden, voegen wij er bij. 

Zoodanige woorden dcclcn wij in ieder opzicht. 
Als er nu wordt ineégedongen dan is het voor 
de eer, maar voor nog iets : om bezigheid, be
kendheid, een inkomen te krijgen , en dat is vol
strekt niet te verwerpen voor iemand, die dat 
alles mist. Dat «uitstorten van gevoel" is een doekje 
voor het bloeden en bij ons bijzaak. Onze tijd is 
zeer materialistisch, en hecht aan zaken en som
men. De bouwkundige heeft vele behoef 'ten: ook 
bij moet zorgen op deze of gene manier op cene 
fatsoenlijke wijze in zijne nooddruften te voor
zien. En die zorg is de oorzaak , dat bet kunst
vak bedorven, vernederd wordt en dat de mede
dinging naar prijsvragen, waarbij met de op
dracht van den bouw gepaaid wordt, altijd grooter 
i s , dan naar prijsvragen, die enkel op weten
schappelijk of artistiek terrein tot ons komen om 
dit op edele wijze te bevorderen. W i l de lezer 
een drietal bewijzen? 

Hij vrage: 1°. aan dc Koninklijke Akademie 
van Wetenschappen hoeveel antwoorden zij be
kwam op de laatst uitgeschrevene prijsvraag 
van een gedicht? antwoord : uit geheel Europa drie. 

2". Het Nederlandsen onderwijzersgenootschap 
schreef eene prijsvraag uit voor ontwerpen van 
schoolgebouwen, met eene premie van /'300, zon-
ler daarbij de uitvoering tc kunnen verbinden. 

De tijd voor de beantwoording was lang, de 
premie zeer voldoende, de voorwaarden waren 
l.illyk gesteld. En er kwam een antwoord uit 
geheel Nederland, waar minstens 1000 deskun
digen zijn , die scholen kunnen ontwerpen ; slechts 
één enkel man gevoelde behoefte zijn gevoel 
«uit te storten" en te dingen «naar den roem, 
dien men bij eene bekroning inoogst." 

3". De Maatschappij tot bevordering der Bouw
kunst ontving op hare ic prijsvraag (f 250premie, 
tegenwoordig op /'300 gesteld) nooit meer dan 
3 of 5 ontwerpen—, ccn aantal dat in voldoende 
evenredigheid is tot het meerder getal inzenders 
op prijsvragen waar de prijzen b. v. ƒ 1 0 0 0 zijn 
en de uitvoering beloofd, doch zelden gegeven 
wordt. Wjj nemen aan dat, hoe hoogcr de be-
looningen zijn , er in den regel des te meer ant
woorden komen. 

Het is verleidelijk te dingen naar veel eer, 
eu tegelijk naar veel geld. Het leven cn hetgeen 
de bouwkunstenaar gaarne heelt, is zoo duur. 

De grootste drukte van den gewonen werk
kring schijnt men wel eens ten onregte weg te 
werpen, om te dingen naar een onbereikbaar 
ideaal. De kostelijke tijd hieraan besteed, is ver
loren arbeid, en brengt schade. 

Wij hebben daarvan reeds voorbeelden genoeg 

gezien en hierboven gegeven, cn sluiten dit ons 
schrijven met de betuiging, dat wij het met O. 
geheel eens zijn omtrent do verhooging van de 
waarde eener bekroning, wanneer de kennis van de 
personen, die een ontwerp beoordeeld hebben en 
der omstandigheden, waaronder dit heeft plaats 
gehad voldoende en aanmoedigend zijn. Maar wij 
moesten tot onze spijt hieraan meermalen twij
felen , en willen op goede gronden niet een voor
beeld uit den Haag, waar zekere kunst-coteriën 
bestaan, die lastig zijn, beweren, dat men daar 
niet altijd «wiskunstig redeneert," cn billijk 
handelt. 

In der tijd werd in de residentie eene prijs
vraag uitgeschreven voor een monument ter eere 
vau den overleden Hertog van Saxen- Weimar. 
Als wij ons niet bedriegen, kwamen daarop slechts 
8 a 10 ontwerpen in. Die ontwerpen zijn beoor
deeld door eene commissie, die onbevoegd was 
te oord eel,-li over de bouwkunst, en de bouw
kunst is bij ieder monument de hoofdzaak. Een 
architect, een beeldhouwer, een schilder en wat 
leeken, dat was dc jury. De plastiek kan geen 
bouwvorm aangeven; maar de bouwkunst moet 
de vormen der beelden en versiersels bepalen. 
Daarom behoorden de bouwkundigen de meerder
heid der jury te hebben uitgemaakt. Een rapport 
van beoordeeling is nooit verschenen. 

Wij hebben ons veroorloofd iu gedachte met 
den beer O. te verschillen, en hopen dat de 
Opmerker eenmaal zijnen lezers iedere week de 
gravure geven zal van eenig verdienstelijk ge
bouw, naald, monument en bekroond antwoord 
op eene prijsvraag. — Maar wachten of verlangen 
wij van ccn weekblad in Nederland niet meer 
dan het geven kan. Wat het gegeven heeft en 
geven z a l , ademe boven alles een frisch leven 
om dc bouwkunst hier te lande uit den doode te 
doen opstaan. Opmerkingen zijn altijd noodig en 
nuttig, maar het zullen blijven: kreten in de 
woestijn, want de bouwkunst is niet in handen 
van de kunstenaars. 

Qued erum demonstrandum. 
Amsterdam, 

22 Juli 1866. 
P.S. Wij zouden wel bereid zijn, dit artikel te 

ondertcekenen, maar uit vrees, dat namen 
tot allerlei gissingen aanleiding kunnen 
geven, verzwijgen wijde onze, gelijk O. de 
zijne. Waar afgedane dingen en feiten wor
den besproken, kunnen personen en namen, 
al zijn ze nog zoo groot of klein , er toch 
niets aan veranderen. 

Varia. 
Jaspis-groeve. Eene onuitputtelijke jaspis

agaat-groeve is ontdekt en in exploitatie gebracht te 
St.-Gervais , in een gedeelte van het Montblanc-
gebergte, en wel door eene Fransche maat
schappij, d i e roods zeer schoone stukken naar 
Parijs gezonden heeft, waarvan sommige rood, 
andere geaderd zijn zooals het bekende schoone 
manner, dat men »Rosso-Antico" noemt. 

De opening dezer groeve zal zeker tot nog 
andere ontdekkingen aanleiding geven, wellicht 
van nog rijker aderen, omdat het werk nog 
slechts aangevangen en op kleine schaal begon
nen is, en omdat het schijnt, dat daar eene uit
gestrekte bedding van jaspis bestaat van onuit-
puttelijken rijkdom. 

De groeve is nu 5 acres groot, bij eene diepte 
van 22 yards, en zal alleen p. m. 1,040,000 ton
nen, a 1000 kilo ieder, jaspis opleveren. 

In vroegere dagen werd de jaspis aan prachtige 
gebouwen gebruikt, cn moest daartoe uit Rus
land worden aangevoerd; nu ziet men dat ge
steente zelden anders dan in broches en andere 
byouteriëii; dc meest gezochte soort is groen 
met roode vlekken en wordt dan bloedsteen ge
noemd. 

De St.-Gervais-groeven echter zullen voorraad 
genoeg leveren, om die schoone steensoort als 
versiersel van publieke en andere voorname ge
bouwen te gebruiken, voor zuilen, paneelen, con
soles, lijsten enz. . ' - • ' • ' . ' . 

Onder de uitgebreide en talrijke orde'rs, die 
reeds door de maatschappij zijn uitgevper(ï, noemt 
men die van den heer Garnier, den bböwmeester 
van bet nieuwe opera-gebouw te Parjjs , die reeds 
12 schoone kolommen en 40 medaillons jaspis voor 
dat gebouw gebruikt heeft. 

Bewaring van ijzer tegen roest. Dr. Henry 
E. F. dc Bi-ion, een Fransen medicus, die se
dert jaren in Engeland woont, heeft octrooi 
gevraagd voor de vervaardiging van émail-vei f 
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uit caoutchouc; deze verf is volgens den uit
vinder een volkomen preservatief tegen den in
vloed van wéér en wind , van allerlei vocht, 
zelfs van sterke zuren, op alle lichamen en stof
fen. Naar het schijnt is deze uitvinding de per
fectie van al wat in dit opzicht bestaat: al de 
goede eigenschappen van India Rubber worden 
daarin vereenigd , zonder een enkele te bevat
ten , die hare deugdelijkheid als beschermend 
middel zou kunnen schaden. 

De lijmige vloeistof wordt koud gebruikt en 
gelijkt in dikte en voorkomen op gewone verf 
van lijnolie. De wijze van gebruik is zeer ge
makkelijk, maar vcreischt zorg om alle deelen van 
het te bedekken voorwerp goed te raken. 

Het middel is kleurloos cn kan zoo dun wor
den uitgestreken , dat het bij droging bijna on
merkbaar i s , zoodat het voorwerp met al zijn 
lijnen en in alle zijne scherpte zichtbaar blijft. 
In weinig oogenblikken wordt de vloeistof hard 
en vormt dus een waterproef-, Inchtproef- en 
zuurproefbekleedsel. Met zulk een kleed is het 
ijzer vei l ig; roesten is onmogelijk , evenzeer onder 
als op de verflaag. 

Opbrengst van steenkool en petroleum 
in de Vereenigde Staten. In 1865 was de 
geheele opbrengst van steenkool in de Vereenig
de Staten van Amerika 1 7 , 4 1 7 , 6 1 7 ton, waarvan 
Pennsylvanie alleen 1 3 , 4 4 4 , 7 0 4 ton leverde. Over 
hetzelfde jaar bedroeg de opbrengst van petroleum 
in de Vereenigde Staten ruim twee millioen va
ten, die ieder 4 5 gallons inhielden. Met uitzon
dering van 1 2 0 , 0 0 0 vaten was de geheele voor
raad van petroleum uit westelijk Pennsylvanie 
afkomstig. 

Eerk-ramen. In Engeland schijnt men nu 
en dan de gewoonte te hebben bij het vol
trekken van een huwelijk de kerk met een ge
schilderd raam te vereeren. Zoo lezen wij in 
the Builder van 2 9 September j . 1., dat een raam 
van geschilderd glas in Yazor Church geplaatst 
is tot herinnering aan het huwelijk van den heer 
J . H . Arkwright , en dat voor een dergelijke re
den door den heer Jackson een raam uan dc Col
legiate Church tc Wolverhampton ten geschenke 
is gegeven. 

Nieuwe methode tot het aan elkander 
wellen van staal en gegoten ijzer. Door 
een correspondent van de Scientific American wordt 
eene nieuwe methode medegedeeld, die ook in 
toepassing kan worden gebracht om gegoten ijze
ren aambeelden niet stalen banden te voorzien. 
Om staal met ijzer te vereenigen wordt de stalen 
plaat aan de zijde, die men met het gegoten 
ijzer wi l verbinden, zeer lijn gepolijst, daarna 
met deze zijde naar boven in den gietvorm ge
legd en met helderen borax bestrooit. Men laat 
het gesmolten ijzer in den vorm loopen, en 
draagt daarbij zorg dat de gloeiende metaal-
stroom op de stalen plaat valt , zich daarover 
verspreidt en leidt het ijzer aan de andere zijde 
der plaat af, totdat het oppervlak der laatste 
begint te smelten; zoodra dit het geval is, wordt 
de verdere afvoer van het gesmolten ijzer gestuit 
en den vorm volgegoten. Hij genomen proeven 
is gebleken dat bij deze wijze van werken voor 
een aanbeeld van 2 0 0 pond zwaarte drie hon 
derd ponden gegoten ijzer gevorderd worden. 

Aanbestedingen. 

A a n k o n d i g i n g e n . 

Dinsdag 23 Oct . , teu 10'/., ure, aan het gebouw van het 
prov. bestuur te 's Bosch : het doeu vau buitengewone ver
nieuwingen en herstellingen aan de vaartuigen behoorende bij 
het Veer over de rivier dc Maas , tusschen Einpel en HedeJ. 

Woensdag 24 Oct . , ten 10 ure, teu Raadhuize tc Middel-
haruis: het onderhouden der havenwerken van af den dag 
van de goedkeuring der aanbesteding tot en met 30 April 
1869. 

Vrijdag 26 Oct., ten 12 ure, aau het prov. bestuur te 
Zwolle; l o . het driejarig onderhoud der Willemsvaart, tus-
scheu Zwolle en het Katcrvcer vau 1 Januari 1867 tot uit. 
Dec. 1869; 2o. het driejarig onderhoud van de rivier de 
Vecht, tusschcu het Ligtiniskanaal eu de Nieuwe Vecht van 

•U Dec. 1869; 3o. het onderhoud van den 
dweg van Zwolle naar Kampen, le perceel 

u iu Overijssel, gedurende het jaar 1867; 

judeu van het 2e cn 3e perceel der prov 
rijsscl, gedurendt' drie jaren, van af 1 

r J f t p e e . 1869. 
_ Jff « c v , teu 12 ure, aau het gebouw van het 
l.bfcjjfcur te Zwolle; het watervrij maken en ver 

«rjs^fi't verrigttii van eenige vertimmeringen aan 
h-'t- Koodshuiftjc aau den bovenmond van het 

fruviune Overijssel. 
MiUiiNÜiL' Ü'.t Oct., ten IU ure, aau het gebouw vau het 

jtfoViiiciaal ik-stuur te Maastricht: de uitvoering der ver-
. ^ilVcl|te Vernieuwingen en Herstellingen aau de Kgks-riwer-

^ \ wi-TK/ii k i i g » de Maas, met het onderhoud daarvan tot deu 
31»ten Juli /1867, iu twee perceelen. 

_M#i4i»i.il;ur 29 Oct. , ten 11 ure. ten Raadhuize tc Amcr*. 

foort: het herbonwen van de Waag, staande op den hoek 
der Appel* en Groenten markten. 

Maaudag 29 Oct., ten 12 ure, op het Raadhuis te Amster
dam: het oouweu van eene burger dag- en avondschool met 
woning voor den directeur en lokaal voor de gymnastiek, 
in dc Westerstraat, tusschen de le en 2e Anjelierdwarsstraten. 

Dinsdag 30 Oct. , ten 10'/ s ure, aan het gebouw van het 
provineiaal bestuur te 'sBosch: het verdiepen en op som* 
uiige punten door afgraving en uitbaggering verbreeden van 
het kanaal dc Dicze , van de stad 's Hertogenbosch tot bij 
het fort Oevecocur, met het opruimen van pondieteu in het 
buitenkanaal bij de schutsluis te Crevecoeur. 

Dinsdag 30 O c t , ten 12 ure, iu het lokaal van het minis
terie van Kinnenlandschc zaken te 's Hage i het bouwen van 
drie loudsen tot berging van materieel van den Rijkstelegraaf 
op de Stationsterreinen te Leeuwarden , Zutphcn en Tilburg, 
in drie perceelen. 

Zaterdag 10 Nov. , ten Raadhuize vau Vlaardingen : het 
dempen vnu eenige slooten en het leggen van riolen. 

Donderdag 22 Nov. , teu 12 ure, iu ecu der lokalen vau 
het Ministerie van Binnenlandsche Zaken te 's Hage: het 
maken van gebouwen cn verdere werken op het Stations-
emplacement te l'trecht. 

Afloop Y.tn aanbes tedingen. 

Op 11 October, te Huisson: het bouwen vau een raadhuis. 
Aannemers G . .1. Westjens en K. W. .lansen aldaar voor 
ƒ 11499. 

O p 12 October, te Middelburg: het makeu van buitenge
wone werken aan acht ca lamïteuse polders. Aannemers J . 
de Jager c. s. voor ƒ 148,900. 

Op 12 October, aau het gebouw van het prov. bestuur 
te Arnhem: het aanleggen van kribben aan den linkeroever 
van de rivier de Xeder-Rhiju, boven- en benedenwaarts het 
Kleiue Veer bij YVagcniugcn, in de provincie Gelderland. 
Minste inschrijver S. Hendriks te Paunerden voor / ' 12900. 

Op 12 October, aan het gebouw van het prov. bestuur te 
Arnhem: het wegruimen en aau den oever brengen van een 
in den Boven-Hhiju gezonken schip, bovenwaartsMillingen, 
provincie Gelderland. Minste inschrijver T h . Rosenboom te 
Milliugeu voor f 284. 

Op 13 October, te Utrecht: het aanl eggen van acht krib
ben, ter verbetering van de rivier de Lak , onder de gemeen
ten Usselsteiu, Vreeswijk cn Viauen. Aannemer II R. Ben* 
nink te Vreeswijk voor ƒ 13,200. 

Op 15 October, te Amsterdam: het bouwen van eeue 
openbare burger- ehool der le klasse, met lokaal voor de 
gymnastiek eu eene onderwijzerswoning, op de Prinsengracht 
bij dc Wcespcrstrant. Aangenomen door H . Rietsuijder, voor 

ƒ 30,700. 
Op 15 October, aau het provinciaal bestuur van Zuid-

Holland: dc aanleg van eene krib tot voortzetting der ver
betering van ile rivier de I<ek onder de gemeente Nieuw* 
Li kkri-laiiil, prov. Zuid-Holland. Daarvoor waren zeven 
inschrijviugsbiijetten ingekomen. De minste inschrijver was 
W . de Baat, te Sliedreeht, voor ƒ 3970. 

Op 16 October, door deu raad van beheer van de Neder* 
landsch-1 ndische Spoorweg-Maatschappij te 's Gravenhage: 
het maken cn leveren vau den ijzeren hovcubouw van vier 
vaste bruggen, in drie perceelen, als: 1c perceel, eene brug 
van 50 el spanning; 2de perceel, twee bruggen van 20.40 
el spanning, en 3de perceel, eene brug van 20.40 el span
ning. Daan-oor waren 38 inschrijvingsbiljetten ingekomen. 
De minste inschrijvers waren voor de drie perceelen de Ko
ninklijke Nederlandsche Smederij te Leiden, voor het 1ste 
perceel voor / 28,280, voor het 2de voor ƒ 1 8 , 0 8 0 , cn voor 
het 3de voor ƒ 9 0 4 0 . Vijf billetten werden van onwaarde 
verklaard, daar zij condition buiten het bestek inhielden. 

Advertentiën. 

FABRIEK VAN 

B E C K E R E N BÜDDINGH 
te ARNHEM. 

W a t e r p a s - , hoekmeet - en andere i n s t r u m e n 
ten voor terreinopname ten dienste van den 
W A T E R S T A A T , D E G E N I E , den A A N L E G V A N S P O O R 

W E G E N en O I ' K N U A R E W E R K E N . — Voorts de gunstig 
bekende B a l a n s e n , B a s c u l e s , W e e g 
b r u g g e n enz. 

BURGEMEESTER E N WETHOU-
—— DERS V A N ARNHEM zullen op 2 5 

October 1 8 6 6 verkoopen : 10 perceelen GROND, 
om huizen op te bouwen, aan en bij het 
Nieuwe Plein en den Jans-Buitensingel. De ver
koop geschiedt door enkele inschrijving op zegel, 
volgens mode] ter Secretarie. De inschrijvings-
biljetten moeten op 2 4 October 1 8 6 6 , tusschen 
9 en 4 uur, in eene geslotene bus ter Secretarie 
gestoken worden; dc opening der biljetten ge
schiedt in het openbaar den volgenden dag ten 
één ure ten Raadhuize. 

Er kan niet gehoogd worden. Kosten hoog
stens 8 pCt. van den koopprijs. Voorwaarden en 
plattegrondsteekening verkrijgbaar ter Secretarie. 

B O I W H I ^ I D E . 
Een jong mensch. gedurende drie jaar bij het 

bouwkundig vak werkzaam, wenscht zich, ter 
verdere bekwaming, geplaatst te zien bij een 
Architect of Aannemer, als Opzichter van eenig 
werk. Op groote belooning zal minder worden 
gelet dan op de gelegenheid om zijne studiën 
verder voort te zetten. 

Reflecterende gelieve men zijne brieven te adres-
seeren onder Letter B , aan de Boekhandelaars 
GEBR. V E R M A N D E , te H O O R N . 

RANSOME'S KUNSTZANDSTEEN, 
beveelt zich door duurzaamheid , sterkte, zuive
ren vorm en voornamelijk door V O L K O M E N OVER
EENKOMST met den NATUURLIJKEN ZAND
STEEN bijzonder aan voor iedere BOUWKUN
STIGE VERSIERING, zoowel voor Balustraden, 
Kapiteelen , Consolen, Lijsten, Friezen enz., als 
voor Vazen, Fonteinen, Gedenkteekenen, Stand
beelden , Grafteekenen, enz. Modellen, Teeke
ningen, enz. te bezichtigen, en inlichtingen te 
bekomen bij 
F O L K E R S & C " . , Rapenburg te Amsterdam, 

Agenten van de 
PATENT CUN'CRETE-STONE COMPy. (Limited) te Londen. 

B O U W A R T I K E L E N . 
Ondergeteekendc beveelt zich aan tot het leve

ren van Engelsche Verglaasde STEENEN 
PIJPEN, eerste kwaliteit , voor WATERLEI 
DINGEN, DUIKERS. R I O L E N , enz., wijd 2 , 3 , 
4 , 0 , 9 , 1 2 , 1 5 , 1 8 duim cn 2 Eng. voet 
lengte ( 0 . 6 1 N . El) buiten de verbinding ; alsmede 
DOCHTEN, SPRUITEN en andere voorwerpen van 
verglaasd steengoed. Orders worden spoedig uit
gevoerd. 

A M S T E R D A M , 

6 0 Amstel (Erwtenmarkt.) 
D. J . van den BRINK. 

Bij Gebr. J. en II. V A N L A N G E N H U Y S E N , te 
's-Gravenhage, is verschenen en alom verkrijg
baar gesteld , tegen 9 0 Cents: 

D E P R O E V E 
V A N 

een Ontwerp tot Indijken en Droogmaken 
V A N E E N 

GEDEELTE DER ZUIDER ZEE, 
B E S C H O U W D D O O R 

H . L I N S E . 
C I V I E L - I N G E M E U R . 

M E T K A A K T E IN. 

D. A . THIEME te Arnhem, geeft ui t : 

T I J D S C H R I F T 
V O O R 

P H O T O G R A P H I E 
E N 

A A N V E R W A N T E W E T E N S C H A P P E N . 

onder medewerking van 
Mr. E. J . A S S E R te Amsterdam, Mr. J . A . E. VAN 

K I J K te Amsterdam en Dr. P . J . K A I S E R te Leiden. 

H O O F D R E D A C T E U R 
Kapitein 

L. P. V A N D E R B E E K , 
Werkzaam aan bet Topographisch bureau van het 

Ministerie van Oorlog. 

D E R D E J A A R G A N G . 

WIJZE VAS UITGAVE. 
Dit Tijdschrift verschijnt geregeld den eersten 

van elke maand. 
De prijs is f 4.80 per jaargang. 
Platen, buiten den tekst, worden matig, doch 

extra berekend. 

G E O C T R O Y E E R D E 
INSTEKENDE CIRCULEERHAARDEN. 

D e Ondergeteekendon berichten bij deze, dat by hen vervaardigd worden en ver-
« • W -2**krijgbaar zijn G E O C T R O Y E E R D E I N S T E K E N D E CIRCULEERHAARDEN 
met aanvoer van versche lucht, door middel van holle roosters; deze H A A R D E N geve" 
25 percent meer warmte dan de thans bestaande, zonder vermeerdering der brandstof. 

Maken bij dezen Heeren Bouwmeesters opmerkzaam, om bij het bouwen van nieuwe SCHOOR" 
S T E E N E N , die te voorzien van eene Luchtbuis. 

' <- ' l l t \ K S T K I \ i , i l « 

Uitgegeven te Arnhem bg D . A . T H I E M E . - Boekdrukkerij van G . W . V A N D E R W I E L . 

Eerste jaargang. N°. 31 
27 October 1886. 

Verschijnt ;rrf;cM irdrrrn Zaterdag bij 
I». A . T I I I F . H E te A r n l i r n i . 

tloiddrorrrspondenlea 

l . U I U I I I I U n O . te l u i e r t » . 

w E i : TÏ is L j ± r> 
V O O R 

Prijs per 3 maanden franc» p. post ƒ 1 . 0 3 . 
Sen abonneert zich mor een jaargang, 

liberie men tosten ƒ -.ïll per gewonen regel 
en f-.Vi mor tegel en een iV». der (ourinl. 

ARCHITECTEN, INftENIEÏÏRS, FABRIKANTEN EN AANNEMERS VAN PUBLIEKE WERKEN. 

Berichten en mededeelingen. 

Arnhem, 2 0 October 1 8 0 0 . 

— In antwoord op den uitgeschreven wedstrijd 
van een nationaal gedenkteekon voor koning Mux 
te Munchen, zijn elf modellen door verschillende 
beeldhouwers ingezonden , waaruit dat vuu den 
I Iilluuiwer Zumbusrh gekozen is. 

— Te Keulen is dezer dagen iu den tuin van 
Flora het marineren beeld geplaatst vun de godin 
waarvan dit genootschap den naam draagt, liet 
beeld is door den beeldhouwer Anton Werres te 
Rome gebeiteld en onderscheidt zich door fijn
heid van lijnen eu smaak vuile opvatting. 

— De Scandinavische tentoonstelling te Stok-
liulm is den 8""" October gesloten geworden. 

— Men schijnt thans van het plan zwanger te 
gaan, om drie nieuwe trunsaiitlnutische kabels 
tusschen Amerika en Europa te leggen. De eerste 
zal Kaap St. ('huiles, tegenover fort Monroë, via 
de llcrmudo en Azorisehe eilanden, met Lissabon 
verbinden (geheele lengte . '(227 mijlen); de tweede 
zal vuu Falmouth via de Azorisehe eilanden naar 
Halifax gelegd worden (geheele lengte 2 5 0 0 mij
len) : de derde zal eenig punt van de Schotsche 
kust via de Faroë-ei landen, IJsland en Labrador 
in vereeniging brengen niet Canada (lengte 1 9 5 0 
mijlen). Tot uitvoering dezer plannen zijn er drie 
maatschappijen, twee Engelsche en eene Ameri
kaansche, opgericht met 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 p. st. als 
maatschappelijk kapitaal. 

— To Liverpool zal ter eere van de koningin een 
standbeeld worden opgericht. Dc beeldhouwer 
Tliiirnycroft is met de uitvoering belast. De kos
ten zijn op 5 0 0 0 p. st. begroot. 

— Op een der Engelsche spoorweglijnen zijn 
dezer dagen door zekeren heer Stephens, in het 
hijzijn van directeuren van tien weg, zeer wol 
geslaagde proeven genomen met een door hem 
uitgevonden toestel tot het geven van alarmseinen 
in spoorwegwaggons. De toestel bestaat in eene 
rood glazen doos of vaas, die boven op de wag
gons geplaatst wordt en twee vuurpijlen bevat, 
Welke door het trekken uan een zich in de pa
stelen van het rijtuig bevindende koord of ket-
hng kunnen afgestoken worden, liet afsteken 
J«r pijlen heeft ten doel, de aandacht van den 
bestuurder der trein of van de conducteurs gaande 
, e maken, terwijl de geopende doos of vaas den 
Waggon moet aanduiden, waarin het sein gegeven is. 

— In den nacht van den C J l " op den 7 L C " 
October heeft te Nieuw-York een brand gewoed, 
Waai door o. a. de katholieke hoofdkerk van St. 
Patrick aldaar eene prooi der vlammen is gewor
den. |)es avonds tusschen negen en tien ure in 
P .°" magazijn van pelterijen ontstaan, was men 

1 brand reeds meester geworden, toen, ten 
van eenige op het dak der kerk gevallen 
of brandende spaanders, ook 

gevolg 
'onken dit v u u r 

vatte. Iu minder dan ceu half uur tijds was 
het gansclie dak in eene vuurzee herschapen. 
Ondanks alle aangewende pogingen heeft men 
niets kunnen redden van het gebouw, waarvan 
slechts eenige gedeelten slaande zijn gebleven. 
De schade wordt op verscheidene bonden! dui
zenden dollars begroot. 

— De civiele ingenieurs Bhelford en Robinson 
te Londen hebben ile noodige plannen gemaakt 
voor eene hijschinrichting, die te Neweastlo-on-
Tyne gebruikt zou wurden om voetgangers , paar
den eu rijtuigen van de kade op de daarboven 
gedegen brug te verplaatsen. Men zal zich her
inneren dat de brug te Newcastle , onder den 
naam van »High- level Bridge" bekend, op aan
zienlijke hoogte boven de rivier ligt en dat de 
voetgangers zoowed als de rijtuigen . clie vnn de 
lage kade over deze brug naar de overzijde dei-
rivier wenschen te gaan, zich een aanmorkelij-
ken en klimmende!) omweg moeten getroosten. 
Door het plaatsen vau hijsch toestellen, door 
hijdraulisrhc kracht in beweging gebracht , wenscht 
men hierin le gemoed te komen en ligt hel in het 
ontwerp om tweeerlei inrichtingen te makeu, 
waarvan de eene alleen voor voetgangers dient, 
liet andere toestel is zoodanig gemaakt dat rijtui
gen met paarden daarop zonder gevaar kunnen 
verplaatst worden. 

— Den IC™ dezer is de waterleiding, aan
gelegd om de stad Aberdeen iu Schotland van 
eene toereikende hoeveelheid zuiver water te 
voorzien, door koningin Victoria plechtig geo
pend. Dit werk is in twee en een half jaar 
lijds, voor de som van 1 0 3 , 9 9 0 pond sterling, 
voltooid; water uit de rivier dc Dee op 2 2 En
gelsche mijlen van dc stad genomen, wordt 
daardoor, enkel met hulp der zwaartekracht, in 
eene hoeveelheid van zes millioen gallons dage
lijks (dat is omstreeks tuchtig gallons voor eiken 
inwoner van de tegenwoordige bevolking) naar 
de stad geleid. 

— Men heeft het plan in Engeland een paar 
dorpen te bouwen om deze tot model, uit een 
hygiënisch oogpunt beschouwd, te doen dienen. 

— In Nottingham heeft zich eene commissie 
gevormd tot het oprichten van een standbeeld 
ter eere van de nagedachtenis vnn lord l lyron, 
dat men óf in de West-Minster Abdij iel' in de 
Harketstraat te Nottingham wil plaatsen. 

Parijs, tip dezen oogenblik wordt te Parijs 
een verdubbelde ijver opgemerkt in alle ambach
ten welke niet de bouw-industrie in verband staan. 
Sedert den 1"™ dezer heeft men letterlijk aan han
den gebrek, cn dat gedeelte der bevolking, hetwelk 
Parijs des zomers niet bewoont, kan geen werk
lieden bekomen om hunne winterverblijven in ge
reedheid te doen brengen. 

Dc vermaarde Galeries Frascati, waar de heer 
Millaucl een bazar heeft opgericht, zullen iu eene 
groole grot hervormd worden, alwaar talrijke 

waterbewoners vereenigd zijn met exemplaren van 
alle dieren, welke de zee, dc rivieren cn de 
moeren bevolken. Dit zal het volgende jaar een 
der wonderen van Parijs zijn. Het is de heer 
Duval , de oprichter van de bouillon-etablisse
menten , die dit geheimzinnig toevluchtsoord in 
het leven heeft geroepen, waardoor sedert ver
scheidene maanden de nieuwsgierigheid der Pa-
rijzonaars wordt opgewekt. 

— Men houdt zich te Parijs bezig met hel 
doen van opgravingen in cle. groote open plaats 
van het Louvre, ten einde zich tc verzekeren 
van de juiste ligging der fundamenten van het 
fort, dat door Philippus Augustus gebouwd werd. 
Door nauwkeurige bestudeering en vergelijking 
van eenige gedrukte documenten werd cle plaats 
met goed gevolg bepaald en vonden cle werklie
den al aanstonds de loopgraaf, die met een der 
hoofdingangen in verband stond, en spoedig 
daarna waren de fundementen ontbloot der twee 
torens , die ter zijde van dezen ingang gepl .atst 
waren. Deze fundecring was van uitmuntenden, 
goed gehouwen steen vervaardigd en verkeerde 
in zeer goeden staat. 

' s -Gravenhage . Z. M. heeft den heer M . Si
mon Gz. , eerstaanwezend ingenieur bij den aan
leg der staatsspoorwegen, benoemd tot ridder 
der orde van den Nederlandschoii Leeuw. 

— Door den minister van koloniën zijn ter 
beschikking van den gouv.-gen. van Ned. Inelie 
gesteld, J. II. T. Dijkman, C. Kromhout, II. Vis
ser, J. Mulder, O. A . Elenbaas en M . T. Hocnc-
veld; benevens de civiel-ingenieurs J. van Vclzen, 
S. J . Numuns cn R. J. Spanjaard, om te worden 
benoemd, cle eersten tot opzichter 3 ' k l . cn de 
laatsten tot adsp.-ingen. van den waterstaat eu 
's lands burg. openb. werken daar te lande. 

— Wij vernemen dat bij beschikking van den 
minister van binnenlandsche zaken van den 1 5 
October is bepaald , clat als arrondissement-inge
nieurs dienst zullen doen de ingenieur F. lileck-
man , in het 5 ' distrrSt es standplaats Arnhem ; de 
ingenieur J. Strootman , in het 6 ' district, stand
plaats 's Hertogenbosch ; cle adspirant-ingenieur 
M . H. O. Hogerwaard, tijdelijk in het 1 1 ' dis
tr ict , standplaats Middelburg. Voorts vernemen 
wij , dat de ingenieur II. E. de Bruin wordt toe
gevoegd aan den hoofd-ingonieur in het 1 0 ' dis-
strict (Zuid-Holland), ten einde ter beschikking 
te worden gesteld van den arrondissenients-ingc-
nieur te Gorinchcm. 

— Den 1 8 dezer had aan de fabriek van de 
firma Enthoven te 's-Gravenhage een voorval 
plaats, dat, hoewel nog al bevredigend afgeloo
pen , dc schromelijkste gevolgen had kunnen heb
ben. Vier honderd granaten moesten gesmolten 
worden, zoodat onderscheidene werklieden daarbij 
noodig waren. Toen echter twee granaten in 
den smeltoven waren gelegd , spatte een daarvan 
met vreeselijk gediuiseh uiteen, tengevolge waar-
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van oen <lcr werklieden nog al ernstige wonden 
bekwam. Na voorafgaand overleg besloot men 
met liet smelten niet voort te gaan, alvorens de 
granaten uitgeboord te hebben. 

— Naar men verneemt zal de Prins van Oranje 
den 31"™ October, dos namiddags ten 2 ure , 
plcclitig dc eerste spade steken aan den Hoek 
van Holland tot verbetering van den waterweg 
van Rotterdam naai' Zee. 

— De maatschappij tot exploitatfe van staats
spoorwegen beeft, in overleg met de Binnen
landsche stoombootreederij, in verbinding met 
hare spoorwegen in Noord-Brabant en Limburg 
eene geregelde stoombootdienst aangelegd op 
Gouda , Utrecht en Amsterdam voor het vervoer 
van goederen. Zij heeft thans hare Zuiderspoor
wegen, die eene lengte van 30U mijlen bedragen 
en te Moerdijk aanvangen, door geregelde stoom-
bootdiensten verbonden met Dordrecht, Rotter
dam , Gouda, Utrecht en Amsterdam. 

— De afdeeling 's Gravenhage der Vereeniging 
ter bevordering vnn fabriek- en handwerknijver
heid, in Nederland heeft alle jeugdige werklieden 
beneden 23 jaar, gevestigd binnen deze gemeente, 
uitgenoodigd tot het inzenden van bekwaamheids-
proeven iu het door hen beoefende vak vnn 
fabriek- of handwerknijverheid, en voor de voor
werpen, uitmuntende door eigen vinding, door 
bijzonder nut of doelmatigheid, ofwel zich onder
scheidende dooi - buitengewoon nette bewerking. 
uitgeloofd een verguld-zilveren medaille met /' 25, 
3 zilveren medailles elk met f 10 en 0 bronzen 
medailles elk met / 5. 

— Naar wij vernemen is de hoofdcommissie 
voor de wereldtentoonstelling onlangs weder ver
gaderd geweest en zijn hare leden, in verschil
lende commission gesplitst, onafgebroken werk
zaam ter voorbereiding eener regelmatige ufspin-
ning der breede taak waarmede zij door de Ned. 
industrieclen en Zr. Ms. Itegeering is vereerd. 
Een aanzienlijk deel dier werkzaamheden rust op 
den Staatsraad, voorzitter, van wiens beleid men 
verwachten mag dat alles op zijn tijd ter ont
vangst gereed zijn zal. Heeren inzenders zullen 
in tijds kennis bekomen van den dag voor de 
opzending bepaald en van de plaats, waarheen 
zij hunne voorwerpen behooren Is adresseoren. 
Hunne zorg bepaalt zich voor het oogenblik hier
toe, dat zij zich gereed houden. De dagteekenin-
gen, die vooruit opgegeven zijn, blijven onveran
derd. Zij staan met de algemeene regeling der 
Parijsche hoofdcommissie in verband. Zooveel 
wij konden te weten komen, is de jury nog niet 
benoemd. (Ned. Industrieel}. 

— liet ijzeren gepantserd raintorenschip, het
welk voor de Nederlandsche marine te Birken
head in Engeland wordt aangebouwd en den naam 
draagt van prins Hendrik der Nederlanden, is 
aldaar met goed gevolg te water geloopen. Dit 
prachtig gepantserd stoomschip wordt geacht een 
der uitnemendste bodems van dit soort te zijn. 
Het wordt door twee schroefmachines voortbewo
gen , elk vau 200 paardenkracht nominaal. De 
wapening bestaat uit torens met affuiten voor 
twee 300 ponders, gegoten naar het stelsel vau 
kapitein Coles, waarmede projectielen van 1200 
pond kunnen worden geworpen. Dit schip on
derscheidt zich voor het overige nog van de be
staande torenschepen , dat het drie of vier voet 
hooger boven het water ligt dan eenig ander 
schip, hetwelk volgens dit stelsel in Amerika of 
Engeland werd gebouwd. De officieren en de 
bemanning zullen dus aan boord oneindig moer 
op hun gemak zijn , terwijl het schip een lange 
zeereis zal kunnen iluen. De pantserplaten, 
waarmede het bekleed is, ziju 51 duim dik , en 
daar achter is eene bekleeding van theka-nout 
van 10 duim dikte aangebracht. Het schip zal 
12 knoopen per wacht loopen. 

Arnhem. Den 25"'" dezer heeft op het Raad
huis de opening en voorlezing plaats gehad der 
biljetten van inschrijving voor den verkoop van 
tien perceelen grond aan het Nieuwe Plein , 
waarvan wij in het voorgaande nommer kennis 
gaven. In het geheel zijn tien biljetten ingeko
men en de hoogste aanbieding was die van den 
heer A . E. Cohen te Arnhem, ad /' 15351.— 
voor dc geheele massa, eene oppervlakte van 
3595 vierkante ellen bestaande. 

Gouda. De betrekking van gemeente-archi
tect is vacant, op eene jaarwedde van / '1400 
met vrije woning. Zij die daarvoor in aanmerking 
wenschen te komen, worden verzocht zich ten 
spoedigste met franco brieven tot den burgemees
ter dier gemeente te wenden. 

— Voor hen die belang stellen ik de grootsche 
onderneming der doorgraving van Holland op zijn 

smalst, waaraan voor onze hoofdstad zulke onbe
rekenbare gevolgen verbonden zijn, en die in het 
ten einde spoedend seizoen wellicht niet verzuimd 
hebben de onderscheidene werken der eigenlijke 
doorgraving van Vellen naar zee en al wat daar
mede in verband staat te bezichtigen, is hel zeker 
niet onverschillig eenige bijzonderheden te ver
nemen van een ander gedeelte der exploitatie 
dat in onze schier onmiddellijke nabijheid wordt 
tot stand gebracht. Wij bedoelen den afsluitdijk 
ilie van Schclliugwoiide naar dezen kant vau het 
1.1 wordt gelegd, eu meer bijzonder deu put, tot 
den bouw der schutsluizen voor de doorvaart van 
de Zuiderzee iu het Kanaal benooiiigd. 

Zoo als men weet is de constructie van den 
ringdijk in het IJ van een bijzonder maaksel. Niet 
zooals meestal bij zulke werken het geval is, wordt 
er eene massa grond iu het water gestort tot 
dat zich de noodige ringdijk heeft gevormd, om 
de daarbinnen liggende kom voor het houwen te 
kunnen droogmolen, maar ditmaal zal die ring
dijk uit een rousurhligen kistdam bestaan, die 
zich tot op de hoogte der zeedijken boven deu 
waterspiegel van het l.l verheft en een omtrek 
van ruim 500 Ned. ellen of bijna zes minuten 
gaans heeft. Deze kistdam wordt samengesteld 
uit twee ringvormige rijen aan elkander sluitende 
palen, waarvan de binnenste rij twee ellen van 
eb' buitenste verwijderd is en welke palen met 
behulp van vijl heistellingen, door drie stoom
werktuigen, een locomobile en twee andere machines 
bediend, worden ingeslagen. Beide palcnrijeu wor
deu met dwarsbalken, kruisen en ijzeren stangen 
stevig verbonden, waarna de tusschenruinite met 
zworen grond zal worden gevuld. 

Door het gestadige weder begunstigd, is hel 
werk iu de laatste weken aanmerkelijk gevor
derd . zoodot thans de buitenwand van den kist
dam, op de opening na, die er tot aanvoer vau 
het materieel voorden binnenwand wordt gespaard, 
geheel is voltooid. 

Hoogst eigenaardig is het in dezen ommuur
den vijver rond te varen, hetgeen bovendien 
vooral belangrijk i s , daar men dan gelegenheid 
heeft het werk meer van nabij op Ie nemen. 
Dit toch is wel de moeite waard, daar de vier
kante palen zóó naauwkeurig zijn geslagen, dat 
zij letterlijk een gesloten geheel uitmaken, zoo
dat het bovengedeelte van den buitenring, die 
hooger dan de binnenring is aangelegd , gemak
kelijk kan worden dichtgebreeuwd, om het water 
zelfs bij een buitengewoon hoogen vloed buiten 
den put te houden. Verder zijn langs een ge
deelte van den buitenwand, en niet het boven 
einde daaraan bevestigd, zware palen in eene 
schuinsche richting ingeslagen, om bij mogelij
ken ijsgang tot ijsbrekers te kunnen dienen. 

Wat deu afsluitdijk van het 1.1 betreft, met 
dezen is men bereids van den dijk te Schelling-
woude tot halverwege den beschreven kistdam ge
vorderd, zoodat het oostelijk gedeelte van het 
groote werk der doorgraving iu meer dan een 
opzicht de beschouwing der belanghebbenden en 
belangstellenden waardig is. Op bijna kostelooze 
wijze is men daartoe dagelijks in de gelegenheid 
door rle onlangs opgerichten geregelden stoomboot-
dienst tusschen Amsterdam en Nieuweiidaiu , 
alwaar men slechts een kwart uur van het punt 
der werkzaamheden is verwijderd. 

[Amst, Hand.) 

HET NIEUWE S T E L S E L V A N VERLICHTING 
V A N DEN HEER MONGRUEL. 

Ten vervolge op het reeds vroeger medege
deelde omtrent het nieuwe stelsel vau verlich
ting van den beer Mongruel (Zie De Opmerker, bladz. 
110 en 113) vestigen wij de aandacht onzer le
zers op het onderstaande artikel van den heer 
L. A. II. Hartogh te Amsterdam, overgenomen 
uit het jongste nommer van de Nederlandsche 
Industrieel. 

sin den tegenwoordigen tijd , waarin uitvindin
gen en uitvinders, verbeteringen en practische 
toepassingen elkander rusteloos opvolgen en ver
dringen , waarin de vorschende geest vun den 
mensch vaak de natuur zoekt te volmaken cn 
zelfs vooruit te streven, behoort men de voor
gestelde ontdekkingen of verbeteringen ernstig te 
toetsen aan ondervinding en versland alvorens 
ze onvoorwaardelijk goed te keuren. 

•Op deze wijze ontgaat men het gevaar van 
later zich ovci de vergeefsclie moeite, het tijd-en 
veelal ook geldverlies te beklagen. 

«Met het oog hierop wensch ik een oogenblik 
stil te staan bij het ««Nieuwe Stelsel van ver
lichting van den heer L . P. Mongruel»», waar

over in den laafsten tijd in ons land en vooral 
in Amsterdam veel wordt gesproken. 

«Het denkbeeld , om hetzij hel gewone steen-
kolengas door carburatie meer lichtgevend te 
maken , hetzij om de dumpkringliicht te bezwan
geren met vluchtige koolwaterstoffen, ten einde 
die lucht daardoor brandbaar en lichtgevend tc 
makeu, is volstrekt niet nieuw , en de eer der 
uitvinding van heiden komt geenszins den heer 
Mongruel toe. 

«Denovan was de eerste die reeds in 1830 de 
lichtkracht van sommige brandbare gassen zocht 
te verlioogen door ze met dampen van vluchtige 
koolwaterstoffen te bezwangeren. 

«Na hein zochten Lowe en lleale hetzelfde te 
bereiken door het gas over stecnkolen-teerolie te 
doen strijken. 

»lu 1819 beval Mansfield de benzine als car
burateur voor gassen en de lucht aan om ze in 
helder brandbare gassen te veranderen. 

«Longbottum sloeg in 1854 voor, de lucht door 
middel vau benzol, zwavelether eu terpentijnolie 
in lichtgas te herscheppen. 

•En wat gebruikt nu de heer Mongruel / Het 
vliicbligste product bij het raftineeren van petro
leum verkregen, eeue vloeistof van 0,05—0,"U 
gewicht, die bij 40" spec. 50 Celsius verdampt, 
en die men wegens hare groote vluchtigheid en 
vooral ook wegens hare groote brandbaarheid uit 
de petroleum verwijdert, voor ze iu den handel 
te brengen. 

«Het is dus niet tc ontkennen dat het vullen 
der carburateurs met deze vloeistof en zelfs het 
bewaren daarvan aau groote bezwaren onderhe
vig, eu zeer gevaarlijk, veel gevaarlijker is dan 
hel gebruik van petroleum, dat, is het goed ge
zuiverd , deze vluchtige hoogst brandbare vloeistof 
niet meer bevat. 

«Wal het gebruik dezer stoffen aangaat om de 
lichtkracht van het gewoon steenkolengas te ver
lioogen , is .het hoogst moeielijk te bepalen of 
Int linantieel vóór- dan wel nadeelig zij.; daar 
men wel is waar minder gas zal verbruiken om 
dezelfde hoeveelheid licht voort te brengen, 
maar daarentegen de vloeistof moet aanschaffen. 
De heer Mongruel geeft dan ook volstrekt geene 
nauwkeurige opgaven omtrent de kosten dier 
verlichting. Wat nu de carburatie der lucht be
treft zoo rijzen daarbij, naar mijn bescheiden 
oordeel, bezwaren van overwegenden aard. 

«Het zal zeer moeielijk zijn, om vooral bij 
kleine toestellen eene gelijkmatige drukking e-
behouden , en het is te vreezen dat de vlam 
spoedig kleiner en minder lichtend zal worden, 
voortspruitende u i l verminderde drukking eu uit 
minder spoedige verdamping van de vloeistof, 
die natuurlijk hare vluchtigste deelen het eerste 
afgeeft. 

«Ook over deze wijze van verlichting geeft de 
heer Mongruel geene nauwkeurige kosten op; 
ik wil alléén aanstippen dat bevoegde beoordee
laars in het buitenland nauwgezette proefne
mingen omtrent de kosten hebben gemaakt. eu 
dat het daarbij gebleken is , zonder van andere 
onileivondene bezwaren te spreken , dat de kos
ten beduidend hooger zijn dan van eene gewon! 
gasvlam van gelijke lichtkracht. 

«Het is bovendien zeer twijfelachtig of bij eene 
lange gasleiding de deeltjes vloeistof, die door de 
lucht worden voortgestuwd of medegesleept, zii'li 
niet tegen de wanden der pijpen zullen zetten, 
en wanneer dit al niet moge geschieden, terwijl 
het gas ontstoken en de gassen dus in beweging 
zijn , zoo vrees ik toch dat dit zal plaats vinden, 
wanneer bet gaskraantje bij deu brander wordt 
dichtgedraaid en de geheele gasleiding gevuld i» 
met het mengsel lucht en vluchtige vloeistof i" 
rust. 

«Wanneer zich de vloeistof tegen de binnen
wanden der pijp mocht afzetten, is het zeer waar
schijnlijk, dat zij zich langzamerhand tot druppel* 
zal verzamelen, die , bij het openen der gaskraan 
door de lucht medegesleept, uit de branders te 
voorschijn zullen komen. 

«In hoeverre deze bezwaren iu de practijk zul
len voorkomen , is natuurlijk niet met zekerheid 
te bepalen. Iu alle geval is het wenschelijk, dat 
de zaak eerst grondig worde onderzocht en voor"' 
eenigen tijd in aanwending worde gebracht, al
vorens men zich late verleiden deze nieuwe wij*' 
van verlichting in toepassing te brengen. 

«Men late zich niet verblinden door de ha 3"' 
vlammen door den heer Mongruel bij zijne scan-
ces vertoond, en wachte zich wel deel te neme" 
aan de oprichting van Maatschappijen tot cxp'"'' 
teering dier vinding (?), alvorens volledig ingeli' 1 1 ' 
te zijn omtrent de kosten en gevaren daarmede vei 

bonden, cn men vo oral de resultaten kenne, anders 
dan uit den mond van den heer Mongruel zeiven , 
van de werking der Maatschappijen door dien 
heer in het buitenland, onder anderen te Weenen 
opgericht, waar hij in Augustus 1805 als Gene-
raal-Directeur der K. K. uitsluitend gepriviligeerde 
atmospherische gasverlichting werkzaam was, 

kosten, volgens opgave van den uitvinder, minder 
dan die van het bestaande kruit bedragen 

NIEUW BUSKRUIT. 
Het kan geene verwondering baren dat er in 

den laatsten tijd krachtdadige pogingen worden 
aangewend om alles te verbeteren, wat tot wa
pening betrekking heeft, en daar het buskruit 
hierbij eene groote rol speelt, wordt de aandacht 
daarop ook meer dan vroeger gevestigd. Wij 
achten het daarom niet ongepast met enkele 
woorden melding te maken van eene nieuwe 
soort buskruit, die door Neumeijer is uitgevon
den en waarmede op de trocadero in het gezicht 
van het veld van Mars te Parijs proeven geno
men zijn in het bijzijn vau vele zaakkundigen, 
militaire en andere autoriteiten, fabrikanten 
van buskruit en leden der verschillende gezant 
schappen. Dit buskruit bezit de groote eigen
schap dat het in de vrije lucht niet ontploft en 
uok geene gevaren oplevert voor hen, die daar
mede moeten omgaan. De proefnemingen werden 
door Dr. Klein uit Leipzig geleid en de Kran 
icbe bladen laten zich daarover als volgt uit. 

Het buskruit van Neumeijer onderscheidt zich 
up het hloote gezicht iu geenen deele van dat 
hetwelk gewoonlijk gebruikt wordt; het heeft 
dezelfde kleur en fijnheid van korrel en ook op 
liet gevoel is geen verschil merkbaar. Dt ver
menging bestaat uit gelijke deelen zwavel, kool 
en salpeter, maar de voortreffelijkheid vau het 
nieuwe buskruit wordt door de toevoeging van 
nog (ii'-n bestanddeel verkregen cu hierin ligt het 
geheim van den uitvinder. 

Dc eerste proeven hadden betrekking tot het 
gebruik van dit kruit in vuurwapenen. Men 
laadde een gewoon geweer met drie wichtjes van 
het Neunieijcrsche kruit , zonder van eene prop 
gebruik te maken ; het slaghoedje gaf een zwakke 
knal, het kruit verbrandde langzaam en de kogel 
bleef in den loop. 

Hetzelfde geweer werd daarop met een patroon 
van gelijke hoeveelheid buskruit geladen en eene 
dubbele prop daarop gezet, liij het aftrekken van 
het geweer vernam men een sterken slag eu de 
kogel drong in eene schijf, die op een afstand 
van 200 ellen gesteld was. 

Met het achterlaadgeweer werden dezelfde proc 
ven genomen en nauwkeurig gelijke uitkomsten 
verkregen; hierbij werd waargenomen dat de 
tegenstand of het stooten bij eeue lading met 
gewoon buskruit tweemaal sterker was dan bij 
bet laden met het Neumeijersche kruit het ge
val is. 

Daarna werden ongeveer drie ponden vau het 
nieuwe buskruit op den grond gestrooid cn met 
vuur aangestoken, waardoor het kruit zonder 
ontploffing verbrandde cn er bleef eene geringe 
hoeveelheid afval over, die ons voorkwam salpe
ter te zijn. 

Bij de volgende proefneming werden vier hou 
ten vaatjes , elk vier ponden inhoudende en met 
ijzeren hoepels voorzien, met het nieuwe buskruit 
gevuld en allen gesteld in een klein huisje of 
schuurtje, van metselsteen opgetrokken en her
metisch gesloten , terwijl in het dak voor de toe
treding van lucht eene liggende opening, aan die 
voor den mond van een schoorsteen gelijk, ge
maakt was. De vaatjes werden door middel van 
een zwavcldraad aangestoken en de uitslag was 
aan die der vorige proefnemingen geheel gelijk: 
net kruit verbrandde langzaam en daarbij ont
wikkelden zich vele gassoorten cn rook, terwijl 
net in duizend stukken gevlogen zou zi jn, als 
'iet vooraf luchtdicht gesloten was geworden. 

Niet minder belangrijke proeven werden met 
een ander kruit genomen, dat ook door Neu
meijer uitgevonden is en door hem springkruit 
(Sprengpulver) genoemd wordt. Zoo lang dit kruit 
niet de lucht in aanraking was, verbrandde het 
zonder de minste ontploffing tc veroorzaken, maar 
zoodra de toenadering van de lucht afgesloten 
werd, ontplofte het met een geweldigen slag 
en werden rotsblokken in stukken en splinters 
geslagen. 

Alles te zamen genomen blijkt uit de genomen 
Proeven dat het nieuwe buskruit vele voordeden 
°°ven het oude heeft, daar het met minder ge
vaar verwerkt en gebruikt kan worden, in de 
V r U e lucht niet ontploft, hij verbranding slechts 
eene kleine hoeveelheid achterlaat, grootere uit
werkingen te weeg brengt en eindelijk dat de 

KUNSTDRAAIERS M A T E R I A L E N 
Hoofdzakelijk naar het Duitsch bewerkt 

door J . J . I I M I N . 
X . 

T I N , Z I N K E N L O O D . 

Het tin is een metaal, waarvan men evenmin 
als van het ijzer cn koper, den juisten tijd 
waarop het hekend werd , kan aangeven; men 
meent echter uit dc geschiedenis der ouden te 
weten, dat het ten tijde der Phcniciërs reeds 
door dit beroemde volk uit Engeland naar het 
Oosten werd gevoerd. 

Men treft het tot nog toe slechts in ééncn toe 
stand, namelijk als oxyde, in dc aarde aan ondei 
den naam van tinsteen, welke in de oudere 
lagen der aardkorst te huis behoort. Men vindt 
het in Engeland, Ijohemen en Saksen als zoo
danig , maar op velerlei andere plaatsen van 
den aardbol komt het te midden der aange
spoelde gronden, welke hunne wording aai) de 
oudere lagen verschuldigd zijn . in den vorm van 
gruis voor. 

Het Ertsgebergte in Duitschland, Cornwallis 
iu Engeland, benevens Malacca, Banks, K a r i -
mou enz., zijn dc meest bekende en rijkste lan
den cn plaatsen , vanwaar men het tin verkrijgt. 

Even omslachtig als de uitsmelting der ijzer
en koperertseu i s , zoo gemakkelijk is die bij 
het tinerts; zij bestaat hoofdzakelijk in cem 
reductie met steen- of houtskolen, waartoe 
men zich in Cornwallis van zeer lage schacht-
ovens en eerstgenoemde kool bedient. In onze 
Oost-Indische bezittingen zonderen de Chineezeii, 
die aldaar met dat werk ziju belast, het dooi 
slibhing van het zand en andere onreine stoffen 
af, en smelten het daarna in ovens, die bijna 
len naam vau kuil waardig zijn. 

Het t i n , afkomstig van Malacca of' l iauka, 
staat als het beste hekend; het eerste komt in 
tweevingerdikke staven onder den naam van 
Malacca-inklkokers, het laatste als schuitjes of 
blokken, in den handel voor. In deugdelijkheid 
is het Engelsche ten naasten bij aau deze soor
ten verwant; men treft er drie soorten van 
iu deu handel aan; de eerste soort heeft als 
stempel een lam, de tweede eene roos cn de 
derde een ring. 

Het tin smelt uiterst licht, — bij 239 tot 208" 
Cels. — en wordt daarbij zoo weinig heet dat 
een daarin gehouden papier niet verbrandt; van 
laar dan ook dat houten vormen bij het gieten 

zeer wel kunnen gebruikt worden. 
liet wordt zeer veel op de draaibank, en 

voornamelijk iu de tinfabrieken gedraaid, waar
toe het wegens deszelfs zachtheid zeer geschikt 
is. Men gebruikt hiertoe de halfrondbcitcl, cn 
bevochtigt gedurende de bewerking het metaal 
met zeep- of, bij gebreke van dien, met gewoon 
water. 

Daar men in dc laatste jaren meer cn meel 
aan het zink ia de nijverheid de plaats heeft 

angewezen , die het, wegens deszelfs hoedanig
heid , met recht toekwam, gclooven wij geen 
ondienst tc doen met het vermelden van dit 
metaal. 

Hei komt in de natuur als iwavelverbinding 
cn zouten, in den vorm van ertsen voor, waar
van de voornaamste zi jn, de galmei en zink 
blende; het eerste is öf koolzuur-zinkoxydc, 
óf kiezelzuur-zinkoxyde; het laatste bestaat uit 
iwavelzink. 

Dit metaal, waarvan de Chiueezen de eerste 
bezitters schijnen geweest tc zi jn, en 't welk hij 
hun bekend is onder den naam «toutenage", 
werd in de eerste helft der 1 6 * eeuw eerst als 
metaal bekend , terwijl de afscheiding uit de 
ertsen van latere dugteekening i s , en de aan
wending van het zuivere metaal aan onze eeuw 
toebehoort. 

Bij de verschijning van het eerste zink ge
beurde er iets, dat ook, helaas! maar al te veel 
in dezen tijd de vooruitgang van al wat edel, 
schoon en goed is, tegenwerkt cn tegenhoudt; 
onwetendheid cn winzucht betwisten, n. 1. aan 
het zink den voorrang; er vormden zich twee par 
tijen, waarvan de tegenwerkers dc sterkste wa 
ren , maar , trots allen tegenstand en kuiperijen , 
het gebruik wou meer cn meer veld, cn wat 
het heden ten dage als nijverheidsmateriaal is , 
behoeven wij zeker niet te vermelden. 

Het afzonderen van het zink uit de ertsen 
berust namelijk op de eigenschap, dat dit metaal 
bij het verkrijgen der witgloeihitte vervliegt, zoo

dat het afzonderen, als het ware, eene soort van 
distillatie i s ; in Engeland bedient men zich van 
gewone kroezen, in den bodem voorzien van 
eene afvoerbuis; in België van retorten van 
vuurvast aardewerk, die in eene bijna water
passe richting geplaatst zijn, terwijl men in Silezie, 
halfcilindervormige en van dezelfde stof vervaar
digde retorten gebruikt. 

Het verwerken op de draaibank geschiedt even 
als het t i n , echter niet in zoo groote mate. 
Men verbruikt liet evenwel ook als mengsel met 
andere metalen, tot het vervaardigen der zooge
naamde brillen waarin men de spil der draai
bank laat loopen ; het hoofdbestanddeel van de 
lcgeering hiertoe gebruikelijk , is echter tin. 

Wij willen eenige samenstellingen der ver
schillende, in gebruik zijnde legeeringen mede
deelen : Bij gewone draaibanken neemt men even
veel zink als t i n , onder bijvoeging van eenig 
antimonium; bij zwaardere banken kan men met 
goed gevolg de legeering aanwenden , door Ste
phenson aanbevolen voor tappannen bij locomo
tieven, en welke bestaat uit 5 deelen zink, 8 
deelen tin , 8 deelen lood en 79 deelen koper. 

Lood wordt op de draaibank verwerkt alsof het 
hout i s , met guds en mcisel. Met eene korte 
aanhaling van dit metaal willen wij voor dezen 
keer besluiten. 

Het lood komt bijna uitsluitend in slechts eene 
samenstelling, namelijk het loodglans of zwavellood, 
in dc natuur voor. Heeft men zeer zuiver lood
erts , dat wi l zeggen, erts waarin weinig of 
geene vreemde metalen als daar zijn, zilver, ko
per , ijzer, zink , arsenicum, antimonium, enz. , 
voorkomen, zoo is de uitsmelting zeer eenvoudig 
en wel door roosting of neerslagen; de eerste 
methode heeft ten doel om het erts eerst na 
behoorlijke roosting in schachtovens van l</« tot 
5 ellen hoogte, en 'A tot 1 cl wijdte, te redu-
ceeren met houtskolen, welke ovens in Engeland, 
ook tevens tot roosting dienen. 

Het neerslagen noemt men het smelten van de 
ongcroostc ertsen in schachtovens; wi l men al 
het in de ertsen aanwezige lood er uithalen , zoo 
vereenigt men deze beide methoden tot ééne; men 
roost namelijk eerst het erts, en smelt het dan 
met ijzer uit. 

Het aldus gevormde lood moet eer het in den 
handel kan komen, van do in de ertsen voor
komende vreemde metalen, aan wier hoofd het 
zilver staat, bevrijd worden. Lood, 't welk op 
dc 100 kilo minder dan 8 lood zilver bevat, 
wordt hier niet van bevrijd, maar komt zoo in 
den handel voor; bevat het meer zilver, zoo wordt 
het gepattisoneerd, welke bewerking hierin be
staat, dat men eenige duizeude ponden zilver
houdend lood in een grooten ijzeren ketel smelt, 
en daarna langzaam Iaat bekoelen, waarbij het zui
vere lood in den vorm van onregelmatige kris
tallen stolt, cn waarbij dan eene zeer rijke zilver-
verbinding achterblijft, die men tot zuiver zilver 
verwerkt. 

Wat het lood in de bouwkunde i s , behoeven 
wij nauwelijks te vermelden ; dat is genoeg be
kend, en het l ig t , aangezien wij ons zulks niet 
hebben voorgesteld, ook niet op onzen weg; wij 
willen met een paar woorden besluiten over het 
draaien van dit materiaal. 

Het geschiedt op gewone draaibanken , zooals 
wij reeds gezegd hebben door middel van guds 
en meizel. Onder een meizei kan men zich een 
beitel voorstellen, iu de gedaante van een gewonen 
steekbeitel, welke aan weerszijden gebogen, en 
tevens schuins afgeslepen i s , zoodat de mesvormige 
kant met de randen des beitels een hoek van 75 
tot 105" maakt. 

Onder het draaien moet men het metaal steeds 
bevochtigen met zeepwater, om te verhoeden dat 
de spaanders van dit metaal, dat veel weeker 
is dan het tin , zich tegen den beitel opwinden 
en vastklemmen ; terwijl men vooral moet zor
gen de beitels goed scherp te hebben, daar er 
aan polijsten van lood niet te denken valt. 

I N G E Z O N D E N . 

I 

AMSTERDAMSCHE BUIEVEN. 
Laat ons maar zwijgen over de onverschillige 

bejegening dei- kunst in Nederland en met de -Ve-
derlandsche Spectator klagen over de geringe 
bescherming, die zij van regeeringswege geniet. 
Het schijnt in ons land toch niet te helpen of 
men zich over dat punt al dan niet boos maakt. 
Aan klagen en vragen is nooit gebrek. Ik heb 
voor het laatste een bewijs: zoo als ik vroeger 
mededeelde, verlangen de heeren Kuinders en 
Outshoorn eerst concessie voor de nieuwe straat 



124 

van den Dam dwars door Uilenburg naar de Plan-
taadje en bet Oosterkerkhof, en dan 4 ' / , millioen 
tc leen. Wie wil het wagen ! Zoo als het bij 
groote plannen gaat, ging het ook hier. De een is 
er voor, de ander tegen. De heer J. van Lennep 
ligt met dokter Guije bitter overhoop. De laat
ste houdt van ernst en degelijkheid. Nu las ik 
een ingezonden stuk in de Amstcrdamschc Cox-
runt van zondag 12 Augustus I. 1., onderteekend 
J. H . L . — Deze schrijver stelt drie straten voor, 
te za.'un iets langer dan de straat van de loeren 
Kuinders en Outshooru, maar deze straten ver
eenigen ook de Westermarkt met den Dam, den 
Dam met de Nieuwe Markt , cn dit plein (stellig 
in dc richting van de Keizersstraat?) met de 
Miilden-Plantaadje-laan. 

Hi j , of J. II. I.., (is ' took Lcliinan.') zal geene 
concessie aanvragen, omdat naar zijne mooning, 
de Gemeenteraad, bij uitsluiting het recht toe
komt , voorstellen te doen en deze aan te nemen, 
tot demping van grachten, het breken van stra
ten, het onteigenen van woningen, hel uitbrei
den der stad, bet bouwen van bruggen, enz. 
Wij gelooven dat dit goed is gezien. Het alge
meen belang gaat boven dat van een club. Wat 
in deze plicht is van den Raad, behoeft hem niet 
onder hejt oog te worden gebracht. Gemeente
raden weten alles, en zijn even als dc jonge ar
chitecten van zessen klaar. Als een gemeen
teraad ernstig regard zou slaan op alle ver
zoeken en aanvragen, tot ben» gericht door de 
industrieclen en geldmannen. dan had hij dag 
en nacht druk op werk. Dc grootste grief 
die ik heb tegen de straat-aanvrage van Outs-
lioorn c .s . is deze.- hij breekt 239 huizen , waar
onder zeer voorname winkels, af en geeft de be
woners van Hal- cn Pijlstegen gelegenheid hunne 
neringen op Uilenburg te verplaatsen. Verbeeldt 
u llajcnius, Fokkc en honderd andere linnaas 
gezeten in de eité ouvrière op den gedempten 
Uilenburgwal. 

Bijzonder of belangrijk bouwkundig nieuws is 
hier verder niet. Onlangs is op den Achterburg
wal bij het postkantooi- alhier een gevel voltooid, 
die vroeger, zoo wij hoorden, (een paar eeuwen 
lang) op 't Water of 'f Dun/rol; bail gestaan. Zoo 
ziju du geruchten, maar dc: materialen zijn toch 
nieuw, en al zijn dc: vormen oud, de gevelsteun-
sels niet zoo degelijk van détails en van hout, wij 
juichen er i n , dat sedert een dozijn jaren in 
Nederland eene bouwkunst schijnt te ontwaken, 
gegrond op die, door onze voorvaders iu dc 10* 
en 17* eeuw met zoo veel genie: te voren gebracht 
en ons nog lieden ten dage tot kopiëring cn 
navolging zoo dienstig. 

Wie zijn voorvader verloochent, (al oordeelt hij 
zich ook veel meer mans, dan die goede oudjes), 
loopt gevaar zijne nationaliteit en dc: liefde voor 
zijne vaderlandsche kunst te verliezen, en ons 
St. J aits-uitjes te verknopen , zoo als er op de 
expositie in het Palcis voor Volksvlijt, (afdeeling 
eetbare waar, ingelegd goed en voedsel,) zijn ten
toongesteld , ik zeg — iu 't zuur gelegd en voor 
bederf bewaard. 

Zijt gij, geachte lezer, daarvan ook soms ge
diend .' Wij niet. om meer dan eene reden. Als 
er nog ruimte i s , hooggeachte redacteur, en de 
lezer luij met eenig geduld wil vereeren, dan 
sluit ik dit schrijven met de vermelding van 
een hoogst belangrijk feit, eene geschiedenis 
waarvan de bloei der hoofdstad afhangt, 't Is 
bier voor haar: leven of den marteldood sterven. 
Verbeeldt u , de Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst, heeft eene afdeeling in dezelfde 
stad waar zij in 1842 opgericht en sedert geves
tigd is. Hue vreemd. Die afdeeling is een 
erfstuk van wijlen den goeden Ho Markus, de 
trouwe pleitbezorger in bouwijuaeslien, cn wordt 
als zoodanig, niet zonder moeite, iu ' l ieven ge
houden. Deze afdeeling schreef in December (ik meen 
tegen het St.-Nicolaasfcest) eene prijsvraag uit 

veer dezen inhoud: sop welke wijze is 
bet best uit te breiden'! Wie behoo-

het initiatief te nemen ? en welke 
behoort het Gemeentebestuur zoo 

labgen der stad als voor bare inwo-
/ • nors 'c^Slj^tViuwkuust daarbij te stellen.''' Dat 
N^dy,Viü\vsljftst achteraan komt, spreekt van zelf, 

^ w A t ' fvatir van ondernemingen sprake i s , daar 
kan de kunst wel in de kist gaan liggen, cn 
van woorden en beloften leven. Als wij wel 
hebben,, werd den concurrenten slee hts ruim twee 

.maanden tijd voor de beantwoording toegestaan. 
Dat Was te weinig. Van het groote aantal leden 
(wed 150 stuks, alle beoefenaars der Houwkunst 
«U hare ambachten), zonden slechts fiere hunne 

en — wat eene alleraardigste bejia-
je ĵertoogen ui, i 

maanden 
i s , wat 
moet dit 
wezen, 
l ing ook 
iu druk 

l ing van het programma was, zij gaven zelf dc 
namen op van vijf beoordeelaars, uit welke het 
bestuur, de benoeming of de keuze had te 
doen. — Vijf mannen als boonien niet bladen 
togen aan bet deftige cn vleiende werk: liet Algc-
meen Handelsblad en ook n". 19 vau de Opmer-
kcr bracht het. nieuws, dat geen van beide ver
handelingen was bekroond, maar dat de eene 
(die den volgenden dag bleek te zijn ingezonden 
door deu heer N . lledcker Hisdoiu) vooi'de daar
aan besteedde «moeite en tijd" was beloond met 
ecu soort acccssit of halve prijs groot ƒ 5 0 . Dc 
Opmerker n". 10 verweet, en niet ten onrechte, 
den beoordeelaars hunne weinige voortvarendheid. 
Zij werkten assidu aan het lezen der twee stuk
ken en niet hun vijven, gedurende ruim vijf 

aan het rapport. I'M als het nu waar 
geen geheim meer mag heeten, dan 

pport uiterst zwak en beneden critiek 
Wij hopen dat het bestuur der afdee-
dat zwakke stuk bij het sterke acccssit 
zal uitgeven , opdat menig lid beide 

kan beoordeelen, want de leden der afdeeling en 
dc medewerkers naar hare prijsvragen hebben 
rechten. Zij zullen eene flinke daad doen, 
door de waarde tc onderzoeken die aan bet ac
ccssit stuk en bet beoordeelaars-rapport moet 
gehecht worden, 't Is niet genoeg te zeggen: 
dit of dat stuk moei eerst vallen . en daarna 
moeten we onze goedertierenheid tonnen, door 
aan het andere een fooitje voor moeite: en tijd" 
te geven, (welk eene eervolle: onderscheiding!) 
maar een beoordcelaar is verplicht dc gein-eken 
open en bloot te leggen, «'U die le beuijzen. 
Zijn die bewijzen valscli, /wak of steunende op gron
den die onwaar zijn en door den mededinger 
kunnen worden weerlegd, dan beeft hij zich 
knapper dan dc beooreleedaar getoond, en mag 
dus van zijn recht en kennis, van zijne pen 
cn oordeel, van zijn op zijde gelegden arbeid ge
bruik maken, om b. v. van de eerste tot de 
vijfde beooiileelaar, stuk voor stuk, op hun 
nummer te zetten, en le vragen: Wat hebt gij 
gedaan, en welk rapport hebt gij onderteekend? 
't Is niet vreemd meer . als beoordeelaars in on
zen tijd door ^stelselzucht gedreven , dc waarheid 
begraven" en zij ecu parti pris gaan aankleven 
tegenover ecu parti pris van de mededingers. 
Is ons dat o. a. niet vrij eluidelijk gebleken uit 
de bcoorilceling van «Vic groote prijsvragen, cn 
de gevolgen van deze.' Of moet een mededin
ger , zooals de geestige schrijver Gosscbalk dat 
ferm noemde: «zich niet gebonden handen en 
voeten aan den beooiileelaar overgeven." A l 
zijn ele uieiledingers waarlijk al te onderworpen 
in ons land, het zou toch wel eens kunnen ge
beuren, dat zij zich verzetteden. — Hadden do 
inzenders van ontwerpen op de prijsvragen naar 
een monument voor 1813, uaar een museum ko
ning Willem I en naar een Statenpaleis, bij tijds 
zich als eene tegenpartij vereenigd , dan had bet 
oordeel anders, den afloop beter, en de uitkomst 
gunstiger kunnen zijn. Thans laat ze veel 
te wenschen over, en zullen de ellendige uit
komsten deze prijsvragen cn zelfs de volgende 
in miskrediet brengen. 

0 September 1800. 

Zijt gegroet, redacteur cn lezer, 
van L . 3 V. 

Aanbestedingen. 

ARiikoni l i f f iMKL' i i . 

.Maandag 2U 0<jt., ten ' J ' ; i nre. ten Kaad huize te Gronin
gen: tiet leveren en platteen van eenige sehourpnlen tanga 
de wal ui uren auu de Noorderhaven en liet Ncliuitcudicn. 

Maandag 2'J (Jet., ten 10 ure, nau het gebouw van het 
provinciaal bestuur te Maastricht: de uitvoering der ver
eischte Vernieuwingen eu Herstellingen aan dc IJijks-riv ier-
vverken huig* tic Maas, niet het onderbond daarvan tot den 
.'listen Juli 1H07, iu twee pereeeleu. 

Maan.lag 2D (jet., teu 11 ure, ten Raadhuize te Amers
foort: Int herbouwen van dc Waag, staande op den boek 
tier Appel- eu (iroeiiteuiuarkten. 

Maandag 2'd Oct , , ten 11 ure, ten gemeentehuize te 
Leeuwarden: het bevloeren eu begrindeu vnu tien weg, loo-
neinle van at' den Ovirijssclsehen straatweg over de Itapcu-
hurgtirbng eu Teems tot nau het vaarwater de Naauwe tireiins 
eu vervolgens bij langs dc Kerk eu Pastorij tc Hempen* 
tot aau de zoogenaamde Hoerchek, hebbende eene lengte 
vau circa 3132 el. 

Maandag 2'J Oct., ten 12 ure, op het Raadhui, te Amster
dam: Int bouwen van eeue burger dag- cn avondschool met 
woning voor den directeur eu lokaal voor tie gymnastiek, 
in de Weste r-tnint, tusschen dc le eu 2c Aujclicrdvvnrsstrnten. 

Dinsdag 30 O c t , teu 10'/2 ure, nau het gebouw van het 
provinciaal bestuur te 'sBosch: Int verdiepen en op som
mige punten door afgraving en uitbaggering verbrecden vau 
het kniinnl de Diezc , vau de stad 's Hertogeulioscb tot bij 
bel fori (j-eveeoeiir, nul lui opruimen van ondiepten iu het 
buiteukauaal bij de schutsluis tc ('reveeoeur. 

Dinsdag SO Oct . , ti 'i 12 ure, iu het lokaal van liet minis
terie van Biniieiiluiulscbe zaken tc (Hage: bet bouwen van 

drie loodsen tot berging van materieel van den Rijkstelegraaf 
op de Stationsterreiuen te Leeuwarden, Zutphen eu Tilburg, 
iu drie pereeeleu. 

Dinsdag 30 Oct . , teu 12 ure, ten huize der wed. v. d. 
Weijde tc Zalt-Boiumel: het herstellen der krib-, pak- en 
verdere waterwerken van het district in en nau de rivieren 
de Waal cn de Maas, eu de leverantie van 47 vimmen Gel-
dersch rijshout, voor nood bout iu de verschillende dorpd-
polders, binnen gezegd polderdistrict. 

Vrijdag 2 Nov., Sen 10' a ure, nan hot gebouw van het 
prov. bestuur tc 's Bosch: het verrigten vnn eenige nood
zakelijke vernieuwingen en herstellingen, alsmede het onder
houden van den provincialen weg vau Hertogenbosch naai
den Baardwijkschcn Overlaat, ingaande met den Isten .lanu
arij 1807 en eindigende met den .'listen December 1807. 

Vrijdag 2 Nov., tun 12 ure, aau het lokaal van het prov. 
bestuur te Arnhem: het onderhoud vau het paleis van jus
titie aldaar, beuevens het verrigtcu vau eenige herstellingen 
eu vernieuwingen aan dit gebouw, ingaande 1 •luuuarjj 1807 
cn eindigende 31 December 1800. 

Maandag 5 Nov., teu 10 ure, in bet gemeentehuis te 
Zuidhorn: het bouwen van eene steeneu uitvvnfcriiigsluis t - n 

tucbehooren, met de levering vau alle daartoe noodige mate
rialen, benevens het graven van buiten- cu biuueukaualen, 
te Aduarderzijl, 

Maandag 5 Nov. , ten l l V j ure, nau het gebouw vau het 
prov. bestuur te 's Hage: het Jigtcu vnu een iu tic Boven-
Merwede gezonken vaartuig. 

Zaterdag 10 Nov. , ten Raadhuize vau Vlaardingen : het 
dempen van eenige slootcn eu het leggen van riolen. 

Donderdag Dl Nov., ten 12 ure, aan het gebouw van het 
prov. bestuur te Assen: het onderhonden eu herstellen van 
net vereenigd buis vau arrest en justitie te Assen, van 
1 .lanuarij 1807 tot .'11 December 1808. 

Vrijdag 10 Nov., ten 10 ure, in het lokaal van het prov. 
bestuur te Middelburg: het onderhoud van het huis van 
arrest cu bewaring te (iocs, voor den tijd van drie jaren, 
ingaande 1 .lanuarij 1807 en eindigende 31 December 18(Ü). 

Donderdag 22 Nov. , ten 12 ure, in ecu tier lokalen van 
het Ministerie van Binnenlaiidsehe Zaken te 's Hage: het 
maken vnn gebouwen cn verdere werkeu op het Stations-
emplaceiiient te L'trccht. 

Donderdag 22 Nov., ten 12 ure, in een der lokalen van 
het ministerie van binnenlandsche zaken te 's l lage: liet 
leggen van den bovenbouw met levering van den ballast, 
het maken van afsluitingen en eenige verdere werken voor 
den spoorweg van tien Vaartschen Rliiju tc L'trccht tot aan 
tie brug over de Lek bij Kuilenburg. 

Afloop van aaubeHtcdinxeii. 

liet bon wen eener sigaren-
Do ele en Zu. Aannemers gebr. 

Brnggerink altlaar voor / 14,300. 
Op 17 (Jetober, te l ï i r k s l a u d : het bouwen eener school 

en hoofdoiiilervvijzerswoiiing aldaar, lu afwachting van nadere 
goedkeuring der gedeputeerde staten, is het werk gegund 
aan VV. Boinert te Schiedam voor / 17,200. 

Op l'J October, te Middelburg: bet maken van wegen, 
waterleidingen enz. in deu nieuw bedijkten polder hij Bier
vliet. Kr waren ingekomen elf biljetten. De minste in
schrijver was de heer 1'. Fermout tc Westdorpe voor/7,7yS, 
en de hoogste inschrijver dc heer .1. van Male Dz., voor 

ƒ 11.015. 

Op 13 October, te Kampen: 
fabriek voorde heeren C. .1. Boel 

Advertentiën. 

FABRIEK VAN 

B E C K E R E N BUDDINGH 
te ARNHEM. 

Waterpas-, hoekmeet- en andere instrumen
ten voor terreinopname ten dienste van den 
W A T E R S T A A T , D E G E N I E , den A A N L E G V A N SPOOR

W E G E N en O P E N B A R E W E R K E N . — Voorts de gunstig 
bekende B a l a n s e n , B a s c u l e s , Weeg
brug 1 gen enz. 

E E N J O N G A R C H I T E C T " 
wenscht tot uitbreiding van werkzaamheden zii'li 
te a s soc i ec ren met een solieclen bouwkuiulige 

Reflecteerenden adresseeren zich onder opgave 
van voorwaarden, met franco brieven onder L'. Z. 
bij den Boekhandelaar J. O R E V E N te Utrecht. 

Stoomfabriek van Zinkwerken 
tc Arnhem. 

De ondergeteekenden bevelen zieh aan tot het 
leggen of leveren van Dakbedekkingen in alle 
soorten: voorts worden bestellingen op bouwkun
dige en andere voorwerpen van Zink ten spoe
digste uitgevoerd. Raamroeden zijn steeds in 
verschillende modellen voorhanden. 

W U R F B A I N , GERRITZEN .% RODENHUIS-

RANSOME'S KÜNSTZANDSTEEN, 
beveelt zich door duurzaamheid , sterkte, zuive
ren vorm en voornamelijk door VOLKOMEN OVKR-
EENKOMST niet den NATUURLIJKEN ZAND
STEEN bijzonder aan voor iedere BOUWKUN
STIGE VERSIERING, zoowel voor Balustraden, 
Kapileelen , Consolen, Lijsten, Friezen enz., »' s 

voor Vazen, Fonteinen, Ccdenkteekcucn, Statui-
bcelilcn, tiraflcekenen, enz. Modellen, Teeke
ningen , enz. te bezichtigen, cn inlichtingen "-' 
bekomen bij 
FOLKERS & O . , Rapenburg te Amsterdam 

Agenten van de 
PATENT UiXCRKTK-STiiXK COMPy. (Limited) te Lomh* 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A . THIEME. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DEU WIEL. 

Eerste jaargang. N°. 32. 3 November 1866. 

Versdiijnl geregeld iedereu Zaterdag hij 
II. A . T H I E M E te A r n h e m , 

liocildeeirrespeiiideolen 
1. \ t \ K U U M S ui IX le Aaslerdan. 

W E E K B L A D 

V O O R 

Prijs per .1 maanden fraifo p. pust /I.O'i. 
Ken abonneert zich foar een jaargang, 

tdterleilii-n toslen ƒ -.20 per gemneo regel 
en ƒ u i i i r tegel en een S". der tuuraicl. 

A R C H I T E C T E N , I ï & E H I B U B S , F A B R I K A N T E N E N A A N N E M E R S V A N P U B L I E K E W E R K E N . 

Berichten en mededeelingen. 

Arnhem, 2 November 1800. 
— In Oostenrijk is concessie verleend voor een 

spoorweg van Arad naar Karlsburg, waardoor 
Wecnen niet bet oostelijk uiteinde van het Oos-
tem-ijkscln' keizerrijk in dadelijke verbinding wordt 
gebracht. 

— Bij eene engelsche spoorwegmaatschappij 
[London Chitt/uun and Haver Company) zijn groote 
misbruiken in dc uitgifte van obligation ontdekt 
cn worden der directie nog andere kwade prak
tijken ten laste gelegd. Deze zaak wordt alsnu 
onderzocht en wij hopen den uitslag daarvan 
nader mede te deelen. 

— Eene kleine frunscho spoorwegmaatschappij 
{t'Memiu des Dombes) beeft bet besluit genomen 
gedurende dezen winter alle rijtuigen der per
sonentreinen te verwarmen. 

— Op bladz. 113 van De Opmerker maakten 
wij melding van den hulp-spoorweg, die langs 
den rijweg van «hm Mont-Cónis wordt aangelegd 
en waardoor Frankrijk en Italic' verbonden wor
den , totdat dc tunnel door het Cénis-gebergte 
geheel gereed zal zijn. Door de overstrooming 
van eene kleine r ivier , de A r e , i s -dc rijweg 
over eene lengte van zes kilometers verwoest en 
zijn eenige kleine bruggen vernield , waardoor 
eene geringe vertraging in de oplevering van den 
hulp-spoorweg ontstaat. 

— Te Lyon heeft men bet middel gevonden, 
oin photogrnphién op katoen, wol , zijde cn an
dere geweven stoffen tc brengen, hetwelk zoo 
spoedig gaat en zoo weinig kosten veroorzaakt, 
'lat men het ondergoed , hemden en andere klee-
dingstukken, in plaats van het op de gewone 
wijze te merken , door middel van de photographic 
van de naamletters des eigenaars voorziet. Bij 
nienigen uitzet van aanzienlijke bruiden, ook bij 
uitrustingen naar Ind ië , is dit reeds geschied. 
De photogiapbische teckens gaan door het was-
schen niet verloren. 

— Naar men verneemt, zullen door een werk
tuigkundige te Toulouse eerstdaags in het open
baar proeven genomen worden met een door hein 
uitgevonden werktuig, dat zonder stoom, gewicht 
of tegenwicht in beweging wordt gebrugt e n , 
a »n een omnibus voor vier cn twintig personen 
verbonden, met dezen veertien kilometers in het 
BW aflegt. 

— Uit Suez wordt aan den Moniteur geschrc-
v "n , dat daar den 11 <i™ dezer is ingewijd het droog
dok , hetwelk voor negen millioen francs, voor 
'ckening der Egyptische regcering door den Fran-
Mhen ingenieur Dassand gebouwd i s , en scbe-
l"'n van den grootsten tonnen-inhoud kan opne
men. Met een stoomschip is de eerste proef ge
nomen. 

—' Onder toezicht van den heer Le Lnurain, 

voormaligen directeur van een der mndelhocven 
van keizer Napoleon III, worden sedert eenigen 
tijd in de vlakte van Chalons en in den omtrek 
daarvan opgravingen gedaan , die reeds tot het 
ontdekken van niet minder dan 1500 Gallische 
en QaUisch-Romeinsche grafsteden hebben geleid. 
Dc: eersten worden in den regel op terpen en 
langs de beddingen van beken of stroomen, de 
anderen meestal verspreid over de vlakte aange
troffen . Zoowel in de graven als daarbuiten zijn 
een aantal wapenen, sieraden en andere voor
werpen gevonden , die naar bet kleine oudheid
kundige museum zijn overgebracht, dat in het 
zoogenaamde «kamp van At t i la" is opgericht, 
hetwelk zich op eenigen afstand van bet keizer
lijk hoofdkwartier te Chalons bevindt. 

— Aan de spoorwegen in Algoriö wordt met 
kracht gearbeid ; men stidt zich voor de lijn van 
Algiers naar Hlidak te verlengen en verder tak
ken van i i i . I N naar Reliznne en van l'hilippeville 
naar Constantino aan te leggen. De laatste lijn 
loopt door een moeielijk en bergachtig terrein, 
waardoor men tot hel maken van tien tunnels 
genoodzaakt wordt. 

— Op den 18*« October is te Brussel het 
monument voor den burgemeester Charles de 
Brouekère onthuld, liet gedenkteeken bestaat in 
eene bron met de buste van dezen verdienstelij
ken afgestorvene. 

' s -Gravenhage . Als aanvulling van het bericht, voorkomende op pag. 10!) omtrent de bui
tengewone werken te dezer stede, moeten wij 
vermelden dat tusschen de onderdeden van het 
drieledig p lan , tot verbetering van het rioolstel
sel, bet dempen van alle binnengrachten en het 
maken van eene passage: van bet Spui naar het 
Binnenhof een onafscheidelijk verband bestaat. 
De verbetering van het rioolstelsel toch moet 
voorafgaan, wil men eenig nut hebben van het dempen der binnengrachten, terwijl van het dem
pen van bet Spui giootendcels ele doelmatigheid 
afhangt van bet maken .Ier passage naar het 
Binnenhof. Het denkbeeld, waarop het plan 
tot verbetering van het rioolstelsel berust, is dat 
de riolen geheel van dc grachten worden afge
nomen en zich zullen uitstorten in verzainelkana-
l c n , waardoor bet vuil wordt geleid naar een verWyderd punt in de duinen, alwaar het, door 
middel van stoomwerktuigen, in een groot réser
voir wordt gevoerd. (Hetzelfde denkbeeld is reëels 
in Londen, Marseille, L u i k , enz. met goeden 
uitslag toegepast.) Gaat men tot deze verbete
ring van het rioolstelsel over, dan zou het be
houd der binnengrachten voor de uitvoering 
elaarvan hinderlijk zijn, cn belangrijk hoogere 
uitgaven medebrengen. De geringe: verversching, 
die" het water in de kom der gemeente ontvangt, 
zal bovendien eloor bet dempen van bijna al de 
grachten over eene mimici c uitgestrektheid ver
deeld worden , en daar alzoo van meer nnt wezen 

y K ' i * / ! 

elan nu het geval is. De openbare gezondheid 
zal hierdoor zoozeer bevorderd worden, dat, naar 
het oordeel der vergadering, alle beswaren , welke 
de demping medebrengt, daarvoor zullen moeten 
zwichten. Om aan ele scheepvaart geen hinder 
toe te brengen, is in bet plan opgenomen het 
maken van een bassin, waarin de schepen 
kunnen geborgen worden. Voor de verbetering 
van bet riolenstelsel berekent ele architect te 
moeten aanleggen 3000 el hoofd riool , geraamd 
op f 162,000, 0250 el riolen 2. k l . , geraamd op 
/ 325,750 en 10,500 el riolen van de 3 . k l . . 
geraamd op ƒ 2 0 2 , 7 5 0 , terwijl voor bet maken 
van 8 syphons f 48,000, voor bet dichtnietseleii 
van ile riolen in de grachten enz. / ' 5 0 , 0 0 0 en 
voor ele stoommachines tot uitpomping der riolen 

/ 200,000 wordt geraamd. 
De grachten, welke ter demping worden aan

gewezen , zijn ele' volgende:, waarvoor de kosten 
op de: daarachter gevoegde cijfers woi'ileu geraamd 
l . S p u i , f 25,711 ; 2. Veerkaden f 30,858; .'!. I'a-
viljoensgracht, / ' 5 ,950 ; 4. Prinsengracht tot aan 
de Brouwersgracht, ƒ 3 3 , 4 7 3 ; 5. Mem van de 
Brouwersgracht tot aan den Westsingel, / '37,000: 
0 . Brouwersgracht, f 10,900; 7. Gracht langs 
den Houtweg, f 12,500; 8. Turfmarkt, ƒ 18,000 
en 9. Nieuwe Haven, f21,000. 

— Men leest in De Nederlandsche Spectator 
van 27 October j . I. het navolgende over bet 
behoud van overblijfselen der ouele vaderlandsche 
kunst: 

»De Commissie tot het behoud van overblijf
selen der oude vaderlandsche kunst, heelt van 
haar werkzaamheid gedurende het laatste aca
demiejaar weder een verslag uitgebracht en het 
licht eloen ziem. Zij ontving eenige medeeleelin-
ge:n ; enkede voorwerpen werden in voorloopige 
bewaring gesteld in het Lciilsch museum. De 
bemoeiing der commissie ten opzichte van oude 
gebouwen had tot uitkomsten, dat een bedreigde' 
15* eeuwsche gevel te Maastricht zal worden op
gemeten en misschien behouden; dat een der 
oude vestingtorens nabij de Sint-Maartenskerk 
te Maastricht toch door den minister van oorlog 
zal worden prijs gegeven aan sloopershanden , 
alweder na opgemeten cn afgeteckend te zijn. 
Zoo allengs krijgen wij een grooten rijkdom van 
oudheden, voor kunst en geschiedenis gewichtig, 
in efligie ! Zofi men ook ele schuttersmaaltijd van 
Van der Helst niet kunnen verkoopen ! Wij be
zitten er toch ele gravure van. Omtrent den 
voorgenomen afbraak van het oude gasthuis te 
Middelburg ontving de commissie bericht, dat 
met ele afbraak vooreerst nog geen bi'giu zofi 
worden gemaakt : zoodra die op handen was, zou 
men haar waarschuwen ! De slooping der stads
poorten te' Leiden is niet verhinderd kunnen 
worden) evenmin die van de Kenneiner-poort te' 
Haarlem. Gelukkig is ele zoo schoone poort naar 
de zijele van Amsterdam behouden. 
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«De commissie herhaalt haar klacht over de 
weinige bereidwilligheid der gemeentebesturen 
en vraagt of bier aan onwil of dwaling moet 
gedacht worden. Of, vraagt z i j , cn dat is de 
waarheid gclooven wi j , blijft nog altijd de sla
perige toestand voortduren, die als een ge
volg van gebrek aan kunstzin en van onkunde, 
zooveel schoons en merkwaardigs prijs geeft.' 
Maar verslag is dan ook vervuld van de woor
den slooping, slooping! liet raadhuis te Arne-
muiden, dat te Kindhoven zijn inmiddels ook 
gesloopt. Als bijlage D. is aan het verslag eene 
zeer belangwekkende beschrijving van den gc-
sloopton toren te Oudorp, door deu heer lïoso 
toegevoegd. Ue heer llose beeft daarin opmer
kelijke mededeelingen gegeven over de wijze 
waarop die toren gemetseld i s , eene wijze die 
met die van de kerk te Henkuin veel overeen
komst biedt en door hem het Renkumsche vel 
band wordt genoemd." 

— Wij vestigen de aandacht van onze lezers 
o)) het jongst verschellen iioiiimer van de Anna
tes du üénie-civil, waarin onder meer anderen 
een uitgewerkt artikel voorkomt van den heer 
Aug. .leunesse over het plan van afsluiting, in
dijking en droogmaking van eeu deel der Zuider 
Zee. Iu dit tijdschrift, dat in maandelijksehe 
afleveringen wordt uitgegeven, vindt men cene 
getrouwe mededeeling van al hetgeen op het ge
bied van den ingenieur cn in de technische we
tenschappen belangrijk en der vermelding waar
dig is. 

'S-Gravenhage. Tot ridder der orde van den 
Ned. Leeuw is benoemd de ingenieur van den 
waterstaat I'. Galand. 

— Het koninklijk instituut van ingenieurs zal 
Dingsdag 111 dezer eene vargadering houden in 
het lokaal Diligcntiu alhier. In deze bijeenkomst 
zal de brief van den minister van binnenlandsche 
zaken, ter geleide van het rapport der interna
tionale commissie voor bet onderzoek omtrent de 
te verwachten gevolgen van de afdamming der 
Ooster Schelde voor de bevaarbaarheid der Wes
ter .Schelde, ter tafel worden gebracht. 

— Den 'M'"" October heeft de prins van 
Oranje, op den Hoek van Holland, de eerste 
spade in den grond gestoken voor de verbetering 
van den waterweg vnn Rotterdam naar zee. De 
Prins werd op het terrein ontvangen door de 
ministers van binnenlandsche zaken, van finan
ciën, van buitenlanilsehe zaken en van marine. 
De minister Heemskerk heeft in korte trekken 
het groote gewicht geschetst van bet te onder
nemen werk en dc Prins heeft voor de tot hem 
persoonlijk gerichte woorden dank gezegd. Na 
afloop der plechtigheid hebben de genoodigilen 
zich aan een déjeuner dinatoire vcreenigd. 

Amsterdam. De Staatscourant van 25 Oc
tober bevat de rectificatie van eenige misstellin
gen, voorkomende in dc lijst van bekroningen, 
toegekend door de jury voor de algemeene ten
toonstelling van Nederlandsche Nijverheid te 
Amsterdam , opgenomen in de Staatscourant van 
23 Augustus 1800, en wel ten gevolge van 
verwarring van namenverwisseling, van nommers 
en andere oorzaken. Deze misstellingen moeten 
als volgt worden verbeterd. (Zie n". 21 van 
Dc Opmerker). 

Jacob Duijvis, Koog aan de Zaan, niet ver
meld, is toegekend eene br. med.; B. Adeiua, 
Arnhem, br. med., is niet bekroond ; (I. Steke-
lenborg Ponsioen, Aarlanderveen, niet vermeld, 
is toegekend eene br. med.- l i . II. Broekman Lzn . , 
Amsterdam, getiiigschr.; E. E. Visser, Amers
foort , br. med.- M . J . Entboven en Z n , Znlt-
Bommel, getiiigschr.; C.Vermeulen, Amsterdam, 
br. med.; J. F. van Reijbroek en Z n . , Rotter
dam , br. med. ; C. Fischer, Amsterdam, ge
tiiigschr.: deze zes bekroningen vervallen, aan
gezien zij reeds onder een ander noniincr wer
den vermeld, en daar als beginsel is aangenomen, 
dat aau geen inzender meer dan ééne bekro
ning wordt toegekend. Visser en Co . , Amers
foort, getuigschr.; deze bekroning vervalt, als 
zijnde de belanghebbende, die niet had inge
zonden , met inzenders van gelijken naam ver
ward; M . lluinburg Azn. , Maastricht, niet ver
meld, is toegekend een getiiigschr.; Eticnne, 
Amsterdam, niet vermeld, eene br. med.; J . Ter-
steeg en Zn . , Amsterdam, br. med., is toe-
gekeiul eeu getuigschr. : II. Ilijlurd en Co. , Hil
versum, getiiigschr., is toegekend eene br. med. 

Voorts komen nog de volgende drukfeilen in 
eigennamen voor: N . van Heukelom waarvoor 
moet gelezen worden: N . van lleiikelum; wed. 
C. Spanier en Z n . , dito weel. E. Spanier en Zn. ; 
C. J. D r i l l , dito E. J. Dri l l . 

Arnhem. Naar men verneemt heeft de ge
meenteraad bet aanbod ad f 15351 van denbeer 
A. E . Cohen voor de tien perecelen grond aan 
het nieuwe Plein , waarvan wij in ons voorgaand 
nummer melding maakten, van dc hand gewe
zen en zijn eenige perecelen onderhands verkocht. 

— Hij de vaststelling van de begrooting voor 
het dienstjaar ING" is voor rioleering in deze 
gemeente niets uitgetrokken en bij de langdurige 
discussie over veelal onbeduidende zaken werd 
daarover geen woord in het midden gebracht. 
Toen de begrooting , zoo in ontvang als uitgaaf, 
behandeld was, stelde een der leden voor ccn 
post voor rioleering als memorie uit te trekken, 
maar dit voorstel vond geene ondersteuning. Het 
is te bejammeren dat de wezenlijke belangen der 
gemeente niet meer ter harte genomen en over 
ondergeschikte zaken wijdloopigc discussion ge
voerd worden; ten bewijze daarvan leze men het 
verslag van den gemeenteraad van den 18'1™ l . l , 
en de woordenwisseling over een post ad ƒ2000 , 
voor het ophalen der fosses mobiles, waarbij 
door den raadsheer Henny eene berekening van 
kosten vooraankoop, onderhouden bediening van 
een paard met stel ol' wagen werd voorgedragen. 

Harlingen. Iu de laatstgehouden raadsver
gadering is met 10 tegen 3 stemmen verworpen 
het project tot havenverbetering, door den inge
nieur Dilks ontworpen. 

Delfshaven, 30 October. De raad heeft tot 
gemeente-architect benoemd den heer .1. F. van 
der Wilde , alhier woonachtig. 

Meppel. Het gemeentebestuur te Meppol 
heeft cene oproeping van sollicitanten gedaan 
voor de vaceerende betrekking van opzichter 
over de gemeentewerken, waaraan eene jaarwedde 
van / '500 a /'000 vei boliden is. liet geven van 
ouderwijs aan de bouwkundige teeken- en reken-
school is daarbij verplichtend gemaakt. 

KUNSTDRAAI KUS M A T E R I A L E N , 

Hoofdzakelijk nuur het Duitsch bewerkt 
door 

.1. J . llAIIN. 

XI. 
GOUD. 

Goud! Hij het uitspreken van dit woord ge
voelen vele menschen als het ware een elec-
trieke schok door hunne leden gaan, en geen 
wonder! het is voor den ecu geluk, voor den 
ander ongeluk; het i s , zooals de tooneeldicliter 
zich uitdrukt, »de spil waarom alles draait", en 
dat goud, waarde lezers, willen wij thans gaan 
beschrijven. 

liet is van eeuwenoude dagteckening, dat men 
dit metaal als bet edelste aller metalen beeft ge
waardeerd , en dat er in den ouden tijd met een 
kwistige band mede werd omgegaan, bewijst ons 
de gewijde geschiedenis; want, in trouwe, wan
neer wij Salomo's tempelbouw nagaan, en daar 
lezen van een dak van goud , en van al die gou
den sieraden, bij en in dien tempel aanwezig, 
dan komt wellicht de vraag bij ons op, of het 
goud toen ook misschien voor een spotprijs te 
koop was. Maar genoeg hiervan. 

Het goud komt in de natuur in den vrijen, zoo
genaamde!! gedegen toestand , in onderscheidene 
landen zooals het Uralgebergte, Siber ië , Nieuw-
llolland, Calilornië, Mexico, Brazilië, enz. voor; 
in het Uralgebergte werd het ten jare 1819; in 
Siberië in 1829; in Niciiw-llolland in 1851 ; en 
in Californië in 1845 ontdekt. 

In vroegeren tijd geloofde men dat men het 
goud door middel van den steen der wijzen uit 
de onedele metalen kon vervaardigen. Dit denk
beeld , dat zich van uit de Arabische boogescho-
len , ook aan ons werelddeel mededeelde, hield 
eeuwen lang de geleerden bezig; men zou er nu 
om lachen, wanneer men al die fabelachtige sprook
jes aangaande den steen der wijzen las, maar 
niet alzoo iu vroegeren tijd ; algemeen, ja zelfs een 
Luther, een Spinoza, en zooveel andere beroem
de mannen, geloofden er aan, en gelukkig ook! 
want , wat zod de wetenschap, wat zofi de schei
kunde tegenwoordig zijn, indien men die zucht 
naar den steen der wijzen niet bad gekend, 
welke wetenschap, zooals Izaiik Hollander zich 
uitdrukte, «slechts kinderspel was, indien uien de 
Adainsaai'de slechts bezat." 

Het goud komt in de gedaante van bladen en 
korrels, in velschillende rotssoorten en in kwarts, 
zwavel en koperkics voor, terwijl het, wanneer 
bet door verweering als anderszins daaruit vrij 
geworden is, in bet rivierzand (riviergoud) en 
aan de hellingen van enkele bergen voorkomt; 

verreweg het meeste goud wordt door afslibbing 
van liet rivierzand en der teelaarde verkregen; 
men schudt bet namelijk met eene hand vol zand 
in een houten bak, waarbij de zwaardere rrU-
korreltjes zich verzamelen , waaruit men de vreem
de ertsen verwijdert, en daarna het overgeble
vene met kwikzilver verbindt, welke verbinding 
men later doet verdampen. Voordat nu echter 
bet metaal in den handel kan worden gebracht, 
moet het nog eerst vnn de nog aanwezige onzui
verheden bevrijd worden, hetwelk vroeger en 
tegenwoordig ook nog, bij enkele goudwerkers 
door afscheiding van salpeterzuur en koningswater 
geschiedde : meer algemeen is tegenwoordig het 
cementeeron in gebruik, welke handelwijze be
staat in bet gloeien van een mengsel, bestaande 
uit gelijke deelen dunne plaatjes goud , keuken-
zout, ijzervitriool en aluin , benevens 3 tot /, 
deelen fijn gemalen dakpannen. 

Het koningswater, 't welk bestaat uit 1 deel 
salpeterzuur en 3 deelen zoutzuur, is tot nog 
toe bet eenigste zuur , dat op het metaal werkt 
en hetzelve oplost. 

Het goud bezit eene zeer schoone gele kleur, 
en een hoogen graad van uitzetting; door deze 
eigenschap kan Tiet goud tol dunne blaadjes of 
bet zoogenaamde bladgoud geslagen worden, 
waarvan 200.000 op éénen duim dikle gaan. lijj 
1200" smelt het, en verkrijgt dan eene zeer 
groene kleur, welke echter na afkoeling weder 
verdwijnt. 

Men vermengt het goud met zilver en met ko
per, en ook wel met beiden tegelijk, cu bepaalt 
liet gehalte in zoogenaamde karaten , zijnde 1 ka
raat gelijk '12 greinen. Bevat het goud bijv. op 
de 24 deelen 10 deelen onedel- en 14 deelen edel me
taal, zoo is het 14 karaats; bevat bet slechts twee 
deelen onedel metaal, dan is het 22 karaats , enz.; 
van dc bij de wet oinsehreveiie gewaarborgde 
goudsoorten bestaan bier te lande vier, n. |. 
goud van 14, 18 , 20 cn 22 karaten. 

Eigenlijk gedraaid wordt het goud niet veel, 
ofschoon het, wegens deszelfs vele deugden eu 
de vormen, waarin het verwerkt wordt, daartoe 
zeer geschikt is. 

Tot het vervaardigen van zoogenaamde gedre
ven werken wordt in de laatste jaren , iu na
volging van Frankrijk, de draaibank veelzijdig 
gebruikt, en bewonderenswaardig zijn dan ook 
die voorwerpen van weelde, welke op dusdanige 
wijze met behulp van de draaibank worden ver
vaardigd. Met eene iingeloolelijke tijdsbesparing 
worden namelijk zeer dunne metaalplaten op de 
draaibank tot den boogtsten graad van volkomen
heid bewerkt, door ze onder eene langzaame druk
king in aanraking te brengen met een bouten 
model van tegenovergestelden vorm, dat op de 
spil dei bank bevestigd is. 

Draaibanken waarop men goud draait, zijn met 
recht kiiiistbanken, omdat zij meesttijds voorzien 
zijn van een guillocheerinachine , eene uitvinding 
van Franschen oorsprong, aldus genaamd naar 
den eersten samensteller, Gnillot geheeten. Door 
middel van deze machine kan men vlakke cn ge-
bogene voorwerpen van golfvormigc en andere 
soorten van lijnen en cirkels voorzien , waarvan 
de aclitervlakken der horloges ons een voorbeeld 
verstrekken. 

Bij eene aan alle vereischten beantwoordende 
guillocheerbank, bevindt zich de spilkop tusschen 
twee punten, in eene richting, die vertikaal "1' 
de spil staat, waardoor aan bet bovenste ge
deelte de gelegenheid wordt gegeven , om eene 
schommelende beweging aan te nemen. Door mid
del van ccn gewicht of eene veer wordt dit ge
deelte onophoudelijk naar den voorkant der bank 
gedreven. Op de spil der bank bevinden zich 
schijfjes van verschillende gekerfde of gegolfde 
randen voorzien , welke schijfjes meesttijds van 
geel koper of staal zijn vervaardigd en patronen 
genaamd worden; de ondervinding heeft ons 
echter bewezen, dat ijzeren evengoed aan hel 
doel beantwoorden. Met dezen rand — wij 
spreken nu van de werking van ééne schijf) 
daar men toch nooit twee patronen te gelijk kan 
laten werken , — komt de spilkop in aanraking 
met een aan het gestel bevestigde metalen hef
boom, waardoor de neiging, welke de schijf dooi' 
middel der veer of van het gewicht bezit, om 
steeds naar dc voorzijde der bank te dringen, 
wordt gebonden. 

Bij de omdraaiing der bank komen dc kerven 
of golfjes, welke buiten den cirkelomtrek van * 
schijf zich bevinden , in aanraking niet den b8*" 
bouni, waarvan eene been en weérgaande scholium'' 
ling een natuurlijk gevolg i s , welke schommeling 
van de spil op bet op de bank bevestigde voor

werp wordt overgebracht, zoodat de beitel, welke 
bevestigd is op een support, de verdeeling der 
schijf op het voorwerp afteekent. Over het inrich 
ten van eene gewone draaibank voor guiilocheer 
werk hopen wij later terug te komen. 

AMSTERDAMSCHE BRIEVEN. 
De maand October, die wij beleven, is eene 

veel bewogene en hoogst gewichtige in de wereld
geschiedenis. Frankrijk is geteisterd door over 
stroomingen van water. Pruisen is vergroot 
door annexation van land. Rusland schafte zich 
eene vermoedelijke troonopvolgster aan. In Bel 
giS werden (luizende schoten gelost op de prijs 
roos of schietschijf en in de lucht. Nederland — 
uit pure modestie het laatst genoemd, krijgt 
hopen wij eene 2 ' Kamer, waar de particuliere 
belangen wijken voor die van landgenoot en Javaan 
Maar uw blad — 't is ergens gezegd — beeft 
geene politieke kleur. Daarom gaan wij terug 
tot bet kiinstterrein, en vernielden hetgeen er in 
Amsterdam belangrijks voorviel. 

Zooals de dagbladen bekend maakten, is de 
tentoonstelling den 17*» October gesloten, nadat 
onze geliefde Koning een paar dagen tc voren 
het Paleis voor Volksvlijt met II.Deszelfs tegen 
woordighoid had vereerd, en den kondigen Cor 
nelis Outshoorn eene decoratie bad geschonken 

Aan hem, die zich enkel door energie, van 
opzichter bij het llollanilsch'e spoor tot Neérlands 
grooten bouwmeester wist te verhellen, hadden 
velen die hooge onderscheiding reeds veel vroe
ger in gedachte waardig gekeurd. M ' . J. Heems
kerk , vroeger Commissaris over den ijzeren 
paleisbouw en thans minister, heeft eene schoone 
daad verricht, die hem en zijn bestuur tot e 
verstrekken, door Outshoorn aan Z. M. tot ridder 
voor te stellen. 

Wij hebben bier een verlies geleden. De 
edele Brouwer Ancher , onze wethouder en de 
oudste commissaris over den Ilollandscben spoorweg 
overleed weinige dagen vóórdat de sluiting der 
tentoonstelling was aangekondigd en Outshoorn 
ridder werd. Amsterdam verliest in hem een 
trouw, bekwaam en eerlijk man, aan wien menige 
instelling en niet het minst de llollandsehe spoor
wegmaatschappij zeer groote verplichtingen heeft. 

October was in het eigenlijk kunstwezen voor 
't oude Amstelredain, dat in de 14' eeuw reeds 
bloeide, van belang. Wij noemen hieronder zoo 
het een en ander voor de vuist weg : 

u. Het eerste ijzeren kapspant is op het 
Nederlandsche bankgebouw gesteld. 

b. De gemeenteraad verklaarde de Kuinilers-
Outshoorn-straat natuurlijk als van algemeen nut, 
omdat iedereen toch vrij mag gaan waar bij wi l . 
Ue tweede vraag om subsidie aan de onderneming 
te verleencn , op den voet als was aangevraagd, 
werd niet beantwoord. De burgemeester Fock 
berichtte den achtbaren Raad, dat het financie
wezen der gemeente in die straat zou betrokken 
worden voor f 800.000, en niet zooals op bl. 25 
win de memorie der concessieaanvragers was uit
getrokken de som van f 402.000 — Z.Edelacht-
bare zei dat stellig met geen ander doel , dan 
om te bewijzen dat de gemaakte » Kosten-Anschlay", 
50"/, te laag was. Wie heeft nu die begrooting 
gemaakt? De heer Kuinders als scbeepsreeder of 
di' heer Cornelis Outshoorn als architect-ingenieur? 

c De steigers van het Amstelhótel zijn weg
genomen. De gevel is kapitaal, ziet er op zich 
«elven goed u i t ; schijnt hier en daar te gelijken 
op de platen uit Fransche prentenboeken door 
Fransche reizigers «aangedragen" en doet alle eer 
aan zijn metselaar. Als de duizende gele steenen 
maar geel blijven; of er gepleisterd en gepapt 
«al worden, is ons onbekend. 

Wat ons in droefenis heeft gedompeld, was 
net bericht, dat er veel geld te kort zal komen. 
Aanvankelijk was de zaak voorgesteld alsof er 
veel over zou blijven, cn thans moet het gebouw, 
dat half a f i s , reeds zwaar verhypotheekt zijn. 
'•<"> gaan en staan de groote zaken in Amsterdam. 

En voor hoeveel denkt de lezer dat de aan
deden gedaan worden ? Voor veel minder 
dan pari. En toch zijn er guiten die het vol-
"ouden , dat de beste geldbelegging die in huizen 
o f hotels is. 

d. De afdeeling Amsterdam van de Maatschappij 
, f , | i , ; v order ing der Bouwkunst heeft hare win-
^eibijeenkomsten geopend. Op dc eerste ontving 
e heer Bisdom een getuigschrift cn de som van 

' , J Ü ' 0 e voorzitter hield tot hem en tot de leden 
treffende toespraak. Hij herinnerde ieder 

Oe.r v e , 'P' ' cl>t 'ngen jegens dc geheele af-
alTl - c n n a r c T * e i ' l" u »auihcden had , en noodigde 

e n u i t , de vergadering trouw bij te wonen. — 

Het zal de stem eens roependen in de woestijn 
zijn. Het gros der leden gaat liever naar «bier-
hallen en variétés." Gelukkig niet allen. Getuige 
de spreker op de 2« vergadering, de heer J. Gos
schalk , Ingenieur architect. Tot onderwerp had 
hij op 19 October gekozen, de tentoonstelling, 
die den 17 e t l allfler was gesloten. Rap cn met 
takt ging hij alle klassen na, en kwam tot het 
bemoedigend resultaat, dat die expositie, bijna 
in elk opzicht, was mislukt. Vooral havende 
hij de commissie voor de schikking der voor
werpen , en niet minder de vormen en de hoe
danigheden van de .voorwerpen selven. Daaronder 
behoorden de suiker-, de spoorwegmatericel-, dc 
zilver-, meubel-, en andere afdeelingen. 

Ik stip de rijke inhoud van sprekers rede, 
(grootendeels improvisatie) slechts in hoofdtrekken 
aan, ten einde geheel Nederland nu wetc, dat 
de 1' expositie in het Palcis voor Volksvlijt is 
mislukt, en men niet verziiiine bij eene tweede, 
een ander bestuur, andere mannen en zooals 
de spreker het zeer geestig noemde, unk andere 
soep-coiiiniissiën te benoemen. 

e. Er is eene «bouwkundige bijdrage" versche
nen (Deel 14 l i " . 4 bij L . van Bakkcnes & Co., 50 cents 
voor de leden cn 3 maal zou duur vuur het pu
bliek). Dat nommer bevat nug al meer over de 
zeven wonderen der wereld , door den beer W. C. 
van Goor, uit verschillende boekwerken bijeen
gesprokkeld. Of tdie wonderen", de reputatie 
van een bouwkundig tijdschrift in 1800 staande 
houden, betwijfelen wij ; vermeerderen doen ze 
die stellig niet. — Dienen ze als bladvulling, 
(les te beter, maar dan is bet toch te bejamme
ren dat zoo velen zich onttrekken en geene oor
spronkelijke bijdragen inzenden. 

Maar waar ik aller aandacht op wensch te 
vestigen, is op de bijdrage van den werkzamen 
heer architect Gosschalk. Hij heeft bet eenige 
bouwkundige tijdschrift in ons vaderland met 
eene interessante verhandeling verrijkt, hoedanig 
zijn eerst uitgevoerd ontwerp is uitgevallen. 
Bewijst voor een ieder, zijne zoogenaamde zelf-
critiek juist het tegendeel van hetgeen hij daar
over zegt cn daarmede beoogt, wij keuren de 
wijze, waarop de heer Gosschalk den even be
kwamen als nauwgezetten aannemer en mr. tim
merman J. J. Goseling bij zijne lezers ocinladet" 
af, zoo sterk als mogelijk is. Waar ccn zeer 
jong bouwmeester en practicus zich op die wijze 
en op een toon, zoo aanmatigend mogelijk, stelt 
tegenover een in de practijk vergrijsden en alge-
ineen geachten werkbaas en aannemer, daar moet 
men wel zeker van zijne zaak zijn, en zich niet 
bang voor repliek toonen. Wij wenschen dat de 
lieer Goseling zal antwoorden. Zoo kan en mag 
hij de zaak niet laten. 

f. Zooals velen gelezen hebben, is het oksaal, 
de jubé of koorafsluiting in de S 1.- .huiskerk tc 
's-Hertogonboscli te koop aangeboden. Tot beden 
is men in dien verkoop niet geslaagd. Die slooping 
geschiedt omdat men dat oksaal in geene stijl-
harmonie tot de kerk oordeelt, en dat monument 
zeer sterk het gezicht op het koor en het hoog
altaar beneemt. Wat er van zij , wij noemen 
bet eene Wandalistische daad, een zoo fraai voort
brengsel der renaissance-bouwkunst voor afbraak 
te verknopen en te sloopen, eene daad, die in 
geen kunstoog verschooning kan vinden, omdat 
het jubé niet bouwvallig is en zeer groote kunst
waarde heeft, grooter dan menig voornaam en 
onderdeel van de kerk, dat in volslagen strijd 
is met den stijl van het geheel. Met belang
stelling zien wij de bestraffing over dit Wan-
dalismus van den beer J. A . Alb. Tliijm te ge-
moet. Deze kunstschrijver, die in ijver en scherpte, 
alias hatelijkheden, dagelijks vorderingen maakt, 
en daarvan op nieuw een treurig bewijs levert 
in den Nederlandschen Spectator van 20 October, 
1. L , waar hij de heer Gosschalk uitscheldt en 
terechtzet, maakt zich niet bemind. Hij schijnt 
zich ten doel te stellen, menige jonge man of 
kunstbloem te knakken , en roept dan u i t : laat 
ons toch in 's Hemelsnaam broeders zijn. Eene 
prachtige vriendschap, a la Don Quichotte, ge
achte lezer I Hoe velen, die 's mans bekwaamheden 
wanrdecren, verachten zijn tact, om er blijk van 
te geven. 

17. De schilderij-expositie in Arti's zalen is 
geopend. Er zijn 4 bouwkundige teekeningen. 
Eén , gewis als acte de presence door Leliman 
ingezonden, voorstellende een »graf der ouden" 
cn 3 van Gosschalk, waarvan twee een «Bier-
halle" cn de derde een Woonhuisgevel vertooneu. 
Het best i s , dat ieder belangstellende die werk
stukken zelf gaat zien en beoordeelen. Als wij 
zouden zeggen : ze zijn belangrijk, mooi, netjes 

geteekend , vol kunstwaarde, dan zouden er zijn , 
die daarop aanmerking wisten te maken. Zeggen 
wi j : bet zijn prullen, slordig bewerkt, slecht 
van laamttelling enz., ook in dat geval zod men 
het oneens kunnen zijn. — Immers tusschen de 
kunstenaren bestaat in Nederland eene overeen
stemming, eene samenwerking, cene broederlijke 
liefde, die zich schijnt geschoeid te hebben op 
die van Kaïn en Abel. 

Ten slotte wil ik cene treurige gebeurtenis 
in dit blad boekstaven. De gulle, flinke, bekwame 
kunstschilder Waldorp is overleden, en met zijn 
verscheiden verliest onze schilderschool een barer 
sieraden en steunpilaren. 

^ L . 3. V. 

Aan de Redactie van het Weekblad De Opmerker. 
Mijnheer de Redacteur! 

Den 25"«' October j . I. gaf de Staatscourant 
eene rectificatie omtrent de bekroningen, toege
kend op de jongste Algemeene Tentoonstelling 
van Nijverheid te Amsterdam. Daaronder kwa
men o. a. zes firma's voor, waaraan bronzen 
medailles of getuigschriften waren toegekend en 
wier bekroningen nu weder worden ingetrokken; 
volgens genoemd schrijven waren de namen 
dier bekroonden reeds onder een ander nummer 
genoemd en had men in beginsel aangenomen, 
dat aan lederen inzender slechts ééne bekroning 
kon worden toegekend. Mijnheer de Redacteur ! 
moet deze handelwijze den industrieel den lust 
niet benemen, 0111 zich op de tentoonstelling te 
onderscheiden, daar hij bij voorbaat weet: slechts 
één zijner voorwerpen kan of zal bekroond wor
den, al mocht hij zich ook somwijlen in twee of 
drie verschillende klassen gunstig hebben onder
scheiden? 

Dc bekroningen, door de jury te Amsterdam 
toegekend, zijn reeds vroeger gelaakt en zullen 
door deze handelwijze in geen gunstig licht ge
plaatst worden. Door het uitreiken van bekro
ningen wordt icdcren industrieel aangemoedigd 
tot rusteloos voorwaarts streven op de baan 
van vooruitgang in het vak, waarin hij geplaatst 
i s , maar door zulk eene handelwijze zal de Ne
derlandsche nijverheid bij eene volg«nde tentoon
stelling te Amsterdam zich weinig moeite en 
opofferingen meer getroosten. Reeds bij deze 
tentoonstelling waren verscheidene geachte firma's 
niet vertegenwoordigd en dit betreurenswaardig 
verschijnsel zal zich bij eene volgende gelegen
heid nog sterker doen waarnemen. 

F. 

Mijnheer de Redacteur! 
In dc Rotterdamsche Courant las ik dezer dagen 

eene advertentie van den volgenden inhoud: 
«Aan den vervaardiger, ontwerper cn inzender 

van het best gekeurde plan van eene volledige 
teekening en bestek voor vijf geheele deftige 
woonhuizen onder eene lijst, breedte 30 ellen bij 
eene diepte van 15 ellen, wordt uitgeloofd eene 
premie van f 150. 

«Nadere informatiën bij den heer P. den Bes
ten, huisschilder, Visschersdijk." 

Ik heb mij de moeite gegeven den heer huis
schilder voornoemd om nadere inlichtingen aan
gaande het plan en de wijze van beoordeeling te 
vragen, waarop mij geantwoord werd dat «het 
prospectus van het plan bij mij ter lezing ligt 
voor iedereen; daarin staat de aanleg, de breedte 
de diepte, de hoogte der kamers, de hoogte dei-
gevels, de betimmering, de trant van gevel, alles 
duidelijk beschreven, enz. Daarbij werd de bouw
som op 40 tl 45 mille bepaald en tevens van wege 
den uitlever der premie voor het best gekeurde 
plan , bestek en begrooting het vooruitzicht ge
opend nog cene premie te bekomen bij de aan
neming cn uitvoering. Omtrent het punt dei-
wijze van beoordeeling werd geen nader licht 
verspreid en alleen de meest mogelijke discretie 
beloofd. 

Daar de tijd van inzending op 3 November 
bepaald i s , kan mijn schrijven volstrekt niet 
dienen om de mededinging naar deze prijsvraag 
te ontraden; het zou ook geringe gedachte over 
het gezond verstand der bouwkundigen verraden 
om tc kunnen veronderstellen, dat zij genegen 
waren het ontwerp met bestek en begrooting 
voor een werk van 40 a 45 mille voor ƒ 150.—, 
dat is ongeveer % percent — te leveren. Het 
is waar, dc kans op de tweede premie bij.de 
aanneming en uitvoering moet ook in rekening 
gebracht worden, maar misschien zal men zich 
daarvoor met het geven van de detailteekeningen 
en het houden van toezicht moeten belasten. 
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Het is mij hij nadere pogingen mogen geluk
ken cle voorwaarden of liet programma in te 
zien en alleen de vrees, dat dit stuk te uitvoerig 
voor uw Weekblad zou zij», weerhoudt mij de 
opname daarvan te verzoeken, liet is een be
treurenswaardig verschijnsel dat in de negen
tiende eeuw dergelijke stukken, vol taalfouten 
en belachelijke bepalingen, het licht zien. 
Hopen wij voor de eer der Node 
kundigen dat geen hunner een 
op deze prijsvraag, waarbij de namen van deu 
nitlover der premie en van den deskundige 
de uitspraak moet doen, door een 
worden. 

Arnhem, 2 November 1800. 
F. W. V A M Q E N D T J. G Z . 

rlnnilsche bouw-
antwoord eende 

die 
bedekt 

Varia. 
Opbrengst van spoorwegen en omnibus

sen in Groot-Brittanje. Om zich lenk-
beeld te maken van de uitgebreidheid cui het 
verkeer op cle spoorwegen in hel Vereenigde 
Engelsche Koningrijk verluidden wij de opbrengst 
van eene week. Deze bedroeg voor de week , 
eindigende den 22,"w September j.1. 756,614 
pond st. over 12,1124 mijlen, en in de daarmede 
overeenstemmende week van 1865 742,189 pond 
st. over 12,408 mijlen, gevende een meerderen 
opbrengst van 14,425 pond st. bij 210 mijlen 
uitbreiding van het spoorwegnet. De jaarlijksche 
opbrengst van alle spoorwegen in hot Vereenigde 
Koningrijk bedraagt ongeveer 50 millioen pond 
sterling of 000 millioen gulden; de ontvangsten 
der l.ondensche omnibus-maatschappij (London 
General Omnibus-company) bereiken jaarlijks het 
cijfer van 500,000 pond sterling of 0 millioen 
gulden. 

Tunnel in Massachusetts. Volgens de 
Ainorikaansrhe bladen wordt eene lange en kost
bare? tunnel in Massachusetts gemaakt. Aau dezen 
tunnel , lloosuck-Timncl genaamd , werd vóór 
twintig jaren begin van uitvoering gegeven en 
lot heden is hij over eene lengte van 24,580 
Engelsche voeten geboord, waaraan 3,700,000 
dollars besteed zijn. Als cle bouw op gelijkma
tige wijze wordt voortgezet, zullen de goede be-

van Massachusetts het op een schoonen 
van het jaar 1080 kunnen aanschouwen 

dat do Iloosack-Timnel voltooid i s ; neemt men 
daarbij het reeds gemaakte tot maatstaf, dan zul-

vvuners 
morgen 

len ch 
dragen. 

kosten ongeveer 25 millioen dollars be-

Aanbestedingen. 
\ • ii ka lid iy in sen. 

Mnnudag 5 Nov., tea 10 ure, iu het gemeentehuis te 
Xuidhoru: het. houwen vnu eene steenen iiitwatcringsluis eu 
tucht-Imorcii, met de levering van alle daartoe noodige mate
rialen, benevens het graveu vuu buiten- eu binucnkiiiialcii, 
te Aduunlerzijl, 

Muaiitliiir 5 Nov. , ten IJ*'-. ure, anu het gebouw vnu het 
prov. bestuur tc 's l lage: het ligteu vnu eeu iu dc Boven-
Merwedc gezonken vnartuig. 

Vrijdag 'J Nov . , ten 12 u u r , aau het gebouw van het 
MOT. bestuur te Groningen: het onderhoud vau de Kijks-
telegraailiju van Groningen over Yeeiidum en Winschoten 
naar dn Ilanuvcrselie Grens, in 1800. 

Zaterdag 10 N o v . , ten Raadhuize van Vlaardiugen : het 
dempen van eenige slooteu eu het leggen van riolen. 

Zaterdag 10 Nov. , teu 11 uur, teu huize van M. vnu 
Duim te Kist: liet bouwen van een woonhuis met achterhuis, 
up deu Itnudculiof, under Kist, buurtschap Lijnden. 

Maandag 12 Nov. , teu 1(1 ure, aau het gebouw vau het 
nrov« b. stuur te Maastricht: lo. het bouwen vuu eeue Op
haalbrug over de Zuid-Willemsvaart aau het gehucht de 
l ï i e s t , in tie gemeente Weert; 2o. het bouweu vun eene 
Brugwachterswouiiig aan bovengemelde Ophaulhrug 

Maandag 12 Nov . . ten l ' / i uur, iu het stationsgebouw 
buiten tie Willcuispoort te Amsterdam: het vergrooten van 
het stationsgebouw te Nchngeii, teu behoeve vau den Noord-
Hullnudscheii .' i .rttsspoonveg. 

Dinsdag 1 1 Nov . , ten 12 ure, anu het gebouw van het 
ïirov. Ir li' i • te Assen: het onderhouden eu herstellen vnn 
liet Tereeni d huis van arrest en justitie te Assen, van 
1 Jnuunr.j 1807 tot SI December 1807. 

Vrijdag K I Nov., ten 10 ure, iu het luknal van het prov. 
bestuur te Middelburg: het onderhoud van het huis van 
ÏUTI'M en ! . waring te Goes, voor den tijd van drie jaren, 
Innend' 1 Jauiiarij 1SG7 en eindigentic .'11 December 18(11». 

Donderdag 22 Nov. , ten 12 nr$, iu een der lokalen vau 
Int Ministerie van Binuenlaiulsclie Zaken te 's Hage.- het 
trrafctyi van gehouwen en verdere werken op het .Stntiuus-

( .^Sfli^'^ityent te l'trecht. 
•', _ v J ï t « d i : r ï i a g 22 Nov., ten 12 ure, in eeu der lokalen van 
. Vbet^iinisterie vau hiuuculnudsclie zaken te 's l lage: het 
;• I c j ^ ü J i / « u \ den boYenbuuw niet levering vau den ballast, 

Let* *)n&k%n lvau afsluitingen eu eenige verdere werkeu voor 
deu « p o ^ V g vau tien Vaartselieu Khiju te l'trecht tot aau 
de.bru^tM-T de Lek bij Kuilenburg. 

_ Dots ï l>nlag 0 Dec., ten 12 uur, nau het ïuiuisterie van 
IrïoiM uiainlssht /aken le 's Hage: het mnkeu vau eeu door
gang onder den Nederlandscheu Hhijusnoorwcg bij dc ge-
muji tc l'trecht, voor den spoorweg van l'trecht naar Boxtel. 
9jronderdag 18 Dee., ten 12 ure, iu het lokaal vau het 
ijiiTiJKtrrn van binueulaiidsclie zaken te 's l lnge; het mnkeu 
van ver'üchijlende gebouwen en verdere werkau op het Sta
tion M'cipi I , ten behoeve van tien spoorweg van Arnhem 
uaar LèeTwardi 

tfloop van •atiliettteiliiKceii. 
Op 2? October, te Zwulle: lo . het onderhoud van deu 

proviucinleu grimlwcg vnu Zwolle naar Kniiipen, gedureude 
18fi7. Aaiigeuuiueu door .1. Zwolsiuau «Is., te Kuiure, voor 

/ 2240. 2o. het onderhoiidrn vnn het 2de en Jlde nerccel 
der provinciale grindwegen iu Overijssel, vau 1 January 18(1? 
tot uit. December 18ÖU. Aangenomen het 2de perceel door 
.1. Zwolsmau voornoemd voor ƒ 13.8,74, het derde perceel 
door .1. Hoefman , tc Anibt-Volleuhove, voor f 4440. 3o. het 
watervrij maken cn vergrooten vnu en het verrichten van 
eenige vertinimeringeu nau het loodshuisje nan deu boven-
mond vnu het Keteldie]). Aangenomen door VV. .1. van Zau-
. ' • i i . te Kampen, voor / 1084. 4o. het onderhouden vnu- cn 
het verriehteu vnu eenige herstelliiigeu nau het huis van 
burgerl. eu milit. verzekering te Zwolle, gedurende 1807, 
1808 eu 180'J. Aangenomen door A. II. Scidel, te Ambt-
Vtdlenhove, voor f 2130. 5o. het driejarig onderliouil der 
rivier de Vecht, vau 1 Jan. 1807 tot 31 December 180'J. 
Aangenomen door G . Sehuiirhuis, te lluttem, voor ƒ 884. 
0o, het driejarig oiiderhoiul der Willemsvaart tusschen Zwolle 
en het Katervecr, van 1 .lanunrij 1807 tot idt. December 
180'J. Aangenomen door L , Krook, te Zwolle, voor ƒ 7 9 9 8 . 

Op 27 October, bij de directie tier .Marine tc Nieuwediep: 
de uitvuering tier werkeu voor het uuderluiutl van dc dok-, 
sluis- cn andere waterwerken van liet maritime etablisse
ment te Willemsoord, gedurende het jaar 1807. Ingekomen 
5 iuschrijvingsbilletteu, nis van: 1'. Dekker ad ƒ 5743; I*. 
Spruvt / 5300; Gebr. Kuril" ƒ 4550; Gcbr. Jauzcn ƒ 4545 
eu It. Vos ƒ 4449. 

Op 21) October, te Amsterdam: het bouwen van eene bur
ger dag- en avondschool , met woning voor deu directeur 
eu lokaal vuur de gym unstick , in de VVestcrslnint. Hiervan 
is aannemer geworden C . Koelman vuur ƒ 00,800. 

Op 30 Oct. nan liet ministerie van hiuueulnudsclic zaken 
te ' tHagei liet houwen vnu drie loodsen tut berging vau 
materieel van deu rijks telegmaf op de stations terreinen 
te Leeuwarden, Zutphen eu Ti lburg, in drie perceelen. 
Daarvoor waren 20 insclirijvingsbilh Itcn ingekomen, eu 
waren de minste inschrijvers: voor perceel uo. 1 II. Tiirire-
laar van Harlingen voor ƒ 5U4'J; voor perceel uo. 2 L . 
Vzermau vau Zutphen voor f 6438; en voor perceel uo. 8 
J . It. Broeders van Tilburg voor ƒ 5041). 

O]» 30 October, te Zaltbommel: het herstellen der krib-, 
pak- eu verdere waterwerken van het polderdistrict Domme-
icrwaard iu eu nnn tie rivieren de Waal eu de Maas. Aanne
mer.\s. van Huren te Hoinlswijk, prov. l'trecht, voor ƒ 8 4 8 7 . 

Op 30 October, anu het gebouw vnu bet prov. bestuur te 
's Hertogcuboseh : lo. liet doen van eenige herstellingen eu 
gewone onderhoudswerken nau het huis vau arrest te Breda, 
met ile levering vnn de daartoe vereisehte b'mwstoHeu cn 
het onderhoud vnn dien, tc rekenen van I Januari 1807 tot 
en met ultimo December 1801). Tot bet minste bedrag vnu 
ƒ 1558 is ingeschreven door N . Kormnus te Breda, So. het 
uitvoeren van werkeu ten behoeve vnn het gebouw der nrrou-
dissements regtbauk te Breda met het omlergoud van 1 
Januari 1807 tot ultimo, December 180'J. Tot het minste 
bedrag van f 1846 i l iiigesclircvcn door .1. Marijnen te Breda, 
3o. het driejarig onderhoud eu de uitvoering van eenige 
verdere werken aan de gebouwen behoorende tot het paleis 
vau justitie te Kind hoven, ingaande met den 1 Januari 1807 
eu eindigende met den 31 December 1800. Tot het minste 
bedrag van ƒ 810, is ingeschreven door J . Hezemaus tc 
Kind hoven ; 4o. het driejarig onderhoud eu tic uitvoering vau 
eenige verdere werkeu aau de gebouwen behoorende tot de 
gevangenis te Kindhoveu , ingaande niet deu le Januari 1807 
en eindigende met den 31 December 180'J. Tot het minste 
bedrag van ƒ 0 0 7 . is ingeschreven door J . Hczemaii te 
Kindhoveu , 00. het uitvoeren vnn onderhoudswerken aau het 
huis van burgerlijke eu militaire verzekering te 's llcrteiren-
boseh, gedurende de jaren 1807, 1808 eu 180'J. Minste 
inschrijver T . II. Dirks te 's Bosch voor ƒ 5 2 0 5 . 

Correspondentie. 
liet artikel van II, 

nommer opgenomen. 
P. V . wordt in het volgend,. 

Advertentiën. 
FABRIEK VAN 

B E C K E R E N BUDDINGB 
tc ARNHEM. 

Waterpas-, hoekmeet- en andere instrumen
ten voor terreinopname ten dienste van den 
W A T E R S T A A T , I .K O R N I I , den A A M . K O V A N S P O O B -

W E O E N en O P E N I I A R E W E R K E N . — Voorts de gunstig 
bekende B a l a n s e n , B a s c u l e s , Weeg
b r u g g e n enz. 

RANSOME'S KUNSTZANDSTEEN, 
beveelt zich door duurzaamheid, sterkte, zuive
ren vorm cn voornamelijk door VOLKOMEN OVEIJ-
EENKOMST met den NATUURLIJKEN ZAND
STEEN bijzonder aan voor iedere BOUWKUN
STIGE VERSIERING, zoowel voor Balustraden, 
Kapiteelen, Consolen, Lijsten, Friezen enz., als 
voor Voren, Fonteinen, Gedenkteekenen, Stand
beelden, GrafteeUencn, enz. Modellen, Teeke
ningen, enz. te bezichtigen, en inlichtingen te 
bekomen bij 
F O L K E R S & O ' . , Rapenburg te Amsterdam, 

Agenten van de 
PATENT CONCRETE-STONE COMPy. (Limited) te Londen. 

Boutvartikeien. 
Onilergi'teekemle beveelt zieh aan tot hel leveren 

van i : i . i : t 1 ' l tO l l I C T A M l i U i : I ICI IF -
O l . l i : v u u r i ; h i n / i n i l r n d o f S r l i i l i t e r 
w e r k , voor woonhuizen, publieke gebouwen, 
spool wagens en stations, materieel der artillerie 
en genie, rijtuigen, schepen, werven, haven- en 
kustwerken, en voor schilderwerk iu brons met 
galvanisch koper. Deze olie is gemakkelijk iu ge
bruik, friseli en duurzaam van kleur, buitenge
woon vast hechtend , glanzend zonder vernis, 
vereischt geene bijvoeging van terpentijn , en is 
geschikt voor steen, pleister, hout, ijzer, zink, enz. 

Inlichtingen worden gaarne gegeven en order-
nauwkeurig en met spoed uitgevoerd. 

A M S T E R D A M , 

00 Amslel (Erwtenmarkt.) 
D. J. V A N D E N BRINK. 

G E O C T R O Y E E R D E 
INSTEKENDE CIRCULEERHAARDEN. 

De Onilergeteekenden berichten hjj deze, dat bij hen vervaardigd worden en ver-
'krijgbaar zijn G E O C T R O Y E E R D E INSTEKENDE CIRCULEERHAARDEN 

met aanvoer van versche lucht, door middel van holle roosters; deze H A A R D E N geven 
2 5 percent meer Warmte dan de thans bestaande, zonder vermeerdering der brandstof. 

Maken hij dezen Heeren Bouwmeesters opmerkzaam , tan bij het bouwen van nieuwe SCHOOR-
S T E E N E N , die te voorzien van eene L u c h t b u i s . 

R O T T K R I I A M , 18CC. It » t i : s i i : i v e n C o . 

Alom voorhanden of te ontbieden: 

TOPOGRAPHISCHE K A A R T 
H E R 

Provincie Gelderland. 
In 15 bladen; op eene schaal van s o - ' m , 

De in 1845 op last van Heeren Gedeputeerde Staten van Gelderland verschenen Topographisch' 
"Kaart van dat gewest, vervaardigd door W. K U V K Jzn. , Ingenieur-Verificateur van het Kadaster 
was uitverkocht. In 1857 besloot cle Vergadering van Provinciale Staten eeu nieuwen druk die 
Kaart ter perse te leggen, daarbij alle wijzigingen en veranderingen, welke sedert cle bewerkin? 
van cle eerste uitgave in de provincie hadden plaats geduid, op te nemen en op die wijze cle Kaart 
weder te maken een getrouw beeld van Gelderland op dit oogenblik. 

Dank zij cle medewerking vau Heeren Ingenieurs van den Waterstaat en Heeren Burgemeesters in 
Gelderland, is deze nieuwe druk thans in allen deele volledig. Bovendien hebben de ondergetee-
kenden, aan wie door Heeren Provinciale Staten cle bezorging dezer tweede uitgave wei cl opgedragen; 
op verzoek van Heeren Gedeputeerden op dezelfde schaal eeue uitvoe 
doen 

De 
prijs 

Kaart van <le H i e N b o i r h 

te bevorderen, den vroeger*" 
jraveeren en deze hij den nieuwen druk opgenomen. 
Uitgevers hebben voorts, ten einde eene algemeene verspreiding 
laniiierkelijk verminderd en wel van / '20 tot slechts ƒ 1 2 . 5 0 . 

V O O R W A A R D E N : 
De uitgave zal in eens plaats hebben. — De prijs bij inteekening is slechts 7 5 cents per bh"'' 

De Uitgevers behouden zich intussilien voor den prijs, buiten inteekening, aanmerkelijk te verhoogeu-~f 
Afzonderlijke bladen zijn niet verkrijgbaar. — De inteeken ing is opengesteld bij alle I khamlelaars en '"J 

Dc Uitgevers, 
D . A . T H I E M E cn 6. J. T H I E M E . 
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Berichten en mededeelingen. 

Arnhem , 0 November 1806. 

— Men schrijft uit Florence dat de groote onder
neming vun het doorgraven van het t 'énis ge
bergte tot cle helft gevorderd is. Van cle tun
nel. die eene lengte van 12.22(1 ellen zal hebben, 
zyn 0110 ellen uitgebroken. Er is «ene bijzon
dere commissie benoemd om de middelen aan te 
geven, waarmede» dit reusachtige werk iu den 
tijd van drie jaren voltooid zou kunnen worden. 

— Op de grafstede van den onlangs overleden 
architect Stiller te Herlijn is een prachtig mar
meren gedenkteeken , door Struck ontworpen . 
geplaatst. 

— Onder het voormalige stadhuis vun Stettin, 
welk gebouw dagteekent van het jaar 1243 en 
voorbeen wegens zijne luidden-eeuwsche bouw
orde vermaardheid bezat, heeft men onlangs een 
uitgestrekten stadliiiiskcldcr ontdekt, overeen
komende niet de kelders van dien naam te 
Straabvund, Lubeck en Dreinen, en blijkbaar 
insgelijks bestemd geweest tot het houden van 
rechtsplegingen. Hij het bombardement van 
Stettin in 1077 is die kelder vol puin geraakt, 
en men heeft dien sedert deerlijk verwaarloosd. 
Thans zal hij gerestaureerd worden iu den oor
spronkelijke» guthischen stijl en daarna voor 
wijnhuis worden ingericht. 

— Men leest in het l'rankfortsche weekblad 
ier Arbeitgeber, onder dc rubriek Technik: 
Eene allergewigtigste uitvinding voor de scheep
vaart is te Kiistrin gedaan door den heer Gott-
lob, l id van den Raad en meester timmerman. 
Zij bestaat in eene baggermachine aau stoom-

ten. tot het losmaken en vermijden van zand-
bsnken in rivieren. In Penissen is hiervoor reeds 
patent verleend, wat in dat land niet weinig om 
het lijf heeft en welsprekend voor de nieuwheid 
en deugdelijkheid der zaak pleit. Voor Neder
land heeft de uitvinder ook reedt een patent 
erlangd ; daar kunnen zijne machines een schoone 
toekomst te gemoet gaan. Het is algemeen be
kend , dat de verzandingen bij lagen waterstand 
" i de meeste rivieren de scheepvaai t geweldig 
'linderen , zelfs onmogelijk maken. Deze verzan
dingen nu uit elkaar te woelen, het zand naar 
•len oever over te brengen en zóó schoon baan 
l e maken , ziedaar het docd van de baggerstoom-
•oot door den heer Gottlob uitgevonden. Deze 
biedt daarenboven het eigenaardig voordeel aau 
v*o als sleepboot te kunnen gebruikt worden, 
Jell al baggerende, zoodat meer genoemde stoom
boot dienen kun tot vracht-, bagger- en boeg-
Nsrscbip. 

Hij het maken van een tunnel te Headway 
II Dronfleld, iu deu nieuwen spoorweg van 

Sheffield naur Chesterliel I, heeft eene instorting 

'lubii 

plaats gehad en bij dit droevig ongeval is één 
man gedood en werden vier gekwetst. 

— Op het eiland l'shant nabij Drost aan de 
Fransche kust. is een nieuw en krachtig wer
kend mistsiguaal opgericht . om schepen hij mis
tig weder voor dc nabijheid vau hel land te 
waarschuwen. De toestel bestaat uit een reus
achtige trompet, verticaal o| n resevoir vau 
saamgeporste lucht geplaatst , die met eene 
stoommachine van 2 paaraekracht in verbinding 
staat. De beker vau de trompet is rechthoekig ge
bogen , eu kan naar alle kanten gedraaid wor
den, om het geluid naar iedere richting te doen 
hooren, lie saaiiigcpcrstc lucht kan door een.,1 

kraan worden afgesloten, en dus het geluid bij 
afwisseling gegeven worden, [le zeer kluchtige 
toon dezer trompet kan op een afstand van .1 a 
i zeemijlen gehoord worden. 

De l'Yuiische regeering zal op een aantal ge
vaarlijk.' plaatsen der kust zoodanige toestellen 
doen oprichten. 

— Op den Boulevard des Italiena te Parijs 
wordt een aanvang gemaakt met onder den be-
gauen grond eene metalen buis te leggen, welke 
van bet Grand-llótel naar het lloofd-postkantoor 
zal loopen . eu waardoor de brieven zullen aan
komen en vertrekken op nette kleine karretjes . 
welke door eene zuig- en perspomp iu beweging 
gebracht worden. Ilit is eene eerslcc proeve. 

— De afdeeling Schoone Kunsten van de 
koninklijke Belgische Akademie heeft dezer dagen 
onder anderen de volgende prijsvraag uitgeschre
ven : »l)p welk tijdstip beeft zich de Italiaansche 
invloed op de bouwkunde in dcc Nederlanden 
doen gevoelen.' Men verlangt opgave vun cle na
men dergenen, door wie dien invl I werd uit
geoefend en vun de werken dier kunstenaars." 
De antwoorden moeten iu IK08 worden inge
zonden. 

L u i k . Cockerill heelt zich op liet gebied der 
nijverheid een Europcschcii naam verworven en 
iedereen is iu meerdere of mindere male met de 
grootsche fabrieken eu inrichtingen te Seraing be
kend. Er bestaat echter een groot verschil tus
schen de groote Belgische fabriek van Cockerill 
en de niet minder bekende Fransche inrichting 
van le Creuzot: de laatste gaf steeds groote voor
deelen aan de deelhebbers, terwijl de eerste hare 
aandeelhouders meestal teleurstelde. Wij hopen 
dat de veranderde inrichting der maatschappij 
Cockerill hierin verandering zal brengen, maar 
kunnen eerst het volgende jaar een oordeel vel
len over de nieuwe administratieve regeling, 
daar cle jaren 1805 en 00 tengevolge der licpai-
datie vnu loopen.Ie zaken geen zuiver overzicht 
geven. In deze jaren was 

1800. 1804. 
de bruto winst 1.970,088 fr. 1.400,043 fr. 
over een kapitaal van 14.023,244 i> 10.314,700 a 
en de netto winst 781,250 » 312 ,500^» 

Vun 
directie 

behaalde winsten werden 3"/„ aan de 
2"/., aan de commissarissen, ld" , , voor 

aflossing vau hypothecaire schuld, 5% aan het 
reservefonds en 80"/,, aan de aandeelhouders be
taald. Het dividend bedroeg in 1865 twintigen 
iu INtilj vijftig francs per aandeel. 

Antwerpen. De vereeniging tot aanmoedi
ging der schoone kunsten heelt het pi'ogamma 
voor de wedstrijd in IN07 bekend gemaakt, en 
daarbij bepaald dat alleen Belgische kunstenaars 
aau bet concours kimuini deelnemen. lie vol
gende onderwerpen zijn opgegeven, als: voor 
beeldhouwkunst: Bath, aren lezende: voorklas
sieke bouwkunst : eene pabliehe badinrichting voor 
eene stad van 200.000 inwoners; voor gothisehe 
bouwkunst: een zomerverblijf voor eene vorste
lijke familie; voor bouwkunstige decoratie: eene 
ruimte raar toeschouwers met koninklijke loge 
in eene renbaan en voor plustiscbe decoratie : 
een schoorsteen voor de hoofdzaal in een lintei 
van den eersten rang. 

' s -Gravenhage . Volgens een artikel in de 
Monitcur des Intéréts Mutcricls van 4 dezer 
schijnt ile naaniloo/e maatschappij dia- railroutes 
iu Nederland schoone winsten te zullen afwer
pen. Hij bet oprichten dezer maatschappij was 
men van de veronderstelling uitgegaan , dat de 
ontvangsten de uitgaven met \H procent van 
het maatschappelijk kapitaal zouden overtreffen, 
maar de opening van de sectie van hier naar 
Delft heelt volgens den schrijver van dit arti
ke l , doen zien dat de opbrengsten te laag ge
raamd zijn en de bruto ontvangst 25 francs per 
dag en per paard bedraagt. Wij willen den 
schrijver volgen in zijne berekening der winsten 
bij de exploitatie over bet gehe.de traject Rotter
dam— Amsterdam , waarbij de opbrengst van 20 
francs per paard en per dag als grondslag wordt 
aangenomen. 

Voor cle bediening der geheele lijn zijn 200 
paarden henooiligd en hierbij aannemende dat 
de helft der opbrengst dienen moet om de on
kosten te dekken, clan houdt men voor elk paard 
eene winst vnn 10 francs per dag over en alzoo: 
200 paarden , berekend tegen 10 francs winst 
per dag , geven per jaar . . . . 720.000 fr. 

waarvan af te trekken voor 
rente en aflossing van de obliga
tion, te zamen 7'/„ over 2.500.000 fr. 175.000 » 

Saldo voor de aandeelhouders. . 545.000 fr. 
en dit verminderende met 170.000 francs voor 
misrekeningen , behoudt men 375.000 francs 
tien procent voor uitvloeiing aan de aandeel 
houders. 

Voor hen, die in deze winsten deelen en 
proef op de som nemen willen, bestaat alsnog 
gelegenheid aandeelen eu obligation te bekomen 
aan de Caisse du Crédit general des Marchan-
discs te Parijs. 

ol' 

de 
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— In ile laatst gehouden sitting van den ge
meenteraad heeft de voorzitter medegedeeld dat 
een voorstel van Burgemeester en Wethouders is 
ingekomen, omtrent zes ontvangen aanvragen om 
concessie tot het aanleggen eener waterleiding 
iu deze stad. op de voorwaarden , vastgesteld hij 
raadsbesluit van 17 Junij I. I. 

Rotterdam. Te dezer stede heeft zich de 
zetel gevestigd van de Pasoorocansdie Trek-
spoorweg-maatschappij, die zich ten doel stelt 
paardensporen in Nederlandsen Indie aan te leg
gen. Het prospectus, de voorwaarden vau con
cessie , de contracten met het Nederlaudsch In
disch gouvernement en de statuten zijn dezer 
dagen bij elkander gevoegd, in druk verschenen. 
Wij hebben van een en ander met belangstelling 
kennis genomen en vereenigen ons volgaarne 
met de beschouwingen over den aanleg van 
paardeiisporen , die in vele gevallen de voorkeur 
boven stoom-spooi'wegen verdienen; vooral daar, 
waar het goederenvervoer hoofdzaak en snelheid 
bijzaak is. De. heeren l i . A. de Quay , gepension-
neerd majoor der genie, en G. J. Eschauzier, sui-
kerfahrikant, hebben concessie gevraagd en ver
kregen voor het aanleggen en exploiteeren van 
een spoorweg vau l'asoeroean naar Making met 
trekdieren als beweegkracht, en de voorkeur, 
door hen aan het vervoer met trek vee gegeven , 
wordt daardoor gewettigd dat men van de be
staande heerbaan gebruik maakt en de uitgaven 
voor het leggen van ijzeren spoorstaven en dwaï s-
leggers betrekkelijk gering zijn. Weinige am
bachtslieden en koelies zijn voldoende om dit 
werk ten uitvoer te leggen en men zal daardoor 
niet te kampen hebben met het gebrek aan werk
lieden, dat zich in Nederlaudsch Indie bij 
den aanleg van aardebanen zoo sterk doet 
gevoelen. De verdere voordooien van een paur-
denspoor zijn daarin gelegen , dat men volstaan 
kan met de bestaande bruggen te verbeteren : 
de poststations van het Gouvernement, waarover 
men de beschikking verkregen heeft, kunnen 
door uitbreiding tot stations en stallingen die
nen, terwijl eindelijk de kosten van exploitatie 
beduidend minder zijn dan die van een stoom-
spoorweg. Zeer terecht wordt in het prospec
tus gewezen op de rapporten van den heer Stiel
tjes, die door de vele opnemingen, door hem 
als chef van de commissie tot de vervoermidde
len in Nederlaudsch Indie gedaan , in de eerste 
plaats als autoriteit genoemd mag worden. 

Deze concessie is voor den tijd van 50 jaren 
verleend en strekt zich verder dan de lijn Ma-
lang-Pasoeroean uit , daar aan concessionarissen 
de voorkeur gegeven wordt voor het leggen en 
exploiteeren van andere , aan de geconcedeerde 
baan sluitende spoorwegen, in de residentie 
Pasoeroean en de aangrenzende residentiën , dus 
ook van Pasoeroean naar Soerabaïa en van Pa
soeroean naar Probolingo. Deze concessie ver
krijgt groote waarde, daar aan concessionarissen 
voor den tijd van vijl' jaren het vervoer van alle 
gouvei nenientsgoederon , gelden , producten, zout, 
enz. volgens een afzonderlijk contract verzekerd 
wordt. De opbrengst daarvan overtreft de kos
ten van exploitatie en beheer, znodat deze maat
schappij eene schoone toekomst te gemoet gaat 
als haar het vervoer der goederen van het Gou
vernement voortdurend wordt opgedragen. 

Uit de begrooting van kosten ziet men dat 
de geheele spoorweg 150 mijlen lang is en 
daarvan vooreerst 52'/j mijlen , dat is van Pa
soeroean naar Malang, zullen gelegd worden. 
Het maatschappelijk kapitaal ad 1 ' / a niillioen 
gulden bestaat uit 300 aandeelen van /' 5000, 
en uit de winsten wordt vóór alles aan de aan
deelhouders , als rente over het gestorte kapi
taal , 8 percent uitgekeerd. Het overige wordt 
verdeeld als volgt: 

40 "/„ aan de aandeelhouders , 
30 "/o » » concessionarissen , 
10"/„ » » directie in Nederland, 
10"/,, » het bestuur in Ned.-Indie en 
10"/ o in het reservefonds. 
Uit de stukken blijkt verder dat den concessio

narissen voor den inbreng der concessie in de 
maatschappij geene uitkeering wordt gedaan en 
dat zij alleen een aandeel in de overwinsten 
hebben; hierdoor hebben zij getoond volkomen 
vertrouwen in de uitkomsten hunner onderne
ming te stellen. 

Utrecht. Op de algemeene vergadering der 
vereeniging voor Fabriek- en Handwerksnijverheid, 
den 24*"" October alhier gehouden, werd besloten 
dit jaar geene prijsvragen uit te schrijven. Tot leden 
van het hoofdbestuur werden benoemd de l l l l . S ie i jn 

P a r v é , Koechliu, Moutoii en Enthoven. 
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Arnhem. In de laatst gehouden vergadering 
van het alhier gevestigde departement der Neder-
luudsehe Maulschappij Ier bevordering van Nij
verheid, werd O. a. een uitvoerig rapport uit
gebracht door de commissie van de doorloopende 
tentoonstelling. In een tabellarisch overzicht had 
zij een uittreksel opgenomen uit hare boeken . 
znodat het aantal inzenders en inzendingen, be
zoekers en ontvangen gelden , bijeengevoegd, in 
een oogopslag den waren staat van zaken aan
toonden. Zeer trof het, dat aan entrees van 10 
cents verreweg de grootste som ontvangen was , 
terwijl het debiet van week tot week vooruit 
gaat. Hoogstwaarschijnlijk zal deze eerste kwar-
taalstaat in het Tijdschrift der Maatschappij op
genomen worden. 

Onder de verdere mededeelingen behoorde ook 
deze, ilat het departement in dit jaar met ruim 
30 leden is vooruitgegaan , zoodat het aantal nu 
meer dan 80 bedraagt. Deze betrekkelijk aan
merkelijke voorspoed is grootendeels een gevolg 
van de aangevangen doorloopende tentoonstelling, 
liet departement heeft nu zijn archief en bibliot
heek en de vergaderkamer, alles bijeen in het 
gebouw, waarin de tentoonstelling gehouden 
wordt. Het schijnt dat eene nieuwe toekomst 
zich voor het departement heeft geopend ; ook 
de leesinrichting is in den laatsten tijd uitgebreid. 

— Men verneemt. dat door den Minister van 
lliiiiienlandsclie Zaken den 28 , , < ! n Oct. aan de 
heeren lloltzinann eu Sicburgh voorloopige con
cessie is toegezegd voor den aanleg van de ont
worpen Nederlaudsch-Westphaalscbe-spoorwegli-
nie , een bericht voor de Veluwe en het graaf
schap Zutfen vau het grootste gewicht, dewijl 
die streken daardoor met het groote spoorwegnet 
van Nederland en Pruisen zullen verbonden 
worden. 

Haarlem. Van de prijsvragen, die door de 
Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van 
Nijverheid uitgeschreven zijn. noemen wij de 
onderstaande, als 

1" Onder de voorwerpen van weelde, die uil 
hel buitenland aan DUS toevloeien, verdienen de 
beeldjes, pendules, vaten en andere sieraden 
van kunst-albast eene bepaalde aandacht; hunne, 
zuivere bewerking en doorschijnende toon bewij
zen, dat men, vooral in Frankrijk en Italië, 
vrij ver in die kunst bedreven is. Dit lokt de 
vraag uit, of die kunst door de grondstoffen, 
de luchtgesteldheid of door andere oorzaken uit
sluitend aan de bewoners vun die landen eigen 
is, of ook niet Jticr te lande is te beoefenen. 

Ten einde dit te beproeven, biedt de Maat
schappij hare Houden Medaille aau hem , die uit 
de ruwe grondstoffen zoodanige voorwerpen hier 
te lande heeft vervaardigd, en daarvan een tien
tal verschillende beeldjes en andere sieraden in
zendt, welke met de biiitenlandsche in zuivere 
bewerking, doorschijnendheid, kleur en prijs gelijk 
staan, vergezeld van de noodige getuigschriften, 
alsmede van het bewijs, dat zij in den handel 
zijn gebracht. Het maken van zoodanige voor
werpen uit van buiten ingevoerde, tot kunst
albast bereide platen of blokken is hiervan uit
gesloten. 

2° . Men vraagt eeue handleiding om gebou
wen te verwarmen en te ventileeren. 

De Houden medaille wordt hiervoor uitgeloofd. 
Antwoorden in te zenden vóór den laatsten 

.September 1808. 
3". Daar men tegenwoordig bij hel bouwen 

van woningen en het aanbrengen van inwendige 
versieringen , meermalen plafondskleuren en 
muurschilderingen wensvhl aan te brengen , en 
deze industrie bij ons le lande nog weinig ont
wikkeling heeft, vraagt de Maatschappij : 

Eene handleiding voor muurschildering, met 
aangeving der meest doelmatige en meest stand
houdende kleurstoffen. 

Belooning de Gouden Medaille en /' 200. 
Antwoorden in te zenden 30 September 1807. 
4". Op vele plaatsen in ons land wor

den thans pogingen aangewend tot verbetering 
van de woningen voor den arbeidenden stand, 
en van dc vereenigingen, die zich tot dat doel 
hebben gevestigd , mug men veel goeds verwach
ten. Zeer wenschelijk is het, dat dit voorbeeld 
weldra meer algemeen worde nagevolgd, maar 
tevens dat daarbij naar goede en op wetenschap 
en ervaring berustende beginselen worde te werk 
gegaan, en dat vooral kennis worde genomen 
van de voortreffelijkste voorbeelden in bet buiten
land. 

De Maatschappij looft daarom hare Gouden 
Meduille uit voor de beste beantwoording van de 
volgende vraag : 

Wat is tol heden in Nederland gedaan voor 
de verbetering van arbeiders- en handwerkers-
woningen"? Welke inrichting dier woningen itt 
het meest bevorderlijk ioor de gezondheid en 
den zedelijken welstand van ons volk, en in 
hoever verdienen de verschillende beginselen, in 
het buitenland toegepast, bij ons navolging? 

Antwoorden met plannen , met de noodige be
schrijving en schetsen, in te zenden vóór 30 
September 1807. 

Venlo. 5 November. Heden had alhier de 
feestelijke opening plaats vun de lijn Venlo-Kal-
derkerken. De ministers van binnenlandsche za
ken en van financiën , benevens de directeuren 
der staatsspoorwegen werden niet eeu extra-trein 
van Rotterdam afgehaald. Ten 11 ure vertrok 
van hier de feesttrein, vergezeld van de muziek 
van deze plaats , naar Gladbach , om na af haling 
der Pruisische autoriteiten, hier deel te nemen 
aan het diner, dat bij den heer Muissert werd 
gegeven. 

KUNSTDRAAIERS M A T E R I A L E N . 
Hoofdzakelijk naar het Duitsch bewerkt 

door J. J. I U H . N . 

XII. 
Z I L V E R . 

Met de behandeling van het zilver zullen 
de reeks materialen uit het delfstolfenrijk 

W i j 

be
sluiten. 

Dit metaal, dat wegens de gemakkelijkheid 
waarmede men het van de ertsen kan afzonderen, 
in de vroegste tijden bekend en in gebruik was, 
komt in gedegen toestand en als verbindingen 
met zwavel. spiesglans en andere metalen iu de 
gangen van het oorspronkelijke gebergte, en 
meer bepaaldelijk iu Saksen, het Schwarzwald, 
Hongarije, Noorwegen, Siberië, Mexico, Peru, 
Chill i en het noordwesten van Amerika voor. 

Van dit materiaal , dat voor de nijverheid zoo 
belangrijk i s , wordt, volgens statistieke beschei
den, jaarlijks voor de enorme som van meer dan 
100 millioen gulden gewonnen. 

De gewichtigste zilverertsen zijn : het zilverglans, 
eene verbinding van zilver met zwavel, welk 
erts, van zwartachtig loodgrauwe kleur, dikwijls 
gekristaliseerd in den vorm van kubieken en octae-
drums voorkomt; het zwarlguldigerls, van zwart
achtig grauwe kleur en bestaande uit zilver, 
spiesglans eu zwavel; en het roodguldigcrls , eene 
verbinding van zilver met zwavel en spiesglans 
of arsenik van roode kleur , dat als kristallen in 
den vorm van zeszijdige prisma's voorkomt. 

De afscheiding van het zilver uit de ertsen, 
zooals deze iu de natuur voorkomen, geschiedt 
op onderscheidene wijzen. die echter tot twee 
hoofdsoorten kunnen teruggebracht worden , n. I. 
langs deu natten eu langs den drogen weg. 

De afscheiding langs den natten weg heeft op 
drieërlei wijze plaats. Men kan de fijn gestampte 
en gemalen ertsen , ouder bijvoeging van keu
kenzout , door gloeiing iu een vlamoven roosten, 
waarbij de zwavelverbindingcn oxydeeren cn het 
zilver zich met de chloor uit het keukenzout 
verbindt. De massa wordt daarop OJI nieuw ge
malen en onder bijvoeging van oud ijzer en kwik
zilver met water tot eene brij aangemengd en 
gestort in eene ton, die onophoudelijk om eene hori
zontale as ronddraait; door deze bewerking wordt 
de chloor uit het zilver vrij en verbindt zij zicli 
met het ijzer, terwijl het zilver met het kwik 
een amalgama vormt, dat in zakken van bedde-
tijk wordt uitgeperst. Uit het achterblijvende 
deeg verkrijgt men door distillatie ongeveer 80 
percent zilver. 

Vóór ruim twintig jaren werd dooi- Augustin 
eene meer eenvoudige wijze «aanbevolen hierin 
bestaande dat het door roosting gevormde chloor-

zilver met eene verzadigde heete oplossing van 
keukenzout uitgeloogd en het zilver door toevoe
ging van koper afgescheiden werd. 

De methode van Ziervogel is nog eenvoudiger 
en tegenwoordig het meeste in gebruik ; zij be-
staat daarin dat men de ertsen zonder keuken
zout roost, waardoor hoofdzakelijk koper- en sil
ver vitriool ontstaan, welke zouten na uitlooghig 
met heet water, het zilver en kopernederslaau. 

Het afscheiden langs den drogen weg berust 
voornamelijk op het ontstaan eener verbinding 
van zilver en lood, die men verkrijgt door de 
ertsen na roosting niet zilverhoudend lood, °' 
ongeroost met loodglid te smelten. Uit deze lood-

verbinding wordt het zilver gewonnen door eene 
bewerking, die men afdrijven noemt; men be
dient zich daartoe van een oven met eene haard 
van kalk houd oude eu gestampte k le i , die den 

vorm van een bolvormig segment heeft. Zoodra 
de massa eenigen tijd vloeibaar is geweest, wor
den de vreemde metalen , die allen specifiek lich
ter dan zilver ziju en aan de oppervlakte drij
ven, verwijderd en door • !•• werking van lucht-
stroomen, waaraan men de massa daarna bloot
stelt, hoopt het loodoxyde zich op eu bestaat er 
voor den werkman gelegenheid. ook dit al' te 
zonderen. Ten teeken dat de bewerking voltooid 
i s , vertoont zich een schitterend kleurenspel, het 
tblikken" genaamd; dit zilver heeft even als dat 
langs den natten weg verkregen, ongeveer 80"/,, 
gehalte. 

Eer hel nu echter als lijn zilver in den handel 
kan worden gebracht, moet het nogmaals eene 
tweede afdrijving ondergaan . die op veel kleiner 
schaal , door middel van week lood iu kroezen 
geschiedt: hierbij komt zuiver zilver van onge
veer 09"/,, gehalte voor den dag. De rekbaarheid 
van het zilver komt die vau het goud nahij: 
vreemde metalen verminderen die eigenschap ech
ter aanmerkelijk; salpeterzuur ontleedt het bij 
gewone, zwavelzuur slechts bjj verhoogde tempe
ratuur: de smeltbaarheid ligt ongeveer op 1000" 
Cels.; daarboven verbit, worden er dampen ge
vormd. 

Het zilver kan evenals het goud bezwaarlijk 
tot munten en sieraden dienen, daar het te week, 
te buigzaam en te veel aan slijting onderhevig 
is; men vermengt het daarom met een weinig 
koper, waardoor iu hooge mate de hardheid en 
stevigheid bevorderd wordt. Het gehalte wordt 
in duizendste gedeelten vau het geheel aangege
ven; zoo is onder anderen bij de wet van 1847 
op het muntwezen bepaald, dal hel gehalte van 
groot zilvergeld — stukken van ƒ 2.50 tot eu 
met ƒ 0 . 5 0 — 945, en dal der zoogenaamde pas
munt — kwartjes, dubbeltjes en stuivertjes — 
640 duizendste moet bedragen, terwijl daaren
boven bier te lande voor zilverwerken slechts twee 
gehalten , li . I. van 833, d. i . kleine keur, en van 
934 duizendste , d. i . groote keur, bestaan ; voor
werpen met minder dan 250 duizendste gehalte, 
worden niet meer ouder de zilveren gerekend , 
en zijn als zoodanig aan geene waardeering on
derworpen. 

Ten aanzien van het verwerken op de draai
bank , verkeert het zilver in denzelfdeii toestand 
als het goud ; het wordt betrekkelijk .Teinig ge
draaid, meer gedreven en op de guitlocheerbank 
van allerlei versieringen voorzien. 

Wij hebben de vorige keer de -voornaamste 
inrichting van eene guillocheerinachine, naar wij 
vertrouwen , zoo populair als zulks zonder eene 
teekening mogelijk was, beschreven, en de be
lofte gedaan nader op het inrichten van eene 
gewone draaibank tot guillocheervverk terug te 
komen, van welke belofte wij ons thans zullen 
kwijten. 

Deze inrichting berust op de volgende begin
selen: 1". kan de beitel iu rust, en het voor
werp in beweging zijn ; 2". kan omgekeerd bet 
voorwerp rusten, en de beitel zich bewegen; 
en 3". kunnen de gelijk- en ongelijkzijdige 
bewegingen der genoemde deelen vereenigd wer
ken. Het eerste geval wordt het meest ge
bruikt, en men kan dit verkrijgen door aan het 
vooreinde der spil eene cirkelvormige schijf' met 
schroeven te verbinden, op het midden waarvan 
zich eene plaat, tusschen twee lijsten verschuif
baar en eene bos ter bevestiging van het te 
bewerken voorwerp bevinden. Wordt nu de bos in 
eene excentrieke richting van de schijf geplaatst 
en de beitel, die op een support is vastgezet, 
onder beweging der bank aan het voorwerp ge
bracht, zoo vormen zich excentrieke cirkels, die 
door verplaatsing van het voorwerp elkander 
kruisen. 

Men ziet dat deze bewerking, die betrekkelijk 
omslachtig is , eene groote mate van nauwkeurig
heid vereischt, voornamelijk wanneer men 'meer
dere voorwerpen van dezelfde versieringen wil 
voorzien, waarbij men genoodzaakt is de maten 
**n te geven, waarnaar men het voorwerp te 
verschuiven heeft. 

Wij willen deze beschrijving besluiten met hel 
vernielden van eene inetaallegeering: wij bedoe
len het zoogenaamde licrlijnsch-, Engelsen- of 
nussisch zilver, eene legeering van geel koper 
niet nikkel , die eigenlijk bij de koperlegeeringen 
ehoorde geplaatst te worden, maar om zijne 

overeenkomst met zi lver , hier meer te huis 
behoort, 

Dit mengsel, waarvan de Chineezen de eerste 
^'nenstellers schynen geweest te zijn, werd 
°nitreut 1740 het eerst in ons werelddeel en wel 

bet Thuringerwoud bekend; sedert 1821 is 
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het meer algemeen , het eerst in Saksen , 
daarna in Herlijn , en tegenwoordig in alle ste
den, waai- de metanlfabrikage belangrijk i s , in 
gebruik. 

Het bestaat uit geel koper en n ikke l , en wel 
iu verhouding van 15.8 deel koper, 9.7 deel 
zink en 5.8 deel nikkel; het is veel harder dan 
zilver, en om deze reden , gevoegd bij de schoone 
zilverkleur en goedkoopheid wordt het tot voor
werpen van nut en weelde veel gebruikt. Tegen
woordig vervaardigt men er veel voorwerpen 
voor huiselijk gebruik van, die uien door eene 
verzilvering, langs den gewonen weg, of door 
middel der galvanoplastiek, eene buitengewone 
schoonheid geeft, en onder den naam van Chris-
toflël-zilver iu deu handel brengt. 

I N tl E Z O N D E N . 

De ondergeteekenden zijn voornemens een his
torische eu kritische beschouwing te geven der 
gevelsteenen, uithangborden, uithungteekens, op
schriften in gevels, op burden en luifels; ja zelfs 
de schilderingen en rijmen op winkeldeuren , 
schoorsteenmantels en boerenwagens sluiten zij 
daarvan niet uit. Van al wat dienaangaande op 
verschillende plaatsen van ons Land , vooral ook 
iu afgelegen streken, nog le vinden is — o f wat 
men zich nog herinnert, daar vroeger-gezien te 
hebben — dat zich door oudheid en zeldzaam
heid, door iets karakteristieks of vernuftige vin
ding onderscheidt — hetzij steenen basreliëfs iu 
de gevels der huizen, geschilderde laferecten , 
wapens, beelden, gebeeldhouwde of gesneden 
figuren, tot het huis. de bewoners of de nering 
betrekking hebbende, of plaatselijke historische 
herinneringen betreffende, — hetzij opschriften. 
spreuken of rijmen — wenschen zij mededeeling 
te ontvangen. 

Hiertoe roepen zij de hulp in van al hun 
landgeiiooten , — van ieder, die belang stelt iu 
oudheidkundige nasporingen, — ieder, die het 
gewicht beseft van al wat de geschiedenis van 
het leven der volkeren helpt samenstellen, — 
ieder, die genegen is hun onderneming te be
vorderen. Zij richten tot die allen het vriende
lijk verzoek, de opgave en beschrijving van elk 
zoodanig voorwerp, van hout of steen, geschil
derd of gebeeldhouwd , prozaschrift of rijm, en, 
wanneer de figuur zeer bijzonder is , liefst met 
een al'teekeniiig, hun te willen doen toekomen 
onder 't adres van de Heeren Gebr. Kraay, 
boekhandelaars te Amsterdam. 

Amsterdam, 3 November 1800. 
.1. V A N L K N N K I ' . 

.1. T E R G O U W . 

Aan dc lledactie. 
ln nommer 30 van uw weekblad lees ik een 

stuk, geteekend vQued erum demonstrandum" 
van . . . iemand, die zijn naam wel bekend had 
willen maken, maar het toch niet gedaan heeft. 
Wij zijn een ander gevoelen toegedaan eu achten 
het beter ons antwoord te oiiderteekeuen. 

Wij meenen eenige punten uit dat stuk le 
moeten releveeren en iu herinnering te brengen, 
dat er verschillende beschouwingen ziju omtrent 
de veel bewogen quaestie van prijsuitschrijvingen, 
waarbij, iu den regel en wel om gegronde redenen, 
meer of minder belangrijke geldpremiën worden 
uitgelrofd. Het is niet recht duidelijk dat menig
een, door op eene prijsvraag te antwoorden, zijn 
«kostclijkcn tijd besteedt", dingende naar een on
bereikbaar.' idéaal: verloren arbeid in niuterieclcn 
zin geeft ook menigmaal tienvoudige rente iu 
geestelijken zin. 

Wij meenen dat het «jagen naar eer" in zake 
van een concours niet zoo te veroordeelen is als 
de schrijver dat meent, vooral niet als men de 
kunst of • uitstorting van gevoel", niet beschouwt 
als seen doekje voor het bloeden of eene bijzaak." 
Wij voor ons zijn niet zoo materieel, hangen 
niet zoo aan «sommen" eu zijn overtuigd, dat de 
kunstbij personen, die prijsvragen beantwoorden, 
warme verdedigers vindt; het is alzoo zeer on
voorzichtig zoo iets in 't algemeen te zeggen. 

De stukken der heeren Gosschalk en Leliman, 
geplaatst in de verslagen der Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst, ziju ons bekend; 
echter hadden we verwacht dat «Ijned erum demon
strandum" gebruik makende van een citaat des 
heeren Leliman, ook gevoegd bad hetgeen er 
onmiddellijk op volgt eu waarin de waarschijnlijke 
oorzaak is opgegeven, die tot een diskrediet in 
prijskampen aanleiding geeft , en juist dat is hiel
de groote quaestie. Dij het slut erkent de schrij
ver dat ook eu passant, doch toen was het 

reeds te laut, een doekje voor het blueden baatte 
niet meer. 

Het punt van uitgang tusschen den schrijver 
van het stuk en ons is in elk gevul verschillend. 
Wij ontraden geene mededinging, omdat de voor
waarden, die prijsvragen omringen, niet juist zijn. 
doch vragen eerst: Is iu algemecnen zin een 
concours nuttig eu noodig.' eu indien dat met ja 
beantwoord wordt, welke zijn dan de middelen, om 
dit te bevorderen.' A l is het ook hoogst moeielijk . 
al gaat dat dan ook niet zoo snel, wij ver
liezen den moed niet en breken niet zoo ras het 
bestaande af, tenzij er iels beters vuur in de plaats 
wordt teruggegeven en dan vragen we: Is onze 
hedendaagsche architectuur, buiten prijsvragen 
om , dun zoo rein.' 

De aangehaalde stukken der heeren Gosschalk 
eu Leliman getuigen dan ook volstrekt niet van 
die zucht naar slooping; zij willen wel degelijk 
hervormen en daarom zijn ze dan ook wezenlijk 
uil liefde en in het belang der kunst, de wereld 
ten nutte ingezonden. 

Ih-t buitenland, zoo groote als kleine staten 
van Europa, laat de prijskampen ook volstrekt 
niet los, en menige naam, menig beroemd man 
met lauweren omkrausil, schaamt zich dan ook 
niet in het openbaar voor dat gevoelen uit te 
komen, en in eerlijken strijd zijne talenten uit 
liefde voor de kunst aan een algemeen belang 
te wijden. 

Gin van dit feit te getuigen beroepen wij ons 
op het buitenland, hoewel de voorwaarden der 
prijs-iiitschrijvingen ook niet zoo volmaakt zijn 
en evenzeer gebreken hebben als iu Nederland: 
wij wijzen vooral op het succes hij het concours 
voor een project vau de groote opera te Parijs, in 
1800 geopend en waarop 171 ontwerpen zijn in
gekomen. Wij zien daar zelfs de namen prijken van 
een Due en Violet-le-Duc, terwijl die namen nog 
hebben moeten zwichten voor een aantal anderen 
aan wien de Jury de eereplaats toegekend en den 
palm der overwinning geschonken heeft. Eu zoo 
vinden we onder de laatsten wederom menig 
talent, dat vroeger hij andere wedstrijden (onder 
gebrekkige voorwaarden altijd) evenzeer luisterrijk 
geschitterd had. 

Zooals het nu hier in 'tgroot i s , vinden we 
het elders iu 't klein, eu het is mij nog niet recht 
helder , waarom Nederland niet zou kunnen 
streven naar en op zijn minst hopen op eeue hel
dere toekomst in zake van prijskampen. 

Wij vinden het niet ondienstig, den lezer hierbij 
een kort resumé mede te deelen van eene be
schouwing door den heer César Daly omtrent 
het uitschrijven van prijsvragen, tijdens het con
cours der groote opera te Parijs gegeven en 
gedrukt in den jaargang 1801 der Revue de 
('Architecture etc. Voor den belangstellenden zal 
het zeker wel der moeite waardig zijn het in zijn 
geheel te lezen. 

De inhoud is als volgt: 
»De bezwaren toch die in hoofdzaak tegen een 

concours kunnen bestaan moeten gelegen zijn : 
1". bij de administratie (commissie van beheer, 
bestuur of welke corporatie ook) en wel uit vrees 
om bij een wedstrijd de altisten van den 1 , t e" rang 
uit te sluiten, bij hun ter goeder naam be
kend eu waarin men door ondervinding het volst 
vertrouwen stelt. Zij loopt alzoo door de on
zekerheid van een algemeenen wedstrijd gevaar, 
dat het werk. waarvoor zij verantwoordelijk ge
steld is , iu handen valt. van een, althans voor 
hun , onbekend persoon. Dat bezwaar is werkelijk 
van ile zijde der administratie niet geheel van 
grond ontbloot; 

»en 2". bij de artisten van den 1"™ rung zel-
ven, mannen van gevestigden naam en vertrou
wen die, in wedstrijd met hunne medebroeders, 
zich wagen aan een onbestemd succes; streng 
beschouwd mag men dit égoistisch noemen, doch 
ondenkbaar is het niet; er behoort dan ook wer
kelijk moed toe, om zich boven alle stoffelijke 
voordeelen te verheffen, geheel uit liefde voor 
de kunst en uit achting voor de opinie van het 
publiek. 

uDeze beide hoofdredenen hebben dan ook aan
leiding gegeven tot een zeker wantrouwen in 
het uitschrijven van prijsvragen, en een denk
beeld doen ontstaan, om als middenweg een 
concours alléén onder mannen van gevestigden 
naam te openen : de administratie zou dan een 
zekeren waarborg hebben voor eeu goed succes, 
terwijl het den begaafden kunstenaar niet moeie
lijk zoii vallen, den eerepuim aan de voeten van 
een groot talent neder te leggen. 

«Oppervlakkig beschouwd is deze tusschenweg 
een wezenlijk rechten weg, doch rechtvaardig is 
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hij niet. Eene rechtvaardige wet moet voor allen 
dezelfde zijn , waarom dan een concours begrensd . 
waarom iemand uit te sluiten OJJ grond van on
bekendheid? Is dat dan een reden om hem talent 
te ontzeggen? A l is het dan ook dat bij bezweken 
is in zoo menig worstelperk, morgen wellicht is 
hij overwinnaar; de onderwerpen zijn verschil
lend, evenzoo de predispositie van den kunste
naar : iu het eene bezwijkt hi j , iu het andere 
voert zijn genie tot de heerlijkste resultaten, Dan 
hij is nog jong wellicht: hoe het vertrouwen te 
vestigen zonder zich te kunnen openbaren? Open 
hem dc gelegenheid in een prijskamp, en de 
hoop ook eenmaal eene eereplaats te bekleedcn 
of vertrouwen te genieten, zal zijnen moed ster
ken en dc ambitie steeds doen toenemen. Ken 
wedstrijd is eene oefenschool, niet om alleen de 
verbeelding iu droomen te uiten . doch een strijd 
met geduchte mannen, gevolgd door kritiek zoo
wel op het gebied der practijk als op dat der 
verbeelding. 

o Bovendien hetgeen in strijd is met het alge
meen recht, is ook in strijd met bet publiek 
belang, en met de eischen der kunst; men 
berooft het land van een algemeen licht, dut 
evenzeer- brandt in een jeugdig gemoed als iu 
een hoofd door ondervinding-voorzichtig en wijs 
gemaakt. Dooi- het concours tot een klein getal 
altisten te bepalen, wordt de kunst op een be
trekkelijk gel'SOleerden weg geleid eu den prikkel 
ontnomen aan die begunstigde altisten; als deze 
toch zich troosten voor een groot talent of liever 
voor een persoon van gevestigden naam te zwich
ten, moeten zij ook nederig genoeg zijn om te 
wijken voor een talent, dat, hoewel jong en tot 
nog toe onbekend, uiet roem zijne intrede doet 
op den broeden weg der kunst. 

«Behalve deze betrekkelijk onschuldige rede
nen die door de administratie cn de notabilitoi-
ten onder de kunstenaars als nadeelen van een 
concours aangevoerd maar weggeredeneerd kun
nen worden , zijn er, belaas! ook schuldige re
denen aan te voeren, om een zeker wantrouwen 
in een prijskamp te vestigen ; de administratie 
is dikwijls de oorzaak, dat ook de eerste kunste
naars zedelijk worden uitgesloten. Zij toch is 
belast met bet maken der programma's, bet 
bepalen van den lijd van inzending het benoe
men der jury's enz. ; alle werken waarbij de 
hulp van altisten bel meest noodzakelijk is ; doch 
nu de vraag: w.dke altisten.' Op deze hoofdzaak 
komt, strikt genomen, alles néér. 

«Goed beschouwd, mag men niet aannemen dat 
de eerste mannen in het vak zich buiten mede
dinging zullen houden: indien er eene gewich
tige prijsvraag wordt uitgeschreven, waarbij be
paald is dat de overwinnaar zal belast zijn met 
de directie van beheer; indien het programma 
goed gesteld : de jury onpartijdig is en uit be
kwame mannen samengesteld : indien de preiuien 
geëveuredigd zijn aan den gevraagden arbeid, zij 
zouden dan handelen iu strijd met hunne roe
ping , of niet bekwaam zijn zich te doen gelden, 
en in dit geval zoii het concours ten minste dat 
voordeel hebben, dat men voor het vervolg voor
zichtiger zod zijn met het schenken van on
bepaald vertrouwen aan hen , die wellicht door 
fortuin begunstigd, dit eervol standpunt bereikt 
hadden. 

«Onder deze alleszins wcnscbclijke voorwaarden 
vervalt nu natuurlijk ook het bezwaar, dat het 
geluk van een concours een onbedreven jeugdig 
artist zou begunstigen, aangezien een toeval on
der deze omstandigheden niet denkbaar is. De 
overwinning kan dan niet anders dan door een 
werkelijk talent behaald worden, waardig genoeg 
de directie bij den bouw te voeren, en al ware 
bet dan ook dat aan zulk een talent, de jaren 
van ondervinding nog ontbraken, wat bezwaar 
zou het dan voor de administratie zijn, zoodani-
gen persoon een man, ervaren in de practijk, toe 

J s joegen .' Zou dan om één gemis zooveel moe-
j/den opgeofferd.' niemand toch is iu alle 

|*rV|fi0tenVvolmaakt. 
•'" \ ï j ! r -is \eeds gezegd dut een concours dienstig 

leen licht te verspreiden , zoowel 
Vonrtt'opt*Qdn aard, de inlichting enz., van bet te 

Bouwwerk onder de bouwkundigen als 
li vau bestuur ; dat licht zal zich 
dan ook uiten in verschillende 

He stijlen. Wij leven niet meer 
,onder den invloed van éëneii bouw
en tijd. waarin alle stijlen beoefend 
on cours zal dan ongetwijfeld ook 

• om alle denkbeelden op het ter-
kunst uit te storten en openlijk 

doen wedijveren. De leden der 

• jury moeten alzoo onpartijdig zijn , uit personen 
bestaan, die zich in verschillende richtingen in 
de kunst bewegen, wil men niemand bij den 
prijskamp uitsluiten en biel dool wordt eene parti 
pris vermeden. Elk oordeel der juryleden moet 
schriftelijk zijn en aan de geheele vergadering 
worden voorgelezen, om aan het einde hunner 
beoordeeling, wanneer tusschen slechts enkele 
projecten moet beslist worden, de voor- en ua-
deelen duidelijk te kunnen wegen en dan daaruit 
een resultaat af te leiden. Die rapporten eindelijk 
zullen na lengte van tijd een zeker aantal con
coursen omvatten en eene verzameling in het 
licht brengen als bijdrage tot de geschiedenis der 
kunst, waarin de tijdgeest getrouw zijn stempel 
heelt afgedrukt.'' 

Tcu slotte verzoeken wij den lezers, die nog eeu 
open hart hebben voor liet goede doel van con
coursen, als middel tot bevordering onset kunst, 
de laatste aflevering der Bouwkundige Bijdragen 
eens open te slaan, eu daarin liet laatste stuk 
te lezen, getiteld : „Iets betreffende de openbare 
mededinging voor liet uitvoeren van bouwwerken'' 
(uit Romberg's Zeitschrift fur praktische Baukunst). 

Iluog , 24 October. 11. 1'. VouEL. 
Aanbestedingen. 

pi-
Maandag Is 

bestuur 

v a u k on d i s i i i g e i i 

Nov., tcu l ü ure, aau hel gebouw van het 
• Maastricht: lo. liet bouwen van eene Op-

iiaulbruj over de Zuid-Willemsvaart «nu liet gehucht (li-
Biest, ui de gemeente Weert; 2u. bet houwen van eene 
Brugwachters* ouing aau bovengemelde Ophualbrug 

Maandag 12 Nov. , ten l l ' ; a ure, uun bet gebouw van bet 
prov. bestuur te 'B Hage : liet doen vau eenige herstellingen 
aan de rijka hoogcre burgerschool te ( ïoi idn. 

.Maundag 12 Nov. , teu I 1 - : uur, iu bet stationsgebouw 
buiten de Willeinspoort tc Amsterdam; bet vergrooten van 
bet stationsgebouw te Scbagen, ten behoeve van den Xourd-
Ilollandschen Staatsspoorweg. 

Dinsdag 1:1 Nov. , ten 12 ure, aan het gebouw van liet 
prov. bestuur te Assen: het ouderhoudeu eu berstelleu vuil 
liet vcrecnigd huis van arrest en justitie te Assen, vau 
1 .Inuuai-ij 1807 tot til December 1KIS7. 

Vrijdag Hi Nov., teu 10 ure, in het lokaal vau het prov. 
bestuur te Middelburg: het onderhoud van het buis van 
arrest cn bewaring te Goes, voor den tijd vau drie jaren, 
ingaande 1 .lauuarij 18117 cn eindigende .'tl llceeinbcr 1869. 

Vrijdag 10 Nov., ten 10 ure, aau het gebouw van het prov. 
bestuur te Middelburg: liet onderhouden iter aanleg-eu los
plaats voor vissollen iu den Ifrakinun hij de Isabellasluis, 
gedurende de jaren 1807, 1808 en 1869. 

Vrijdag Hi Nov. , ten UVL ure , aau het gebouw van het 
prov. bestuur tc 's Botchi liet verlengen over 100 el lengte 
vau den bestaaiuh-n Kijzcu Strekdam, gelegen in den Aiuer 
bij dc vereeniging van het Oude Maasje cu de Dongc, pro-
viuctie Noord-Hrahiiut. 

Vrijdag Hi Nov., ten 10'/, ure, aan het gebouw van het 
prov. bestuur tc '•Bosch; het onderhoud vau al dc dichtiugs-
werkcli vuil het kunnal de Dieze iu cu nabij het fort Creve
coeur, met het doen van daarbij bcuoodigde leveringen cu 
uitvoering van werken, van den Isten Juuuarij tot ultimo 
Deeeber 1807. 

Vrijdag l ö Nov., teu 10'/, ure, aau het gebouw van het 
prov. bestuur te 's ltoscb: het onderhoud van de Schipbrug 
gelegen over dc rivier de Maas te l lcdcl , iu dt strekking 
van deu grooteu weg van 'B Hertogenbosch op Utrecht, lnet 
het Veerhuis cu aauhoorighcdeu op tien reenter oever, eu 
het Veei-knechtshuis staande nabij deu linker oever, de 
Noodhavens, Kijs- cu amlcrc werken, zouals nader omschre
ven is, iugaande den lstcn Jauuarij 18(17 cu eindigende deu 
Sisten December vau datzelfde jaar. 

Vrijdag, Hi Nov. , ten 10'/ t ure, uaa het gebouw vau bet 
prov. bestuur te 's Bosch: de Herstelling eu het Onderhuiid 
der Werken bij den üaardwi jkschcu Uverlaat en van dc 
Kijkssluis iu dc Oostelijke Vaartkade vau Waalwijk, bchoo-
rciulc tot dc rivier de Maas, provincie Moord-Brabant, in
gaande met deu Isten .laliunrij 1S(17 cu eindigende niet deu 
Sisten December 1807. 

Donderdag 22 Nov. , tcu 12 ure, iu ecu der lokalen vau 
het Ministerie vuu Biiineidaudsehc Zaken tc 's l lage: het 
maken vau gebouwen en verdere werken op het Statious-
eiupkieciueiit te Utrecht. 

Donderdag 22 Nov., tcu 12 ure, iu een der lokalen vau 
het ministerie van biuuenlaiidsehc zaken tc 's H a a t : het 
leggen vau den bovenbouw met levering van deu ballast, 
het makelt vau afsluitingen cu eenige verdere werken vuur 
deu spoorweg van den Vunl'tsehen Rliijii tc l'trceht tot aau 
de brug over dc l.ek by kuilenburg. 

Donderdag ti Dcc., teu 12 uur, tuin het ministerie van 
biiineidiindsshe zaken te 's Hage: liet maken van een door
gang onder deu Nederlandse-bril Hhijnspuonvcg bij de ge
meente l U-echt, voor deu spoorweg van Utrecht naar Boxtel. 

Donderdag 13 Dee., ten 12 ure, iu het lokaal vau het 
ministerie van biniiculaudsebe zaken te 's Hage: het uiakeu 
van vecschUlciidc gebouwen cu verdere werkau op het Sta 
tioll Mcppel , ten behoeve van deu spoorweg van Arnhem 
tutu* Leeuwarden 

Donderdag 18 D c c , tcu 12 ure, in ecu der lokalcu vau 
bet ministerie vau Biiiiicnlaudsche Zaken te 's Hage: liet ma
kcu en stellen vnn den ijzeren buvenbouw vuu vijf Druui-
bruggeu cu twee kraaubruggen iu deu Spoorweg van Gro
llingen naar Nieuwe Schans. 

Vrijdag 14 Dcc., ten 12 ure, aau bet lokatd vau het prov. 
bestuur tc Arnhem: liet ouderheud der Grciiskantoren te 
Diuxpcrlo, llellrnc eu lloltci'boek gedurende dc jureu lb07 
18(10, benevens het uitvoeren vuu eeuige herstellingen aau 
genoemde gebouwen. 

lllooii van aaii l ic«lei l i i i«el l . 

Up 2 November, uan het lokaal vau het prov. bestuur te 
Arnhem: het onderhoud van het paleis vau justitie aldaar, 
benevens het verrichten vau ee i i ige£he iMel l iuge i i cu vernie u . 
wingen aau dit gebouw, iugauude 1 Juuuarij 18(17 cu ein

digende 31 December 1869. Minste inschrijver G. van Berknni 
te Arnhem vuor ƒ VWO her jaar. 

Op 5 November, aau het provinciaal bestuur tc 'sllage: 
het lichteu vau een iu de Boven-Merwede gezonken vaartuig. 
Daarvoor was een iuschrijving9bUjct ingekomen, van A. je 
Geus, tc Hardinxvcld, voor de som van ƒ 1350. 

Op 6 November, aau het Ministerie van Binnenlandsche 
Zaken: het opruimen der telegraaflijn langs deu grooten weg 
van Harliugcn over Francker cn l^euwarilen naar Grouin
geu iu drie percelen. Vuor perceel 1 waren 0 biljetten in-
gekomen; het minste was dat vau ,1. kamnhuizcu, te Leeu
warden, voor ƒ 3 3 0 ; - - Voor perecel l l waren mede 6 
biljetten ingekomen, waarvan het minste was dat van den. 
zclfdeu beer , voor ƒ 580, eu voor perceel 111 waren 4 
iiischrijviiigsbiljctteu iugckuincu; het minste was dat vau J, 
liUarsma , tc Harliugcn , voor ƒ 570. 

Advertentiën. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Meppel 
roepen bij deze op Bouwkundigen, genegen om 
benoemd te worden tot OPZICHTER over de 
Gemeentewerken alhier, op eene jaarwedde van 
/ '500 a ƒ 0 0 0 naar de bekwaamheden. 

Voor den benoemde bestaat de verplichting om 
onderwijs te geven aan de Bouwkundige Teekeu
en Rekenschool: terwijl overigens, met verbod 
0111 bet beroep van Timmerman o f Aannemer uit 
te oefenen, vergunning wordt verleend 0111 voor 
partikulieren bestekken, teekeningen enz. te ont

werpen , toezicht op het bouwen te houden en 
privaat onderwijs te geven. 

Belanghebbenden worden iiitgonuodigd, zich 
onder overlegging dei- bewijzen van bekwaam
heid enz., vóór '20 November e. k., franco 

te wenden aan Burgemeester en Wethouders 
voornoemd. 

M E P P E I . , den 20 October 1866. 

De waarnemende Burgemeester, 
W. L . TONCKENS. 

De Secretaris, • 
J. W. V A N DIJK. 

Voor Bouw- en Werktuigkundigen. 
BERNOULLI'S VADEMECUM. 

kV veel vermeerderde druk. 
f i r r a M l » p a f , , 200 t r h e r h l i n g e n . 1 5 0 T a f e l s , 

* in heel linnen band J 4,75. 

Verkrijgbaar in alle Boekwinkels, eu bij de Uitgevers 

T K N B R I N K & DZ V R 1 K S , tc Amsterdam. 

FABRIEK VAN 

B E C K E R EN* BÜDDINOH 
te ARNHEM. 

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 terreinopname ten dienste van den 
W A T E R S T A A T , U E G E N I E , den A A N L E G V A N SPOOR

W E G E N en O P E N B A R E W E R K E N . — Voorts de gunstig 
bekende B a l a n s e n , B a s c u l e s . W e e g 

b r u g g e n enz. 

RANSOME'S KÜNSTZANDSTEEN, 
bev eelt zich door duurzaamheid . sterkte, zuive
ren vorm en voornamelijk door V O L K O M E N O V E R 

EENKOMST met den N A T U U R L I J K E N ZAND
STEEN bijzonder aan voor iedere BOUWKUN
STIGE VERSIERING, zoowel voor Balustraden, 
Kapiteelen, Contolen, Lijsten, Friezen enz., "1* 
voor Vazen, Fonteinen, Gedenkteekenen, Stand
beelden , Grafleekenen, enz. Modellen, Teeke
ningen, enz. te bezichtigen, en inlichtingen te 
bekomen bij 
F O L K E R S & O . , Rapenburg te Amsterdam, 

Agenten van de 
PATENT CONCRETK-STOXE CUMI'y. (Limited) te Londen-

Stoomfabriek van Zinkwerken 

1 ii-

te Arnhem. 
ondergeteekenden bevelen zich aan tot In

leggen of leveren vau Dakbedekkingen in a" e 

soorten; voorts worden bestellingen op bouwkun
dige en andere voorwerpen van Zink ten spof-
digste uitgevoerd. Raamroeden zijn steeds '» 
verschillende modellen voorbanden. 

W U R F B A I N , GERR1TZEN & RODENTIb'-'-

Uitgegeven te Arnhem bij D. A . THIEME. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER WIEL. 

Eerste jaargang. If0. 34 
17 November 1866. 

ïtrsciiijiil £ïïe(relfl iedertl Z;ilrnla<; bij 
IK A. n i i n i i : t c A r n h e m . 

ll(ior<!rurri-ü|Ki[ii!i-nlfD 
L H l B i U I I U rn O . le JmsltTdam. 

W E E K B L A D 

V O O B 

l'rijs per :i Buidel franco p. posi /1.65, 
Ken abonneert zich voor een jaar;.'»";. 

Ad.erlenlièn toslen / -.20 per gevriei regel 
en ƒ - . ( ! » voor ugel en een \ ° . der eouranl. 

ARCHITECTEN, I l f tEnETO, FABRIKANTEN EN AANNEMERS VAN PUBLIEKE WERKEN. 

Berichten en mededeelingen. 

Arnhem, 1(1 November 1866. 
— Men schijnt er iu Spanje ernstig op bedacht 

te zijn middelen te beramen om tien aanleg en 
de exploitatie der spoorwegen te bevorderen, 
sedert uien de overtuiging heeft dat de spoorwe
gen krachtig medewerken lot het aankweeken 
van beschaving cu voor de ontwikkeling van het 
particulier vermogen als hel ware onmisbaar 
zijn. Het Spannsche gouvernement beeft met 
kwistige hand subsidiën toegestaan , maar in 
weerwil daarvan hebben dc aandeelhouders niets 
dan verliezen geleden, en blijft ér nog veel te 
doen over; de .schuld daarvan ligt in zóóverre 
aan het Gouvernement, dat het te veel vertrou
wen schonk iu stede van streng Lu- le zien en tc 
handelen. 

De tegenwoordige minister van openbare wer
ken schijnt zich de zaak bijzonder aan te trekken 
en heeft zich vele moeiten getroost, om de quaes-
tie der spoorwegen te bestuileeren ; deze minister 
ziet de zaak verre van wanhopend iu , en ver
trouwt dat met eenige geldelijke opofferingen 
alsnog mogelijkheid bestaat, het net der hoofd -
spoorwegen te voltooien , en aan de aandeelhou
ders eene kleine iiitkeering te geven. Daarbij 
zullen de maatschappijen , die op slechte grond
slagen of verkeerde speculation berusten, op geene 
hulp kunnen rekenen , en zal die alleen worden 
verstrekt aau de ondernemingen, die onder 
ünaiirieele inoeielijkheden gehukt gaan, maar 
Uitmuntend geregeld zijn. Wordt het voorstel 
van den minister aangenomen, dan zou ook het 
ecu tiende gedeelte der opbrengst vooi- bot ver
voer van reizigers, dat thans aau den Staat moet 
worden uitgekeerd, niet alleen vervallen, maar 
°ok het ge ld , daaraan sedert 1804 ontvangen , 
teruggegeven worden. Hoewel ons de bijzonder
heden van dit ontwerp ontbreken, schijnt het 
zeker dat bet Gouvernement zich in geenen deele 
'ot het verzekeren eener bepaalde rente verbindt 
e n dat de hulp zich slechts tot het geven eener 
subsidie uitstrekt. Wij hechten hieraan èn voor 
het Gouvernement èn voor dc betrokken maat-
schappijen groote waarde; de Regeering draagt 
op deze wijze kennis van liet juiste bedrag der 
verplichtingen , die zij op zich neemt, en aan dc 
'nuatscliappijen wordt den prikkel tot vermeerdc-
r i n B eu verbetering der exploitatie niet ont
nomen. 

Den 0 7 . 1 ™ October j . 1. sprong de stoom-
''tel in de fabriek van meubelen en parketvloeren 

•*» Bembe te Mainz, waarbij men het verlies 
V a ' i twee ineiisehenleveiis te betreuren bad. Vele 
kerklieden werden zwaar gewond en aan de 
«uwen is groote schade toegebracht. 

^ e keizer van Oostenrijk heeft eene sub
s' van 10,000 florijnen voor den opbouw van 

ge-

I"'1 B'd iiische museum te Praag en van 5000 
lloiijnen voor den schouwburg aldaar toegekend. 

— Ue fabriek van gietstaal van Krupp te Essen 
zal op de I'arijsclie tentoonstelling een reusachtig 
kanon van 35Ö centenaars zwaarte zi nden . waar-
1 Ie kogels van 1000 pond met eene lading van 
00 pond buskruit kunnen geschoten worden. 

— De groote tentoonstelling vau nijverheid , 
die te Chemnitz gehouden, doch door den oorlog 
uitgesteld moest winden, zal in Mei 1807 ge
opend vvoi-den. 

— Te Wielun iu Polen is een put met cene 
groote menigte munten uit de twaalfde eeuw in 
ecu aardappelenveld gevonden; |„,t getal der mun
ten bedraagt van acht tot negen duizend stuks 
en bet uieerendeel is zoo k le in , dat er 27 in 
eeu lood gaan. 

— Te l'cltonfell , op acht mijlen ten zuiden 
van Newcastle, beeft eene vreesclijke Ontploffing 
in de kolenmijnen plaats gehad, waarbij 24 ar
beiders het leven verloren. 

— Ue stoomboot Black, die op de Avon in 
Engeland eene Noorweegsche bark stroomafwaarts 
voorbij Clifton sleepte, is door het springen van 
deu ketel in de lucht gevlogen. De opvarende 
bemanning van zes a zeven koppen heelt het 
leven verloren en de stukken van het wrak vie
len in de straten van Clifton neder, waar zij op 
enkele plaatsen schade veroorzaakten. 

Par i j s , lie Monileur bericht dat het gebouw 
voor de groote tentoonstelling te l'arijs nagenoeg 
gel I voltooid i s , en herhaalt ile verzekering, 
dat die tentoonstelling in 1807 op het sinds lang 
bepaalde lijd-iip geopend zal worden. Op die 
tentoonstelling /al ook een aërolieth vnn 870 k i 
logrammen zwaarte te zien zijn. Dit voor de 
wetenschap belangrijke voorwerp is bij het fran
sche ministerie van oorlog uit Mexico ontvangen 
van den opperbevelhebber der fransche troepen 
daar ' te lande, en voor liet museum der acade
mie van wetenschappen te l'arijs bestemd. 

Naar verzekerd wordt, zou een voornaam liansch 
kapitalist aan de commissie voor de wereldten
toonstelling hebben voorgesteld, de entreegelden 
voor 8 millioen IV. te pachten; van welke som 
de belli dadelijk en de andere helft op den dag 
der (peiling van de tentoonstelling zou worden 
gestort. De commisie moet niet ongeneigd zijn 
geweest bet voorstel aau te nemen ; maar de 
minister Rouher had, zegt men, bedenkingen 
van politicked aard tegen deze schikking geop
perd, ten gevolge waarvan zij vervullen is. 

Kcizezin Eugenia is voornemens gelijktijdig met 
dc parijsche wereldtentoonstelling twee bijzondere 
tentoonstellingen le nrguniseereu , de eene op het 
paleis Trianon , de andere op bet paleis Malmai-
son te boliden. De keizerin is op dit denkbeeld 
gekomen door de exposition retrospective, die nu 
een jaar geleden in het Nijv erheidspaleis (Champs 
El} sées) tc zien was. Te Trianon zullen bijeen

gebracht worden alle meubelstukken en andere 
voorwerpen die op koningin Maria Antoinette, 
en te Malinaison al de dusdanige welke op kei
zerin Josephine en koningin llortense betrekking 
hebben. Ten einde de verzameling zoo kompleet 
mogelijk fe maken, zal de Monileur in tijds eene 
oproeping aan bet publiek bevatten, houdende 
verzoek dat allen . die voorwerpen als de hier be
doelde bezitten , ze. tot bovengenoemd doel be
schikbaar gen stellen. De beide kasteden 
zullen dan zoo ingelicht worden als zij waren 
toen de vorstelijke bewoonsters er verblijf hiel
den ; inzonderheid zullen de woon- en toiletkamers 
iu haren ooi-spronkelijken toestand gebracht worden. 

— Ter verbreeding van het bovenste gedeelte 
vnn de Hue du Temple cn ter verfraaiing van het 
plein van bet Chateau d'Eau te l'arijs zijn dezer 
dagen een en dertig perecelen onteigend , waar
voor eene gezamenlijke schadevergoeding is toe
gekend van niet minder dan 21,0110,772.50 fis. 
(14,571.282.50 Ir. aan eigenaars en 7,125,490 
fr. aan huurders van woningen.) 

Onder de onteigende pon-ooien behoorde een 
galanterie-winkel, die voor 500,000 Ir.; eene 
restauratie, die voor 250,000 fr., een manufac
tuu rwinke l , die voor 218,000 fr.; eene spek
slagerij, die voor 00,000 fr.; eene slachterij, die 
voor 68,000 fr. onteigend is ; terwijl nog voor 
verscheidene andere winkelhuizen en woningen 
00,000 Ir. eu meer is betaald. 

— De I r de Lesseps beeft dezer dagen te 
Marseille in het openbaar over de doorgraving 
der landengte van Suez bet woord gevoerd . en 
de vaste hoop te kennen gegeven dat bet kanaal 
voor de groote scheepvaart tusschen de Rondo en 
de Miildellaiidsche Zee in de eerste maanden 
vau het jaar 1800 iu gebruik gesteld zou kunnen 
worden. 

— In het kanaal tusschen Dover en Calais 
worden voortdurend peilingen gedaan , ten be
hoeve van eene over de zeeëngte te Ie 
of eeu te graven tunnel. 

' s -Gravenhage . Op voorstel vau het dage-
Üjksch bestuur heeft de gemeenteraad in zijne 
zitting van 0 dezer besloten den beer inspecteur 
van den waterstaat .1. A. Beijerinck namens den 
Raad te verzoeken 0111 de ontvangene inschrijvin
gen en plannen voor de concessie tot het ma
ken van eene waterleiding, voor de gemeente te 
willen nagaan en hem daaromtrent te dienen 
van advies ; met aanbieding 0111 zich te dien einde 
op koste der gemeente de hulp te verzekeren 
van die heeren Ingenieurs, die hij mocht ver
kiezen. 

— Bet Koninklijk Instituut van Ingenieurs 
hield j . l . Dinsdag, eene gewone vergadering in 
het lokaal Diligcntiu ; na goedkeuring der notu
len verzocht de heer Delpral . afgetreden voor
zitter, het woord 0111 dank te zeggen voor de 
lofspraak, waarmede de heer Conrad, in de 

brug 
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vorige vergadering hein en zijn verleden werk
kring had herdacht. Spreker kon zijne volle 
goedkeuring aan de gedrukte notulen niet hech
ten, en verzocht een oogenblik te mogen spie
ken over het daarin opgenomen stuk »de cen
trefère" toelichting van den beer dc Quay, inge
zonden door het lid Haitink; niet goedkeuring 
der leden werd deze toelichting echter, in verband 
tot een 2 ' stuk van dat onderwerp door bet be
stuurslid Lebret, uitgesteld tot na de behandeling 
der ingekomen stukken. 

Bij de aankondiging van ontvangen gitten . 
vestigde de president in 't bijzonder de aandacht 
der leden, op de stukkeu van mevrouw dc wed. 
de Dompierre de Ohaufepié, geboren l-Vnand, als 
te zijn zeer belangrijk bovenal voor de kennis 
onzer rivieren; Spreker gal daarbij eene korte 
biograpliie van wijlen den heer Kerrand, die 
gedurende zijne öOjarigc dienst in den Water
staat, den lande groote diensten bewezen bad. 

Daarna werd door bet Bestuur mededeeling 
gedaan, aangaande bet gebruik der lokalen van 
het Instituut. gedurende bet wintersaizoeii 1866— 
1867, en wel om die des vrijdags avonds, als 
er toch lezing in Diligentia is , tot gezellig ver
keer open tc stellen; wellicht zou menigeen na 
afloop der lezingen daarvan gebruik inakeu, en 
het ter tafel brengen van plaatwerken , projecten 
enz., zon de wisseling van gedachten , echter zon
der openlijke discussion. bevorderen. 

Het lid Van der Toorn, die in dc voorlaatste 
vergadering aan het Instituut een uittreksel uit 
den inventaris van het archie! der stad Amster
dam , had toegezonden, drukt' met klem op bet 
nut van dergelijke stukken voor de geschiede
nis van den Waterstaat hier te lande. Spreker 
noodigde de leden uit, zoo mogelijk dit in prac
tijk te brengen, op alle plaatsen waar dergelijke 
stukken wellicht in archieven verborgen zijn. De 
president bekrachtigde deze meening ten sterkste, 
en spoorde alle leden aan , het goede voorbeeld 
van den heer Van der Toorn op te volgen. 

De heer Conrad vraagt of de leden verlangen . 
dat het rapport der Internationale Commissie. 
benoemd tot het instellen van een onderzoek om
trent de te verwachten gevolgen van de afdam
ming der Ooster Schelde, voor de bevaarbaarheid 
der Wester Schelde, worde voorgelezen, waarop 
het l id Kerkwijk, onder goedvinden der leden, 
het wenscbelijk zou achten, aan bel raadslid 
Caland, lid dier Commissie en ter vergadering 
tegenwoordig, te verzoeken, daarvan een kort 
apei'QU aan de leden mede te deelen, waaraan 
welwillend wordt beantwoord, 

De hoofdinhoud dezer mededeeling was, »dat 
de Belgische en de Nederlandsche coinniissien het 
eens waren over de afdamming der Boven Schelde, 
doch niet omtrent de gunstige werking daarvan 
voor de Wester Schelde. De president verzocht 
den leden omtrent deze gewichtige aangelegenheid 
thans nog geene discussie te voeren, doch die 
uit te stellen tot eene volgende vergadering, als 
wanneer men, na lezing, de zaak goed bestu
deerd kou hebben. Een vroeger rapport vau te 
grooten omvang om te worden voorgelezen, zou 
dan tevens in druk den leden bekend zijn. 

Het bestuurslid Waldorp, thans ter vergade
ring tegenwoordig, wenscht op te helderen wat 
den leden, door zijne vroegere afwezigheid, nog 
duister was overgebleven , in zake van het drij
vend stoomgemaal. Spreker bad eene mededeeling. 
met teekeningen vergezeld, breedvoerig uiteen
gezet om in druk aan de leden te worden toege
zonden: in korte trekken schetste hij bet voordeel 
daarvan boven vaste machine-gebouwen bij hel 
droogmaken van inecren en plassen als zijnde 
goedkooper en spoed bevorderend, waardoor 
evenzeer tijd en geld gewonnen werd: de 
raadsleden Conrad, Lebret cn Augier, voerden 
hierover discussie ; allen vonden de theorie allc-
zins aannemelijk en hoopten dat de practijk, die 
nog niet bekend was, later de gewenschte beslis
sing verder geven zou. 

De secretaris doet voorlezing van een brief, 
van den heer Jhr. Opperdoes Alewijn, betredende 
zijn open brief over de «Proeve van een uitwerp 
tot afsluiting enz. van een gedeelte der Zuider 
Zee | door den lieer J. A. Beijerinck. De presi
dent vraagt of een der leden hieromtrent het 
woord wil voeren waarop het lid Van der Toorn, 
reeds kennis dragende van eeuige gedrukte stuk
ken en brochures, voorstelt de discussie uit te 
stellen totdat meerdere daarvan het licht zagen , 
welke getal hoogstwaarschijnlijk aanzienlijk zou 
worden. De heer Conrad kon zich met dit voor
stel niet vereenigen, aangezien een résumé van 
algemeene beschouwingen l i ter in een verslag 

van den Raad van Waterstaat, dat reeds in be
werking was, zou opgenomen worden, terwijl 
spieker hoopte het Instituut van Ingenieurs in 
tijds daarmede bekend te kunnen inakeu. Het 
raadslid Staring stelde voor alle brochuren enz., 
over deze gewichtige kwestie handelende, ten 
behoeve van bet Instituut aau te knopen, om zoo
doende, eene compleete verzameling in het archief 
te verkrijgen. Niemand hierover meer bet woord 
vragende, stelde de president de pause iu. » 

Na afloop der pause sprak bet lid Morre over 
het middel der Heeren Servaas en Pels, om deu
ren en ramen tochtvrij te maken ; spreker vondt 
het wenscbelijk meer de hoofdzaak, namelijk eene 
deugdelijke constructie der ramen en deuren te 
betrachten . dan wel zich uit tc sloven hulpmid
deltjes te zoeken ten einde groote gebréken te 
dekken, terwijl het bovendien tot nog toe ge
bleken is dat alle hulpmiddelen gebrekkig ziju 
en dit zich ook wederom in deze proeve met 
grond doet verwachten. Discussie hierover wordt 
gevoeld door den president, de heeren Delprat. 
Lebret eu Van der Toorn, die echter meer han
delden over andere hulpmiddelen, als: dubbele ra
men ter voorkoming van koude luchtstroomen. 
bepl.ikking der naden door papieren strooken enz. 

Het bestuurslid Staring deelde verder mede 
dal zoo even stukkeu van deu heer J. l i . van 
Gendt Jr. over ravijn-overgangen op Java ont
vangen waren ; eene toelichtende teekening daarbij 
gevoegd, werd den leden ter bezichtiging aan
geboden, terwijl dc president zich voorbehield 
latei' op dat onderwerp terug le komen, zoodrsi 
de Itaad daarvan kennis zou hebben genomen. 

liet woord was nu aan de heeren Lebret cn 
Delprat om te spreken over het in de gedrukte 
notulen opgenomen sluk des heeren de Quay, 
betreffende de centrefère. Beide sprekers doelden 
op eene berekening van den Heer de Quay , tot 
nog toe niet onder dc voordeden der centrefère 
opgesomd, nam : bet voordeeiig momentum , voort
gebracht door de rondwentelende beweging van 
den last aan zijn zwaartepunt, 

Het bestuurslid Lebret den grondslag van die 
berekening des heeren dc Quay volgende . kwam 
tot een zoo verbazend en verrassend resultaat, 
dat dc vooideelen, vroeger dool' den heer Stieltjes 
reeds a la Barnum genoemd , nu nog verreweg 
zouden overtroffen worden. Het lid Delprat 
echter bewees op eenvoudige cn klare wijze, den 
spreker eigen , dat de grondslag, waarop de heer 
de Quay zijne berekening gebouwd bad, geheel 
en al onjuist was, waardoor dus dit nieuw ge
vonden resultaat totaal verviel. De heer Lebret 
deelde die ineening ten volle en had die alleen 
niet geuit, veronderstellende dat het te eenvou
dig was, om gezegd te worden. De leden echter 
dankten bij applaus den heer Delprat voor 
zijne zoo nuttige en juiste inl icht ing, terwijl het 
lid Haitink zijn leedwezen te kennen gaf, dat 
hij onbewust (spreker had het stuk vóór de in
zending niet aandachtig bestudeerd) de oorzaak 
was dat zoo iets in druk in de notulen was op-
nomen. 

Het lid Van der Toorn deed ten slotte eene 
medededeeling aangaande bet jaarboekje, waarin 
wederom vele verbeteringen en bijvoegingen 
waren opgenomen; spreker had echter bemerkt 
dat bet boekje door die aanmerkelijke uitbreiding 
te dik zou worden, en stelde dus voor eenige 
labellen afzonderlijk, daarbij te voegen, cn het 
nu door een lossen band zoodanig in te richten, 
dal elk lid a volonté eenige dier tabellen weg 
kon laten. Een exemplaar daarvan werd den 
leden ter bezichtiging aangeboden, waarop de 
vergadering bij monde van den president hare 
volle adhaesie aan bet voorstel van den heer 
Van der Toorn schonk, verder auu de commissie 
dc juiste en practische inrichting geheel toever
trouwende. 

Na ballotage en aanneming der voorgestelde 
leden sloot dc president de vergadering ten 
S'/j ure. 

Amsterdam. Den 9'1™ dezer werden op 
feestelijke wijze, iu het Paleis four Volksvlijt, 
de belooningen uitgereikt aan de bekroonde in
zenders up de gehouden Algemeene tentoonstelling 
cttn Nederlandsche nijverheid en kunst. Het 
feest werd opgeluisterd door dc tegenwoordigheid 
der ministers van binnenlandsche zaken . van 
financiën . van koloniën en vau marine, van den 
burgemeester der hoofdstad eu vele autoriteiten 
en notabelen op verschillend gebied, van de leden 
der hoofdcommissie, van de jury enz. Nadat de 
muziek . onder leiding vau deu beer Job. 11. Coe-
nen . eene nieuwe en welgeslaagde colapositie 
had doen hooien, nam de heer mi'. J. A . vun 

Eijk, voorzitter der hoofdcommissie , het woord 
en heette de aanwezigen welkom. Spreker wees 
op de ernstige omstandigheden, waaronder de 
tentoonstelling gehouden werd, daar oorlog en 
dreigende epidemie de gemoederen belieerschtcn. 
De heer van Eijk deed bet hoog belang van den 
gebonden wedstrijd met nadruk uitkomen, en 
onherekenlittur noemde hij voor onze nijverheid 
de gevolgen van het talrijk bezoek, dat tot 
200.0011 personen geklommen was. Ten slotte 
wendde spieker zich met dankbetuiging aan al
len, die tot de tentoonstelling hadden medege
werkt , en noodigde alsnu den heer nir. J. Heems
kerk Az. , minister van binnenlandsche zaken , 
uit tot de uitreiking der ecrebhjken over te gaan. 

Aan deze uitnoodiging voldeed de heer Minis
ter , daarin door twee commissie-leden bijgestaan. 

Na de uitreiking der medailles nam de heer 
Heemskerk nogmaals het woord. De Minister 
zeidc deze taak met warme belangstelling te 
hebben vervuld en eindigde met den wenscb dat 
Nederlands nijverheid en kunst krachtig mogen 
voorwaarts streven . cn in den aanstaanden wed
strijd in de keizerstad evenzeer uitblinken als 
thans in onze hoofdstad bet geval was 

De beer van Kijk dankte daarop alle aanwezi
gen voor hunne opkomst, en de plechtigheid 
werd besloten met de uil voering van eene com
positie des heeren Joh. M . Coenen , waarin de 
volksliederen krachtig uitkwamen. 

De heer I. E l iu i i . aau wien de vervaardiging 
.Ier medaille was opgedragen, heeft zich voor
treffelijk van die taak gekweten, liet eereblijk 
ontvangt op die wijze door de kunst eene ver
hoogde waarde. De medaille heeft 53 streep 
middellijn, eu vertoont aan de voorzijde de nij
verheid door bet genie met br udcudcu fakkel 
voorgelicht en voorwaarts geleid tevens. Deze 
kleine beeldgroep is uiterst fraai van conceptie, 
verre van al wat conventionneel is . maar frisch 
en oorspronkelijk, op de keerzijde staat in een 
lauwerkrans: Puteis voor Volksvlijt te Amsterdam, 
met hel omschrift: Algemeene tentoonstelling van 
Nederlandsche Nijverheid en Kunst 1860. 

— Eenige industrieelen, die de jury goed had 
gevonden le bekronen , hebben die bekroning 
schriftelijk geweigerd, terwijl een hunner, de 
heer M. Grootes, van de firma D. en M . Grootes 
Qebr., te Westzaan, geineend heeft ten aanhoort 
van bet tegenwoordig zijnde publick, deredenen 
te ontvouwen, waarom hij de hem ten deel ge
vallen bekroning weigerde. Te oordeelen naar 
de toejuiching, die. den spreker ten deel viel, 

meerderen goed-weiil deze handelwijze do 
gekeurd. 

Amsterdam. Vrijdag 2 November hield de 
Afdeeling van de Maatschappij tot Bevordering 
der Houwkunst hare gewone vergadering, waarin 
door den beer J. VVijdoogen Jr. de spreekbeurt 
vervuld werd. Op recht aangename wijze schetste 
die- spreker den man van zaken als niet altijd 
geheel onbekend met wat builen zijn vak om
gaat, want hoewel dc voorbeelden voor die be
wering niet geheel ontbreken zoowel bij den 
koopman, geleerde als kunstenaar, zoo toonde 
hij aau, dat men echter nog velen onder hun 
kon aanwijzen, wier scherpe en heldere blik 
deze min gunstige gedachte geheel doet verdwijnen 
en dc bewering logenstraffen als zouden uit
stekende talenten niet geschikt zijn om zaken 
te doen ; tot staving waarvan bij onderschei
dene voorbeelden aangaf, voorbeelden en wenken, 
die voorzeker voor ieder, hetzij hij in bet bouw
vak werkzaam is of niet, zeer belangrijk zijn. 
en welker opvolging stellig in ruime mate bet 
hare zal bijdragen om eindelijk de meest ge
wenschte resultaten te verkrijgen. — Met eene 
kleine kunstbeschouwing, door den heer J. H. Leh
man gegeven , werd deze bijeenkomst besloten. 

— lu eene correspondentie uit Amsterdam aan 
hetUtiechtsch Dagblad wordt geschreven, dat het 
eindelijk aan de commissie, die zich sedert jaren 
geconstitueerd beeft oin ecu standbeeld voor Vondel 
op te richten , gelukt is , daarvoor eene pislat* 
tc vinden eu wel buiten de Leidsche poort, waar 
het Leidsche bosch als een verlengstuk der Leid
sche straat zal bebouwd worden. 

Amsterdam. Naar wij van goederhand ver
nemen , zijn de drie prijsvragen, uitgeschreven 
door de Maatschappij lot bevordering der Houw
kunst iu het jaar 1805, beantwoord met de na
volgende ontwerpen, als: 

Eïsrste vraag: Museum voor kunstwerken t7" 
oudheden, drie antwoorden niet de spreuken 

a. Laudanda voluntas 3 teekeningen en nielli*"'" 
b. Excelsior 8 J> » 11 

e. L'art est dillicile 11 » » * 

Tweede vraag: Kerkgebouw voor eene Pro-
testantsche dorpsgemeente, met vier antwoorden 
gemerkt: 

a. Dorpskerk 6 teekeningen en memorie 
b. Deo 9 » ,i » 
c. Le travail est 1'aini 

de la vertu 9 » » » 
d. Per aspera ad sistra 9 » » » 
en voor de derde vraag zijnde : de Hoofdin

gang van een stadhuis, vijf ontwerpen met de 
epigrams : 

a. Lahore et constantia, 2 teekeningen en memorie 
b. 1800. i » » » 
c. A l l beginning is 

difficult 2 ) > , • « 
d. /.. 2 » » » 

ene. Agamus pinqui Mi 
nerva. 2 » » i) 

Botterdam. De brood- en meelfabriek te 
dezer stede is thans iu werking en het gebouw, 
staande op den straatweg naar Hillegersberg, 
heeft twee stoommachines van 45 en 8 paarde-
kracht. In eene andere localiteit daarbinnen 
vindt uien de dioogeest, om meel voor Indië en 
andere overzecsehe landen te prepareeren. Eene 
gasfabriek en kuiperij zijn aan de inrichting ver
bonden. 

Het graan wordt door 10 koppels molensteenen 
bewerkt, als Jl voor tarwe, 2 voor grint cn I 
voor rogge. Er zijn 4 builen, twee van 9 en 
twee'van 6 e l ; de laatsten voor zemelen en grint. 

De bakkerij is 30 el lang en 21) el breed en 
voorzien van eene hooge kap, bijzonder gunstig 
geconstrueerd, ten einde licht en versche lucht 
te verkrijgen. Hier valt bet meel door stortko-
kers op vier pétrins (kneedmachines). die elk in 
ongeveer 20 minuten een mud meel tot deeg 
kneden, waarna de kneedbakken worden omge
zet en bet deeg, in wagentjes op rails , naar de 
lange deegtafels gevoerd , waar de bakkers ge
reed staan tot afwegen en verder bereiden tot 
dat het deeg in den oven wordt geschoten. In 
elk der drie ovens kan men binnen 35 minuten 
300 pond brood bakken. Zij zijn , nsiar een 
gewijzigd stelsel der ijzeren Itolaiiil-ovens geheel 
van steen en zoo ingericht dat du vloereu der 
wittebroods-ovens, door de kleine stoommachine, 
in eene zachte draaiende beweging worden ge
houden, ten einde gelijkmatige warmte le be
vorderen. Ook is de inrichting voor eeue Israc-
lietische bakkerij geheel geregeld. 

— Den 14 dezer heeft te Rotterdam, in tegen 
woordigheid der daartoe bevoegde autoriteiten, 
de proefneming plaats gehad tot het constateeren 
van de voldoende constructie der brug iu den 
Rijnspoorweg, over het afvoerkanaal voor de droog
making der Schielandsche plassen beoosten Rot
terdam. Bij deze proef, waartoe onder anderen 
twee locomotieven werden gebezigd, beeft de ge
slagen ijzeren bovenbouw , vervaardigd in de fa
briek van den heer T. Lemni te Kralingen , vol
ledig sian het doel beantwoord. De geheele uit
voering van het werk is door den aannemer G. 
Key tot stand gebracht. 

— De bovenbouw der spoorwegbrug tc Culen-
borg strekt zich reeds uit over eene spanning 
van 84 e l ; 400 werklieden, meest Duitschers, 
zijn daarmede bezig en het laat zich aanzien dat 
dit gedeelte met December a. s. geheel zal zijn 
voltooid. Het inéén werken van dezen boven
bouw, waarvan alle onderdeden worden ineenge
klonken , veroorzaakt een oorverdoovend geraas. 

Arnhem. De architect Willem de Waal is 
den H i i m dezer iu I3j.irig.-u ouderdom overle
den. Door zijn dood verliest deze stad een der 
mannen, die bet meest ijverig deel namen iu 
de uitbreiding van Arnhem en de vele gebouwen, 
die door hem voor de nieuwe buurten zijn ont
worpen , zullen den naam van De Waal nog 
jaren doen voortleven. De leden der Arnliemscbe 
afdeeling van de Maatschappij tot Bevordering 
der Houwkunst hebben de laatste eer aau bun 
afgestorven president bewezen en zich op de be
graafplaats bij andere Commission aangesloten. 

— De stoomfabriek voor zinkwerken van de 
heeren Wurfbain, Gerritsen & Rodenhuis iu de 
patharijnestraat alhier, is gebed voltooid en 
" i volle werking, waardoor de ziiikindustrie in 
deze gewesten voorzeker gebaat zal worden. 

— Dc nieuwe gasfabriek aan den Westervoort-
8 chen dijk alhier , die naar dc plannen van het 
gemeentebestuur gebouwd wordt, nadert bare 
voltooiing. De fabriek is zoo verre gevorderd, 
at zij tot de fabriceering van gas geschikt is en 

j ~ * zoodanig door bet gemeentebestuur aan deu 
eer de Heus, aannemer der gasverlichtiii, 
o dezer is overgedragen. 

's-Hertogenbosch. Het bestuur van het 
Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Weten
schappen in Noord-Brabant, wenschende eene 
openlijke hulde te brengen aan de nagedachtenis 
van den hooggeschatten beeldhouwer J. A. van 
de Ven, heeft in zijne vergadering van 5 No
vember II. besloten dat er , ten koste vau het 
Genootschap, eene buste en relief in marmer 
van dien kunstenaar zal worden vervaardigd en 
een wedstrijd voor Nederlandsche en Belgische 
kunstenaars geopend tot bet leveren van eeu 
relief in gips. Voor het naar bet oordeel van 
deskundigen best geslaagde relief in gips wordt 
eene premie van /' 100 uitgeloofd en de tijd van 
inzending is op 1 Juli 1867 bepaald. 

op 

KUNSTDRAAIERS M A T E R I A L E N , 
Hoofdzakelijk naar het Duitsch bewerkt 

door 
J . J . H A I I N . 

XIII. 
EBBENHOUT. 

Nadat wij in een twaalftal schetsen de voor
naamste materialen uit hel dieren- en delfstof-
fenrijk hebben beschreven , zullen wij thans 
overgaan tot de voornaamste houtsoorten : wij 
zullen ons daarbij aan geene bepaalde volgorde 
houden, maar telkens als 't ware, een greep 
doen uit de groote massa iiilandschc- en uit-
heemsche soorten, en daarbij tevens de midde
len aan de band geven om dezelve na te 
bootsen. 

Wij openen de rij niet het ebbenhout : van de 
verschillende soorten , die in den handel voor
komen , zijn de voornaamste : 

Zwart ebbenhout, afkomstig van Ceylon , Su
matra en Bombay, van eene onvergankelijk gif-
zwarte kleur , die , naarmate de boom zijn 
wasdom bereikt heeft, des te schooner is. Deze 
houtsoort is zeer broos, neemt eeu zeer schoonen 
glans aan , en het soortelijk gewicht wordt door 
1,33 bepaald. 

Amerikaanse// of groen ebbenhout beeft bet 
zelfde gewicht, is van eene donkerbruine groen
achtige kleur, komt uit West-Indiö tot ons, en 
wordt door schrijnwerkers veel tot inlegwerk 
gebruikt. Op bet eiland St.-Domingo treft men 
eene soort aan met vuilwitte- en grauwe vlekken. 

Itood ebbenhout, afkomstig van een boom, 
die in West-Indië en op liet eiland Madagascar 
groeit; deze houtsoort beeft bruine adertjes op 
een olijfkleurige!! grond, is zeer hard en neemt 
daardoor een zeer schoonen glans aan, maar 
splijt echter lichtelijk. Door de werking der lucht 
neemt dit hout, als het niet gevernist i s , eene 
donkere kleur aan; men noemt bet ook wel 
kokoshout. 

Het in den handel bekende palisander of 
koningshout behoort mede tot de klasse der 
ebbcnlioutsoorten. Het heeft eene bruine met 
geelachtig wit gewaterde , of eene gele donker
rood gewaterde kleur, welke kleuren ontstaan 
door de samenstelling der grocilagen , die om dc 
andere deze kleur bezitten; het komt in hardheid 
bet mahoniehout nabij , maar bet spint daaren
tegen is zeer zacht en van eene witachtig gele 
kleur. Deze schoone houtsoort is zeer duur eu 
wordt tegenwoordig met twintig gulden de 100 
kilo betaald : zij komt in den handel in blokken 
van 15 tot '2" duim dikte voor d ie , óf boschkant 
zijn beslagen , óf den oorspronkelijken stamvorm 
bezitten; somtijds zijn ze hsutscheurig, en aan 
diegene , welke donkerrood gewaterd zijn , wordt 
de voorkeur gegeven. 

Een geoefend werkman kan aan het vooiko
men van het hout de groeiplaats herkennen ; 
zoo levert bijv. Afrika de meeste zwarte , Bourbon 
en eeuige streken van Oost-lndië eene gestreepte 
houtsoort op, terwijl men eene donkerbruine 
soort uit de bezittingen van Portugal in Zuid-
Amerika verkrijgt ; iu bet algemeen leveren 
Afrika en Ceylon, en daarna Madagascar en 
Mauritius het schoonste ebbenhout op. 

Het eigenaardige van het ebbenhout bestaat 
daarin dat bet spint geheel wit i s , terwijl de 
jaarkringen zoo lijn zijn dat men ze ter nauwer-
nood kan onderscheiden, weshalve bet spint dan 
ook geheel onbruikbaar is. 

Door het te veel aan de werking der zonne
stralen bloot te stellen, bekomt liet lichtelijk 
hartscheuren, terwijl men bet meesttijds vóór 
de bewerking eenigen tijd iu water legt, daar 
het in vuehtigen toestand zich beter laat ver
werken. Dc hooge prijs van bet ebbenhout, die 
tegenwoordig 20 en 30 gulden per 100 kilo is , 
heeft er toe geleid, naar middelen om te zien , 

waardoor aan gewone houtsoorten het voorkomen 
vau ebbenhout gegeven wordt. Dc talrijke daar
toe bestaande voorschriften , van welke wij eenige 
zullen mededeelen , getuigen van den gunsti-
gen uitslag dezer pogingen. voornamelijk bij het 
gebruik van zachte houtsoorten. 

Men neemt 1,5 maatje wijnazijn, 2 lood ijzer
vijlsel , en •/, pond galnoten, laat dit op eene 
matig warme plaats eenige uren ter oplossing 
staan , en voegt daaraan toe 4 ons vitriool en 
1,5 maatje water, waarin vooraf 1 lood borax en 
eene even groote hoeveelheid indigo opgelost zijn ; 
men laat dit mengsel koken, oversti ijkt daar
mede het hout, dat vooraf met salpeterzuur be
vochtigd en gedroogd wordt, en herhaalt betover-
strijken totdat,het hout de verlangde kleur bezit. 

Een sterk gekookt aftreksel van léruaiubuc hout, 
in warmen toestand op het hout aangebracht, 
geeft eene violetkleur, die onmiddellijk in zwart 
verandert, als men bet hout daarna met eene 
oplossing van greenspaan (koolsuur koperoxyde) 
in azijn bestrijkt. Het verdient aanbeveling, 
bet bout vóór de bijsting met aluinwater te be
vochtigen. 

Voegt men bij het aftreksel van feinambuc 
eenige a lu in , en brengt men deze oplossing zoo 
heet mogelijk op het bout, zoo ontstaat er eene 
donkere violetkleur, die tot eene zwarte over
gaat, als men de telkens gedroogde laag met 
ecu gefiltreerd aftreksel van ijzervijlsel en eenig 
zout overstrijkt. Om dit aftreksel te verkrijgen, 
doet men eenig ijzervijlsel iu zeer sterken azijn, 
laat dit op eene warme plaats zorgt ulilig toege
dekt stsian , en kookt bet daarna. 

Vier lood galnoten, I lood feinambuc., 1 
wichtje vitriool, 2'/, wichtje greenspaan , in water 
tot een sterk aftreksel gekookt, en hiermede het 
hout aangestreken vóór dat men bet op de zoo
even genoemde wijze met het gefiltreerde aftrek
sel van ijzervitriool en zout behandelt, geeft 
almede eene zeer schoone en vaste zwarte kleur. 

Deze voorschriften zijn wel is waar aanbeve
lingswaardig , doch zij zouden het nog meer zijn, 
als zij minder langzaam werkende middelen wa
ren ; van meer nut is daarom het zoogenaamde 
chameleon bijstmiddel, eeue oplossing van man-
gaanzure potasch of mineraal chameleon, dat 
overal als poeder in den handel voorkomt. Men 
bestrijkt liet hout met deze oplossing, en stelt 
het, al naar gelang der gewenschte kleur, langer 
of korter tijd aan de werking bloot, waarbij vijf 
minuten over bet algemeen voldoende zijn. 

Niet alle boutsoorten kunnen hiermede behandeld 
worden; appel-, kersen- cn perenhout verdienen 
de voorkeur , en door eenige proeven kan de 
duur der werking spoedig bepaald worden. Na 
de inwerking wordt het hout zorgvuldig met 
water afgewasschen, en na droging op de ge
wone wijze gepolitoerd, waardoor men eene waar
lijk verrassende uitkomst verkrijgt. Afgescheiden 
van dit voordeel is dit middel boven alle ande
ren de voorkeur waardig, daar bet ook op ge
lijmde voorwerpen toegepast kan worden, en de 
verkregene kleur tegen de werking van licht en 
lucht bestand is. 

Mocht men het poeder in den handel niet 
kunnen verkrijgen, zoo is bet volgenderwijze 
zeer gemakkelijk te vervaardigen: men neemt 
namelijk gelijke gewichtsdeelen mangaan en bij
tende potasch , mengt deze in een mortier goed 
fijn door elkander, waarna men ze in eene por-
seleine schaal ongeveer een half uur zeer sterk 
verhit: ua bekoeling giet men water op de 
zwarte massa, en verkrijgt dan eene gsoene 
oplossing, die zijne kleur aan het gevormde 
zout te danken heeft. 

De kleurverandering, die dit middel te weeg 
brengt, is oorzaak dat men daaraan den bijnaam 
van chameleon gegeven heeft. 

Het ebbenhout bezit evenals bet ivoor een 
plaatsvervanger, bestaande iu een mengsel, on
der den naam van kunst-ebbenhout bekend. De 
uitvinder is volgens sommigen een Franschinan, 
Ladry genaamd ; volgens anderen een eenvoudig 
liedjeszanger, Lepnge gebecten, die op het kluch
tige denkbeeld kwam houtzaagsel met ossenbloed 
te vermengen en daarna samen te persen, waar
door hij eene harde zelfstandigheid verkreeg, 
waarvan hij zich eene tabakspijp masikte. Spoe
dig daarop namen de heeren Falrich en Latzy , 
«e Grcnelle in Frankrijk, die inmiddels met de 
zaak bekend waren geraakt, octrooi voor deze 
uitvinding, waarvan de uitkomsten tegenwoordig 
veelvuldig in den handel voorkomen, cn ook 
in ons land zijn bekend geworden , door de 
doorloopcnde tentoonstellingen , opgericht dooi
de Vereeniging van Volksvlijt. 

• I 
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Het zaagsel van palisanderhoiit is liet best tot 
dit doel geschikt, het wordt met 15 tot 20".,. 
gewichts.leelen ossenbloed vermengd, en daarna 
gedroogd in een oven, die voortdurend eene 
warmte van 45" bezit. In dezen toestand wordt 
het gemalen, in verschillende vormen van gego
ten ijzer of staal gebracht, en onder eene tem
peratuur van 150 tot 200" aan de werking eener 
hydraulische pers blootgesteld; hierdoor verza 
digt het zaagsel zich met het bloed, verkrijgt 
eene aanmerkelijke dichtheid, en dringt in alle 
deelen van den vorm , die dooi- gloeiend ijzer 
van onderen verwarmd wordt. Na verloop van 
een half uur koelt men eensklaps den vorm af 
en verkrijgt dan eene stof, die zoowel in kleur 
als dichtheid, volkomen op ebbenhout gelijkt, 
en zich evenals deze laat verwerken. 

Men vermeende dat de harsdeelen van het 
palisandei hout de oorzaak der samenvoeging 
waren , en deze gissing heelt tot meerdere ont
dekkingen geleid , zoodat uien thans zaagsel van 
allerlei harde houtsoorten gebruikt. Men voegt 
aan het zaagsel oplossingen van gom toe of ook 
wel gewone lijm. vermengd met visehlijin, lijn
olie of vernis. waardoor eene deegachtige massa 
gevormd 
zooals pil 
gekookte 
wordt iu 
hout, die 
of gepen 

wordt . waar men allerlei siollén . 
. kalk. turfmolm, gips. krijt, ja zelfs 
aardappelen bij doet. liet mengsel 
vormen van metaal, gips. zwavel of 
vooraf met olie bestreken zijn. gedrukt 

en de gemaakte voorwerpen daarna 
langzaam gedroogd. Men vindt daarvan tegen
woordig allerlei kleine artikelen, die door niin-
kostbaar hcid , drug.lelijkheid en fraaiheid aanprij
zing verdienen en met het lijnste beeldhouwwerk 
kunnen wedijveren. 

I N I I K Z U N I I E N . 

Mijnheer de RedacteurI 

Men weet algemeen dat bij de Staatsspoorwe
gen voorbeelden of typen zijn gesteld voor ge
bouwen en andere werken, die met geringe va
riatie van grootte , wijze van fuiidccrcn als anders
zins, op alle lijnen worden toegepast. 

Ik laat nu daai*, of die manier aanbeveling 
verdient, doch bel) wel eens rle opmerking ge
maakt, dat er een paar lijnen zijn, ilie zich daar
aan minder storen ; men moet dus daarbij denkeu 
aan het werken van eene geheime kracht of 
macht, te meer daar vele ambtenaren van de 
Staatsspoorwegen mij meermalen hebben verze
kerd, dat men algemeen vrijheid van die knel
lende banden zocht. 

Dat die vrijheid op een paar lijnen bestaat , 
zal ik n bewijzen : wanneer men van Arnhem naar 
Zutfen rijdt, ziet men ijzeren hekkeu voor rle 
landerijen (die moeielijk, ja in het geheel niet 
door de 1 ren te herstellen zijn), ijzeren wip-
sluitboonien. die dikwijls half open staan . ijzeren 
waarschuwinghorrlen, van vorm, alsof ze vau hout 
zijn , ijzeren haltpalen van afschuwelijke gedaante, 
ijzeren leuningpalen op de ladingplaatsen, band
ijzeren afrasteringen op rle stations , enz. enz. 

Het geldt bier dus alléén details , want de 
haltegebouwen zijn zuiver en deugdelijk naar de 
typen gevolgd , maar op de lijn Utrecht—Itoxtel 
gaat men nog verder; men zal zich later op de 
stations Houten en Schalkwijk schier in Zwitser
land wanen door de gebouwen, die overvloedig 
zijn voorzien van falhalali'sen dergelijke!] , en waar
tegen de 19 wachterswoningen tusschen Utrecht 
en Kuilenburg (die als typen />i neijulieeen zin 
zijn aan te bevelen) treurig zullen afsteken. 

En nu ziet men voor Utrecht een station ont
worpen . dat geheel en al van eigen vinding is 
en niet de minste familietrek met de Staatsspoor
wegen verraadt; het is aan beide gevels voorzien 
van twee beelden , ilie naast de wijzerplaat op de 
balustrade iu de goot zijn geplaatst : aan de eene 
zijde stellen zij voor de koophandel en de land-

' ^ - j iwv j ' , getuige de talrijke rijpe hoornaren , waar-
••' omgeven zijn. en aan de andere zijde twee 

hret lauwerkransen voor 

« 0.-.eri/£^i- onderscheidt het gebouw zich door 
zijne' jxfihjk/pping , waar-van de spanning :oo groot 
mogelijk (10 el) is genomen, niettegenstaande de 
binnenmuren gemakkelijk tevens steunpunten had
den kunnen zijn. 

Nu meermalen nagedacht te hebben over- de 
' '* "bovenbedoelde geheime macht, kwam ik op 

dén ffival dat door die ingenieurs de kunst van 
di* gebroeders Davenport werd aangeleerd ; die 
toch kan men met zooveel banden niet binden 
— r1 1 — —• 

of zij bewijzen u vrij te zijn , en ik vind het wel 
de moeite waard ook den architecten aau te beve
len, zich die kunst eigen te maken, die alleen 
door veel oefening in het willekeurig wenden 
van alle spieren schijnt verkregen te kunnen 
worden. 

Een opmerker. 

U . 

A a n k o u d l K l n g e i i 

Woensdag 21 Nov., ten 0 ure, t tu raadhuise tc Middel-
hnruis: herbestediug van liet onderhouden der havenwerken 
van Middelhurnis vau af deu dag der goedkeuring van de 
aanbesteding tot eu inet 30 April 180'J. 

Donderdag 22 Nov. , teu l i 1 , , Ore, op het raadhuis te 
Neuzen: het houwen vau een lokaal voor de openbare lagere 
sohool. 

Donderdag 22 -Nov.. ten 12 ure, in een der lokalen van 
het Ministerie vau Binueidnndsche Zaken te 's Hage: het 
makeu van gebouwen eu verdere werkeu op het Stations-
empl.it.'Liiniil te Ltrecht. 

|) lerdag 22 .Nov., teu 12 ure, iu een der lokalen van 
Int uiitti-ierit- vun uiniu ilauiKohe /aken te ' s l lage: het 
leggen vau den bovenbouw met levering van den ballast, 
het maken van afsluitingen en eenige verdere werken voor 
den spoorweg \an deu Vnartschcu Khijn te l'trecht tot aan 
de brug over de I.ck bij Kuilenburg. 

Vrijdag 23 Nov., ten 10 ure, nau het lokaal van liet 
provinciaal bestuur te Middelburg: lo. het onderhouden van 
den Kijksgrindwcg tusschen dc »tud Axel eu tie losplaats 
aau tie Axelschc Sassiug, gedurende het jaar 1807; 2o. het 
onderhonden van de havenwerken te Breskens gedurende 
1807; 3o. het bouwen van eene woning voor den dijkbaas. 
a. vun nel dist net Langendijk, polder Schouwen; en h van 
den |' t i i r iJurgli eu YYestlniid. 

Visdag 23 Nov., teu 12 ure, aan het gebouw van het 
provinciaal bestuur te Arnhem: het onderhouden van het 
Apeldoornaebe Kanaal ia tie provincie Gelderland, te reke
nen van deu laten Januari tot en met den .'listen Decem
ber 1807. 

Maandag 20 Nov.. ten l l ' / i ure, aan het gebouw vau het 
provinciaal bestuur te 's Hage: het uitvoeren vau Werken 
tot voortzetting der Verbetering vuu de Boven-Merwede , 
ouder tie gemeenten Balein , Gorinchem eu Sleeuwijk. 

Maaudag 20 Nov., ten l l ' / j ure, aan het lokaal van het 
provinciaal bestuur te 's Hage: lo. het ouderlioudeu van 
den Aarden weg, strekkende vau het Sas van Dïrksland 
naar Herkiugeu, gedurende zes jaren, ingaande den lsteu 
Januari 1807 en eindigende deu 31 sten December 1 *72: 
2o. a. het onderhoud van de Mallcgatsluis te Gouda, met de 
daarover gelegene Dubbele Ophaalbrug, de Sluiswachters-
vvouiuif en verdere daartoe behoorende werken, van den 
lsteu Januari 18(17 tot en met den laatsten December 
1872 en h het onderhond van de Gouwesluis onder Aiphen, 
met de daarbij behoorende Dubbele * Jphualbrug en ver
der tlaartoe behoorende Werken, gedurende ecu tijdvak 
als voren; 3u. <> het driejarig onderhoud aau 's Rijks palen 
Veerhuofdeii op Int eiland Rozenburg, tegenover Bridle eu 
Maassluis en aan dc zijde vau Maassluis, behoorende tot de 
werken van de rivier de Maas, iu de provincie Zuidhollaud, 
ingaande den lsteu Januari 1807 eu eindigcu.de den Sisten 
December 180'J; h het driejarig onderbond van den Zeedijk 
genaamd de Contre Ksearpe bij llellevoetsluis, met den daar
aan sluitenden Zeebeksmuur, eu van de dijk- en oeverwer
ken, gelegen om 's Rijks quarautaiiieplaaLs op het eiland de 
Tien Genieten, iu de provincie Zuid holland, ingaande den 
lsteu Januari 1807 en eindigende deu 3lsteu December 1869, 
iu twee perceelen. 

Zaterdag, 1 D e c , ten 2 ure, aan liet lokaal van liet prov 
bestuur te l'trecht; het driejarig onderbond 1867—1869. 
lo. van den Provincialen Grindweg vuu ltrecht naar ('othen ; 
2o. van den Provincialen Grindweg van Doorn naar Lensden; 
oo. vau de .Statenbrug te Langbroek, van de brug bij K<>-
uiugalust ouder L'trecht en van de Kerkbrug te Zitylcn in 
twee per-'celen; 4o. van du Schutsluis aan den Doorslag, eu 
5o. van deu krommen Rijn, Cothergrift eu Miuslroom. 

Donderdag 0 D e c , teu 12 uur, aau het ministerie van 
binnenlandsche zaken te *s Hage: het maken van een door
gang >oider den Ncderinudsclien l ï l i i jnspoorwcg bij de ge
meente ltrecht, vuurden spoorweg van l'trecht naar Boxtel. 

Donderdag 13 Dec., ten 12 ure, in het lokaal van hel 
miuisteric van binnenlandsche zaken te 'sllage: liet maken 
van verschillende gebouwen en verdere werkan op het Sta
tion Meppel, ten behoeve vuu den spoorweg van Arnhem 
na. ir Leeuwarden 

Donderdag 13 D e c , ten 12 ure, in eeu der lokalen van 
het ministerie van Binnenlandsche Zaken te \ Huge: het ma
ken en stellen van den ijzeren bovenbouw vau vijf Draai
bruggen eu twee Kraan brugge u iu deu Spoorweg vun Gro
ningen naar Nieuwe Schans. 

Vrijdag 14 D e c , ten 12 ure, aan het lokaal van het prov. 
bestuur te Arnhem: het onderhoud tier Givusknuturcii te 
Dinxperlu, Heiirnc en Holterhoek gedurende de jaren 1867— 
1869, benevens het uitvoeren vau eenige herstellingen auu 
genoemde gebouwen. 

Donderdag 20 Dec , ten 12 uur, in een tier lokalen van 
het ministerie vau binnenlandsohe zaken te 's Huge: de 
de levering vnu twee perceelen Spoorstaven met Kiirlverbin-
dingen, elk perceel van vijf duizeml ton (de ton ad 1000 
Neef. Ponden(, en een perceel Hakhouten van vi j fentwin
tig ton. 

Donderdag 27 D c c . ten 12 ure, iu een der lokalen van 
het ministerie van binucidaudsche zaken te 'sl lage: het 
maken vau een Stationsgebouw met bijkomende werken te 

Zwolle, ten behoeve vau den spoorweg van Arnhem naa r 

Leeuwarden; het maken van het gedeelte vau Goes tot het 
Sloe, van den spoorweg vnn Roosendaal naar Vlissingen, 

Afloop VMIl uo i i lMsle i l i i iu i ' i i . 

Op 2 November is te 's Hertogenbosch aanbesteed: het 
verngteu van eenige noodzakelijke vernieuwingen en herstel
lingen alsmede het onderhouden van tien 1'rovincialcn weg 
van 's Hertogenbosch naar den Bnardu-ijkschcn Overlaat, 
ingaande met den lsteu Jnuuurij 1807 en eindigende met 
deu 3lsteu December 1807. Het minst ingeschreven door 
F. v.iu den Berg te Heeze , voor ƒ 433". 

Op 7 November, te Groningen: het leggen eener uitwa
teringssluis te Aduard. Laagste inschrijver 1'. Oziuifa te 
Dokkuni, voor ƒ 02,825. 

Op *J November, te Middelburg: het makeu van eenige 
voorzieniugswerkcu aan den Calamiteuseii Annajiolder, eiland 
Noordbcvelnud. Aannemer (.'. tic Groot, te Papcudrecht 
voor / 11,295. 

Op 9 November, te 's Hertogenboseh: het verdienen vau 
ile haven te -Moerdijk. Aangenomen door D. Volker te 
Dordrecht, voor ƒ 12,300. 

Op 10 November, te Waardenburg: de herhouw op het 
bestaande fundament van den op 3 September 1800 afge-
branden wind-scheprad-watermolen vun den polder Waarden-
burg. Aannemer tic heer Looman te Deventer voor ƒ 11,350. 

Op 12 November, iu het stationsgebouw vau den lloll. 
spoorweg te Amsterdam: het vergrooten vnn het station-, 
gebouw te Schagcn, teil behoeve inu den Noord-Holland-
M'lien Staat^poorwcir. Ili.-rvan werd aannem r i ' . V Vla
ming te Schagcn, voor ƒ 7 9 8 7 . 

Op 12 November, aau het lokaal van het Provinciaal 
Gouvernement te 's Hage: het doeu van eenisre herstellingen 
aan de Rijk- Hoogere Burgerschool te Gouda. Acht iuschrij-
vingsbiljetten waren ingeleverd, waarvan een van onwaarde 
werd verklaard. De miuste inschrijver was IL Fray tc 
Gouda, voor ƒ 034. 

Advertentiën. 

FABRIEK VAN 

B E C K E R E N BUDDINGH 
te ARNHEM. 

W a t e r p a s - , hoekmeet - en andere i n s t rumen
ten voor terreinopname ten dienste van den 
W A T E R S T A A T , H E G E N I E , den A A N L E G V A N S P O O R -

V V E U E N en Ol'ENliAKK W E K K E N . — Voorts de gunstig 
bekende B a l a n a e n , B a s c u l e s , W e e g 
b r u g g e n enz. 

Bouwartikelen. 
On ii-rgeteekeinle beveelt zich aan tot het le

veren vau V L O E R - e n M U U R T E G E L S voor 
(langen, Vestibulen. Portalen , Veranda's, Oran-
jer iën , Badkamers, Balcons, Schoorsteenmantels, 
v • Trappen, Friezen, Plinten, enz. — in par
ticuliere en publieke gehouwen en kerken. —De 
V l o e r t e g e l s zijn ellen van kleur of wel met ver
schillende kleun n ornementen ingelegd; de 
M u u r t e g e l s zijn verglaasd, elfen van kleur of 
met liguren , alsmede met ornementen in relief. 

Teekeningen en prijsberekeningen worden op 
aanvraag gemaakt en de orders nauwkeurig en 
met spoerl uitgevoerd. 

A M S T E I I I I A M , 

00 Amstel (Erwtenmarkt.) 

M . . 1 . v a n d r n B r i n k . 

RANSOME'S K U N S T Z A N D S T E E ^ 
beveelt zich door duurzaamheid, sterkte, zuive
ren vorm en voornamelijk door V O L K O M E N OVER-
KENKOM.ST met den NATUURLIJKEN ZAND
STEEN bijzonder aan voor iedere BOUWKUN
STIGE VEHSIEIIING, zoowel voor Balustraden, 
Kapiteelen, Consolen, Lijsten, Friezen enz., als 
voor Vazen, Fonteinen, Gedenkteekenen, Stand-
lieehlen, tiraflrckenen, enz. Modellen, Teeke
ningen. enz. te bezichtigen, en inlichtingen te 
bekomen hij 
P O L K E R S & C - . , Rapenburg te Amsterdam, 

Agenten van de 
l'AÏKXT CllNCHETK-STOXK CO.MI'y. (Limited; te Londen. 

G E O C T R O Y E E R D E 
INSTEKEISTDE CIRCULEERHAARDEB V. 

De Oude i-teeki'llilen be richten hij dez-, dat bij hen verrmirdigd worden en eer 
'krijgbaar zijn G E O C T R O Y E E R D E I N S T E K E N D E C I R C U L E E R H A A R D E N 

m e t a a n v o e r v a n ve r so l i e l u c h t , door middel van h o l l e r o o s t e r s ; deze H A A R D E N geve" 
2 5 p e r c e n t m e e r w a r m t e dan de thans bestaande, zonder vermeerdering der brandstof. 

.Maken bij dezen Heeren Bouwmeesters opmerkzaam . om bij het bouwen vun nieuwe SCHOOR' 
S T E E N E N , die te voorzien van eene L u c h t b u i s . 

R O T T E R D A M , 1806. K . % V E S Ï K I I e u Co. 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A . THIEME. — Boekdrukkerij van O, W. V A N DER WIEL. 

Eerste jaargang. N°. 35 24 November 1866. 

Wrsehijol geregeld lederen /jteriLig bi] 
II. A . T H I E U R tv A r n h e m . 

I.oi'li i nrrrspfllidi [Mei: 
I. U \ illkkUhS rn O . le Amsterdam. V O O R 

Prijs per .1 Minden franco p. post f 1.65. 
Een aboinrert lieb iotr een jaargang. 

AdTerlentiën kasten f -.20 per gewunen regel 
en ƒ - . ( ! > loor leget en een .V\ der Courant. 

ARCHITECTEN, Itf&ENIEÏÏRS, FABRIKANTEN EI AAOEMERS VA1 PUBLIEKE WERKEN 

Berichten en mededeelingen. 

Arnhem, 211 November 1800. 
— De toren van rle St.-Mauriliuskerk te Keu

len is tot de volle hoogte van '218 voet opge
trokken en moet alsnu met het beeld van den 
heiligen Mauritius versierd worden. Zoodra de 
steigerwerken weggenomen zijn kan over den 
slgemeenen indruk beter geoordeeld worden en 
vertrouwt men dut de bouw van den toren in 
architectonische schoonheid voor de prachtige 
kerk niet behoeft ouder te doen. 

— Aan den Wiesbnilene'r beeldhouwer Karl 
Keil is de gouden medaille van kunst en weten
schap vereerd, wegens het door hem geleverde 
standbeeld van '/.. M . den koning van Pruissen. 

— Under de voorwerpen . die de Oostenrijk-
sche regeering voornemens is naar de Parijscbe 
wereld-tentoonstelling te zenden, behoort een 
model van hel gepantserde fregat Frzherzog Max, 
dat in den zeeslag bij Lissa met een enkelen 
stoot zijner speer de Ri tl' Italia iu den grond 
boorde. Dit model is op één-veertigste van de 
werkelijke grootte vervaardigd, 

L o n d e n , 20 Nov. De nieuwe kade-werken 
van de Theems beginnen aan de noordzijde hunne 
voltooiing te naderen. Het Tempte-hooï'd en aan
legplaats zal een imposant voorkomen hebben en 
het middelpunt zijn vnn het geheele werk. Het 
zal 470 voet lang zijn en twee en dertig voet 
vóór de overige gedeelten der kade uitspringen 
in het water. waarheen het met sierlijke hard-
steenen trappen afloopt. De aanlegplaatsen zijn 
van verschillende hoogte in graniet gehouwen , 
om bij gedeidten naar gelang van de hoogte 
vau het water te dienen. Aan de kade tusschen 
Temple-gardens cn Black friars-lrridge is nog 
niet begonnen. Dat gedeelte is slechts 855 voet 
lang en zal eene brug vormen, ten einde den 
toegang uit de rivier naar rle werven aan rle 
andere zijde open te stellen. De onderweg zal 
°l' dit punt midden onder den beganen weg 
loopen en een tunnel vormen van 7% voet hoog 
e " 9 voet wijd. De kade loopt met een wijde 
bocht en eenigzins rijzende naar Bridgeslreet, 
waar zij zich aansluiten zal aan de nieuwe straat 
naar het Mansion House. 

— Het maken van het ontwerp voor het 
ueuwe academiegebouw te Londen is met alge
meene stemmen aan den architect Sidney Smirke 
^gedragen. 

— Het groote aantal standbeelden, die in 
ingeland voor Prins Albert worden opgericht, 
vermeerdert steeds. Men houdt zich nu te Wol
verhampton onledig met het plaatsen van een 
juiterstandbeeld voor den overleden vorst in mi
litaire uniform. 
, Het standbeeld, te Londen krachtens een 
besluit des Parlement* van Staatswege opgericht 

voor den beroemden maar ongelukkigen Noord-
pool-reiziger l 'raiiklin, is den 15*" dezer plechtig 
onthuld, liet draagt tot opschrift: «Aan den 
grooten Nomdpool-vaarder Franklin en zijne man
moedige medgezellen , die in 18-47 hun leven 
hebben opgeoll'erd om de ontdekking der noord
westelijke doorvaart te voltooien, opgericht krach
tens het eenstemmige besluit des Parlements." 

— Te Londen is men voornemens , in Leiees
ter Square , waar ruim een jaar geleden door 
een hevigen brand eenige huizen zijn verwoest, 
een nieuwen schouwburg te bouwen, die voor 
het opvoeren van ituliaansche opera's zal wor
den ingericht. Volgens het plan zal die schouw
burg, waarvan de kosten op 100,000 p. st. wor
den geraamd , naar men zegt een der prachtig
ste van Europa worden. De architect Salomans, 
die reeds te Manchester en te Liverpool schouw
burgen heeft gebouwd, is niet de oprichting van 
het nieuwe gebouw brdast. 

— Te Cherbourg zijn vun het eiland Cyprus 
verscheidene voor den Louvre bestemde antieke 
standbeelden aangebracht, die wel moerendeels 
in een beschadigden toestand verkeeren, doch 
niettemin, naar verzekerd wordt, een zeer juist 
denkbeeld geven van de rijke kleederdrm ht dei-
oude Keniciërs. 

— Er bestaat plan om te Antwerpen eene brug 
over de Schelde te bouwen, die slechts op twee 
pijlers zal rusten. 

— Door de heeren J. Bannert en Cheucliet is bij 
de Belgische regeering concessie aangevraagd voor 
het aanleggen van een spoorweg, waardoor, 
in geval hij tot stand komt, de stad Antwerpen 
in regtstreeksche gemeenschap met het Neder
landsche spoorwegnet zal worden gebracht. De 
hoofdlijn z a l , volgens dit plan, van Antwerpen 
naar Tilburg loopen door de gemeenten Bras-
schaet , Biecht, Hoogstraten en Haarle-llertog. 
Ter hoogte van Brecht zal een zijtak naar Breda 
worden aangelegd door de gemeenten West-We
zel , Loenhout, Wernhout, Zundert, Rijsbergen 
en Ginneken. Te Baarle-Hertog zal de Tilburg-
sche lijn zich verbinden met den reeds bcstaun-
den spoorweg van Tiirnhont naar Tilburg. In 
de bij de aanvrage oio concessie overlegde me
morie wordt O. a. gezegd: »Zoo lang de brug 
over het Hollamlsch-Diep niet gelegd is (hetgeen 
nog jaren kan aanloopen), zal de weg van Ant
werpen naar Amsterdam over Tilburg cn 's ller-
togenbosch korter, veiliger en goedkooper zijn 
dan dc weg over Rotterdam die zeer moeielijk cn 
in den winter dikwijls niet bruikbaar is. Wat 
den zijtak naar Breda betreft, deze zal den af
stand tusschen die stad en Antwerpen , bij den 
weg over Roozendaal vergeleken, met ongeveer 
tien kilometers verkorten." Men verblijdt zich 
in België zeer in het door deze onderneming ge
opende uitzicht, dat het belangrijkste gedeelte 
der A ii t werps che Kempen, die tot, nog toe geheel 

van spoorwegen verstoken zijn gebleven, thans 
in het genot eener spoorweg-gemeenschap zal 
geraken. 

— Het Belgische gouvernement heeft besloten 
het Fransche stelsel van kustseinpostcn. die door 
middel der seinen van het groote signaalboek de 
ter zee varende schepen in communicatie met het 
Europeesche telegraamet stellen , op de Belgische 
kust in werking te brengen , en het heeft daar
voor eene commissie benoemd. 

— Volgens eene olïicieele statistiek, hebben in 1805 
op de Belgische spoorwegen, ondanks alle in acht 
genomen voorzorgen, 00 personen bij verschillende 
onheilen het leven verloren, en zijn 77 andere 
zwaarder of lichter gekwetst. 

Van de gedoode personen behoorden 48 en 
van rle gekwetsten 50 tot de beambten der spoor
weg administratie. In 1804 bedroeg het getal 
der dooden 29 en dal der gekwetsten 50 . te 
zamen 85 rampen tegen 140 in 1805. 

— Iu de laatste weken hadden vele branden 
en ongelukken op spoorwegen plaats. Onder de 
laatsten vermelden wij de volgende- den 2"1"1 No
vember liepen twee goederentreinen tusschen 
Arlon en Luxemburg tegen elkander, waarbij 
een stoker gedood werd; op den O'1"1 November 
kwam bij Passuu de sneltrein met een passa
giers! rein. die door terugkeerende Saksische mili
tairen bezet was , in aanraking en hierbij werd 
een conducteur gedood en werden twee militai
ren gewond. Den H * " November stootte een 
koeriertrein nabij het centraal goederenstation 
te Keulen op een goederentrein, waarbij vele 
reizigers ernstig gewond werden. Voegt men bij 
deze ongelukken die van mindere beteekenis, 
als het stooten van den sneltrein op den Reini-
schen Kisenhahii tegen goederenwagens op het 
stationsplein te Norf, rle botsing van een' trein 
op twee goederenwagens den iü'" dezer nabij 
Antwerpen en die, welke in den laatsten tijd op 
den Nederlandschen Rijnspoorweg hebben plaats 
gehad . dan ligt de oorzaak van het ongeluk in 
het meerendeel der gevallen in onachtzaamheid 
van de wisselwachters en kan de schuld bij geene 
dezer aan het inatereel geweten worden. 

's-Gravenhage. Bij beschikking van den Mi 
nister van Binnenlandsche zaken van 17 deser 
zijn tot leden der commissie voor het exainiiieereu 
van landmeters benoemd de heeren: L. Cohen 
Stuart, directeur der polytechnische school; J . L . 
Toulon van den Koogh, insp. dei- reg. cn dom. te 
Utrecht cn C. II. C. Gr invis , hoogl. aan de polyt. 
school. 

— De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft 
ter kennis van de belanghebbenden gebracht, 
dat in de tweede helft van December e. k. voor 
de benoeming van twee of meer siirmimeraiien 
bij den waterstaat (op eene bezoldiging van 
f100) een vergelijkend ondersoek zal plaats heb
ben , waartoe worden toegelaten Nederlanders, 
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die een voldoend examen als civiel ingenieur 
hebben afgelegd aan de voormalige Koninklijke 
Academie of aan de Polytechnische School te 
Delft, voor zooveel zij op den 1" Jannarij 1807 
den ouderdom van 25 jaren niet hebben bereikt. 
Zij, die aan het vergelijkend onderzoek wenschen 
deel te nemen , moeten zich vóór of uiterlijk op 
10 December aan bet Departement van Binnen
landsche Zaken aanmelden met een op zegel ge
schreven adres, bevattende stukken, vermeld in 
de Staatscourant n". 273, waarin ook andere 
inlichtingen te dezer zake voorkomen. 

Amsterdam. Vrijdag 10 November verga
derde de Afdeeling van de Maatschappij tot be
vordering der Bouwkunst. Voor die bijeenkomst 
waren door den heer G. H. Kuiper , als te be
handelen onderwerpen, verschillende belangrijke 
mededeelingen toegezegd over eenige uitgevoerde 
bouwwerken te Amsterdam, door teekeningen 
toegelicht. 

De mededeelingen van den spreker waren, 
zooals hij terecht zeide, minder tot verduidelij
king der teekeningen, daar deze voldoende uit
drukten, wat de mannen van het bouwvak daar
van zouden wenschen te vernemen, dan wel 
eene uiteenzetting van de waarde door hem toe
gekend aau het Weekblad De Opmerker, in ver
band beschouwd tot het daarin geschrevene over 
het Paleis voor Volksvlijt en den bouwmeester, 
den heer C. Outshoorn; een blad dat in zijn 
eerste nummer beloofde, over nijverheid en kunst 
te zullen bandelen, technische en practische 
vragen te bespreken en bovendien de verzeke
ring gaf personen van zaken te zullen onder
scheiden , en bij eene dringende eu minzame aan
beveling hoopte, dat men het geene gegronde 
aanmerkingen onthouden zoude. — A l die belof
ten vindt spreker in tegenspraak met zijne han
delingen, getuige hiervoor het artikel, onder het op
schrift: »het Daleis voor Volksvlijt te Amsterdam" 
en geteekend L . B . , in n". 10 van De Opmerker 
Voorkomende. 

Op niet zeer vleiende wijze volgt de heer 
Kuiper genoemd artikel op den voet en beweert 
niet zonder klein dat het in bedoeld artikel ten 
nadeele van het genoemde gebouw en zijn bouw
meester geschrevene, eenige grove onwaarheden 
bevat, en ofschoon eene wederlegging van een 
en ander met een behoorlijk onderteekenden 
brief aan de Redactie van dat blad ter plaatsing 
was toegezonden, deze dooi1 haar is geweigerd ('). 
Ook het voorkomende in n". 32 van De Opmer
ker, onder den titel «Anisterdamsche brieven," 
ademt denzelfden geest, doch is nu tegen het 
in aanbouw zijnde Amstel-hótel gericht; op 
krachtigen toon komt spreker op tegen het 
daar geschrevene, betreffende de onwaarheid 
als zou dit gebouw half klaar reeds zwaar ver
hypothekeerd zijn, zegt dat op deze wijze de 
gunstige gezindheid van bet publiek wordt on
dermijnd en geeft vervolgens de res ontwerpen, 
in der tijd door de Directie van liet Paleis voor 
Volksvlijt aangekocht (te zamen ongeveer 35 
teekeningen) ter beschouwing, tot staving van 
zijne aangevoerde beweeringen. 

De alsnu volgende discussion getuigden wel 
van belangstelling in deze aan de orde gebrachte 
quaestie, daar op enkele oogenblikken, eene 
wel wat sterke woordenwisseling plaats bad, zoo
wel door hen , welke hunne bepaalde afkeuring 
over het genoemde Weekblad uitspraken, als 
door anderen , welke deze zienswijze niet deel
den en als hun gevoelen kenbaar maakten, dat 
de Afdeeling met deze zaak niets gemeens had 
en deze quaestie niet bij haar te huis behoorde. 
Het zal gewis door velen betreurd worden , dat 
de beschouwing der teekeningen van deze be
langrijke ontwerpen niet zóó rustig kon plaats 
lubben, als zij dit waardig waren. 

— De vereeniging Architectura et Amicitia te 
dezer stede heeft dezer dagen eene prijsvraag 
uitgeschreven en daarbij tot onderwerp gekozen : 
een iruun/titis, ingericht om door twee famitirn 
afzonderlijk le ivorden bewoond. Deze vraag 
rnag alleen door de leden wol den beantwoord, 
en de bekroonde teekening blijft het eigendom 
vau den inzender. 

R o t t e r d a m . Op de laatste vergadering der 
alhier gevestigde afdeeling der Vereeniging tot 
bevordering eau Fabriek-en Handwerknijverheid 
werd door dc leden kennis genomen van de sa
menstelling van een toren-uurwerk , vervaardigd 
in de sinds eenigen tijd opgerichte fabriek dor 
heeren Haak, Uebr. t'aminada en Hupont, die 
uitsluitend voor deze werktuigen is ingericht. 

Zie rurrespuudentie iu .Nu. van l)r iiptnerker. 

Blijkens de daarbij gegeven toelichting door den 
heer J. M . Dupont, onderscheidt deze samenstel
ling zich van andere gewone toren-uurwerken: 
1". door de wijze waarop de compensatie-theorie 
daarin is toegepast; 2". door de inlichting van 
den slinger, hangende aan eene stalen veer, in 
een metalen vork, in cycloïde-vorm, tot nauw
keurige regeling der schommelingen: 3". door 
het aanbrengen eener veer, waardoor het werk 
ook tijdens de opwinding in gang blijft; 4". door 
den beknopten omvang en de wijze van afwer
king, ten gevolge waarvan het tot hetere bewa
ring in eene glazen kast kan worden betimmerd, 
en 5". door het minder benoodigd gewicht, daar 
slechts ' / l o van liet gewicht volgens de oude con
structie vercischt wordt. Het werk werd dooi
de aanwezigen niet de meeste belangstelling be
schouwd en trok in zijne verschillende onderdee-
len bijzonder de aandacht van kenners, waarvan 
er zeer velen ter vergadering waren opgekomen, die 
allen hunne goedkeuring daarover te kennen gaven. 

Arnhem. Op de laatste vergadering der 
afdeeling van de Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst, werden de aftredende leden van 
het bestuur, dc heeren W. A. Nicola en E. 
Swaan, herkozen cn in plaats van wijlen den 
heer \ V . de Waal tot bestuurder benoemd de 
heer F. W . van Gendt JGz. 

Zwolle. In het dagblad van Zuid-Holland en 
's-Gravenhage van Zondag en Maandag 18 en 10 
November komt een bericht voor , uit het 
Utrechtsch dagblad overgenomen en van den vol
genden inhoud. 

«Zwolle, 15 Nov. Naar men verneemt, wor
den op den spoorweg van hier naar Deventer 
verzakkingen opgemerkt; ook met de onlangs 
voltooide brug over de Vecht, in de lijn naar 
Meppel, moet het niet pluis zijn. Mogt zulks be
waarheid worden , dan is het zeer wenschclijk , dat 
er bij tijds afdoende maatregelen worden genomen." 

Tot logenstrafling is dienende dat na gedaan 
onderzoek en verkregen inlichtingen gebleken i s , 
dat daarvan niets zichtbaar noch bekend is en 
beide berichten van allen grond ontbloot zijn. 

Aangaande de brug over de Vecht zal de be
richtgever waarschijnlijk misleid zijn door den 
hoogen waterstand iu die r ivier , waarin veel 
water van uit het Zwarte Water is opgestuwd, 
en waardoor de brug natuurlijk minder hoog 
voorkomt, dan bij eenen gemiddelden of wèl 
zomerwaterstand het geval is. 

Wij hopen in het belang van het publiek, dat 
telkens door zulke valsche geruchten wordt ver
ontrust , dat de verslaggevers of correspondenten 
der dagbladen voortaan voorzichtiger zullen zijn 
met het opzenden van berichten, die zij of bij 
gerucht hebben vernomen, óf misschien om per
soonlijke redenen geheel verdichten. 

G r o n i n g e n . 20 Nov. Het hevig onweder, 
dat wij hier in den nacht tusschen Zondag den 
18' u" November en Maandag gehad hebben , heeft 
het electrisch uurwerk op de beurs doen stil
staan op 2 u. 2 5 ' , het oogenblik van het on
weder. Het is namelijk gebleken, dat de dra
den, die de geleiding tusschen het uurwerk van 
den Atorcn en het electrisch uurwerk vormen, 
op verscheidene plaatsen gebroken en gesmolten 
zijn. Hierdoor kon dus de geleiding van den 
electrischen stroom tusschen de beide uurwerken 
niet plaats hebben. 

Daarenboven is de galvanometer, tusschen de 
geleiding bij de Voltasche batterij staande, be
schadigd en een glazen klokje, waarmede die 
bedekt was, gebroken. Waarschijnlijk heelt de 
electriciteit langs den afleider van den toren 
naar deu grond gaande, een zijweg genomen 
door het uurwerk langs de geleiddraden van den 
electrischen stroom, waardoor deze gebroken cn 
gesmolten ziju. 

Maassluis, 20 Nov. 1800. Heden avond 
werd alhier voor het eerst het gaslicht ontstoken. 
De fabriek, voor rekening van den heer S. C. van 
der Lely, een onzer voornaamste inwoners, dooi
den Ingenieur Linse op eenvoudig nette wijze 
gebouwd, is doelmatig en zoodanig ingericht dat 
daarmede tevens, wanneer men dit zal verlan
gen, het op een twintig minuten afstand gelegene 
Maasland zal kunnen verlicht worden. 

De bevolking dezer gemeente heeft met groote 
vreugde deze verbetering ontvangen en bij het 
ontsteken van de aangebrachte en goed geslaagde 
illuminaties, ongeveinsde ingenomenheid betoond 
met deu ondernemer als den man , die ook weder 
door di- oprichting dezer zaak bewezen heeft, 
dat niets hein aangenamer is , dan den vooruit
gang en ontwikkeling van deze gemeente te be
vorderen. 

KUNSTDRAAIERS M A T E R I A L E N . 
Hoofdzakelijk naar het Duitsch bewerkt 

door J. J. H A I I N . 

XIV. 
P A L M - , C E D E D - E N P O K . ; O U T . 

Onder de boomsoorten, die voor de verzengde 
gewesten van veelzijdig nut zi jn, bekleeden de 
verschillende palmsoorten eene eerste plaats; niet 
alleen, omdat zij in de noodwendigs te levens
behoeften voorzien , maar ook als uitvoerartikelen 
zijn zij voor de bewoners dier landen van groot 
belang. 

Men vindt onder deze hoornen verschillende 
soorten, die voor den kunstdraaier van meer of 
minder nut zijn ; hieronder noemen wij de zoo
genaamde liotung, die in Midden-Afrika en Zu'nl-
Azië voorkomt, en wier schoone, slank gevormde 
stam, onder den naam van Hotting, tot velerlei 
technische doeleinden in den handel wordt gebracht. 

De Sagopalm is , wat de houtsoort betreft, van 
minder nut, daar de stam, die meer dan 1 V» voet 
dikte bereikt, geheel hol i s , en de buitenste rami 
of het eigenlijke hout slechts een paar duim 
dikte heeft. Het inwendig holle gedeelte bevat 
een zetineelhoudend celweefsel, waaruit de zoo 
bekende sago wordt bereidt. 

Van meer nut is de zoo prachtig schoone en 
edele dadelpalm, wiens stam hij eene hoogte van 
00 , zelden meerdere dikte dan 2 voeten bereikt, 
terwijl zijne bladeren eene lengte van 5 tot IX 
voeten bezitten. Deze prachtige boom is uit zijn 
eigenlijk vaderland , 't welk zich over de geheele 
Sahara- en Libysche woestijn, de daarin voorko
mende oasen , lioven-Egypte , Arabic en Zuidelijk 
Perzië uitstrekt, overgebracht naar het zuiden 
van ons werelddeel en de kusten van Afrika, 
waar men hem als een sieraad der tuinen, wel 
prachtig, maar op verre na niet zoo vruchtbaar 
als in zijn vaderland, aantreft. Met uitzondering 
van Egypte, is deze boom in genoemde landen 
verreweg de gewichtigste; de vruchten leveren 
het hoofd voedsel, de stammen een zeer duurzaam 
bouwhout, de bladeren dienen tot dakbedekking, 
de bast tot het maken van touwwerk, de pitten 
dienen tot voedsel voor het vee , of in gemalen 
toestand voor de menschen, en wat de vruchten 
zijn, behoeven wij zeker niet te vermelden. Die 
vruchten komen eerst omtrent bet vijfde jaar aan 
den boom, maar de oogst wordt op vijftien tut 
twintigjarigen leeftijd van belang, en de boom 
zelf verkrijgt eenen ouderdom van omstreeks 
100 jaren. 

Van nog grooter nut is de kokospalm, een 
fraaie en slanke, bijna 100 voet hoogen boom. 
met bladeren van 18 voet lengte , en die men 
iu twaalf soorten, op zondigen grond tusschen 
Je Keerkringen aantreft. Ofschoon hij overal 
welig tiert, schijnt de nabijheid der zee de bests 
groeiplaats te zijn; hij staat daar vei l ig , want 
geen orkaan is in staat hem te ontwortelen of 
te breken. Het hout, dat zich zeer goed onder 
de schaaf en op de draaibank laat verwerken, 
heeft eeue vuilbruinachtige kleur, en is voor 
bijsting volstrekt onvatbaar. Om het nut van dezen 
boom uit te leggen, ontleenen wij het volgende 
aan eeue voorlezing, in het Kdinburgsche kruidkun
dig genootschap gehouden. 

«Een inboorling, die eene hut te luidden van 
eene groep kokosnoote- en palmboomen bezit, 
wordt als grondeigenaar beschouwd; kleeding, 
spijs en schoeisel, drank en drankschalen , eene 
boot, touw, zeilen , mast en naald , kortom alles 
verschaft hem deze zegenrijke boom. De blade
ren dienen tot dakbedekking en tot het vlechten 
van korven en matten; uit de vezelen maakt hij 
zeilen en weeft hij matrassen, terwijl de kern 
van de vrucht hem eene heldere olie verschaft-

De voortplanting van dezen boom geschiedt 
door de noten die in November afvallen, en 
onder den naam van kokosnoten bekend zij" : 

zij bezitten nagenoeg den vorm van en zijn eenigs
zins grooter dan een hoenderei, en bestaan uil 
eene zeer dikke schaal van eene bruinachtig gele. 
eenigszins gemarmerde kleur, welke schaal aan 
het grootste eind eene kleine opening heeft. 
het binnenste dezer noot bevinden zich dr»< 
amandelvormig!' pitten, welke door eene 800P 
van tusschenschot van elkander verwijderd zij" 
Men gebruikt de schalen dezer noten tot velerlei 
kleine voorwerpen, als daar zijn: vingerhoeden, 
naaldenkokers, rottingknoppen, versieringen aan 
pijpon. mondstukken op sigarenpijpen enz. 

Zij vertoonen zich eerst in het zevende J-i;" 
iu kleine hoeveelheid aan den boom, en na vijl' 
tien jaren, als de boom zijn vollen wasdom be
reikt heeft, iu grOOtere mate, terwijl de vrucht' 
baarheid dan zeventig- tot tachtig jaren dttttft 

Zij maken een belangrijk handelsartikel uit , en 
in 1858 werden alleen iu Engeland. 2,507,800 
stuks dezer noten ingevoerd. 

De hij ons te lande en elders onder den naam 
van palmhout in gebruik zijnde houtsoort is 
niet van deu palmboom, maar van deu buksboom, 
eene der zwaarste Europoosoho houtsoorten, die 
in bet zuiden van ons werelddeel in het wild . 
eu iu onze tuinen als dwergachtige exemplaren, 
lot afscheiding; do- bloembedden voorkomt. Het 
hout vau dezen boom bezit eene zeer schoone 
bleekgele kleur , en laat zich wegens zijne vast
en hardheid zeer fraai bewerken. De aderen . 
waarmede het zoo prachtig doortrokken is , ver
toonen zich na de polijsting als lagen zij op eenige 
diepte, onder eene doorschijnende vloeistof. Het 
palmhout komt uit Turkije en Griekenland tot 
ons, wordt bij het gewicht verkocht, — d e prijs 
is tegenwoordig van 12 tot 40 gulden de 100 
kilo — en tot velerlei doeleinden, als daar zijn: 
krukken aan deuren , muziekinstrumenten , model
len , verschillende gereedschappen, houtgravures, 
ilrukvormen voor katoendrukkerijen, enz. ver
werkt. Het negrowauteni is eene houtsoort. die 
up Suriname voorkomt, en hij eene dikte van 17 
duim, eene lengte vau 15 el verkrijgt. Dit hout is 
zeer geschikt voor het bewerken op de draai
bank, en slechts met moeite van het palmhout 
te onderscheiden. 

Het cederhout is door zijne duurzaamheid be
kend en afkomstig van een zeer zwaren en grooten 
boom, waarvan reeds in de gewijde geschiedenis 
gesproken wordt . en waaraan de berg de Liba
non zijne vermaardheid te danken heeft. Men 
t-lt verschillende soorten, die echter meer dooi
den schrijnwerker dan door den kunstdraaier ver
werkt wol den. 

Op Suriname treft men twee hoofdsoorten : bet 
roode of bruine en het witte-, vlam- of spoorce-
derhout aan : het laatste is afkomstig van de 
sporen der ceders, die somwijlen een vei-bazendeii 
omvang verkrijgen , en een zeer schoon werk-
hout opleveren. De heer II. \ . vau der Speek 
Obreen verhaalt iu zijn opstel over de timnier-
lioutsoorten. die in Europeesch Guiana wassen, 
dat door kapitein Stolte in het jaar 1823 Inci
te lande eeu spoorcederblad werd ten geschenke 
gegeven, dat bij eene br lie van 1,88 e l , eeue 
lengte van 2,20 el bezat. 

liet roode- of bruine cederhout is van eene 
bruinachtig roode kleur, zeer poreus eu licht, 
eu beeft zeer veel geneigdheid tot scheuren : de 
eigenaardige reuk van dil hout schijnt ooizaak 
te zijn dat hot niet door de wormen wordt aan
getast, eu kleedeien, in kasten van dil hout ge-
burgen, worden door de motten ontzien. 

liet witte cederhout is niet zoo fraai gebloemd, 
maar ook minder vatbaar voor scheuren . terwijl 
hetcederkwarrie verscheidenheid van minder 
waarde is. 

Het hout, dat onder den naam vau cederhout 
iu deu handel voorkomt, en tol omkleedsels van 
potlooden gebruikt wordt, heelt eene roodachtige 
kleur, en is afkomstig van de Virginische jene
verbes of onechte ceder. Ol'schi hel eigenlijke 
vaderland van de jeneverhes Nuord-Amerika is , 
wordt deze boom ook in ons werelddeel iu tuinen 
gekweekt: bij levert een zeer fraai di-aaiiuate-
riaal op, dat naar het gewicht verkocht wordt. 

liet Pokhout, ook wel lleiligenhoul genaamd, 
is eene zeer zware houtsoort . afkomstig van de 
West-Indische eilanden eu Suriname: hel heeft 
eene groenachtig bruine kleur, die naar de kern 
steeds donkerder wordt; bel soortelijk gewicht 
i s 1,052. Hoewel dit hout hard i s , valt de be
werking niet moeielijk ; bij verbranding kan men 
zich overtuigen dat het met eene eigenaardige 
barssoort doortrokken is. 

Pokhout wordt op de draaibank tot velerlei kleine 
en groote voorwerpen verwerkt, en komt iu den 
bande] in stammen voor, die voorzien zijn van 
f spinlhoiit, dal van eene witte kleur en som-
j'J'ls van groene nuancen voorzien is. In hel 
mirt treft men veeltijds zeer eigenaardige don
kere aderen aau, en de Stammen wegen som
wijlen 200 kilo. liij het verwerken bekomt 
men veel stof, dat evenals het zaagsel van een 
"teren smaak i s , en vroeger meer dun tegen

woordig in de geneeskunde werd gebruikt. De 
l'"js van het pokhout is tegenwoordig vau 0 tol 
1 0 gulden de 100 k i l , . , terwijl de afval, hel 

en zaagsel eeue waarde van 4 gulden dc 100 stuf 
bezitten. 

"et eigenlijke heiligenhout is niet zoo zwaar, 
b*»ft een soortelijk gewicht van 1,38, daarbij 
ee"e licht bruine kleur, en komt veel in Mexico 
en zeer algemeen op St.-Domingo voor. 

A A N L E G VAN DEN SPOORWEG IN DE 
ZAANSTREEK. 

liet slapste terrein, waarover de staatsspoorweg 
van Nieuweiliep naar Amsterdam wordl aange
legd, heelt eene lengte van ruim 1(1 mijlen en 
loopt van de gemeente Assendelft, door Wormer
veer, Zaandijk, Koog aan de Zaan en Zaandam 
lol den Noorder IJdijk. 

De bodem beslaat gemiddeld uil ,. eenigs
zins taaie bovenkorst van ongeveer 30 duim . 
waaronder 3,80 ,-| dikte sliijds losse bruine 
veen en mook, dal van het zand is gescheiden 
door eene laag spierklei van 1.20 el dikte; hel 
zand zelf is blauw, zeer lijn en gemakkelijk 
doordringbaar. 

Wanneer men iu aanmerking neemt, dat in 
die lengte baan 2 duikers en 17 bruggen noodig 
zijn (waarvan 8 stuks bovendien beweegbaar)" 

Doorsnede over 

dun is het duidelijk dal de moeielijkste zaak is , 
om bel belijden der baan, die altijd eenigszins 
beweeglijk zal blijven , zonder schokken te doen 
plaats hebben over de kunst werken. die uil den 
aard der zaak onbeweeglijk slaan. 

De baan, die zonder bedding of ballast, maar 
nagenoeg gel I vau zand wordt gelegd, beeft 
eene kruinsbrecdtc van 8,10 cl met taluds van 
1% op I en is grooteiidoels bepaald op I el 
boven deu hoogston waterstand, die met de 
hoogte der landerijen zelve overeenkomt. 

Daar hel graven van bermslooten ongeraden 
werd geacht, is de baan ter wederzijde voorzien 
vuu eene doorgaande afrastering op 0 el afstand 
uil deu teen der taluds ; de aanleg van eenige 
parallel vaarten was cellier onvermijdelijk om de 
afgesneden gemeenschap te water te herstellen, 
te meer daar in die streek bet vervoer uitslui
tend te water geschiedt. 

le haan op '/ , 

Aansluiting der baan tegen de kunstwerken on • 

De baan wordt gelegd op eeu doorgaand rij-
zenbcil, I e breedte van !l ,.| „„-, onder- eu 
bovellrooslerweikcn, die met touwtjes eu kruis
banden dicht ineen verbonden cu aau elk der 
buitenzijden vau -J. tuinen voorzien zijn. He dikte 
van dal bed bedraagt in den luidden 0,50 el en 
aan de zijden 0,1(1. 

Om zeker te zijn dal de baan aanvankelijk niet 
zal blijven hangen op de eenigszins taaie 'boven
korst , die geenszins in slaat is om dien las! op 
deu duur ie dragen cn om tevens het bed bol
rond le kunnen leggen, is doorgaande ie in
graving voor dat bed gemaakt , zooals in hel 
dwarsprofll der haan is voorgesteld. 

De daardoor ontgraven grond wordl gebezigd 
voor de taluds der baan en de bedekking van 
het bed ter dikte vau minstens (1,20 e l . waarop 
bel zand, per spoor uil de duinen te Castricum 
aangevoerd zijnde, wordt gestort. 

De over te trekken slo.iten , die daar talrijk 
zijn en op enkele gedeelten zelfs der lengte van 
de baan innemen . worden te voren van een zoo 
zwaar mogelijk belast, onderbed van 0,40 el dikte 
voorzien, waarover hel doorgaande lied bolr I 
wordl aangelegd. 

Tot geleidelijke overgang van de haan op de 
kunstwerken wordt hel rijzenbed op 25 el afstand 
uil dc achterkanten der landhoolilen afgebroken 
en over die lengte het veen, op de op teekening 
voorgestelde wijze, uitgebaggerd en door zand 
vervangen. 

Ter plaatse van de stationspleinen wordl langs 
den omtrek der ophoogingon eene doorgaande 
sleuf gegravei gebaggerd Ier breedte eu 
diepte van 4 ,50 e l . die met zand aangevuld 
zijnde, eene omkisting vormt, om den slappen 
ondergrond vau de op te hoogen oppervlakten in 
te sluiten. 

De kunstwerken, uitgezonderd de brug over dc 
Nauernasclie vaart, zijn allen voorzien van ge
koppelde fundeeringen mei dom gaande vloeren . 
die ongeveer I el breed ZOolsgewijze achter de 
lamllioolileu uitsteken , om het wegzakken van 
den grond onmiddellijk achter de landhoolilen te 
voorkomen en de landhoolilen zelf door dien 
tegendruk op de fundeering in vasten stand te 
ve, sterken : de laiulhoofde.i van de brug over de 
Naiiernasche vaart zijn op dezelfde wijze voorzien. 

He fundeeringen zijn heboid met palen van 12 
a 13 el [engte, die gemiddeld eeu stuit verkre
gen van 0 tol 10 duim in de .'10 slagen met 
een blok vau p. m. 4 0 0 pond. 

Icn einde de beheiing meer te bespoedigen 
werd bij wijze van proef eeu blok van 0 0 0 pond 
gewicht gebezigd in vergelijk met de andere blok
ken, die too pond wichl hadden, met dit gevolg, 
dat daardoor hoegenaamd geene groolere zakking 
verkregen en dus geen tijd gewin u werd . 
niettegenstaande er 10 heiers meer toe noodig I 
«aren : dat blok werd dus al spoedig builen 
dienst gesteld. 

Na voltooiing der bebeiing werd het veen 
tusschen de palen ter diepte van 0,75 el door 
zand vervangen, om meerdere vastheid te ver
krijgen 

He constructie der bruggen geeft geene aan
leiding tot bijzondere opmerkingen als dat de 
kluunbruggen van schotbalk sponningen zijn voor- " 
zien voor eveiitueele vernieuwing of reparatie 
der taatsen. 

De kraanliggers zelf bestaan uit gewone ge
smede liggers, die gedragen worden door ge
goten ijzeren onderstellen: de vaste bruggen zijn 
allmi zoogenaamde beugelbruggen. geheel in ijzer 
geconstrueerd, waardoor de haan bij eene vastge
steld*3 1 1 'vaarlhoogte zoo laag mogelijk koude 
bepaald worden. 

De gebouwen worden niet heboid , maar ge
plaatst op zand vullingen, die eene diepte van 
4.50 el onder het terrein hebben. 

Alhoewel de werken op bet hier bedoelde ge
deelte spoorweg eerst sinds kort zijn aangevan
gen, kunnen wij nog iets mededeelen omtrent 
de uil voering zelve. 

Iu de gemeente Zaandam is in Apri l j l . een 
baanvak van 100 cl lengte bij wijze van proef 
voorzien van bel rijzenbed , zooals dat voor de 
'* gaande baan is bepaald, met zand opgehoogd 
l " 1 ongev • 1.25 el boven boog water en op 
die boogie onderhouden , terwijl langs de linker
zijde eene parallelvaart van 1,50 el diepte is ge
graven. 

Door den druk van dien dooden last is eene 
gelijkmatige zakking waargenomen van 1,40 el, 
die nu in de laatste weken bijna niet vermeer
dert, terwijl bet profil der parallelvaart niet 
veranderd is : deze uitkomst schijnt dus voorloo-
pig bevredigend; bij eenvoudige verlenging dier 
proefbelasting echter en nog meer hij het over
rijden van treinen doet zich eene veel grootere 
zakking verwachten. 

Sinds ongeveer 4 weken wordt de baan op het 
rijzenbed in dc gemeente Asseudelft opgeworpen 
en door treinen bereden; over 1000 el lengte 
is zij in den ruwe voltooid, waarbij op bet langst 
belaste en alzoo incest bereden punt reeds ruim 
1.00 el zakking wordt waargenomen, hetgeen 
met juistheid is te bepalen door de op 100 el 
ouderlingen afstand geplaatste palen, die aan het 
rijzenbed zijn verblinden. 

De haan wordl onmiddellijk van dubbel spoor 
voorzien, en door het beurtelings berijden vau 
het rechter en het linker spoor wordt de gelijke 
zakking bevorderd en blijft de bolronde" vorm 
van hei bed behouden. 

Hel, behoeft nauwelijks vermelding dat het 
richten en lichten der spoorbaan aanhoudend 
moet geschieden om ongelukken te voorbaden, ' 
zoodat daaraan de grootste zorg wordt besteed. 

A. 1. \ . (i. 
Alkmaar, 0 Nov. ISOU. 
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I N G E Z O N D E N . 

Aan de Redactie. 

In don Amsterdamschen brief, in n". 32 van 
uw geacht weekblad oppenonifn, leest men eene 
hypotheek-onderstelling over het Amstel-hötel. 

Naar wij 'vernemen heeft de altijd wakkere 
aannemer van dat logement goedgevonden alom 
te verklaren, dat die onderstelling eene onwaar
heid was. 

Had die heer met aandacht gelieven te lezen, 
wat er te lezen staat, dan zou Xlvl . de beschul
diging van voorbarigheid hebben onÜOOpen. Thans 
rust die op hem. 

Immers de briefsteller schreef niet: het Amstel-
hótel is reeds zwaar verhyputheekt, maar wel : 
moet nu reeds zwaar verliypotlieekt zijn. En 
tusschen beide is een even grout verschil. als 
tusschen een beslist feit. en eene onschuldige 
gissing (i) . 

Maar er is meer. De wakkere aannemer heeft 
getracht uw geacht blad in een ongunstig dag
licht te stellen , en het eene klad aangewreven, 
die wij , bij preferentie, beschouwen als te zijn 
een uitvloeisel van geschokte eigenliefde. Als de 
schrijvers en meéwerkers in uw blad de waar
heid zonder omwegen vooropstellen, en waar zij 
twijfelen, dat zeer duidelijk in woorden doen 
blijken, al was het maar alleen om de waarheid 
te hooren en bij uwe lezers licht te verspreiden , 
dan handelen zij als eerlijke lieden. 

Eene ionderstelling" is zeer verre van een 
vleugen." De gang van vele bouwzaken geeft 
het volkomen recht, iedere onderstelling te mogen 
doen, terwijl elke bouw-adtni nistra tie verplicht is : 
elk onjuist bericht, hare zaak betredende, tegen te •preken en als leugen te verklaren, wanneer zij 
dat bewijzen kan. 

Niets zal den belangstellende personen in den 
Ainstel-hótelbouw meer aangenaam zijn, dan 
wanneer in dit blad eene ofttcieele rectificatie 
van de bedoelde hypotheek-onderstelling komt te 
paraisseeren. 

Zoodra Uw dienstw. Dienaar die lezen za l , 
zal hij tot een ander gevoelen komen, en met 
den aannemer uitroepen: »neen het Amstel-hotel 
is niet verhyputheekt." 

't Zal wel overbodig zijn te verklaren dat, en 
attendant deze uitroep, de briefetellér het voor de 
eer der Amstel-hótel-maatschappij, hare bestuur
ders, en de bij die industrieele onderneming be
trokken personen van harte wenscht, dat niemand 
zich in zijne verwachtingen moge teleur gesteld 
zien ; dat aan alle verplichtingen trouw en in
gevolge de gedrukte statuten en bestekken zal 
beantwoord worden; dat de eerste serie aandeel
houders hunne rechten op de eventueele percen
ten niet door altijd mogelijke en denkbare hypo
theek-gevers worden ontnomen, en eindelijk dat 
de rekeningen van den wakkeren architekt en van 
den wakkeren aannemer, prompt worden voldaan. 

Als ons van geloofwaardige en neutrale per
sonen ter oore komt, dat de onderneming is 
geslaagd, en tot voorbeeld voor anderen kan 
dienen, dan zullen wij dat berichten, en om met 
onzen voortreüelijken dichter Hufdijk te spreken, 
doen wij dat: op vaars. De lezer gelieve dit 
schrijven te beschouwen als eene noot, behoorende 
bij den brief, die in De Opmerker van It Novem
ber 1. 1. staat en ingezonden is door 

L . 3 . V . 

Aanbestedingen. 

Correspondentie. 
Met het oog op een bij haar ingekomen schrij

ven , heeft de Redactie de eer als haar gevoelen 
te doen kennen, dat zij zich niet verantwoorde
lijk stelt voor de artikelen, die onder de inge
zonden stukken in dit blad worden opgenomen. 
De Redactie wenscht te herinneren dat zij bereid 
is elke behoorlijk gemotiveerde en kalm gestelde 
repliek op te nemen, waarvan <Ie naam des schrij
vers bij haar bekend is of wordt gemaakt, eu 

—. dai- de plaatsing van stukkeu nimmer wordt ge-
•j'^wei.yerd- zonder daarvan den inzender per brief 
t g Of.£nder\leze rubriek behoorlijk kennis te geven, 

g J M l a u d u i d i n g der redenen, die daartoe geleid 
feu.^ityi; Redactie verzekert den gcachteu lezers 

-J (»t t^)ad dat zij met elke degelijke en conse-
ffirAaaniiierking haar voordeel en dat van haar 

—P̂SW tfoenj deielke, die blijkbaar met een vijandiger onbeleefd oogmerk tot haar worden 
gerichtV •(Wen onbesproken en ongewroken. 

zich baseeren, blijken 4 1 ) d***Pn |l e u» waarop gissingen; 
wlr il^Kti^'weUrhedeu te ziju. 

A a n k o n d i g i n g e n . 

Maaudag 26* Nov.. teu l l ' / x ure, aau het gebouw vau het 
provinciaal bestuur te 'sHage: het uitvücreu vau Werkeu 
tot voortzetting der Verbeteriug vau de Boveu-Merwede, 
uuder de gemeeutcu Dalem, ( ï o r i n c h e m eu Sleeuwyk. 

Maaudag 26 NOV., teu 11 ' , ure, aau het lukaal vau het 
provinciaal bestuur te 'B Hage: lo. het onderhoudeu vau 
deu Aardeu weg, strekkende vau het San vau Dirkslaud 
naar lierkiugeu, gedureude zes jareu, ingaande deu lsteu 
Januari 18(J7 eu eindigeude deu 31steu December IH~2; 
2o, a. het onderhoud vau de Mullegatsluis te Gouda, met de 
daarover gelegeue Dubbele Ophaalbrug, de Sluiswachters-
wouiug eu verdere daartoe behooreude werkeu, vau deu 
laten Januari h i ; ; tot eu met deu laai Mm December 
1S72 en b het ouderhoud vau de Gouwctlail ouder Alpheu, 
met de daarbij behooreude Dubbele Ophaalbrug eu ver
der daartoe behooreude Werken, gedurende een tijdvak 
als voren ; .'Jo. a het driejarig ouderhoud auu '» Kijk» polen 
Veerhoofdcu up het eiluud Rozenburg, tegenover Briclie cu 
Maassluis eu uau de zijde van Maassluis, behooreude tot de 
werkeu vuu de rivier de Maas, iu de provincie Zuidholluud, 
iugauude deu lsteu Januari lbfij eu eindigeude deu 31steu 
December 1HÜ9; A het driejarig onderhoud vau deu Zeedijk 
genaamd dc (.'outre Esearpe by llcllevoctsluis, met deu daar-
aau sluitenden Zccbeksmuur, en van dc dijk- en oeverwer-
keu, gelegen om 's Kijks quarautaiueplaats op bet eiland de 
Tien Bemeten, iu de provincie Zuidhollaud, iugaaude den 
lsteu Januari i M i j eu eindigende deu 31 sten December I ö ü 9 , 
iu twee pereeeleu; 4o. het zesjarig onderhoud van de 
waterstaatswerken der provincie Zuid-Holland, gelegen op 
Goedereede cu Ovcrllakkcc eu iu het laud van Voorue, vau 
den eersten Januari 18(»7 tot cu met deu Uitaten December 

iu IU pereeeleu. 
Diusdag 2't Nov., teu 1U' ( 1 ure , aan het prov. bestuur te 

's Bosch: herbestediug van het verdiepen eu op sommige 
punten door afgraving eu uitbaggering verbrecden van het 
kauaal de Dieze, vau dc stad 'a llertogeubosch tut bij het 
fort Crevccour: met het opruimen vau ondiepten in bet bui-
teukuuual bij de Schutsluis te ('rcvecoeitr. 

Diusdag 27 Nov., teu 12 ure , in eeu der lokalcu vau het 
huis van arrest te Dordrecht: het onderhouden vau de ge-
bouweu eu aauhuorighedeu, behooreude tut het huis van 
arresten bewaring te D o n recht, provincie Zuid-Holland , 
gedurende de jaren 1807 tot 18(>9, iugaaude met den dag 
der goedkeuring vau de aaubcstediug cu ciudigeude deu 
lautsteu December IbfiU. 

Woeusdag 28 Nov. , teu 12 ure, iu eeu der lokalen vuu 
het huis van arrest te Briclie: het doeu vuu eeuige herstel-
lingeu aan het huis vau arrest tc B r i e ü e , met het driejarig 
onderhoud van dat gebouw, ingaande den eer»teu Januari 1867 
eu eindigende den Sisten December lbfi'J. 

Wueusdag 28 Nov. , ten 12 ure, iu bet gcuieeutehuis te 
Charluis: het maken vau ecu tweede schoolgebouw met het 
hierbij benoudigd ameublement, aau deu huek vau den 
Dord Lichen Straatweg eu den Lagendijk, uuder die gemeente. 

Duuderdug 2\i Nov., teu 12 ure, teu geineeutehuize te 
Meualduin (Friesland;: het aanleggen van eeue aardeubaan 
cu het bevloeren cu begriudeu er vau , vuu af deu Kijks 
kunstweg te Bcctgumermolcu tot aau deu bestuuuden Griud-
weg iu het dorp Kugclum. 

\ rydag 3U Nov., ten 12 ure , aau het gebouw van het 
prov. bestuur tc Arnhem: het aauleggeu van drie dwars-
kribben aau deu liuker Wauloevcr, tussclieu deu oostelykeu 
leiduiu van de sluis te St. Audries eu de ritseu aau deu 
middcuwuard boveu Oud St. Audries. 

Vrydag .'JO Nov. , teu 12 ure , t aau het gebouw vau het 
prov. bestuur te Zwolle: het oiiderhuudeu van eu het dueu 
van eeuige vernieuwingen eu herstellingen aau de verspreide 
laudsbrnggeii iu dc provincie Overijssel, gedurende de jareu 
18(»7, 18US cu I8GU, iu drie pereeeleu. 

Zaterdag, 1 Dec., teu 2 ure, aau het lukual vau het prov. 
bestuur tc Utrecht: het driejarig onderhoud l b ü 7 — 1 » 6 9 , 
lo. vau deu Provincialen Grindweg vau l'trccht uaar (,'otheu; 
2v. vuu deu 1'roviuciaicu Grindweg vau Doorn naar Lensden; 
«lo. vau de Statenbrug te Langbroek, vau de brug by ko-
niugslust ouder Ltrecut eu vuu de kerkhrug te Zuyleu iu 
twee pereeeleu j lo. V U U de Schutsluis aan deu Doorsiug, eu 
5o. van deu krommen Kiju, Cothergrift en Miustroom. 

Donderdag G D c c , teu 12 uur, aan het miuisterie van 
biuuculaudsche zukcu tc 's Hage: het makcu vuu eeu door
gang ouder deu Nederluudscheu Khijuspoorweg bij de ge
nieeute l'trccht, voor deu spoorweg vuu l'trccht uaar Boxtel. 

Donderdag (! D c c , teu 12 ure , aau het gebouw vuu het 
prov. bestuur te Assen; het utiderhuudeu eu hcrstclleu vau 
de verspreide laudshruggeu iu dc provincie Drenthe, vau 1 
Januari 18<i7 tot 31 December 186U 

Vrijdag 7 Dec., teu 12 ure, asu het gebouw vuu het prov. 
bestuur te Grouiugeu: het hcrstclleu eu onderhoudeu vau 
deu rijkswatermuleu, staaude auu de rivier dc Biuueu-Aa 
by de Nieuwe Schans, van deu lsteu Januari 18U7 tot deu 
Sisten December 1809. 

Vrydag 7 D c c , teu 12 ure, nau het lokaal vau het pro
vinciaal bestuur te Aruhem: het onderhoud vau eu het 
uitvoeren van verauderiugeu, vernieuwingen cu herstellingen 
aau het Huis vau Arrest tc T i e l , per jaar, gedureude lbb7, 
181Ï8 cu 18Ö9. 

Zaterdag b Dcc , teu 2 ure, uau het lokaal vau het prov. 
bestuur tc l'trecht: liet ouderhuudcu vau eu het doeu vau 
eeuige vernieuwingen cu hers te lüugcn aau het rijks-kabinet 
van laud bouw werktuigen tc L'trecht, iugaaude den lsteu 
Januari lbG7 cu ciudigeude deu •'ilstcu December 1869. 

Maaudag IU Dec , teu 10 ure, aau het gebouw vau het 
provinciaal bestuur te Maastricht i het onderhoud van de 
Noordervaart met het Zykuuaal uaar de rivier de Maas iu 
het hertogdom Limburg, vau 1 Jautiari lbG7 tot eu met 
31 December 18GU. 

Diusdag 11 D e c , iu het lokaul vuu het depurtemcut vau 
Marine tc 'sHage: het buuwen vau twee lichtwachtcrswouiu-

geu, de eeue by deu Hoek vau Baarland, de andere in deu 
polder Noordboeycr by Hocdekeuskerke, op Zuid-Bevelaud; 
alles met deu aankleve van dien. 

Donderdag 13 D e c , teu 12 ure, iu het lukaal vau het 
miuisterie vau biuueulaudsche zakeu tc 'sl lage: het maken 
vau verschillcudc gebouweu eu verdere werkeu op het Sta* 
tiou Mcppe l , ten behoeve van deu spuorweg vau Aruhem 
nair lieeu warden 

Donderdag 13 D e c , teu 12 ure, iu ecu der lokaleu vau 
het miuisterie vau Biuueulaudsche Zakeu te 's l lage: het ma
ken eu stellen vau den jjzercu bovenbouw vuu vijl' Druai-
bruggeu cu twee kraaubruggeu iu deu Spoorweg vau Gro
uiugeu uaar Nieuwe Schaus. 

Vrydag 14 D c c , teu 10' n ure , aau het gebouw vau het 

prov. bestuur te 's Bosch: lo . het leggen der zomcrsluitiug 
in deu Baardwy'kschen Overlaat, behoorende tot de rivier de 
Maas, in de provincie Noord-Brabant, en het in het najaar 
weder opruimen daarvan, voor het jaar 1807; 2o. het onder
houd der rijks- groote wegen in de provincie Noord-Brabant, 
iu 12 pereeeleu, ingaande deu laten Januari 1867 en eindi
gende den 31 December 1868. 

Vrydag 14 D e c , ten 12 ure, aan het lokaal van het prov. 
bestuur te Arnhem: het ouderhoud der Grenskantoren te 
Diuxperlo, Heurue en Holterhoek gedurende de jaren 1867— 
18G9, benevens het uitvoeren van eeuige herstellingen aau 
genoemde gebouwen. 

Donderdag 20 D e c , ten 12 uur, iu een der lokaleu van 
het ministerie vau biuueulaudsche zaken te 'a Hage i de 
leveriug vau twee pereeeleu Spoorstuveu met Eindverbin
dingen , elk perceel van vyf duizend ton (de tou ad 1000 
Ned. Ponden, eu eeu perceel Hakhouteu vau vyf eu twin
tig ton. 

Duudcrdag 27 D c c . ten 12 ure, iu eeu der lokalcu vau 
het miuisterie van biuueulaudsche zakeu te 's Hage i het 
makcu vau een Statiousgebouw met bijkomende werkeu te 
Zwulle, teu behoeve van deu spoorweg van Aruhem uaar 
Leeuwarden; het makcu van het gedeelte van Goes tot het 
Sloe, vau deu spoorweg vau Kouseudaal uaar Vlissingeu. 

Afloop v im MuubeHteilinften. 
Op 17 November, te Middelburg: lo. het ouderhuudcu 

der uunleg- eu losplaat» voor vissehers iu deu Brakman hij 
de lsabellasluis, gedurende de jareu 1867, cu 1869. 
Aaugeuomeu door D. Tholcus tc Hoekstra, voor ƒ 1548. 
2o. Het ouderhoud vau het huis vau arrest eu bcwariug te 
Goes, gedurende betzelfde tijdvak. Aangenomen duur \\ 
deu Boer Bz. te Goes voor f 44G3. 

Op 17 November, tc 's Hertogeubuseh : lo. het ouderhoud 
vau al dc d ig t iugswérken vau het kanaal de Dieze, iu eu 
uabij het furt Oevceoeur. Aangenomen door J . Fisscher te 
Hcdcl v o o r / 2425; 2o. het verlcugeu over 1(H) cl lengte vau 
den bestaaudeu rijzeu strekdam, gelegeu iu deu Anicr, bij 
de vereeuigiug van het Oude Maasje eu dc Duuge. Aange
nomen door F. Smits, tc Audel , vuur f 3600 ; 3o. de her
stelling en het onderhoud der werkeu hij deu Baardwijk-
scheu Overlaat cu vau de rijkssluis en de oostelijke vaartkade 
vau Waalwijk, behooreude tot dc rivier de Maus. Aauge
uomeu door A. de k o r t , tc Baardwijk, voor ƒ 2 0 2 4 ; 4o. het 
onderhoud der schipbrug over de rivier de Maas te Hedel 
met het veerhuis enz. Aangenomcu dour L . M o l , te Hedel, 
voor f 3297-

Advertentiën. 

A \ * i i f : * T i : i f i \ < , . 
Op Woensdag den 28 November 18G6, des 

middags ten 12 ure, zal-door Burgemeester en 
Wethouders der Gemeente Charlois, in het Ge
meentehuis, in het openbaar worden aanbesteed: 

liet maken van een Tweede School
gebouw, met liet hierbij benoodigd Ameu
blement , aan den boek van den Uordtsclieii 
Straatweg en den Lagendijk , onder die Ge
meente. 

liet Bestek en de Teekening liggen ter inzage 
en overname in voornoemd Gemeente-lluis, terwijl 
exemplaren van gemeld Bestek, tegen betaling 
van /'0.(J0, zijn verkrijgbaar gesteld ter Secretarie 
der Gemeente, alsmede bij Js. VISSER, Bouw
kundige te Hotterdam, bij wien tevens nadere 
inlichtingen te verkrijgen zijn. 

Aanwijzing in loco zal worden gegeven deu 
27 November a. s. des voormiddags ten 10 ure. 

. FABRIEK VAN 
B E C K E R E N BUDDINGH 

te ARNHEM. 
W a t e r p a » - , h o e k m e e t - en andere Instrumen

t e n voor terreinopname ten dienste van den 
W A T E R S T A A T , I.K G E N I E , den A A N L E G V A N SPOOR

W E G E N cn O P E N B A R E W E R K E N . — Voorts de gunstig 
bekende B a l a n s e n , B a s o u l e s , W e e g 
b r u g g e n enz. 

Stoomfabriek van Zinkwerken 
te Arnhem. 

Bouwkundige Ornamenten van Zink. 
Gestampt (Estampé), gerepowsseerd, gegote" 

en gedreven. 
W Ü R F B A I N , GERRITZEN & R O D E N H U I S 

RANSOME'S KUNSTZANDSTEEN, 
beveelt zich door duurzaamheid , sterkte, zuive
ren vorm en voornamelijk door V O L K O M E N OVER
EENKOMST met den NATUURLIJKEN ZAND
STEEN bijzonder aan voor iedere BOUWKUN
STIGE VERSIERING, zoowel voor Balustraden, 
Kapiteelen , Consolen, Lijsten, Friezen enz., a ' 5 

voor Vazen, Fonteinen, Gedenkteekenen, Stand
beelden , Grdfteekenen, enz. Modellen, Teeke
ningen, enz. te bezichtigen, en inlichtingen i e 

bekjmen bij 
P O L K E R S & O . , Rapenburg te Amsterdam-

Agenten van de 
PATENT CONCRETE-STONE COMPy. (Limited)^teJ^ond^_ 

Eerste jaargang. N0. 36 1 December 1866. 

W r - t l u j D l ^itvfM i. II.T. I. /.ii-Tiid.' Iiij 
» . A . I HIK M l ; te A r n h e m . 

IfoofdrorrespoDiir-Dleo 
l . \\\ BAkkOES en O , le t i . M m I . i i i i . 

W E E K B L A D 
V O O R 

1'rijs per .1 m i l é s i franco p. posl ƒ4.65. 
V3eo isMlesrl *ich »wtr NI jaargsn*. 

vihrrleotien kuslru f -.211 per * gew.neu regel 
en voor legeI ra reo \ ° . der courant. 

ARCHITECTEN, Hf&EHETJRS, FABRIKANTEN EN AANNEMERS VAN PUBLIEKE WERKEN. 
BERICH T. 

II. II. iiiteekenaars op den tweeden jaargang 
van «De Opmerker" ontvangen de nog in I8t;ii 
verschijnende nouuners gratis. 

he Vittjeeer. 

Berichten en mededeelingen. 

op diepten van onge-

Arnhem, 30 November 1806. 

— liet nieuwe gebouw der kunstvereeniging 
te Munchen , eenvoudig, doch waardig en pas
send van sti j l , is den \ \ A i ' n November met eene 
prachtige tentoonstelling geopend. • 

— De acht marmeren standbeelden, die tot 
versiering der Elizabetbsbrug le Weeiieu moeten 
dienen , zouden op den naamdag der keizerin , 
den 11) November j . I., onthuld worden. Boorde 
tijdsomstandigheden hebben de werken vertraging 
ondervonden en heeft men besloten de onthulling 
der kunstwerken op den 24 Apri l 1807, den 
trouwdag van het keizerlijke paar, te doen plaats 
hebben. 

— Inde gietstaal-fabriek van den heer Krupp, 
te Essen, werken ruim 800U arbeiders, die ge
durende het jaar I8üö honderd millioen ponden ge
goten staal produceerden. Aan die inrichting waren 
verbonden: l l i t l stoomwerktuigen, stoomha
mers, -400 smelt-, gloei- en cementovens. 

— Het stoomschip Great Eastern zul te Liver
pool eene volledige reparatie ondergaan. Onder 
anderen zullen er nieuwe stoomketels iu worden 
geplaatst, liet totaal der onkosten beloopt (30,000 
p. st., terwijl de reparation in dertien weken 
zullen zijn voltooid. De directeuren hebben zich 
deze uitgave getroost, aangezien het schip voor 
twaalf maanden verhuurd is voor 100,000 p. st. 
(waarvan 40.000 p. st. op rekening ziju betaald) 
aan eene Fransche maatschappij tot het overbren
gen van passagiers van New-Vork naar Brest, 
ten einde hen iu staat te stellen de tentoonstel
ling te Parijs te bezoeken. 

— In Frankrijk heeft de gomelastiek eene 
nieuwe toepassing gevonden; de wijn, die daar 
'e lande gebotteld en uitgevoerd wordt, vordert 
zoowel aan arbeidsloon als de materialen voor 
''et inpakken, groote kosten, en elke besparing 
daarop is der moeite waardig en met het oog 
°P de enorme verzendingen van groot belang. 
Men doet gomclastieke ringen om de llesscben, 
Mandoor alle gevaar van breken vervalt en bij het 
°"tpakken worden de ringen voor een nader ge-
0 , u i k ter zijde gelegd. 

— Men houdt zich thans bezig met het uia-
* e n van ondeizeesche photographieën oin daar
door de ligging van scheepswrakken te ontdek-
* e n en ook om andere waarnemingen op den 
°odein der zee te doen. I)e heer Bazin houdt 
•sh hiermede onledig en heeft door middel van 

het electrieke licht reeds 
veer 300 voeten gewelkt. 

' s -Gravenhage . Naar men verneemt bestaat 
de commissie voor bet vergelijkend onderzoek 
van surnumerair en bij den waterstaat uit de hee
ren : .1. A. Beijerinck, inspecteur van den water-
Staat, president: VV. ('. I'. baron van lleede van 
Oudtshoorn, hoofdingenieur; J. Lebret en I'. I. 
van den Berg , hoogleraren aan de polytechnische 
school; J .F. Boogaard, referendaris van den water
staat: N . T. Michaëlis en F. W. II. van Opstart, 
ingenieurs. 

— lu de op 27 dezer gehouden zitting van deu 
üuugschen gemeenteraad is ingekomen eene 
mededeeling vau den beer Beijerinck, dal hij 
bezwaar maakt de ingekomen aanvragen tut bel 
verkrijgen van de concessie voor de waterleiding 
te onderzoeken. Is besloten den heel' J. F. A u -
gier , hoofd-ingenieur van den waterstaat, te 
verzoeken zich met die taak te belasten en aan 
den Minister van Binnenlandsche Zaken overleg
ging van de uitgebrachte adviezen over dit onder
werp. 

— Men schrijft ons uit Amsterdam: De lezing 
van het bekroonde antwoord op de prijsvraag, 
door de Ajnsterdamsche afdeeling der Maatschap
pij van Bouwkunst in 18(15 uitgeschreven, heeft 
ons weinig bevredigd, liet valt niet te ontken
nen dat de beantwoording der vraag »op Welke 
wijze zou Amsterdam hel best kunnen worden 
uitgebreid, enz." eigenaardige moeiclijkhedcn 
heeft en dat er eene groote mate van locale 
keunis toe gevorderd wordt om die uitbreiding, 
ook in verband met waterverversching en de 
verschillende belangen der omliggende polders, 
te regelen. Voor de beantwoording van zulk 
eene vraag wordt eene aanhoudende studie ge
vorderd , eu de termijn voor intending der ant
woorden was niet ruim gesteld, waardoor voor
zeker velen weerhouden zijn hunne gedachten uit-
eentezetten. liet antwoord van den architect, 
deu beer N . Redeker Bisdom, heeft niettemin 
meer genoegen gedaan dan de lezing van het 
oppervlakkige en onbeduidende rapport van be-
oordeeling; die vrucht vair maanden arbeid be
slaat eerr vijftigtal regelen druks en daarin wor
den de twee ingekomen antwoorden gecritiseerd. 
Bijzonder trof ons een der bezwaren, door de 
jury tegen hel ontwerp Ken u zeiven geopperd 
eir sub 3 vermeld; wij lezen daar woordelijk : 
ook den Kloveniersburgwal te dempen, dien de 
ontwerper als een doode gracht beschouwt, is 
niet aan le nemen of aan tc bevelen: a. omdat 
een gracht beter is uil te baggeren dan een 
riool,- b. omdat ut de daar gestationncerde veer' 
schepen weder opgeruimd zouden moeten worden. 
De Commissie van beoordeeling rangschikt dit 
onder de hoofdbezwaren; jammer, dat zij ons de 
kennisneming der gewone bezwaren onthouden 
heeft. 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A . THIEME. - BoeKdrukkerg van G . W . V A N DER WIEL. 

Rotterdam. Den 22"«" dezer maand is iu 
de zil t ing van den Gemeenteraad een rapport 
ingediend der cholera-commissie aldaar ten ver
volde op haar schrijven van 0 Augustus I. I. Wij 
oirileerri'ii daaraan de volgende zinsneden, die 
ook OJI andere gemeenten van ons lam) van toe
passing zijn. 

„ D e In l.-ui-njl.r vermindering, die dc ziekte iu il< jaat.tr 
vvckcrr heeft umlcrvaiior, geeft gegronde Bsnleiding u r n te 
mogen v cru achten, ilut ilr/e cliolcrn-cprili-rnie haar einde 
nadert l>c geuMedenii leert intguucheii, dat, ofschoon de 
Icraéltt der épidemie dikwerf bij het koek; najoarsweer vvurdt 
gebroken u n dc winterkoude / e geheel schijnt te verdrijven. 
ite ziekte wederom iu den vul̂ eudcu zomer niet vernieuwde 
woede kan uitbreken, e n de commissie achtte het derhalve 
van helailLT o m nogmaals te overwegen, hoe luerr zich het 
beat tegen dc herhaling van die droevige calamiteit /ou be-
houreir te wapenen. 

„Dc ondervinding heeft het op nieuw bevestigd, dat ou-
rciuheid iu de meest uitgestrekte beteekeuis eene der voor
waarden is , waaronder de cholera zich krachtig ontwikkelt 
eu verspreidt. D e vraag waarom ilie ziekte in de afgeloo|iene 
maanden wederom zulk een tal vau otters eisehte. is geen 
raadsel meer, wanneer m e n ziet, dat in vele woningen de 
eerste noodwendigheden tot een gezond, lietaln.-lijk e r r ziu-
delijk huiselijk levert ten eeirerurrale ontbreken. 

„Niet gerroeg katr het herhaald worden, dat de epidemie 
zeldzaam eene hoogte bereikt, walmeer de leefwijze uaar de 
geldende wetten e e n e r verstandige hygiene is ingericht, eu 
ofschoon wij erkennen de velerlei bezwaren n a n de uitvoeriug 
der gezoiidheidsregejcn verbonden , achten wij het gebiedeud 
noodzakelijk niet alleen dat het geinecutehestuur ouafgebro-
keu de middelen vau lucht en wateni-rversehiug blijtt aan
wenden, zooals tot heden heeft plaats gehad, maar uuk dat 
de ingezetenen zeiven, zooveel iu bun vermogen is, die 
maatregelen nemen , welke tot een gezond huiselijk ieveu 
strekken en waaronder persoonlijke reinheid voorzeker eeue 
voorname plaats bekleedt, want de laatste maanden hebben 
wederom treurige bewijzen geleverd, dat dikwerf iu sommige 
standen der maatschappij een graad van slordigheid wordt 
uaiigclroll'cn, ouvereenigbaar met de zoo hoog geroemde 
llollaudsehe zindelijkheid. 

„Onder de voorbehoedmiddelen bekleedt wijders goed voed
sel eene voorname plaats en 'het keu niet ontkend worden, 
lint rooi ut de t/ekookte spijzen, in den mjel door den nijvt-
ren iiiiitinr/i/xniiin qebrttikt, voor verbetering ratbnar sijn. 

..lu Engeland Iieeft men reeds voor lang de aandacht 
hierop gevestigd cn in de laatste jareu werden aldaar door 
particulieren zoogenaamde volksgaarkeukens in het leveu ge
roepen, waarin eenvoudig bereide spijzen, zooals krachtige 
soep, goed vlecsch, aardappelen, groeuteu, enz. vvordeu 
verzócht tegen een prijs, \rcl lager dan waarvoor ureu bet 
iu de gewone huishouding kan gereed maken. 

„Dergelijke etablissementen bestaan tegenwoordig niet alleen 
in Glasgow en in Londen, maar ook iu sommige steden van 
Duitschiaud en vinden zoodanig bijval, dat zij aau de on
dernemers, niettegenstaande den geriugeu prijs, waarvoor de 
spijzen worden afgeleverd, voldoende vviust opleveren. 

„Aan ilea beboeftigen stand wordt sedert vele jareu door 
de soepkokerij krachtig voedsel verschaft; iutusschcu blijft 
eerr groot gedeelte der arbeidende volksklasse vau dit voor
recht verstokcu, eu wij zouden derhalve bet oprichteu vau 
volksgaarkeukens door particulieren in bet belang der open* 
bare gezondheid, eene hoogst wcnschelijke zaak achten.' 

Haarlem. Met welgevallen verneemt men , 
dat het slooj.en der Kenncmer- of Nieuwpoort te 
Haarlem, door den Gemeenteraad voor afbraak 
verkocht, plaats heeft onder de leiding van des
kundigen , die moeite noch kosten ontzien oui dat 
gedenkteeken vau nationale bouw- en beeldhouw
kunst in wezen te houden. De poort zal verwij
derd , doch niet vernietigd worden, zoodat ver
mogende kunstminnaars zich de gelegenheid 
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aangeboden zien, eigenaren te worden van heide 
gevels, hetzij te zamen, hetzij afzonderlijk. Zoo
wel het eene als liet andere front zou uitnemend 
goed kunnen dienen tot versiering van een 
kasteel. 

Blijkens de stadsrekeningen , is de Kenneiner-
poort gebouwd in I(i7ü en 1077, en is het beeld
houwwerk , waarmede zij prijkt, voor een ge
deelte afkomstig van den ilaai Iciuschcii kunste
naar A . Snellaert. (ielijk bekend i s . hostaal zij 
aan dc zuid- of stadszijde uit vier, van basemen
ten en kapiteelen voorziene pilasters, tusschen 
wier vakken arabesken in haut-relicf aangebracht 
zijn, met bloemen, vruchten en kleine beelden. 
De pilasters worden gedekt door eene georna
menteerde kroonlijst, waarboven zich een fron
tispice verheft, iu welks lijnen een iu haut-relief 
keurig bewerkt stedelijk wapen met eenige 
stedelijke attributen gevat is. Deze zijde dei-
poort is opgetrokken uit Bentheimer steen. 

Nog merkwaardiger is het andere front, uit 
Bremer steen opgetrokken. De kleine met bas-
reliefs versierde blokken, waarmede aan dezen 
noord- ol buitengevel de vakken tusschen de 
pilasters aangevuld zijn, en die ten deele ook 
de pilasters zeken vormen, zijn door kenners te 
allen tijde met recht bewonderd. Niet afgewerkt, 
maar slechts gepointeerd, verraden deze. bas-
reliefs, wier voorstellingen van nabij onduidelijk 
schijnen, doch. op een afstand gezien, vol leven 
en beweging zijn, de hand eens ervaren mees
ters. Bij liet losmaken der blokken en pilasters 
is het gebleken, dat enkele stukken van het aau 
deze zijde der poort aangebrachte beeldhouwwerk 
misschien reeds vóór l l i7 t i tot eenig ander gebouw 
te Haarlem of elders hebben gediend. Tot dit 
vermoeden is men gekomen omdat in enkele 
blokken anker- of dookgaten aanwezig waren. 
ofschoon men die overigens in de steenen der 
beide fronten niet heeft aangetroffen. De naam 
van den bouwmeester of' vervaardiger van het 
buitenfront heeft men tot heden niet kunnen op
sporen, waarom men mede zou kunnen aanne
men, dat het vroeger of'elders vervaardigd is. 
Een en ander geeft echter volstrekt geene ze
kerheid. 

Hoewel erkennende, dat het verwijderen der 
Kenneiuerpooit, vooral met liet oog op dc be
hoefte aan plaatsruimte, welke zich bij dc uit
breiding van bet spoorwegverkeer aan die zijde 
der stad bij toeneming doet gevoelen, zijne nut
tigheid hebben kan , zien de ingezetenen van Haar
lem nogtans niet zonder weemoed het oogenblik 
naderen waarop van dit eerbiedwaardig tooisel 
hunner stad niets anders voor hen overgebleven 
zal zijn dan twee photografiselie afbeeldingen 
van het binnen- en buiteu front, voor stadsreke
ning vervaardigd eu verkrijgbaar ter stedelijke 
secretarie. 

U t r e c h t . Door de gemeente zal onderhands 
voor /'30,000 worden aangekocht ecu terrein aau 
den singel bij de Tolsteegbarrière, groot 2 bun
ders , 55 roeden, om daarop het nieuwe ziekenhuis 
te bouwen. 

L e e u w a r d e n . In de vergadering van provin
ciale staten is liet voorstel gedaan, om twee 
provinciale ingenieurs aan te stellen, den eenen 
met den rang van hoofd-ingenieur op eene jaar
wedde van / '3500, en den tweeden als ingenieur 
op eene wedde van ƒ 2 5 0 0 ; bovendien zofi den 
hoofd-ingenieur ƒ 2 0 0 — en den ingenieur /'1D0 
voor bureaukosten en beiden vergoeding van reis-
en verblijfkosten volgens het Koninklijk besluit van 
15 December 18411, Staatsblad n". 0 2 , worden 
toegekend. 

Z a l t - B o m m e l . Het in de laatste dagen sterk 
gewassen water en de aanhoudende regens heb
ben bet doorwerken aan dc stroompijlers nog al 
belemmerd J het metselen aan pijler IX is dan ook 
herhaaldelijk door het indringen van het water 
gestaakt moeten worden; ook voor bet leggen 
van de kribben , welke onder de spoorwegbrug 
moeten komen en waarvan er aan deze zijde bijna 
drie voltooid zijn, is de hooge waterstand nog al 
hinderlijk. 

TOREN TE N U L A N D . 

In Dc Opmerker van 1 September j . I. werd be
richt , dat de vrij hooge toren, staande bij de 
kerk der Hervormde gemeente te Nijland, pro
vincie Friesland, die onrustbarend scheef stond, 
en binnen korten tijd dreigde om te vallen, als 
door een wonder weer tc lood was gezet en dat 
men het denkbeeld daarvan aan een timmermans
knecht verschuldigd was. Bij dit bericht werd 
alleenlijk vermeld dat de toren door langzame 

onderboring en wegruiming der aarde van onder 
de hooge zijde der fundamenten in den loodrechten 
stand was teruggebracht, zonder dat de redactie 
bij machte was nadere inlichtingen omtrent dit 
belangrijke werk te geven. Door de welwillende 
toezending van eene omschrijving der wijze van 
werken, is zij alsnu in staat het bericht aan te 
vullen . en de vroeger gedane belofte (zie bet 
postscriptum onder den ingezonden brief in De 
Opmerker, pag. 09) gestand te doen, waarin zij 
Ut heden door plaatsruimte verhinderd werd. 

Sinds jaren maakte men de opmerking , dat 
deze toren meer en meer begon over te bellen , 
en de timmerman, die met bet onderbond daar
van belast was. deelde zijne bezwaren aan kerk
voogden medf j de timmerman verklaarde dat de 
verzakking jaarlijks toenam , en dat hij op mid
delen bedacht was om den toren in den loodrech
ten stand terug te brengen. Het kerkbestuur zag 
hierin vele bezwaren, maar de toenemende ver
zakking noodzaakte weldra banden aan het werk 
te slaan ; men besloot daarom in 1853 de fundeering 
te ontgraven en de oorzaak der verzakking op te 
sporen. Men bevond dat de fundamenten ter 
diepte van ongeveer twee ellen onder den bega-
nen grond op een' kleigrond waren aangelegd 
en uit deze omstandigheid vond een timmermans
knecht aanleiding om het voorstel te doen. den 
toren door onderboring in den rechten stand te 
brengen. Dit denkbeeld, door deu tegeuwoordigen 
timmerman iu ernstige overweging genomen, bracht 
dezen tot de overtuiging, dat dit het eenige en 
beste middel tot herstel was: de steeds toene
mende overhelling, die ten Westen ruim 2 ellen 
eu ten Zuiden 7 palm op de hoogte van 103 Frie-
sehc voeten bedroeg, maakte de noodzakelijkheid 
tot eene proef steeds dringender. De vaste over
tuiging' des timmermans deed eindelijk liet kerk
bestuur tot lie proefneming besluiten, na vooral' 
den architect Troost te Sneek te hebben geraad
pleegd, die geen bezwaar maakte. 

Men groef nu dieper dan den aanleg vau het fun
dament en bevond daar eene laag bewerkte 
k l e i , die ter dikte van ongeveer één el tus
schen dc paalfuiideering en de aanleg van het 
metselwerk was aangebracht: naar men zegt 
zoi'i deze laag als veerkrachtig lichaam hij bet 
luiden der klokken van dienst zijn om het scheu
ren van het metselwerk te verhinderen. 

Zoodra de fundamenten zoo buiten als binnen wa
ren ontgraven, begon men binnen in den toren 
gaten van 3 a 4 duim diameter te boren, waar
toe men zich van een vlak tallement bediende en 
daarbij zorg droeg de gaten het dichtst hij elkan
der te boren op die plaatsen, waar de toren 
meest moest zakken. Het gevolg hiervan was dat 
de toren begon terug te treden cn de gaten , die 
aan drukking waren blootgesteld, namen eene 
eironde gedaante aan; de ingedrukte gaten werden 
op nieuw geboord en door herhaling van deze 
wijze van werken bad men ten laatste de vol
doening den toren over alle kanten iu zuiver lood
rechten stand te brengen. 

Onder dankzegging voor de welwillend ver
strekte gegevens , achtte dc liedactie deze zaak 
van te veel belang voor de practische bouwkunst 
om haar in dit weekblad onvermeld te laten. 
Het is ons een genoegen daarbij te kunnen ver
melden dat het werk door den mr. timmerman 
Jan Douwes Reitsma werd uitgevoerd en dat de 
knecht, van wien bet denkbeeld uitging, den 
naam van Fedde Alberts Hokwerda draagt. 

KUNSTDRAAIERS M A T E R ] A L E N . 
Hoofdzakelijk naar het Duitseh bewerkt 

door J . J . IIAII.V. 

X V . 
R O Z K N - , SATIJN- , L E T T E R - EN MAHONIEHOUT, 

De gevoelens over de plaats van herkomst of 
bet oorspronkelijke vaderland van het rozenhout 
zijn zeer uiteenloopendc. Over het eigenlijke ro-
zenliout sprekende, verstaat men daaronder eene 
houtsoort van geelachtig roode, of witte kleur, 
mei roode of gele strepen, die van de West-
Indische eilanden en uit Zuid-Amerika wordt 
aangevoerd. Kariiiarsch daarentegen is het ge
voelen toegedaan, dat men onder rozen-, pa
lisander- , gewoon- en Braziliaansch pokhout, 
houtsoorten moet verstaan van eene en de
zelfde boomsoort afkomstig; iu Engeland rang
schikt men onder den naam ruse-wood, eene 
groote menigte houtsoorten, waarbij velen geen 
zweem van eenige roode kleur bezitten. Andere 
schrijvers vermeenen , dat het roienhout afkom
stig is van de up de Kanarische eilanden voor
komende Genista canuriensis, terwijl nog weder 

anderen beweren dat bet zijn bestaan te dan
ken beeft aau den balsemboom (Aniyris balsa-
mifera), welke bewering op zeer losse gronden 
berust, daar bet bout van dezen hoorn zijne 
schoone geelachtige kleur door de werking der 
lucht uiet verliest, eene eigenschap, die het 
rozen hout ten eenenmale mist. 

De meening van anderen, dat het rozenhout 
afstamt van de struikachtige winde (convolvulus 
scoparius) op de West-Indische eilanden en in 
Zuid-Amerika is , naar ons gevoelen, meer der 
waarheid nabij : dit hout geeft evenals het rozen-
bout bij bet bewerken met de rasp een rozen
geur van zich. 

Het rozenhout komt in zeer krom gevormde 
stukken voor, waarvan bet hart meesttijds vuil-
aehtig, en de buitenste groeilagen wit grauw 
van kleur zijn: het vat, in de nabijheid eener 
vlam gebracht, lichtelijk vuur, is van middelma
tige hardheid en diclitbeid , en laat zich goed 
bewerken en polijsten. 

Uit de West-Indien verkrijgt inen ook nog 
eene soort rozenhout van schoone rood geaderde 
kleur, afkomstig van de Cordis ccrascaiithus; 
dit hout is reukeloos, wegens de hard
heid fraai te bewerken en te polijsten, maar 
verdient geene aanbeveling, daar bet spoedig 
scheurt; het Oiprische rozenhout uit den Griek-
schen Archipel komende, komt in eigenschap en 
hoedanigheid der eerstgenoemde soort nabij. 

Het latijnhout stamt al' van een boom, in 
Guiana en op dc Antillen voorkomende eu onder 
den naam vau Ferolia Guvanensis bekend. Dit 
schoone hout treft men in zoo menigvuldige 
kleurschakeering aan, dat het waarlijk moeielijk is 
ile voornaamste aan te geven. 

In Frankrijk onderscheidt men het iu bots 
ttutrbè ou cotorié met eeu witten, bois benoit 
[iu met een gelen en bots satiné met een 
rouden grond; van de eerstgenoemde telt men 
drie soorten, als: bois de fcrolc, bois de feroë 
en bois de Cayrnc, die als kleine cilindervor
mige blokken in deu handel voorkomen. 

Door polijsting, die dit hout zeer gemakkelijk 
aanneemt, verkrijgt het een safijnachtig aan
zien , of ook wel dat van een , op witten grond 
rood geaderd marmer ; onder de bewerking geeft 
bet gedurende korten tijd een aangename geur 
van zich, die door wrijving weder opgewekt kan 
worden. Van het gele satijnhout komen twee 
kleuren, namelijk zeer hoog- en lichtgeel 
voor: het eerste bezit zeer fijne poriën, terwijl 
beide geaderd zijn. Het roode satijnhout is van 
eene zeer schoon geaderde purperkleur, laat zich 
zeer goed . echter slechts tot kleine voorwerpen 
verwerken en polijsten, terwijl het kastanjekleu
rige satijnhout bijna geene aderen vertoont. 

De verschillende kleuren , waarin men dit hout 
aantreft, moeten waarschijnlijk aan de verschei
denheid van eene en dezelfde boomsoort toege
schreven worden. 

Het lelterhout onderscheidt men in man- en 
wijre- ol' oeoia/i-letterbout; het eerste heelt bui
tengewoon veel spint en is wegens zijne hard
heid buiten de draaibank moeilijk te bewerken ; 
het is donkerzwart gestippeld van kleur, terwijl 
het door ouderdom bijna zoo zwart als ebben
hout wordt. 

De tweede soort, ook wel goud-letterhout 
gehceten, komt in hardheid de keien nabij, is 
lichtbruin van kleur en voorzien van zwarte 
figuren, die veel overeenkomst met Hebreeuwschc 
letters hebben. Wegens de geringe dikte der 
boouien , waarvan alleen het rijpe hout kan ver
werkt worden, kunnen er alleen kleine voorwer
pen van vervaardigd worden. 

In vorige eeuwen was het letterbont eene dei-
meest gezochte ïneubclhoutsoorteii, cn de kolonie 
Suriname werd toen door den belangrijken uit
voer niet weinig gebaat. 

Om de vele goede eigenschappen en betrekke
lijke minkostbaarheid is het mahoniehout een 
der belangrijkste materialen in de meubelfa-
brikage; het stamt af van een boom, die in 
de warme streken van Amerika veelvuldig voor
komt, 80 tot 100 voeten hoog wordt en onder 
den naam van Swietenia Mahagony bekend 
i s ; het hout komt onder de namen Hondu
ras-, Jamaica- eu St.-Domingo-mahoniehout iu 
den handel voor, maar ongetwijfeld worden 
nauw verwante boomsoorten ook onder dien 
naam verkocht. 

Het versche hout is geelachtig rood, welke 
kleur van lieverlede in donkerbruin en tot bijna 
zwart overgaat; het laatste kan men ook ver
krijgen door het eenigen tijd in kalkwater te 
leggen. Mahoniehout heeft zeer smalle en fijn* 

groeilagen, kleine doch regelmatig optredende 
en glansende spiegelvlakken , en bezit eene groote 
menigte zichtbare poriën : evenals het cederhout 
wordt het niet door wormen aangetast, en aan 
nekken en krimpen is hel weinig onderhevig, 
om de talrijke vlammen, bloemen en mooches 
wordt het onderscheiden in gewaterd, gemar
merd en gelijkkleurig hout: het laatste wordt 
tol massief-, cn de beide eersten tot zoogenaamd 
oplegwcrk gebruikt. waartoe bet in dunne pla
ten of' fineer gesneden wordt. 

Het vervaardigen van liet zoogenaamde fineer, 
dat men ook uit andere kostbare houtsoorten 
maakt, geschiedt met eigenaardig ingerichte 
machines, waarvan die in Frankrijk gebruike
lijk , tegenwoordig de iloelinaligsten zijn. Bij 
zulk ene machine kan dc evenals I 'II 
eene gewone spanzaag aan de eene zijde in eeu 
raam bevestigd, door middel van schroeven 
nauwkeurig gesteld worden. Het zaagblad wijkl 
geheel van den gewonen vorm af: de tanden zijn 
namelijk driemaal zoo hoog als breed , en staan 
zoover van elkander af, dat er tusschen twee 
tanden eene tiisschenrtiimte blijft bestaan, die 
bijna gelijk is aan de hoogte van één tand : 
het blad is gewoonlijk van zeer dun gegoten 
staal vervaardigd, ongeveer 15 palm lang, en 
beweegt zich over eene lengte van 7 palm na
genoeg 200 lot 250 maal in eene minuut. De 
zaag beweegt zich echter niet volkomen recht
standig : zij rijst namelijk aan de heide einden 
iets, waardoor het zaagsel zeer gemakkelijk 
wordt uitgeworpen, en het scheuren der bla
den eenigszins wordt voorkomen. Om de zaag 
in de goede richting te houden . laat men haar 
aan beide zijden van het door te zagen houtblok 
dooi' Zoogenaamde vorken loopen , en brengt aan 
den rug van het blad een stalen spoor aan, 
waardoor de zaag eene neiging, om steeds van 
het bink weg le dringen, ontvangt, en daardoor 
liet eens gesnedene llneerblad nooit beschadigt. 

Om harde, zoowel inlandsche als iiitlieemsche. 
huutsoortcn de kleur van mahoniehout te ge
ven, zonder daarbij tot bijsting ol' polijsting 
zijne toevlucht te nemen, kan met goed ge
volg de volgende methode, door de Gevverbe-
Zeitung medegedeeld, worden aangewend. Men 
kookt oude zuivere lijnolie, met 8 lood zi l 
verglans tot een vernis, laat dit vernis 24 tot 
28 uren rustig staan en wrijft het niet 3 lood 
Engelsch rood en 1 lood drakenbloed tot eene 
dunne massa, die men in een pot ol' schotel 
niet lijnolie tot eene dunne verf mengt. Men 
bestrijkt het buut met deze verfstof en schuurt 
het met puimsteen, onder het schuren tel
kens, om het droog schuren te voorkomen, een 
weinig van deze verf bijbrengende. Nadat 
men het hout heeft afgewreven , schuurt men 
het glad met een stuk v i l t , vooraf gedoopt in 
een mengsel van 4 lood gewreven metselsteen , 
0.5 lood gëpraepareerde witte hertshoorn , 1 lood 
drakenbloed, 1 lood lijn Engelsch rood, bene
vens lijnolie. Dc hierdoor ontstane kleur gelijkt 
volkomen op die van mahonie, en geeft, niet 
hertshoorn en vilt droog afgewreven , eeu glans, 
die tegen de werking der lucht bestand is. 

EXPLOITATIE DER BELGISCHE STAATSSPOOR
W E G E N OVER 1805. 

Wy ontleenen het volgende aau den Moniteur 
'les Intéréts Matcriels van Zondag 25 dezer : 

De rekening van de Belgische staatsspoorwe
gen over het dienstjaar 1805 is overgelegd ; al
vorens de bijzondere cijfers van de constructie en 
bet verkeer te onderzoeken en toe te lichten, 
zullen wij een blik werpen op de algemeene resul
taten. Sedert 1801 bleef de lengte van de staats-
spoorweglijnen dhveranderd; evenwel werd zij in 
1805 vermeerderd met de lijn van Doornik naar 
Blandain, deel makende van de lijn Doornik-
"ijssel, die door eene particuliere maatschappij 
*'as aangelegd; het gedeelte van deze lijn op 
Belgisch grondgebied werd door den Staat geëx-
P'oiteerd. De geheele uitgebreidheid van het 
spoorwegnet, door den Staat geëxploiteerd, be
draagt thans 755 kilometers. Daar de sectie 
"°°rnik-Blandain eerst iu December geopend werd, 
's de gemiddelde geëxploiteerde lengte in 1805 
•Mt slechts 553 ellen toegenomen, en tot 749 
kilometers geklommen. 

De geheele bruto-ontvangst, waaronder zijn 
egrepen de gedeelten, welke toekomen aan de 

""Uttschappijen van Dendre-Waes. Doornik-Jurbise 
en Doornik-Rijssel, heeft bedragen: 

wuto-ontvangst . . . . fr. 38,318,780. 
"ploitatiekosten . . . . » 19,577,554. 

Rest voor ontvangst. . . fr. 18,741,226. 

De onkosten van exploitatie hebben 51,09 pro
cent van den ontvangst bedragen. 

De uitkomsten . de mijl als eenheid nemende . 
zijn de volgende: 

opbrengst 51,149 fr. per jaar of 140 fr. per dair 
uitgnnf 2n,133 71 „ „ ,. 

netto 25,01 (ï 6 Ï T , . „ „ 
In vergelijking tot 1804 geven deze resultaten 

eene groote vermeerdering van de bruto-opbrengst, 
ten bedrage van 2,219,777 fr., die bijna geheel 
verslonden wordt dour de meerdere kosten van 
exploitatie ad 1,737,777 IV., zoodat de zuivere 
opbrengst een bijna uniiierkbaren vooruitgang van 
482.000 IV. aangeeft. 

De kosten van eersten aanleg zijn iu 1805 met 
9.098.251 fr. vermeerderd, en beliepen op 31 De
cember van dat jaar 224,661.380 fr. hetgeen per 
mijl 384,430 Ir. bedraagt, die op onderstaande wijze 
kunnen gespecificeerd worden: 

eigenlijke weg 
gebouwen eu stations 
algemeene onkosten . 
vervoermiddelen . . . . 

le zamen 
Het cijfer van 224,601,380 fr 

onkosten der spoorwegen, die 
aangelegd zijn. moet worden 

. 234,419 fr. 
. . 57,273 » 
. . 9,239 » 

83,499 » 

. 384,430 fr. 
of de werkelijke 

door deu Staat 
vermeerderd met 

13,235,505 IV., makende de waarde der lijn 
.Bergen-Manage, die door het Gouvernement over
genomen is. 

Als men de netto opbrengst over bet gebe
zigde kapitaal ninslaat , en onder het laatste be
halve de kosten van eerste oprichting, zooals 
die op het dienstjaar 1864 vermeld staan, den 
aankoop vau de lijn Hergcn-Maiiage en de helft 
der in 18(15 gedane uitgaven brengt, dan ver
krijgt men 6,99"., winst. Iu weerwil van de ver
laging der tarieven voor het vervoer van goede
ren is deze goede uitkomst verkregen. 

De verlaging der tarieven heeft het verkeer 
vergroot eu de locomotieven hebben 1,46 4.000 
kilometers meer dan in 1864 afgelegd: deze ver
meerdering komt met 20"/,, van het verkeer iu 
1864 overeen. Iu 1805 werd het net 11,828 
maal door de locomotieven over de geheele 
lengte doorkropen, terwijl dit in 1864 9882 maal 
plaats had. De vermeerdering van het rijtuigen-
verkeer bedraagt 18,300,000 kilometers, waarvan 
13,200,000 geladen. 

Bovenstaande cijfers geven de waaide van het, 
net der staatsspoorwegen uit een industrieel oog
punt aan en de liiiancieele toestand in verhouding 
tot de schatkist rest ons nog ter beschouwing 
over. Wij stellen ons deze twee wagen : 

Zijn de staatsspoorwegen een lastpost of wer
pen zij voordeel in de schatkist ? 

Moeten zij als eene belasting beschouwd wor
den of geven zij voordeel aan de belastingschul
digen 

Gedurende het dienstjaar 1865 bleef er nu 
afbetaling der kosten van exploitatie, der interes
ten voor leeningen, der schatkistbiljetten , van de 
aflossing der lijn Bergen-Mana&e, amortisatie. 
enz. een netto saldo van 8,619,806 fr., waarvan 
3,327,472 fr. tot amortisatie van bet kapitaal 
gebruikt en de overblijvende 5,292,334 IV. in de 
schatkist gestort zijn. 

Door recapitulatie der uitkomsten, van den 
aanleg der staatsspoorwegen in 1834 tut het 
einde van 1865 verkregen, bekomt men de vol
gende cijfers : 

Ontvangsten, 
bruto opbrengsten vau de ex

ploitatie 510.726.993 fr. 
indirecte opbrengsten van den 

weg 3.609.083 » 
werkelijke waarde der geamor

tiseerde kapitalen 59.243.579 » 
totaal der ontvangsten 

Uitgaven. 
kosten van exploitatie . . 
interesten 
kapitalen tot amortisatie ge

bracht 
kosten van amortisatie . . 
verschillende kosten der lee-

ningen 
totaal der uitgaven 

579.639.655 fr. 

289.367.936 IV. 
185.394.319 » 

00.905.181 » 
330.596 » 

3.025.118 » 
539.025.118 fr. 

Zoodat de ontvangsten dc uitgaven overtreffen 
met 40.014.538 fr. 

De spoorwegen zijn bovendien nog 17.911.136 
fr. aan de schatkist schuldig, maar daarentegen 
is reeds voor 59.243.579 francs van het construc
tie-kapitaal afgelost. 

De voordeelen, die de spoorwegen ieder jaar 
afwerpen, zijn voldoende om de schuld aan den 
Staat te voldoen en binnen korte jaren zullen de 
nationale spoorwegen een krachtigen steun aan 
liet budget geven. 

Wij meenen hierbij echter te moeten opmer
ken, dat men de spoorwegen niet blootelijk als 
een middel tot vermeerdering van inkomsten 
moet beschouwen , en wij herinneren bierbij aan 
de woorden van den wetgever in 1834, die als de 
geest van de wet vooropstelde, dat de opbrengst 
van dc spoorwegen voldoende moest zijn om de 
onkosten te dekken , zonder de onderdanen daar
door eenigszins te bezwaren en dat daaruit de 
leening en de interesten moesten worden voldaan. 

I N G E Z O N D E N . 

A., 27 November 1866. 

Aan de Redactie van De Opmerker. 

Een getrouw lezer van Uw blad heeft het 
daarin voorkomende artikel over het Paleis voor 
Volksvlijt te Amsterdam , de Amsterdamsche brie
ven en de repliek van den heer Kuiper in de 
Anisterdaiiische afdeeling der Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst met onpartijdigheid 
gevolgd. Het was hein. bij gebrek aan verdere 
gegevens, oiin. igelijk in deze partij te trekken 
eu wel te meer . daar de discussiën hoe langer 
hoe meer van het gebied der bouwkunst afdwaal
den. Dezer dagen echter kwam mij het Daybtad 
eau Zuid-Holland en 's-Gravenhage van Zaterdag 
24 dezer in handen en met verbazing nam ik 
kennis van den daarin opgenomen Amsterdam-
sclien brief n», 3. Men oordeele zelf over het 
onderstaande fragment: 

„Uit de babi..-, ilea ,'tüsten Juni IJL opgemaakt, bleek 
namelijk dat dc overledene (Dr. S. Sarphati) aan de kas 
schuldig wal ƒ 30,000 op onderpand van 118 anudeeleu , 
eu dat de reserve overgeplaatste obligaticii der hypothecaire 
gcldlccniug, teu bcloope van J 8'J,(K)0, aau hem door deu 
thesaurier tegen rc<;u waren afgegeven, om daarop te ver
krijgen de noodige voorschotten ten behoeve vau het Paleis. 

„Echter heeft het tol: dusver uiet mogen gelukken noch 
het ecu noch het ander terug te ontvangen. Daar de uala-
teneehap door de erfgenamen onder het voorrecht van boe
delbeschrijving werd aanvaard, zal eerst de rekening cn 
verantwoording uitwijzen wat cr van deze waarde voor de 
vennootschap overig is of behouden blijft. 

-.f let was eene lange treurige historie, dat rapport, mijn -
heer de RedacteurI Gelukkig spraken dc heeren Vau Kijk 
cn 'sJacob zoo zacht, dat dc meeste der in gering getal 
opgekomen aandeelhouders bijua uiets hoorden, doch altijd 
nog genoeg om te vernemen, dat alleen de schulden, voor 
welker vereffening of voldoening onmiddellijk moet worden 
gezorgd, volgens ovcrgclegden staat de som vau /'205.500 
bedragen l M 

Als men die correspondentie aandachtig naleest, 
ziet men daarin met duidelijke woorden, dat alleen 
de schalden, voor welker vereffening of voldoe
ning onmiddellijk moet worden gezorgd, volgens 

j overgelegden staat de som van ƒ295 ,500 bedragen. 
Wij konden onze oogen nauwelijks gelooven ; on

geveer 3 ton schuld, die onmiddellijk moet wor
den vereffend of voldaan ! En toch schijnt liet 
de waarheid te zijn, want ook de Nederlandsche 
Industrieel van 25 dezer spreekt daarvan in 
het verslag der vergadering van aandeelhouders 
in het Paleis voor Volksvlijt, die op 20 dezer 
gehouden werd. In het hoofdartikel van het 
laatstgenoemde blad trollen ons de volgende 
zinsneden: 

„Men denkezieh voor ccn oogenblik het Pideis voor Volks
vlijt weg, men roepe zich ten linidurcu dage voor deu geest 
de plaats en hare omgeving, waar het als een wonder van 
bouwkunst, ids eene echt geniale schepping iu betrekkelijk 
korten tijd verrezen is, zou Amsterdam dien toestand terug 
verlangen, of weet meu dc mogelijkheid tc berekenen, om 
dezelfde taak niet beter gevolg aau andere handen toe te 
vertrouwen V 

„Wij vreezen niet, dat wij ous bedriegen, wanneer wij 
stellen , dat niemand op deze vraag een autwuord zal geven, 
dut bclcedigcnd zou zijn voor liet standpunt van bescha' 
yiag, dat Nederland heeft ingenomen, voor Amsterdam 
iuzonderheid." 

De tijd zal leereu of op deze vraag een be
vestigend antwoord gegeven wordt, dan wel of 
L . B . , in het artikel over het Paleis voor Volks
vlijt in i i " . 19 van Uc Opmerker, terecht in 
twijfel trok of dc Amsterdamsche burgerschap 
wel zoo zou hollen en dringen om een aandeel
tje in een tweede Paleis of Tentoonstelling» ge
bouw van dezelfde directie. 

Niets zal mij aangenamer zijn dan hierop door 
middel van Uw blad nadere inlichtingen te be
komen. 

Uw dienstw. dienaar , 
Est-



Aanbestedingen. 
V.iiikuuriift.liffi-ii 

Maandag 8 Dec., teu 10 ure, aan het gebouw vau het 
gewestelijk bestuur te Maastricht: lierhestediug M U I liet hou
wen vuu een ophaalbrug over de Zuid-Willemsvaart uau het 
gehucht dcli icst , iu de gemeente Weert, hertogdom Limburg. 

Dinsdag 4 Dec , teu 12 ure, ten huize der wed. II. ö . 
vau der Weijden te Zuit-Boiumel : het uitdiepeu der Driel-
sche Buiteuweteriug vau af het Stuoiugeinmü ofaaaafdeeljng 
tot aau de rivier de Maas, — ter lengte van ongeveer l.'ihü 
ellen , zoo mede het wegruimen vau eeu gedeelte grond 
eu het uittrekken vun palen cn planken iu de richting der 
Sluisiuureu van de Sluis voor natuurlijke losing in deu aeh-
terboezem vnu genoemd Stoomgemaal. 

Diusdug 4 Dee., ten 12 ure, anu het gt boir.v van Int 
prov. bestuur te A sen : het onderhouden en herstellen van 
de verspreide landshruggeu iu de provincie Drenthe, van 1 
Januari 1S67 tot 81 December 18(i«J. 

Woensdag 5 D e c , ten 12 ure, in het raadhuis te Kedi-
chein: het afbreken der oude eu het opbouwen eener nieuwe 
kerk voor de llerv. gemeente, alsmede eenige vernieuwing 
en herstellingen auu de predi kants woning, 

Donderdag tï Dee., ten 12 uur, aan het ministerie van 
biuuenlandselie zaken le 's Huge: het maken vuu eeu door
gang ouder deu Nedcrlandscheu Rhtjuapoorweg hij dc ge
meente ltrecht, voor den spoorweg van L'trecht naar Boxtel. 

Donderdag <i Dee., ten 12 ure, uan het gebouw win het 
prov. bestuur te Assen; het ouderlioudeu eu hersfciieii vuu 
de verspreide iaudsbruggen iu de provincie Drenthe, van 1 
Januari lStiT tot 31 December 1809. 

Vrij dug 7 Dei:., ten 1 0 l

( ï ure, aan het gebouw vuu het 
prov. bestuur te 's Bosch: herbestediug vun liet verdiepen 
der haven te Moerdijk, behoorende tot de werken van het 
HoUandsch-Biep. 

Vrijdag 7 Dec., ten 12 ure, asu het gebouw van liet prov, 
bestuur te Groningen \ het herstellen eu ouderlioudeu van 
den rjjkswatermolen, staande uau dc rivier de liiuueii-Aa 
bij de Nieuwe Schans, van den laten Januari 1807 tot den 
81 sten December ISfiÜ. 

Vrijdag 7 D c c , teu 12 ure, aan liet loknul vuu bet pro
vinciaal bestuur te Arnhem: het onderhoud vnu en het 
uitvoeren vun vcrauderiiigen, vernieuwingen eu herstellingen 
aau het Huis van Arrest tc T i e l , per jaar, gedurende ISÓ'7, 
IfcGb en 1869. 

Zaturdag 8 Dee., ten 2 ure, aau het gebouw van hel 
prov. bestuur te Utrecht: het aanleggen van Rijswerken tot 
verbetering vuu dc rivier de Lek, onder de gemeenten Tui l 
en 't Waal en Everdingen, provinciën l'trecht en Zuid-
Holland. 

Zaterdag 8 Dec, ten 2 ure, aau het lokaal van het prov. 
bestuur te Utrecht: bel ouderlioudeu \an en 'iet doen vnu 
eenige vernieuwingen eu herstellingen uau liet rijks-kabinet 
van landbouwwerktuigen tc L'trecht, ingaande den lsteu 
Januari 18117 eu eindigende deu 3lstcu December 1869. 

Maandag 10 Dec , teu 10 ure, aan liet gebouw van het 
provinciaal bestuur te Maastricht: liet onderhond van de 
Noordervaart met het Zij kanaal naar de rivier de Maas iu 
het hertogdom IJniburg, van 1 .Jauuari 1807 tot en met 
31 December 1869. 

Maandag 10 D e c , teu l l ' / t ure, aau het gebouw vau 
het prov. bestuur te 's l lage: het onderhoud der overlaten 
iu den Waaldijk boven Gorinchem, met de daartoe behoo
rende sluizen, duikers en verdere werken over de jaren 
18G7, 1808 en 180'J. 

Maandag 10 D c c , ten 12 ure, op het gemeentehuis le 
Capelle op d' Ussel: bet bouwen van een schoollokaal met 
ouderwijzerswoniiig in aanhooreii. 

Dinsdag 11 Dec , in het lokaal vau het departement van 
Marine te 'sllage: het bouwen van twee Uehtwaehterswonin-
gen, de eene bij den Hoek vau Baarland, de andere iu dun 
polder Noordboeijer bij Hocdekenskerke, op Zuid-Beveland; 
alles met den aankleve van dien. 

Donderdag 13 D c c , ten 12 ure, in het lokaal van het 
ministerie van binnenlandsche zaken tc 's Huge : het makeu 
van verschillende gebouweu en verdere werken op het Sta
tion Meppol , ten behoeve van den spoorweg van Arnhem 
naar Leeuwarden 

Donderdag 13 D e c , ten 12 ure, in een der lokalen vau 
het ministerie vnu Biuiieulatidsehe Zaken te 's Hage: het ma
ken* en stellen vau deu ijzeren bovenbouw van vijf Draai
bruggen eu twee Kraan bruggen iu den Spoorweg van Gro
ningen umir Nieuwe Schans. 

Donderdag DJ Dec, ten 12 ure, ten huize vuu dc kinde
ren A. Beekman te Kuren: het onderhoud van deu grind
weg van Tiel door Buren uuar Ciilenborg eu de daarbij be
hoorende kunstwerken, over dc jaren 1807, 1808 eu 1869. 

Vrijdag 14 D c c , ten 10'', ure, auu het gebouw van bet 
prov. bestuur te 'sBosch: lo. het leggeu der zomersluitiug 
in den Buardwijkseheit Overlaat, behoorende tot de rivier de 
Maas, iu dc provineie Noord-Brabant. en het iu het najaar 
weder opruimen daarvan, voor het jaar 1807; 8o. het onder
houd iler rijks- groote wegen iu de provineie Noord-Brahaut, 
iu 12 perceelen, ingaande deu lsteu Januari 1807 cn eindi
gende den 31 December 1808. 

Vrijdag 14 D e c , ten 12 ure, uau het lokaal vnn het prov. 
bestuur te Arnhem: het onderhoud der Greiiskuutoren te 
Dinxperlo, Heurne en Holtcrhoek gedurende dc jaren 1867— 
18ÖÜ, benevens het uitvoeren van eenige herstellingen aau 
genoemde gebouwen. 

Vrijdag 14 D e c , ten 12 ure , aau het gebouw van het 
provinciaal bestuur te Arnhem: het uaulcggcu van zeven 
perpendiculaire kribben tot voortzettiug der verbetering vnu 
het vaarwater der rivier de Use! iu Gelderland, hij Helber
gen , boven Zutfen. 

Donderdag 20 D e c , ten 12 uur, iu eeu der lokalen van 
-het ministerie van biuiieulaiulsclie zaken te 's Huge: dc 

2^4evcYuig van twee perceelen Spoorstaven met Kiu-Jverhiu-
lhtfeWngen\ elk perceel vnn vijf duizend ton (de ton ad 1000 

T i e d . J'tiudeu , eu een perceel Hakhouten van vijf en Uvin-

•"."Donderdag 27 D e c . ten 12 nrc, iu eeu der lokalen vnn 
V, II'* UmUsterie van binnenlandsche zaken te 's Huge: het 

' U i r t V ' v A ^ 1 1 e e n Stationsgebouw niet bijkomende werken te 
Z A O B B / t- ii behoeve van den spoorweg van Arnhem naar 

I ^j^Mwnrdeu , het maken van het gedeelte vnn Goes tot het 
"Sloe, van den spoorweg van Roosendaal naar Vlissingen. 

Vrijdag 28 D c c , ten lO'/j ure, aan het gebouw van 
het prov. bestuur te 'sBosch: het doen van eenige vernieu-
wragen eu herstellingen aau het grenskantoor te Weriihout, 

* . isrovaVie Noord-Brabant, met het onderbond van dat ge-
\ bguw), >an deu lsteu Januuri lbf>7 tot den 31sten December 

Donderdag 17 J a n . , ten 12 ure, iu een der lokuleu van 
het ministerie van llinnenlandache Zaken te 'sllage: het 

v < o < -

uiakeu cn opstellen vau twee draaibruggen eu het uitvoeren 
vau de daarmede iu verband staande werkeu iu de gemeente 
Utrecht, voor den spoorweg van ftrerht tot Boxtel 

Afloop vau . H u b e . t e r i t u f e n . 

Op 22 November, te Neuzen: liet bouwen vuu een lukaai 
voor de openbare lagere sohool, met het meublement aan
nemer 11. de liruijne, aldaar, voor ƒ 1 1 , 4 8 9 , terwijl de 
hoogste insehrijvr was C . de YVe-hl', te Vlissingen , voor 

ƒ 18,200. 
Op 22 November, aan het .Ministerie van liiuneulaudsche 

Zaken te 's Sage: lu . het leggen van den bovenbouw met 
levering van den hallast, het maken van afsluitingen eu 
eenige verdere werken voor den spoorweg van dan Vaarl-
scheu Rijn te L'treeht tot aau de bru-r over de lx.'k bij Kui
lenburg. Br waren 24 hilletteu ingekomen; te weten van: 
,1. Boshouwers • Dordtrécht)en K. Lentki as (BlerlokJ ƒ 158.000, 
J . C . v. d. Heuvel (Kuilenburg; ƒ159 ,100, A. Volkcr U. 
(Sliedreeht f 1(12,000, II. C . Lathouwers en F . M . ter 
Windt ('sHoscln f 164,700, 1). lt. v. Dartelen (Ameterdam) 
ƒ 1 6 8 , 4 8 6 , I'. ('. de Jong (Amebic) ƒ 1 8 9 , 4 0 0 , J . Venraai-

'jen (ArahemJ / 169,800, 3. v. d. Vilde (Sliedreeht) ƒ 1 7 1 , 4 0 0 , 
.1. fal ls l.z. iSliedreeht) f 1 73,480, .1. J . \ . Kcrdeu (Hoitel; 
en J. Iiaiist ,'s Bosch) f 177,700, I». Taal (Wognum) f 178,000, 
G . J . Moll iKlüle l ib l irg . ;180.000, 1'. van Wijllek (kcs-cl. 
/' 184,000; W, II. Joekiu'en A. vau Wijllek i kesscl) ƒ 190,000, 

ï ' . Zwets Az. (Ilardiuxveld ƒ 2 0 0 0 0 0 . I'. M. van M a l i ë n 
.'s Gravenhage' ƒ 2 0 3 , 0 0 0 . ('. vaa Wijngaarden IJz. >Slic-
ireeht) /'2(H>,000. A. W.van Tinilioven l \ \ .rkeiidaui; ƒ 200,700, 
W. .Schram Wz. en A . van llattuiu i Slir.lrccliti ƒ 207,000, 
<i. 'I'oomvliet ^ioudn) / '209 ,0OÜ, H . li. Terwiudt (Penner-
dein /"211,000, II. Sehram de Jong Slii divrhtj ƒ 21:1,000, 
II. villi Spanje (Sliedreeht i ƒ 220,0(10. O. kcij [Rotterdam.! 
/202.000. Laagste inschrijvers zijn al/oo .1. Boshouwer, te 
landrecht eu V. beuskeu- te Ulenek voor ƒ 158,000. 

2o. I [et maken vaa gebouwen en verdere werken op hetstations-
emplacemeut te l'trecht. Kr waren 24 billetten ingekomen; 
te weten van: II. Heuvels eu A. W. Lensink (Arnhem) 
/ 242,300, ( I . I'. kuiiipsehrrur en f o . (Amersfoort) ƒ 249,800, 
'II. J . kiip en I). II. v. krevelen l>/. (Rotterdam) /250,800, 
1'. W. vnn Vloten .l'trecht) ,'250,80(1, .1. A. van Straaten 
i l'trecht) /'257,600, M. f . Vink .1 trechti /' 258,200, .1. kooij 
(Amsterdam) /'258.SIID, ('. .1. v. d. Heuvel (Kuilenburg) 
ƒ2511,500 , G . Ken (Botterdam) ƒ 250,9011, .1. Giïbcl ( « o t t e r 
dam) ƒ 263,200, D.'lt. van Dartelen (Amsterdam) ƒ 205,200, 
f . ISo'sman (Arnhem) /'209,O0O, 1'. M. vaa Malsen ('s Hagel 
I 274,000, 1'. vnu Wij'ück (Kessel) ƒ 2 7 5 , 0 0 0 , II. J . vau Hei
kel (Amsterdam) ƒ 2 7 5 , 4 0 0 , O. .1. van llerkuni (Arnhem) 
/"270,S30, I' S. Blanche Mi he (Maastricht) / 278,9011, 
.1. Boshouwers iDurdt; eu 1'. I.ruskcns (Mcricki ƒ 279,000 , 
K. van Wijngaarden (Sliedreeht) /'284.000, W. Sonneveld 
(Schiedam) /' 200,000, W. B. ter Wiiult (l'anuerdcni / 291,000. 
.1. .1. Bekker i l.cndtj /'2114,0(11), W. .1. Mijnlicf (Jutphaas) 
ƒ 2 0 4 , 0 0 0 , M. Woulerlood (Schiedam) / 324,324. De laagste 
inschrijvers zijn alzoo II. Heuvels eu A . W. I.eusiiik tc Arn
hem, voor ƒ 242,300. 

Op 23 November, te Arnhem: het onderhonden van het 
.Vpiidooriisrhe Kanaal in de provincie Oelderland, te reke
nen van den lsteu Januari tot en met den 31 December 
1807. Minste inschrijver W. dc Bruin tc Vaasseu voor 
f 15,200. 

()|i 23 November, te Middelburg: lo. het houwen van 
eene woning voor den dijkhaas vau het district de ï . angeu-
dijk. polder Schouwen. Aannemer ('. Kappen tc Brouwers
haven, voor /'2548.-- 2o. het houwen van eeue dergelijke 
woning aan den polder Burgh en Weslluail. Aannemer A. 
Franken le Noordwcllc , voor ƒ 22118. So. het onderhoud 
van den rijksgrindweg van Axel naar dc Axelsche sussing, 
gedurende 18(17. Aannemer V V. 1'erinout te Wistilorjie, 
voor ƒ 0 4 0 . - 4o. het onderhoud der havenwerken tc Bres
kens, gedurende 1867. Aannemer .1. van Male Dz. te Breskens, 
voor /' 320(1. 

Op 86 Nov. te 's-llagc: lo. het uitvoeren vun werken tot 
voortzetting der verbetering van de ltoveu-Merwide , ouder 
de gemeenten Dalem, Gorinchem en shinwijk. Van dc 21 
inschrijvers was dc minste II. Middelkoop, van beerdam, 
voor /' 118.87; 2o. het ouderlioudeu vau den aardenweg, 
strekkende van het Sas van Dirkslaad naar IIerlangen, ge
durende zes jaren, ingaande deu lstcn Januari 1807 cn ein
digende 31 December 1872. De eeuige iuschrijvcr was II. 
VAesthocveu, van Dirkslaud, voor ƒ707 per jaar; So. het 
onderhoud van de Mallegatsluis te tiuuda, met dc daarover 
gelegen dubbele ophaalbrug, de sluiswachtcrswouing cn ver
dere daartoe behoorende werken, van 1 January 1887 tut 
cn met deu laatsten December 1872. Ingekomen 10 biljet
ten. Dc minste iuschrgver was A. Oudijk, te liouda, voor 
f8895 'sjaars; 4o. liet onderhoud vaa de Couwcrslllis onder 
Alphen . met dc daarbij behoorende dubbele ophaalbrug eu ver
der daartoe behoorende werkeu, gedurende een tijdvak als voren. 
Ingekomen 5 biljetten. Minste inschrijver W. vau bokhorst 
van Alphen, voor ƒ 0 1 8 'sjaars; to. het driejarig onderhoud 
van 's Hijks palen, veerhoofden, op het eiland Rozenburg, 
tegenover Bricllc cn Maassluis, eu aan de zijde vnn .Maas
sluis, behoorende tot dc werken vaa dc rivier de -Maas, iu 
de provineie Zuid-Holland, ingaande met I Januari 1887 eu 
eindigende 31 December 1867. Het getal ingekomen bil
jetten was 3. Dc minste inschrijver was f h . Hidee, tc Ro
zenburg, voor A890 'sjaars; 6o. het driejarig onderhond 
vau den Zeedijk, genaamd de Contra Escarpe, bij Helle-
voctslnis, met den daaraan sluitenden Zeebeksmuur, en van 
<h' dijk- cn oeverwerken, 
plaats, op het eiland de 
Zuid-Holland, ingaande deu lsteu Januari 1807 eu eindi
gende deu Sisten December I860, iu twee perceelen. Voor 
het eerste perceel waren 0 en voor het tweede 6 biljetten 
ingekomen. De miustc inschrijver voor perceel 1 v\a< I'. 
llaasem , vau Ilardiuxveld, voor / 2300, eu die voor perceel 
2('. Roskamp, van Sliedreeht, voor ƒ 8 1 9 0 ; 7o. tiet zesjarig on
derhoud vande waterstaatswerken der provincie Zuid-Holland, 
gelegen op (ioedercede eu üvert lnkkee in hetlnndvanVoorue, 

gelegen in 's lands quurulitniuc-
Tien Genieten , in de provincie 

van den lstcn Jauuarij 1867 to* en met den laatsten De 
ccrubcr 1872, in tien percecleu, zijnde deze aanbesteding 
hij inschrijving en opbod. Perceel 1 werd gemijnd door C. 
van Wijk, te Goedereede, voor ƒ 2 7 0 ; perceel 4, door P . 
Giuuis, te Ouddorp, voor ƒ 1300; perceel 6, dezelfde, voor 

ƒ 7 0 5 0 ; perceel 7. door W. Schadelee, voor ƒ 550; perceel 8, 
door Mcls vau lluuwelingeu, van Sliedreeht, voor ƒ 8 5 0 ; 
perceel 0. door J . van H e n e n , te Zwarte waal, voor ƒ 575; 
perceel 10, door J . Verwood. te Brieüe , voor ƒ 6 5 0 , alle, 
per jaar, terwijl perceel 2, 3 eu 5 gecombineerd gemijnd 
werden door Rijk Schadelee, te Goedereede, voor ƒ 12,1001 

AdvertentiëD. 
F A I i H I E K V A N 

B E C K E R EAT B U D D I J V G H 

te A R N H E M . 

W a t e r p a s - , hoekinec-t- en andere I n s t r u m e n 
t e n voor terreinopname ten dienste van den 
W A T E K S T A A T ' , O E G E N I E , den A A N L E O V A N S P O O R 

W E G E N en O P E N B A R E W E R K E N . — Voorts de gunstig 
bekende B a l a n s e n , B a s c u l e s , W e e g 
b r u g g e n enz. 

RANSOME'S KUNSTZANDSTEEN, 
beveelt zich door duurzaamheid, sterkte, zuive
ren vorm en voornamelijk door VOLKOMEN OVKR-
KKNKOMST met den NATUURLIJKEN ZAND
STEEN bijzonder aan vuor iedere BOL WKUN-
STIGE VERSIERING, zoowel voor Balustraden, 
Kapiteelen, Consulen, Lijsten, Friezen enz., als 
voor Vazen, Fonteinen, Gedenkteekenen, Stand-
beelden, Grafteekenen, enz. Modellen, Teeke
ningen, enz. te bezichtigen, en inlichtingen te 
bekomen bij 
POLKERS éi C"., Rapenburg te Amsterdam, 

Agenten van de 
PATENT CONCRETE-STONE COMPy. (Limited) te Londen 

MOM warti keten. 
Ondergeteekende beveelt zich aan tot het leveren 

van K l . i e I I I O H K T A I . I K H K V K H F -
O I . I K v o o r g l a n z e n d r n d o f S c h i l d e r 
w e r k , voor woonhuizen, publieke gebouwen, 
spoorwagens en stations, materieel der artillerie 
en genie, rijtuigen, schepen, werven, haven- en 
kustwerken, en voor schilderwerk in brons met 
galvanisch koper. Deze olie is gemakkelijk in ge
bruik. I'riseh i'ii duurzaam van kleur, buitenge
woon vast hechtend , glanzend zonder vernis, 
veieisi ht geene bijvoeging van terpentijn , en is 
geschikt voor steen, pleister, buut, ijzer,zink, enz. 

Inlichtingen werden gaarne gegeven eu orders 
nauwkeurig en met spoed uitgevoerd. 

A M S T E R D A M . 

üü Ainstel (Erwtenmarkt.) 
D. J. V A N D E N BRINK. 

L O C O M O B I L E . 

Men verlangt eene gebruikte LOCOMOBILE van 
ongeveer vijl' paardekiachten, zoo mogelijk niet 
daarbij behoorende f E N T R I F U G A A L P O M P over 
te nemen. Opgaven van prijs en plaats van be
zichtiging, met vermelding van den tijd, dat zij 
gebruikt zijn, worden onder de letters A. B. hij 
den Uitgever van dit weekblad ingewacht. 

OPZICHTER 
Een jong inenseh van 2'2jarigen leeftijd zoekt 

eene plaatsing op het bureau vari een Architect 
om zich verder in zijn vak te bekwamen. Omtrent 
geschiktheid en gedrag kunnen voldoende getuig
schriften worden overgelegd. 

Ineliiieerendeii adresseeren zich onder letter L 
bij de Heeren Boekhandelaars I.. V A N B A K K E N K S & C 
te Amsterdam. 

G E O C T R O Y E E R D E 

INSTEKENDE CIRC(JLEERHAARDEN. 
Ondergeteekenden berichten bij deze, dat bij hen vervaardigd worden en ver De Ondergeteekenden berichten bij deze, dat bij ben rercaaritigd woraen en 

'krijgbaar zijn GEOCTROYEERDE INSTEKENDE CIRCULEERHAARDEN 
met aanvoer van versche lucht, door middel van holle roosters; deze H A A R D E N geve» 
25 percent meer warmte dan de thans bestaande, zonder vermeerdering der brandstof. 

Maken bij dezen Heeren Bouwmeesters opmerkzaam, om bij het bouwen van nieuwe SCHOOI' 
S T E E N E N , die te voorzien van eene Luchtbuis. 

R O T T E R D A M , 18C6. 2 3 J A 6 8 B A V K S T K 1 M e n C » . 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A . THIEME. — Boekdrukkerij van G. W. V A N DER W I E L . 

Eerste jaargang. U0. 37 8 December 1868. 

Wrscbijnt geregeld idem Zatpnlag 1.ij 
II. A . THIEME te A r n h e m . 

I : i . i . f i ! a i r r i . | i . c . . nl.n 

I. \a ll.tkklM.S ei t°. te Amsterdam. 

"W E E3 K B L A D 
V O O R 

l'rijv per .1 muntten francs p. post ƒ 1 . 0 5 . 
Ken abonneert litb voor een jaarg.'ng. 

tiherlenliën kosten ƒ -.5(1 per gew;nen regel 
en ƒ - . 1 5 voor tegel en een X°. der eonranl. 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN EN AANNEMERS VAN PUBLIEKE WERKEN. 
B E R I CII T. 

H. H. inteekenaars op den tweeden jaargang 
van »Be Opmerker" ontvangen de nog in 18GU 
verschijnende nommers gratis. 

Be Uitgever. 

Berichten en mededeelingen. 
Arnhem, 30 November 1866. 

— Er bestaan op dit oogenblik in Krankrijk 
17,504 industrieele maatschappijen of naamlooze 
vennootschappen, die gezamenlijk ruim '22 mil
lioen aandeelen hebben uitgegeven , een kapitaal 
van meer dan 5371 millioen fr. vertegenwoor
digende. 

— Ter gelegenheid van het twee jaren geleden 
te Genève gevierde Calvijns-feest is besloten tot 
de oprichting aldaar van een gebouw, aan de 
nagedachtenis des hervormers gewijd, 't welk den 
naam van Calvinium dragen cn tot het houden 
van godsdienstige en andere bijeenkomsten be
stemd zal zijn, Naar men uit le Chretien Evan-
gélique verneemt, rijzen de muren van dit ge
bouw reeds snel omhoog, en kan men de vol
tooiing daarvan binnen een jaar tijds te gemoet 
zien. Het zal uit drie verdiepingen bestaan en 
<: a. bevatten eene groote zaal met 2000 zit
plaatsen ; eene kleinere met 200 a 250 zitplaat
sen, tot het houden van bijbellezingen, weten
schappelijke en letterkundige cursussen enz.; nog 
eene andere zaal, die tot school zal dienen, en 
eindelijk eene leeszaal, waar men voornemens 
is , voor zooveel de fondsen der Vereeniging toe
laten of donation daartoe in staat zullen stellen , 
al de werken der hervormers en andere belang
rijke geschriften te verzamelen. Het terrein voor 
dit gebouw heeft 05,000 fr. gekost; de kosten 
van aanbouw zijn op 250,000 fr. geraamd, waar
van reeds 200,000 fr. zijn bijeengebracht. 

— Naar men uit China schrijft, wordt er druk 
voortgewerkt aan de roomsch-katholieke kathe
draal, waarvan ten vorigen jare te Peking de 
eerste steen is gelegd. Dit kerkgebouw zal eene 
lengte van 100 en eene breedte van 50 Ned. 
ellen hebben en zijne spits verhellen boven de 
tinnen der hoogste paleizen, die in de «keizer
lijke stad" (Hwang-Tsjing), waar het verrijst, wor
den aangetroffen. 

— De financieele moeielijkheden, waarin som-
W'ge spoorweg-maatschappijen zich bevinden, zijn 
n 'et alleen schadelijk voor de aandeelhouders, 
waar ook lastig voor het publiek. Zoo meldt men 
°*t, toen dezer dagen een spoortrein , op de lijn 
Potteries—Shrewsbury , van laatstgenoemde plaats 
zou vertrekken, daarop door de politie, ten be
hoeve van een schuldeischer, beslag werd gelegd. 
Men had na eenige discussie wel toestemming 
verkregen om dien éénen trein te laten door

rijden , doch de vergunning tot liet laten rijden 
van meer treinen had men niet kunnen bekomen. 
Daar het juist marktdag te Shrewsbury was, was 
een groot aantal personen, die zich van retour-
kaarten hadden voorzien, in groote ongelegen
heid gebracht. Het is zacht zich aan een ander 
te spiegelen I (Ned. Industrieel]. 

Parijs. De rechtbank voor koophandel der 
Seine heeft het Italiaansche gouvernement ver
oordeeld om de gewaarborgde interesten der 
obligation van het kanaal Cavour te betalen. Het 
vonnis is bij verstek gewezen, daar dc Italiaan
sche ambassadeur, de heer Nigra, de zaal verliet, 
zoodra het Hof zich bevoegd verklaarde om in 
deze zaak uitspraak te doen. Men is naar den 
afloop van deze belangrijke aangelegenheid zeer 
benieuwd en vreest dat de Italiaansche fondsen 
niet meer op de oflicicclc prijs-couranten zullen 
genoteerd worden, als het Italiaansche gouver-
uient in gebreke mocht blijven de interesten te 
betalen. 

— Ter beoordeeling van de uitgebreide toe
passing van geslagen en gegoten ijzer bij den 
bouw van huizen en dergelijken in Klankrijks 
hoofdstad, dienen de onderstaande cijfers: 

gesmeed gegoten 
Januari 1866 1,382,302 kilo 865,265 küu 
Februari „ 2,750,400 „ 1,570,020 „ 
Maurt „ 3,880,377 „ 1,288,410 „ 
AprU „ 3,870,818 „ 2,073,075 „ 
Mei „ 5,015,616 „ 1,835,564 „ 
Juni „ 6,737,095 „ 2,125.233 „ 
Juli „ 6,052,010 „ 1,090,270 „ 
Augustus „ 6,020,979 „ 1,739,124 „ 
September,, 5,469,504 „ 1,921,732 „ 

over 9 maanden 1866 40,180,300 kilo 15,428,493 kilo 
„ » „ 1865 17,828,194 „ 11,617.369 „ 

— Het is algemeen bekend, dat reeds sedert 
jaren de sleepbooten tusschen Havre en Parijs 
zich langs een ketting in de rivier bewegen 
en dit denkbeeld was tot heden in Duitschland, 
niet dan in het klein nagevolgd. In den laatsten 
tijd echter is men er op bedacht geweest, 
deze wijze van sleepvaart tusschen Neustadt en 
Buckau bij Maagdenburg in te voeren met het 
voornemen, daaraan later tot Wittenberge en 
wellicht tot Hamburg, uitbreiding te geven. Den 
28sten Augustus j . 1. werd de proefvaart tus
schen eerstgenoemde plaatsen gehouden inet eene 
stoomslcepboot van 60 paardekrachten, wer
kende niet hooge drukking, expansie en conden
satie. De ketting van V t mijlen lengte en 7'/ 2 

pond zwaarte per voet, weegt in het geheel 
1400 centenaars; zij is in dc rivier dc Elbe ge
legd en aan de beide uiteinden sterk verankerd. 
Dc machine brengt de beide trommels op het 
stoomschip, waarom de ketting driemaal gewon
den wordt, in beweging. 

— Ten behoeve van al len, die in industrieele 
zaken belangstellen en met name voor hen, die 
aan het hoofd der spoorwegen , der bank , van de 
mijnen, publieke werken en groote fabrieken | 

staan, is eene nieuwe sociëteit of vereeniging 
onder den naam van oCercle industi iel" te Brus
sel opgelicht. Het bestuur is samengesteld uit 
de heeren J. Urban, hoofdingenieur bij den Grand 
Central; A . Lebon , directeur van den spoorweg 
du Centre; H . Weber, advokaat en lid van den 
gemeenteraad ; E. Tail lard, ingenieur cn secre
taris van de Compagnie centrale de materiels; 
G. Michel , directeur der maatschappij du Touny. 

's-Gravenhage. De heer L . Veneman, ar
chitect te 's-llertogenbosch, is door Z. M . be
noemd tot ridder der orde van den Nederlandschen 
Leeuw. 

— In het jongste nommer van De Nederland
sche Spectator vindt men een belangrijk artikel 
van den heer D. van der Kei len , Jr. , te Amster
dam , over dc muurschilderingen in de kerk te 
Grocnlo, waarnaar wij den belangstellen den lezer 
verwijzen. In een volgend stuk zal de muur
schildering in de kerk te Lochem behandeld 
worden. 

Amsterdam. Door de Vereeniging »Neêr-
land's Werkman", gevestigd te Amsterdam , Pr in-
segracht bij de Spiegelstraat, CC 554, zal in 
1867 eene algemeene tentoonstelling gehouden 
woiden, waarbij bepaald is dat de in te zenden 
voorwerpen alleen door werklieden en niet door 
patroons moeten vervaardigd zijn. De uitgeloofde 
prijzen bestaan in zilveren cn bronzen medailles 
en getuigschriften. 

— In de 1.1. Vrijdag door de afdeeling Am
sterdam van de maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst gehoudene vergadering heeft het 
l i d , de heer J. II. Lel iman, de vraag luidende 
»Conservatief of liberaal in de bouwkunst?" 
zeer uitvoerig beantwoord. Na eene populaire 
inleiding over den aard van sprekers in ver
band tot hunne verhandelingen, besprak de 
heer Leliman de verschillende richtingen en kunst-
neigingen van de architecten, blijkbaar uit de 
bouwvormen die ze bezigen, en concludeerde, na 
op vele voorbeelden te hebben gewezen, dat geen 
bouwmeester zonder inconsequent te zijn zich 
beroepen kan één van beide richtingen te volgen. 
«Wees conservatief of liberaal in de bouwkunst 
of wel beide tegelijk en ieder afzonderlijk, al naar 
gelang van omstandigheden," zei de spreker, «maar 
kies uwe oogenblikken en weet u des noodig als 
bouwmeester te verantwoorden," dat was de raad 
die de spreker aan zijne ambtgenootcn gaf, na
dat hij zeer uitvoerig had gewezen op de wel
dadige voordeelen der kunstcritiek — die hemel-
dochter dezer eeuw; — op de voor kunst on
misbare oorspronkelijkheid, op het niet af te 
scheiden verband tusschen kunst en wetenschap , 
en op hetgeen wij dagelijks in afwijking van dat 
alles zien gebeuren. Deze uitvoerige rede werd 
met belangstelling door de talrijk opgekomen leden 
gevolgd. Eene mede voor dezen avond door den 
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heer Leliman toegezegde kunstbeschouwing kon 
wegens het vergevorderde uur geen plaats vinden. 

R o t t e r d a m . Te dezer stede is onlangs eene 
vereeniging van huisververs, onder den naam 
van Lukas, opgericht, die in liet belang van den 
werkman , van de werkbazen en van de ontwik
keling der industrie het voornemen heelt tot eene 
uitschrijving van prijsvragen, ter onderlinge me
dedinging hunner knechts over te gaan. Zij heeft 
daaraan gevolg gegeven door het openstellen eener 
mededinging tot de levering der beste proeven 
i n : n". 1 de nabootsing van eiken-, appel- en 
notenboonienhout; 2° . van Napoleons-, St. Anna-
of Fransch- en wit marmer; 3». penseelschrift, 
meer bepaaldelijk Duitsche, gewone blok- cn schrijf
letters. Voor elk dezer proeven is eene prijs van/'15, 
f 10 en f 5, benevens een getuigschrift uitgeloofd. 

— In de heden avond alhier gehouden vergadering 
van het Departement Rotterdam der Nederland
sche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid 
werden door jhr. mr. D. R. Gevers Deynoot ver
schillende mededeelingen gedaan nopens de toe
bereidselen voor de Internationale Tentoonstelling, 
welke in het volgend jaar te Parijs zal worden 
gehouden. Hij deelde onder anderen mede, dat 
het gebouw, hetwelk daartoe in het Champ de 
Mars is geplaatst, eene oppervlakte beslaat van 
140,000 vierkante ellen, en dat echteman Neder
land nog zoo weinig ruimte is toegestaan kunnen 
worden, dat men voor dc inzendingen uit Neder
land nog een nevengebouw moet oprichten , wat 
ook met andere Lauden liet geval is. Terwijl zich 
midden in het gebouw een tuin bevinden za l , 
wordt rondom hetzelve een prachtig park met hoog 
geboomte, fonteinen, vijvers enz. aangelegd. 
Onder de 500 inzendingen uit Nederland zal be
hooren eene diamantslijperij van de heeren Koster 
uit Amsterdam, terwijl eene compleete boerderij dooi
de Maatschappij van Landbouw ingezonden wordt. 
Tot beoordeeling der inzendingen zal eene jury 
van 000 leden worden benoemd , in welke Neder
land 4 leden tellen za l ; deze jury zal van 1 Apr i l 
tot 14 Mei werkzaam zijn; de belooningen zullen 
bestaan in 800,000 franks zoo in geld als me
dailles ; de uitreiking der bekroningen zal den 
lsten Juli 1807 geschieden, tot bijwoning waar
van 32,000 personen genoodigd zullen worden. 
Uit de mededeelingen bleek, dat veel geld noodig 
zal zijn om Nederland op waardige wijze op de 
tentoonstelling te vertegenwoordigen , en terwijl 
België 000,000 fr. ter beschikking harer com
missie stelde, weet de Nederlandsche commissie 
nog niet over welk bedrag zij zal kunnen dispo-
neeren. De gedane mededeelingen lokten eenige 
gedachtenwisseling u i t , waarhij gewezen werd op 
het wenschelijke, dat door de zorgen der Hoofd
commissie een beredeneerd verslag mocht worden 
uitgegeven van het Nederlandsen gedeelte der 
tentoonstelling, wat tot het besluit leidde den 
wensch daartoe kenbaar te maken aan het Hoofd
bestuur der Maatschappij van Nijverheid, opdat 
dit zich alsdan te dezer zake mocht wenden tot 
de Regccring of de Hoofdcommissie voor de ten
toonstelling. Met het oog op hetgeen nu laatste
lijk wederom bij de tentoonstelling te Amsterdam 
heeft plaats gehad , werd de wensch geuit, dat 
de Hoofdcommissie de ontpakking der ingezonden 
voorwerpen door deskundigen zou doen verrichten. 

Tot de verdere werkzaamheden van dezen avond 
behoorden onder meer, belangrijke proeven, welke 
door den heer A . C. Cramer werden genomen, 
waarbij eene gladde platinaoppervlakte, na iu 
gloeiing te zijn gebracht, bij uitblussching dei-
vlam door een stroom van gas met lucht ver
mengd zonder verbranding werd gloeiend gehouden. 

Tot l id van het bestuur van het departement 
werd benoemd de heer J. W. L . van Oordt, ter
wijl de heer A. C. Cramer herbenoemd werd. 

— De werkzaamheden aan het tcntoonstellings-
paleis te Parijs en in het Champ de Mars (welk 
ve ld , zooals men weet, een uitgestrekten ap
pendix van het tentoonstellings-lokaal zal uitma
ken) worden met den meesten ijver voortgezet. 
Het Veld van Muis wordt meer en meer in een 
reusachtig park herschapen , dat frisscher en lom
merrijker belooft te zullen zijn dan de Chainps-
Elysées. Onder de werkzaamheden, waarmede 
men zich in deze oogenblikken meer bepaald bezig 
houdt, behoort het bouwen eener 1807 Ned. ellen 
lange, op gegoten ijzeren kolommen rustende 
gaanderij in het machinelokaal, op welke de be
zoekers het werken der machinerién zullen kun
nen gadeslaan, zonder gevaar te loopen, met de 
raderen daarvan in aanraking te komen. 

G r o n i n g e n . In den avond van 3 dezer had 
op den spoorweg tusschen Leeuwarden en hier 
eene ernstige gebeurtenis plaats, doordien drie 

wagens bij het passeeren der brug over de vaart 
nabij Vierverlaten uit de rails liepen en aan de 
brug belangrijke schade aanrichtten. De oorzaak 
van dit ongeluk is onbekend, maar passagiers en 
personeel zijn met den schrik vrijgekomen. Door 
dit voorval ondervindt de scheepvaart belemme
ring en is het verkeer over de brug afgebroken, 
waardoor passagiers en goederen op een anderen 
trein moeten worden overgeladen. 

G o u d a . Voor de vaceerende betrekking van 
gemeente-architect zijn door de commissie van 
fabricage aan den Raad aanbevolen de onderstaande 
zes sollicitanten , zijnde de Heeren: 

L. Burgersdijk, te Eindhoven 
J. W . Bijl » Kralingen. 
J . MoII, . « Hengelo. 
N . Eeltjes, » Dordrecht. 
L . Kroon, i Hoorn. 
W. C. van Goor ,» Rotterdam. 

KUNSTDRAAIERS M A T E R I A L E N , 
Hoofdzakelijk naar het Duitsch bewerkt 

door 
J. J. H A I I N . 

X V I . 
N O T E N - , T A X I S - , KERSEN- , E S C H D O O R N - , A C A C I A -

H O U T E N R O T T I N G - M A T E R I A A L . 

Onder onze inlandsche houtsoorten zijn weinige 
zoo gesloten als het notenboomenhout, waar
van men twee hoofdsoorten, de gewone en dc 
zwarte notenboom, aantreft. 

De eerste soort, die ook iu ons land zeer 
volkomen en het meest in de nabijheid der rivie
ren voorkomt, levert een zeer fraai werkhout; 
in liet zuiden van Frankrijk vindt men daarvan 
de eerste qualiteit. Het hout van den jongen 
boom is zeer week en witachtig; dat van den 
boom op meer gevorderden leeftijd hard, buig
zaam , zwartachtig en somwijlen met zeer schoone 
geheel zwarte vlammen; deze laatste eigenschap 
vermeerdert naarmate de bodem, waarop de boom 
groeit, uit een meer niageren en zaudigen grond 
bestaat. Wanneer dit hout gewaterd is , laat het 
zich op de draaibank moeielijk verwerken, maar 
is dan niettemin een zeer gezocht materiaal voor 
geweerkolven cn rijtuigpaneelen. 

Het zwarte notenboonienhout, dat veelvuldig 
in Noord-Amerika voorkomt, is veel harder dan 
het gewone en van een zwartachtige kleur, met 
witte aderen; de schoonheid van kleur vermeer
dert met den ouderdom des booms, daar het 
jonge hout eene grauwe tint heeft. 

Het wortelhout, dat evenals bij het gewone 
notenhout zeer schoon gevlamd i s , neemt eene 
schoone politoer aan en is een zeer gezocht, doch 
kostbaar materiaal. 

Het notenboomeiihout laat zich zeer goed op 
de door ons in het vorige artikel beschrevene 
wijze het aanzien van mahoniehout geven, waar
toe het, wegens de gelijkheid, die dc poriën van 
deze beide houtsoorten met elkander gemeen heb
ben , uitermate geschikt i s , zoo zelfs, dat de 
geoefendste kenner het bij eene oppervlakkige be
schouwing ter nauwernood van elkander kan on
derscheiden. 

Vóórdat het acajou- en rozenhout in Europa 
algemeen bekend was, vervaardigde men uit 
notenboonienhout voortreffelijke meubelen van 
kleinen omvang, en tegenwoordig wordt het nog 
voor groote meubelstukken zoozeer gezocht, dat 
men waarlijk wel van geluk mag spreken, nu en 
dan eens een goed met aderen doorwassen blok 
van dit hout machtig te kunnen worden. 

Het taxishout, afkomstig van de taxis- of 
venijnboom, is zeer schoon roodbruin, met lichte 
en donkere aderen en strepen , die loodrecht dooi
de groeilagen gaan; het is hard en taai, bijna 
onvergankelijk en neemt onder den draaibeitel 
eene bijna spiegelgladde oppervlakte aan , dat des 
te voordeeliger i s , omdat schellakhoudende poli
toer door dit hout niet zeer gemakkelijk wordt 
opgenomen. 

Het spinthout is witachtig en toekent zich zeer 
scherp tegen het eigenlijke hout af, dat bij jonge 
booincn zeer elastiek, doch onaanzienlijk van kleur 
is. De knoesten of kwastjes, waaraan het taxis
hout zoo buitengewoon rijk i s , geven eene over
heerlijk schoon gevlamde oppervlakte, ofschoon 
het hierdoor ouder de schaal' bijna niet verwerkt 
kau worden ; het is eene van de hardste inlandsche 
houtsoorten, die zeer weinig, en dan nog in ge
ringe dikte, voorkomt. 

Het kersenboomenhout, waarvan volgens des
kundigen meer dan 200 verscheidenheden bestaan, 
is een niet onaardig werkhout van eene gele tot 
bruingele kleur, en laat zich zeer goed op de 
draaibank verwerken, De buitengewone sterkte 

van den bast van dezen boom is oorzaak dat dit 
hout niet zoo zwaar is als dat van andere boom
soorten ; om den wasdom van den boom te bevor
deren , snijdt men den bast somwijlen aan de 
noordzijde in, waardoor men goede uitkomsten ver
krijgt, maar het onvermijdelijk gevolg is dat de 
boom na verloop van eenige jaren sterft. Vooral oude 
hoornen leveren een fraai werkhout op, dat tamelijk 
hard en zwaar, en met schoone aderen en stre
pen doorweven i s ; het neemt eene zeer goede 
polijsting aan en wordt door bijsting met kalk-
water zeer eigenaardig bruin van kleur. De over
gang van de buitenste witachtige groeilagen tot 
het meer bruinachtig gekleurde kernhout levert 
eene schoone kleurschakeering op; van de rechte 
loten maakt men de algemeen bekende welrie
kende pijpenroeren, die onder den naam van 
Weichselhout bekend zijn. 

Het eschdoorn-, of ahornhout, is een zeer 
gezocht werkhout en komt van onderscheidene 
boomsoorten, zooals de gewone eschdoorn, ook 
wel Schotsche lindenboom, luitenboom of violen
hout gehecten , de spitsahorn, de kleine ahorn, 
ook wel booghout of Spaansche aak genoemd, en 
dc Buikerahorn, welke boomsoorten over al de ge
matigde luchtstreken der oude en nieuwe wereld 
zijn verspreid. 

De eerstgenoemde soort bezit zeer fijne groei
lagen , is zeer hard, vast cn taai en levert daar
door een zeer gezocht werkhout op. Het hout 
heeft eene schoone witte kleur en wordt door de 
talrijke daarin voorkomende geheel doorwassene 
en bruinachtige kwastjes, fraai gevlamd; als deze 
kwastjes een gemarmerd aanzien hebben, wordt 
deze soort onder deu naam van pauwenhout in 
don handel gebracht. Het Fransche ahorn is niets 
anders dan hout, afkomstig van de onregelmatig 
gegroeide stameinden van oude boomen. 

De spitsahorn is een weinig minder dicht^ dan 
de gewone soort, middelmatig duurzaam, doch 
zeer schoon geteekend, en dient tot het maken 
van de zoogenaamde ulmerpijpenkoppen.. 

De derde soort komt zelden als hooge boom
stam voor; het witachtig geel en roodgekleurde 
hout is in den kern zwart, en overtreft in fijn
heid , dichtheid en schoonheid de beide eerstge
noemde, terwijl eindelijk de suikerahorn het 
midden tusschen deze soorten houdt. Dit laatste 
hout ontleent zijn naam aan de omstandigheid, 
dat men in Noord-Amerika, het vaderland van 
dezen boom, het sap daarvan opvangt door een 
gat in de schors te boren ; men doet dit aan het 
einde van het voorjaar, als het sap in den boom 
opstijgt en brengt het door verkoking tot suiker. De 
plataan , waarmede het ahorn vaak verwisseld 
wordt, en die in Noord-Amerika en in het Oos
ten , vooral in Griekenland, groeit, maar bij ons 
in plantsoenen wordt aangetroffen, levert eene 
even fraaie, witachtig gekleurde en zeer vaste 
houtsoort op; het Oosterscbe heeft eene roodach
tig witte kleur niet bruine aderen, cn is voor 
schroeven en lijn werk niet te verwerpen. 

Men treft iu de natuur nog vele ahornsoorten, 
deels in het wi ld , deels in tammen toestand aan, 
als daar zijn : de hartbladerige , de Russische , de 
gestreepte ahorn , enz ; allen komen met de reeds 
genoemde overeen, zijn zeer elastiek, laten zich 
aangenaam draaien en bijsten , zijn voor het aan
snijden van schroefdraden zeer geschikt en worden 
zoowel tot groote als kleine voorwerpen verwerkt. 

Het acaciahout, bij ons voor omtrent eene 
halve eeuw uit zijn oorspronkelijk vaderland, 
Noord-Amerika, ingevoerd, komt van een zeer 
hoogen boom , die zeer snel groeit, waardoor het 
hout wel hard en duurzaam, maar toch zeer 
broos is ; het heeft eene grauwachtig bruine, 
naar het geelgroene overhellende kleur. Hoe meer 
de boom zijn wasdom bereikt, des te meer komt 
dc bruine meesttijds gestreepte kleur te voorschijn, 
en de voorwerpen, die daarvan gemaakt worden, 
doen zich schooner voor, naarmate zij ouder zijn-
Het hout laat zich goed polijsten, doch slecht 
bijsten en het jonge hout heeft groote poriën. 
Daar de handel in gewone wandelstokken 
meestal door den kunstdraaier gedreven wordt, 
willen wij daarvan met een enkel woord melding 
maken. In Engeland is deze handel uitgebreid 
en in het magazijn van den heer B. Meijer te 
Londen, een der grootste fabrikanten, vindt men 
een voorraad wandelstokken van eenige duizenden 
ponden sterling waarde. Het valt moeielijk een 
boom of struik te noemen, die niet tot deze oo-
genschijnlijk zoo geringe tak van nijverheid kan 
gebezigd worden. Onder de Europeesche hout
soorten geeft de rottingfabrikant de voorkeur 
aan den wilden appelboom, den ahorn, het esschen-i 
het jonge eiken-, beuken-, oranjeboom-, kersen* 

boomenhout, den kurkboom en de Spaansche rotting. 
West-Indië levert eene rijke verscheidenheid van 
wijnstokken, peperroeren, koolpalmen, oranje-en 
citroenhout, kofïieboom en Indische haagdoorn, 
terwijl uit China en Oost-Imlië verscheidene soor
ten tot ons komen, zooals de rotang en draken-
stokken, zijnde eene soort calamus of klimmende 
palm , verder wi t , zwart en Chineesch bamboes, 
Malacca- en Manilla-stokken. 

En hiermede zijn in een viertal korte schet
sen eenige min of meer algemeen bekende hout
soorten beschreven; wij zeggen eenige, want 
groot is het getal der houtsoorten, die over den 
ganschen aardbodem zijn verspreid en waarvan 
de beschrijving geheele boekdoelen zou kunnen 
en moeten beslaan. Wij laten deze taak aan 
meer bekwame mannen over: en dat er bij ons 
te lande zulke mannen gevonden worden, bewijst 
ons de expositie van 54 verschillende houtsoorten, 
door den heer Duursma, architect te Dragten, 
op de jongste algemeene tentoonstelling van Ne
derlandsche nijverheid en kunst. 

Een terugblik op die tentoonstelling, waar 
deze houtsoorten een deel der 4 J ' klasse uit
maakten, bewijst ons niet alleen, dat ons vader
land niet stil staat, maar ook, bij vergelijking 
van deze houtverzameling met die, welke op de 
jongste wereldtentoonstelling te Londen te zien 
was, dat Cassel in zijn verslag (*) terecht 
aanmerkte, dat Holland een land i s , hetwelk in 
vele opzichten met Groot-Brittanie in nauwe be
trekking staat. 

AAN MIJN VRIEND DEN HEER II. P. V O G E L , 
TE 's-HAGE. 

Gij hebt in N " . 33 van dit weekblad uwe 
zienswijze openbaar gemaakt over het uitschrij
ven en beantwoorden van prijsvragen in Neder
land , en wijst daarbij op een artikel van den 
geleerden César Daly , dat in zijne tRevue dc 
I'architecture" van 1801 voorkomt. Veroorloof 
mij , u te zeggen dat ik uw en zijn geëerd schrij
ven met belangstelling heb gelezen, omdat het 
onderwerp mij in meer dan één opzicht, na aan 
het harte komt. 

Met een groot gedeelte uwer welgemeende raad
gevingen ben ik het volkomen eens, getuige 
mijne beantwoording der vraag over «prijsuitschrij-
vingen", door het bestuur van de Maatschappij tot 
bevordering der Bouwkunst ten jare 1804 in dis
cussie gebracht, en voorkomende in het verslag 
van dat jaar. Maar er zijn weer drie jaren ver-
loopen, sinds ik dat schreef, en ofschoon ik nim
mer het denkbeeld had , mijne opstelletjes, zoo gij 
dat noemt »de wereld" iu te zenden, veroorloof 
ik mij op nieuw een woord over prijsuitschrij-
vingen op bouwkunstig terrein , in 't midden te 
brengen, en dit keer aan u en hen, die gaarne 
prijsvragen beantwoorden, op te dragen. 

Wij zijn beiden voorstanders van openbaarheid 
zonder aanzien van personen, en beamen het 
wenschelijke van kunst-wedstrijden, maar wij 
stellen daarbij te zuüin misschien wel voorwaar
den , die het den concurrenten niet gemakkelijker 
en aangenamer, en den uitschrijvers en beoor
deelaars niet behagelijker zullen maken. Zijn onze 
voorwaarden onjuist, onbillijk of gronden zij zich 
op ondervinding? Dat is eene vraag, die onze 
lezers of derden het best kunnen beantwoorden. 

Nadat zekere persoonlijkheid , letter O , in N°. 
10 van dit opmerkend kunstblad, met hooge 
ingenomenheid zijn gevoel over het onderwerp 
had «uitgestort", en door eene zekere tweede 
persoonlijkheid met name: »Qued crum demon-
utrandum", in no. 30 van 20 October 1. 1., om 
bet zoo eens te noemen, tot het werkelijke leven 
Was teruggeroepen, of met de beenen naar omlaag 
•getrokken", zal uw artikel ongetwijfeld een 
gunstigen indruk hebben achtergelaten, althans 
dit was het geval bij mij. Gij kunt het mij niet 
euvel duiden , dat ik dien indruk bewaar en zal 
trachten te versterken, al deel ik op enkele pun
ten evenmin uw gevoelen als dat van den Fran-
schen schrijver Daly; 't moge nog al vermetel 
Z 1 jn, maar wat waar i s , moet waar blijven. 

Iu de eerste plaats, heeft mij uwe verklaring 
leed gedaan waar ge zegt: »Wij voor ons zijn 
n 'et zoo materieel, hangen niet zoo aan »som-
m e n " e n z , ) v u o i a | tegenover het doel waarmede 
•n ons land in den regel prijsvragen voor ge
bouwen en monumenten worden uitgeschreven. 
• S zijn er slechts weinigen bekend, waarbij 
geene te lage bouwsom werd bepaald. Maken 
de vragen, die de Maatschappij tot bevordering 
"er Bouwkunst jaarlijks uitschrijft, hierop al 
eene gunstige uitzondering, omdat ze nooit van 
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geld spreken, bij alle anderen zijn de mede
dingers juist door die »matcriecle sommen-bepa
ling" erg gebonden geweest. Bij enkele prijsuit-
schrijvende cominiteiten waren die sommen als 
uit de lucht gegrepen, en nu beweeren wi j , dat 
geen bouwkundige de vruchten zijner studie, en 
maanden arbeids behoorde te leveren, zoodia 
het hem duidelijk is geworden, dat eenig pro
gramma zeer groote onjuistheden bevat. In 
zoodanige gevallen, geachte vriend Vogel, ontra
den wij elke mededinging, of zoudt gij het wen-
schelijk achten, dat o. a. de schildersbaas (zie 
Opmerker n". 32) zijn voordeel kon doen, met 
deu kunstarbeid van anderen , zonder dien arbeid 
behoorlijk te honoreeren. Ik ga verder, en ik 
zie in deze en dergelijke prijsuitschrijvingen zoo 
veel kwaad , zoo veel dat ondoordacht is, dat ik 
zoo vrij ben een minder goed resultaat voor 
de waarachtig aanbevelenswaardige te voorspel
len. En dat zou jammer zijn , want ik ben van 
meening, dat in algemeenen zin een concours wel 
degelijk nuttig en zelfs noodig is. 

Gij wijst op de opera-prijsvraag in Parijs, en 
de 171 antwoorden die inkwamen. Wij stellen 
daartegenover de beurs van Marseille en het 
schraal aantal vau 24 mededingers. (Zie César Daly 
1842), benevens de afloop dezer prijsuitschrijving. 
't Is opmerkelijk, dat de minister over de pu
blieke werken in Frankrijk kort daarop een de
creet uitvaardigde, waarin hij o. a. zeide: »De 
redactie van een programma is eene eerste voor
waarde voor een goed ontwerp ; deze is ook het 
eenige middel om den architect (of mededinger) 
een vaste regel aan te bieden, en als dit pro
gramma de basis is voor een wedstrijd , dan is 
bet wenschelijk dat het eindoordeel (de toewijzing 
der prijzen) niet worde overgelaten aan locale 
autoriteiten." Dat zijn in den regel lui , die niets 
of te weinig van de bouwkunst weten. 

En die opera-prijsuitschrijving was met al hare 
ontwerpen lang zoo mooi niet. Informeer u eens 
op de plaats zelve. Uit een zeer scherp woord van 
Daly, gesproken in 1847, dus lang vóór dat de ge
noemde prijsvraag was bekend gemaakt, ontlecnen 
wij de hieronder volgende zeer belangrijke zin
snede, ter behartiging van al degenen , die in ons 
land op de beantwoording van prijsvragen belust 
zijn: Hij zegt: »Als er een wedstrijd geopend 
wordt, met de bedoeling dat deze tot iets zal die
nen , dan beginne men met een algemeen con
cours op schetsen , want daaraan kunnen de ar
chitecten, die arm ziju en zij die het druk heb
ben, deelnemen ; het programma moet zeer uit
voerig zijn ; de oproeping in de voornaamste dag
bladen worden gedaan , de jury vóóraf benoemd 
wezen; eene openbare tentoonstelling moet op 
eene daartoe bepaalde plaats, en gedurende een 
voldoenden tijd gehouden worden, en het eind-
concours kan dan plaats vinden tusschen het 
aantal kunstenaars, wier schetsen het best ziju 
geoordeeld." — Mij lachen al deze bepalingen 
toe. En u, vriend Vogel? 

Wat werd er vastgesteld op bl. 290 van de 
tRevue" (1848) toen er te Parijs eene acade
mische prijsvraag was uitgeschreven voor: un 
palais pour imc chambre des deputes (Staten-
paleis). Niets meer en niets minder, dan dat 
men de schetsen van het plan, den opstand en de 
doorsnede verlangde op de schaal van 1 '/j streep 
per el. En wat vroeg men in den Haag? 

Zie, mijn geachte vriend en ambtgenoot Vogel , 
zoo iets moest men in ons land invoeren en vast
stellen voor alle volgende bouwprijs vragen, die eene 
meer dan gewone beteekenis voor het praktisch le
ven hadden. Zelfs de Maatschappij tot bevordering 
der Bouwkunst zou dergelijke voorwaarden kunnen 
maken, cn op die wijze veel verloren moeite en 
tijd voor de mededingers uitwinnen en stellig hun 
aantal vermeerderen. 

De prijs-uitschrijvers kunnen zeer gevoegelijk 
schetsen op 1.2 a 3 strepen vragen. Die schetsen 
worden beoordeeld, en alleen diegenen, wier schets-
arbeid zich gunstig van de andere onderscheidt, 
worden tot den wedstrijd voor de m u i K S , dat ziju de 
nette teekeningen op vergrootte schaal, toegelaten. 

Maar wij kunnen het iiiouopoliseerend denk
beeld van César Daly, om teen concours alléén 
onder mannen van gevestigden naam te ope
nen," in geen geval goedkeuren, omdat de grens 
tusschen een gevestigden en niet gevestigden 
naam onmogelijk juist te bepalen i s , en geen 
ambtgenoot in dit opzicht mag worden miskend, 
of in zijne kuiistrechten mag worden te kort ge
daan, vooral niet door hen, die daartoe, als prijs-
uitschrijvers, incompetent zijn. 

Geen wedstrijd »at all" of een algemeene 
wedstrijd voor iedereen, die maar wil en lust 

heeft. Dat is mijn gevoelen. — Volstrekt en 
onder geenerlei voorwaarde mag men uitsluiten, 
want de kunst moet vrij blijven gelijk zij , die 
baar beoefenen. Ieder mededinger wacht een 
beetje of een boel critiek; niet de critiek »op 
het gebied der verbeelding" (wat is dat, vriend 
Vogel ?), maar de critiek op het gebied van goede 
rede en verstand, van theorie en practijk, vooral 
de critiek, geschoeid op de voorwaarden der prijs
vraag zelve, en al hare bepalingen, tot de nietig
ste incluis. Die critiek moge voor menig mede
dinger niet ultijd even zoet in de ooien klinken, 
zij is noodig en nuttig voor het — al te dikwerf 
gefopt — publiek, en vindt een waarborg van 
onbevangen- en juistheid, in de omstandigheid, 
dat ze altijd van meer dan één bcoordeelaar komt 
en zonder aanzien des persoons, (want de mede
dingers ziju onbekend, of'mogen zich niet bekend 
maken) het algemeen gevoelen van de jury, ofwel 
dat der meerderheid van hare leden, uitdrukt. 

\ \ edslrijden op schetsen zouden nog een voor
deel hebben. Zij zouden het werkelijk genie 
spoedig leeren waardceren en aanmoedigen, want 
Diderot zei reeds in 1707: wDegoede schets wordt 
gemaakt door het genie en genie krijgt men 
niet present." In de schets liggen voor dc des
kundigen het geheele ontwerp, het karakter, 
én de bekwaamheden van den vervaardiger op
gesloten. Rijkdom of armoede in dc portc-ntonnaie 
van den mededinger blijven hier vooral buiten 
spel en consideratie, omdat beide wereldsche dingen 
zijn en voor den bcoordeelaar, als hij beoordeelt, 
niets tc beteekenon hebben. Men moet in Frank
rijk , vriend Vogel , al hevig weten te knoeien 
als Daly in het openbaar spreekt »van hen, die 
wellicht door fortuin begunstigd, dit eervol stand
punt (het schenken van vertrouwen) bereikt had
den." Fortuin, 't is een fraai kleinood in materiee
ion z in , maar fortuin door genie en eerlijkheid 
verkregen, dat is wat anders en dan heeft het 
woord voor mij veel beteekenis. Prijsvragen be
antwoorden, en de vruchten van bekroningen 
inoogsten, dat is even prettig als verheven. Hij, 
die zich nooit heeft gewaagd, mag niet mee
praten. Hoe ging en gaat het helaas niet zel
den? Worden alle prijsvragen met eerlijke kunst
bedoelingen uitgeschreven ? Of waar dit ge
schied was , hoe werden ze niet zelden ge
kneed en vermurwd? Waren alle mededingers 
wel gerechtigd het onderwerp te bewerken dat 
zij beantwoordden? Nam niet menigeen in den 
worstelstrijd der eer of in den prijskamp te 
veel hooi op de vork? Laat ons beiden deze 
vraag toestemmend beantwoorden, en het den 
bcoordeelaar dank wijten, dat hij ons over onze 
antwoorden, die boven onze krachten bleken 
te zijn, nuttige woorden toesprak. Gij hebt 
stellig — even als ik en anderen — wel eens 
naar een ideaal gegrepen, dat voor ons wat hoog 
lag. En die te hooge idealen treilen we in bijna 
alle prijsvragen aan. 't Is zoo gemakkelijk te vra
gen en te oordeelenl en toch hoe nuttig is het 
niet zich in onze steeds wentelende kunstwereld 
ouderling te kunnen meten. Maar ik blijf het 
onredelijk noemen, als corporation jaren studio 
en maanden kunstarbeid komen vragen, zich een 
slag om den arm houden en aan oude vriendjes, 
zelfs aau wild vreemden of ook aan indringers op
dragen, wat aau bekroonden met alle recht toe
kwam. Virtus post nummos wil zeggen : de deugd 
na de duiten. 

Waar «cominiteiten" dc uitvoering van een ge
bouw aan een ander dan den bekroonden geven, 
daar handelen zij met ontrouw en onrecht. Tegen 
zulke en andere miskenningen moeten dc bouw
kundigen met stentorstemmen protestecren ; vooral 
behooren de mededingers zich te doen kennen 
ten voordeele van hem, die met cero gezege
vierd, cn den prijs of de premie behaald heeft. 
Worden zoodanige protesten goed geredigeerd 
en volgehouden, dan zal zeer waarschijnlijk het 
aantal der Nederlandsche prijsvragen verminderen, 
maar haar zedelijk gehalte zal iu waarde toenemen. 
Ieder bouwkundige zal zich dan, als hij tijd heeft, met 
alle gerustheid aan zijn antwoord neerzetten. Vrij
heid voor allen, op voorwaarde dat zij voor hun 
werk verantwoordelijk blijven. De bouwkundige 
moet vertrouwen, en vertrouwen is zoo goed als 
alles in de wereld. Wanneer zal iemand niet meer 
klagen 'l antwoord: als hij dood is. 

Inmiddels hoop ik het beste voor alle prijs
vragen en antwoorden, behalve voor de slechte, 
cn hoop u spoedig over dit onderwerp, onder het 
rooken van een pijp puike tabak, nader te spreken. 

Amsterdam, 25 November 1800. 
Tot ziens, 

Uw vriend J . H . L E L I M A N , 

m 
h - j r 

• 
• 

l l 
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Aan de Redactie \ 
In De Opmerker, verleden week verschenen, 

geeft E" eenige staaltjes betredende de treurige 
maar tevens indignccrende aangelegenheden van 
het Palcis voor Volksvlijt. 

Wij verwijzen de nieuwsgierigen in deze stich
ting naar het «Bijblad tot het Amsterdamsen 
Effectenblad van Woensdag 21 November 1800 ," 
dat bij de heeren boekhandelaars Elleruian .V 
Hoitsema. liokin te Amsterdam, verschenen is. 

In dat blad vinden wij het rapport, zooals het 
is voorgelezen in de vergadering van aandeelhou
ders, die den 20 November 1. 1. plaats had. Vooi 
de lezers van uw blad laten wij hieronder vol
gen den aanvang van dat document en eenige 
zeer belangrijke zinsneden daaruit, die wel de 
moeite der lezing waard zijn. 

I. «Het is juist tien jaren geleden dat de maat
schappij >het Paleis voor Volksvlijt" te Amsterdam 
tot stand kwam. De acte van oprichting is den 
18/19 December 1850 verleden." 

II. «Ontegenzeggelijk heeft zij een gedeelte 
van haar doel bereikt, bereikt op eene wijze die 
aller verwachting heeft overtroffen. Het trotsche 
gebouw , waarin wij thans te zamen zijn , strekt 
daarvan ten bewijze." 

III. iip de balans van 1804 staat het ge
bouw te goed voor ƒ1 ,504 ,250 .65 j terwijl aan 
diverse crediteuren de som van ƒ572 ,173 .65 et. 
verschuldigd was." 

«Daaruit blijkt dus, dat het gebouw en toebe-
hooren de helft meer heeft gekost dan bet actief 
der vennootschap bedraagt, en dat die vijf ton
nen gouds destijds nog verschuldigd waren." 

IV. «Dientengevolge kwam in de maand Juni 
1865, eene hypothecaire geldleening tot stand, 
groot ƒ 800,000 nominaal, uitgegeven tegen 95 
pC. met 5 pC. rente, benevens jaarlijksche aflossing." 

V. »Na den dood van den president der Di 
rectie , die alleen met den Thesaurier het gel
delijk beheer voerde, werd op aandrang der ove
rige leden , met 30 Juni 1866 de balans opge
maakt." (NB. het slot van die balans ƒ205.500 
schuld is door E" bekend gemaakt). 

VI. «Het nieuwe bestuur wacht dus geene ge
makkelijke taak." 

«Het is te voorzien, dat er bij bekwame en 
geschikte mannen geene geneigdheid zal bestaan 
om, alvorens de linanciccle toekomst meer ver
zekerd zij, bet bestuur dezer inrichting op te 
vatten." — «De Maatschappij verkeert ontegenzeg
gelijk in een benarden toestand." 

«De toestand ofschoon bedenkelijk en iiiocielijk, 
is daarom niet hopeloos. Daar alles reeds be
leend cn verpand is , zal het moeielijk zijn om 
in nieuwe geldleeningen of linancieele operation 
hulp te vinden. De toekomst is dan ook reeds 
genoeg bezwaard." 

VII. «Het Paleis met zijne bezittingen ver
tegenwoordigt eene waarde van achttien tonnen 
gouds. De opbrengst van dat kapitaal was in 
1865 en 1866 weinig meer dan ƒ 150,000. Het 
is geen overdreven eisch, te vorderen, dat een 
kapitaal, geplaatst in eene onderneming van nij
verheid, het dubbele dier som jaarlijks opbrenge." 

Bovenstaande uittreksels sprak de advocaat der 
m a a t s c h a p p i j . Zijn verslag was in termen en woor
den vervat, die zoo zacht mogelijk gekozen waren. 

En alle aandeelhouders zwijgen in de overtui
ging dat spreken hun niet baten zal , of omdat 
zij geen vijf aandeden hebben, cn dus niet spre
ken mogen. 

Mr. H . J. Koenen verzocht den beiden directeu
ren in functie te blijven, en zij blijven. En geen 
aandeelhouder vraagt wat de reden is , dat het 
Paleis het dubbel der begrooting heeft gekost, 
zonder dat zij , aandeelhouders, daarvan kennis 
hebben gedragen, en nadat tijdens den bouw 
herhaaldelijk in vergaderingen door nu wijlen Dr. 
Sarphati was verklaard, dat het millioen voldoende 
was voor de stichting en voleinding van het ge
heel. Wij wil len, gelijk de advocaat, zeer zacht 
spreken, en in dit weekblad onzen wensch open
baar maken, dat toch alle stukken, bestekken, 

. JOBtracten, rekeningen, etc. etc. nog eens goed 
'.Voroen onderzocht door hen, die de nieuwe 

swi r ee tu zullen aanvaarden. Voor ons krijgt het 
• , 'drtikelj in l i " . 19 van De Opmerker, iederen dag 

. . "meutjtvaarde, kracht en gezach. S. S. 
— 

1? a A V V v Aanbestedingen. 
" • N - A a n k o n d i g i n g e n . 

^•laandag 10 Dec., ten 10 ure, aan het gebouw van het 
provinciaal bestuur te Maastricht: het onderhoud van dc 
N|wahfvaart ïnet het Zijkauaal naar de rivier de Maas in 

\Tict "Hertogdom Limburg, van 1 Jauuari 1867 tot eu met 
31 J&eAmber 1869. 

Maaudag 10 D e c , ten 11 ' / a ure, aan het gebouw van 
het prov. bestuur te 's Hage : het onderhoud der overlaten 
iu den Waaldijk boven Gorinchem, met de daartoe behoo-
rende sluizen, duikers en verdere werkeu over de jaren 

i 1867, 1868 eu 1869. 
Muaudag 10 Dec., teu 12 ure, op liet geineeutehuis te 

CapcUe op d' Msscl: het bouwen vau eeu schoollokaal met 
ondcrwyzen>wouing en aauhooreu. 

Diusdug 11 D e c , teu 12 ure, iu het lokaal van het de-
i partcinent van moriue te 's Hage: het bouwen van twee 
I Licht wachters woningen, dc eeue bij den Hoek van Baar-
| l and , dc andere in deu polder Noordbocijer bij Hocdekens-

kerke, op Zuidbevcland; alles met den aankleve vau dien. 
Woeusdag 12 Dcc . , ten raadhuize tc Oldeiizaal, het bou

wen van cene school. 
Donderdag 13 D c c , tcu 12 ure, in het lokaal vau het 

ministerie van biuueulaudschc zakeii te 'sl iage: het makcu 
vau verschillende gebouwen eu verdere werken op het Sta
tion Mcppe l , ten behoeve van den ipoorweg vau Arnhem 
lut.ir Leeuwarden 

Donderdag 13 D e c , ten 12 ure, iu eeu der lokaleu van 
het ministerie vuu ttnnenlandscheZaken te 's Hage: het ma
ken en stelten vuu deu ijzeren bovenbouw vau vijf Draai
bruggen eu twee kraunbruggeu in den Spoorweg vuu Gro
ningen naar NieUWC Schans. 

Donderdng 13 Dec, tcu 12 ure, ten huize van de kinde
ren A . Beekman te Boren: het onderhoud vuu den grind
weg vuu Tiel door Duren uaur Culeuborg eu de daarbij be
hoorende kunstwerken, over dc jaren 1867, 1868 en 1809. 

Dimdcrdag 13 D e c , tcu 8'jj ure, uun het lokuul vau het 
prov. bestuur te llauriem: lo. het onderhoud vau het lokaal 
der arrondis&emeuts-reehtbuuk aldaar, gedurende 1867; 
2o. id. van het cellulair huis vuu arrest eu justitie te A m -
sterdum, gedurende 1867, 1868 en 1868; 8o. idem vau het 
hiilphuis vuu arrest eu bewaring te Amsterdam, gedurende 
1867 , 1868 en 1869. 

Vrijdag 14 D e c , teu 10 ure, uau het lokaal vuu het 
prov. bestuur tc Middelburg: de aanleg eener Telegraaflijn 
met é é n draad tusschen de spoorwegbuan op Zuidbevelaud, 
bij int gehucht Oostdijk eu Hulst, met het onderhoud 
daarvan tot 31 December 1867 , iu twee pereeeleu. 

Vrijdag 14 D e c , teu 10 ure, aan het lokaal vau het 
prov. bestuur te Leeuwarden: het tweejarig ouderhoud der 
Kijkstelegraullijnen vau Ileereuveeu naar Joure en van Sueek 
naar Bolswnrd, gedurende dc jaren 1867 en 1868, iu twee 
perecelen. 

Vrijdag 14 D e c , ten 10'\ ure, aau het gebouw van het 
prov. bestuur te 'sltosch: lo. het leggen der zomcrsluitiug 
in tien Bunrdwijkscheu Overlaat, behoorende tot de rivier de 
Maas, iu de provincie Xoord-Brabaut, eu het iu het najaar 
weder opruimen daarvan, voor het jaar 1867; 2o. het onder
houd der rijks- groote wegen iu de provincie Noord-Brabant, 
iu 12 pereeeleu, ingaande den Isten Jauuari 1867 en eiudi-
geude deu 31 December 1868. 

Vrijdag 14 Dec , teu 12 ure, aan liet lokual vau het prov. 
bestuur te Arnhem: het ouderhoud der Greuskuutoren te 
Diuxperlu, Heurue cn Ilolterhoek gedurende de jarcu 1867— 
186'J, beueveus het uitvoeren van eenige herstellingen aan 
genoemde gebouwen. 

Vrijdag 14 Dec., teu 12 ure, aan het gebouw van het 
provinciaal bestuur te Arnhem: het aanleggen van zeveu 
perpendiculaire kribben tot voortzetting der verbetering van 
het vaarwuter der rivier de Usel iu Gelderland, bij Helber
gen , boven Zutfen. 

Zaterdag 15 D e c , ten 2 ure, aan het gebouw van het 
prov. bestuur tc Utrecht: lo. het onderhouden van dc Schip
brug, liggende over dc rivier de ixik tusschen Vreeswijk en 
Vinueu, met dc beide Veerhuizeu, de Noodhavens enz., 
gedurcudc 1867—1869; 2o. het onderhouden vau , eu het 
doen van eeuige Vernieuwingen aan de gebouwcu enz. van 
's Rijks Veeartsenijschool te L'trecht, gedurende 1867; 3o. 
het onderhoudeu vuu een gedeelte van deu Hollaudschen 
Ut te l en de daartoe behoorende Rijks-Wuterstantswerken, 
gedurende het jaar 1867. 

Muaudag 17 D e c , teu 1 1 ' 8 ure, uun het gebouw van het 
prov. bestuur te 'sHage: het onderhoud der Werken behoo
rende tot het veer van Gelkenes op Sehoouhovcn, onder de 
gemeente Groot-Ammers, provincie Zuidholland, over de 
jaren 1867, 1868 en 186'J. 

Maundag 17 D e c , tcu 12 ure, op het Knadhuis te ].>\-
den: het daarstellen van eeue nieuwe Siugelbrug, bestaande 
uit den onder- eu bovenbouw, iu 2 pereeeleu. 

Mauudug 17 D e c , teu 12 ure, uuu het gebouw van het 
prov. bestuur tc Maastricht: de uitvoering van Werken tot 
verbetering van dc rivier dc Maas, tusschen de pcüraaien 
89 eu 91, iu de gemceute Neer, voor rekeuing der Neder-
laudsehc cn Belgische regeeringcu, naar aanleiding vuu art. 
9 van het traetuut van 12 Mei 1863, betrekkelijk de water-
aftappiugen vuu die rivier. 

Donderdag 20 D e c , teu 12 uur, iu een der lokalen van 
het miuisteric van biuuculaudsche /aken |te 's Hage: dc 
leveriug vau twee perecelen Spoorstaven met £ iu* lvcrbin-
diugen, elk perceel van vijf duizend ton (de ton ad 1000 
jNed. Ponden, eu een perceel Hakhouteu van vijf eu twin
tig ton. 

Donderdag 27 Dec.. ten 12 ure, iu een der lokalen van 
het ministerie vau binneulaudsche zaken te 's Hage i het 
makcu van een Stationsgebouw met bijkomende werken te 
Zwolle, ten behoeve vuu den spoorweg van Arnhem naar 
Leeuwarden; het maken van het gedeelte van Goes tot het 
Sloe, van den spoorweg van Roosendaal naar Vlissiugen. 

Vrijdag 28 Dec , ten 10'/ s ure, aau het gebouw van 
het prov. bestuur te 's Bosch : het doen vau eenige vernieu
wingen eu herstellingen aau het greuskautoor te Wernhout, 
provincie Noord-Brubant, met het ouderhoud van dat ge
bouw, vnn den lsteu Januari 1867 tot den 31.sten December 
1869. 

Zaterdag 29 D e c , tcu 11 ure, iu het logement van P h . 
Bulterijs te Middelburg: het maken van nieuwe Uitwegen 
voor de stad Veere, ter vervaugiug van de tc sloopen Poort 
en Bruggen en tc verlaten wegen door dc buitenwerken van 
die gewezen vesting. 

\floop vnn aanbe l t edl na eu . 

Op 27 November, te 's Hertogenbosch; bet verdiepen en 
op sommige punten door afgraving cu uitbaggering verbree-
den van het kanaal de Dieze, van deze Btad tot bg het 
fort Crevecoeur, inet het opruimen der ondiepten in het 
buitenkanaal bij dc schutsluis aldaar. Aangenomen door 
\V . P. de Vries, te Rossum, voor / 35,800. 

Op 28 November, te Charlois: het bouwen eener tweede 
school voor gewoon lager oudcrwys. Ouder nadere goed
keuring aangenomen door M . Vcltenaar te Maassluis voor 
f 64W. 

Op 30 November, te Arnhem: het aanleggen van drie 
dwarskribben aan den liuker Waaloevcr, tusscheu den oos-

telijken leidam van de sluis te St. Andries en de ritsen aau 
den middenwaard boven Oud S t Andries. Minste inschrij. 
ver J . Baars te Dreumel voor ƒ 17,758. 

Op 30 November, te Helder: het vergrooten van de gar. 
nizoens-infirmerie. Aangenomen door H . Jansen Jz. voor 

ƒ 14,450. 
Op 30 November, te Zwolle; het onderhouden der aarde-

en verdiem'ugsw erken vau de Dcdemsvaart en hare zijtakken 
voor 1867- Aannemer is geworden G . Lubberink, te de 
W y k , voor f 3,500. 

Op 4 December, tc Zalt-Boiniuel: het uitdiepen der DrieL 
sche Buiteuweteriug van af het stoomgemaal Maaaafdeeling 
tot aau de rivier de Maas, ter lengte van ongeveer 1385 
ellen, zoomede het wegruimen van een gedeelte grond ea 
het uittrekken vau palen en plankeu in de richting der 
sluismuren vau de sluis voor natuurlijke lozing in deu ach
terboezem van genoemd stoomgemaal. Aannemer C. Spie
ring te Gameren voor J 4500. 

Op 4 December, te Assen: het onderhonden cn herstellen 
der verspreide lnudsbruggen in de provincie Drenthe gedu
rende 1867. Aannemer H . Winters aldaar voor ƒ 1 0 4 8 . 

Advertentiën. 
FABRIEK VAN 

B E C K E R E N BUDDINGH 
te ARNHEM. 

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 terreinopname ten dienste van den 
W A T E R S T A A T , D E G E N I E , den A A N L E O V A N SPOOR

W E G E N en O P E N B A R E W E R K E N . — Voorts de gunstig 
bekende B a l a n s e n , B a s c u l e s , W e e g 

b r u g g e n enz. 

RANSOME'S KUNSTZANDSTEEN, 
beveelt zich door duurzaamheid , sterkte, zuive
ren vorm en voornamelijk door V O L K O M E N OVER
EENKOMST met den NATUURLIJKEN ZAND
STEEN bijzonder aan voor iedere BOUWKUN
STIGE VERSIERING, zoowel voor Balustraden, 
Kapiteelen , Consolen, Lijsten, Friezen enz., als 
voor Vaten, Fonteinen, Gedenkteekenen, Stand
beelden , Grafteekenen, enz. Modellen, Teeke
ningen, enz.' te bezichtigen, en inlichtingen te 
bekomen bij 
P O L K E R S & C " . , Rapenburg te Amsterdam, 

Agenten van de 
PATENT CONCRETE-STONE COMPy. (Limited) te Londen 

Bij J. NOORDUIJN' & ZOON te Gorinchem, 
is verschenen : 

D. GROTHE, Mechanische Tech
nologie, 2 e gedeelte A ƒ 3.75. 

Dit belangrijk werk, dat thans compleet is, 
wordt zeer in de aandacht van het industrieel 
publiek aanbevolen. Hetzelve is versierd met 
123 uitmuntende houtgravuren en bevat een 
uitgebreid alphabetisch register. Prijs com
pleet ƒ 6.75. 

Z I N K W E R K E N 
t e A R N H E M . 

Bekroond met de Zilveren Medailles op de 
Tentoonstellingen in het Paleis voor 

Volksvlijt te Amsterdam 
1865 en 1866. 

Prijscourant van Dakvensters. 
Ned. E l . 

1.00 X 1.00 in den dag ƒ 9.00. 
1.00 X 0.80 s » 8.37' . 
1.00 X 0.75 9 8.12». 
1.00 X 0.50 s » 7.00. 
1.00 X 0.45 • « 6.50. 
1.00 X 0.40 S « 6.37' . 
0.80 X 0.80 S 7.50. 
0.80 X 0.75 S 7.37*. 
0.80 X 0.50 0 « 6.37*. 
0.80 X 0.45 s « 6.12». 
0.80 X 0.40 l> 5.87». 
0.75 X 0.75 1 « 7.25. 
0.75 X 0.50 « 6.37». 
0.75 X 0.45 » 6.10. 
0.75 X 0.40 » IJ 5.75. 
0.60 X 0.45 D s 5.25. 
0.50 X 0.45 » » 5.12'. 
0.50 X 0.40 s 5.00. 
0.45 X 0.45 » B 4.50. 
0.45 X 0.40 » 4.37'. 
0.40 X 0.40 1 » 4.25. 
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ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN EN AANNEMERS VAN PUBLIEKE WERKEN. 
B E R I C H T . 

II. II. inteekenaars op den tweeden jaargang 
van »1> Opmerker" ontvangen de nog in 1800 
verschijnende nommers gratis. 

De Uitgever. 

Berichten en mededeelingen. 
Arnhem, 14 December 1866. 

— Er is eene prijsvraag voor bet ontwerpen 
van een academisch ziekenhuis te Heidelberg uit
geschreven , waarbij aan elk der drie beste ont
werpen een prijs van 1200 llorijncii wordt toe
gezegd. 

— Aan het llritsche museum is door den heer 
Edmund Sharpe een standbeeld van deu zoon van 
Ramses II van ongeveer 4 voet hoogte ten ge
schenke gegeven. Het beeld werd in Egypte ge
vonden, is schoon van teekening en bestaat uit 
gepolijste breccia, d. i . verhard woestijnzand in 
vermenging niet jaspis en verschillende andere 
kwartsoorten en silicaten. 

— In antwoord op de uitgeschreven prijsvraag 
voor een badhuis te Kissingen, zijn twaalf ont
werpen ingezonden. De jury heeft den eersten prijs 
aan het ontwerp van professor Albert Heul te 
Neurenburg cn den tweeden aan dat van den archi
tect Hiigel der Ueicrsche Oost-Spoorwegen toe
gekend. 

— De spoorweg over den C'enis, die dienen 
moet gedurende de 8 a 9 jaren dat de tunnel 
door den berg nog niet gereed is , vordert goed. 
Naar genomen proeven en gemaakte berekenin
gen zal men van St.-Michael naar Saza den berg 
over vier uren rijden. Die weg is 80 kilometers 
lang. Iedere trein zal niet meer dan 50 passa
giers kunnen vervoeren. Op sommige plaatsen 
zullen langs den weg over eene vrij groote uit
gestrektheid groote ijzeren en houten borden. 
leuningen of schuttingen gemaakt moeten wor
den , die sterk genoeg zijn om aan de sneeuw-
stortingen weerstand te bieden en den weg ruim 
te houden. 

's-Gravenhage. Men zegt dat het kapitaal 
voor de Nederlandsche Internationale spoorweg
en bavenniaatschappij volteekend is. Alle in
schrijvingen zijn aangenomen. 

— Z. M. heeft den hoofdingenieur der marine 
A. E. Tromp met den laatsten dezer uit die be-
•rekking eervol ontslagen, onder dankbetuiging 
voor de veelvuldige en gewichtige diensten door 
' 'dn aan den lande bewezen en onder toekenning 
van zoodanig pensioen als waarop hij zal bevon
den worden aanspraak te hebben. 

— Wij vernemen van gewoonlijk goed onderichte 
•"jdc dat de Regeering heeft besloten niet alleen 
geene stappen bij de Engelsche , Fransche en Prui
sische gouvernementen tegen de benoeming hun

nerzijds vau ingenieurs, tot onderzoek van bet 
llelgiscli-N'ederlaiulsch verschil omtrent de afdam
ming der Ooster Schelde te doen, maar voorts 
om de door die deskundigen in le stelleu naspo
ringen , als geheel buiten haar liggende , te be
schouwen. Inderdaad is over deze zaak thans 
sedert 20jaren, om niet van de dooi' Napoleon I 
benoemde commissie tc spreken, papier genoeg 
vermorst. De vraag rijst echter waarover eigen
lijk het nieuwe onderzoek zal loopen, over de 
zaak in al hare uitgestrektheid, dan wel uitslui
tend over de laatste door België en Nederland 
benoemde commissie. In het eerste geval zal de 
afdamming reeds lang voltooid kunnen wezen 
vóór de commissarissen tot een eindbesluit zullen 
zijn gekomen; in bet tweede geval daarentegen 
zal het onderzoek wel spoediger afgeloopen we
zen. Toch zal de zaak desniettemin weinig ge
vorderd zijn. De conclusies van het rapport der 
laatste Belgisch-Nedei laiidsche commissie lieten 
toch slechts ééne vraag onbeslist, na de overigen 
ten gunste van de zienswijze der Nederlandsche 
commissarissen te hebben beantwoord, en wel 
deze, of het uiet mogelijk zou kunnen zijn, dat 
iu een zeker tijdsbestek , b. V . 20 of 30 jaren , 
bet tusschen Antwerpen en llath liggende gedeelte 
der Neder Schelde , ten gevolge der afdamming 
en de daaruit voortvloeiende eventueele aanslib
bingen, onbevaarbaar werd. De Nederlandsche des
kundigen waren van oordeel dat de sterkere stroo-
ining, welk door de afdamming der Wester Schelde 
zou worden verkregen, dat onmogelijk maakte, 
terwijl, volgens de ineeniug der Belgische experts, 
de mogelijkheid dier nieuwe beletselen geenszins 
zou zijn uitgesloten. Zonderling is bet dat de 
Nederlandsche regeering ooit in bet stellen dier 
vraag nebbe toegestemd. Ten einde die toch eigen
lijk te kunnen oplossen, zou men Zeeland nog 
tot 1896 of 1906 van de verbinding met het 
spoorwegnet verstoken moeten laten. De graaf 
van Zuylen moge dus vroeger in de zitting der 
Tweede Kamer van den 20">" Augustus j . I. heb
ben verklaard dat het feit der terecht zoo zeer 
afgekeurde benoeming der Itelgiseh-Neilei lumlsehc 
commissie later niet als precedent kon worden 
aangehaald, de minister moge in dezelfde zitting 
Nederlands medewerking tot die benoeming als 
cene bloote daad van beleefdheid omtrent België 
hebben voorgesteld, de heer van Hetikelom — 
het voorgaande bewijst, het — zag de zaak beter 
i n , toen bij op hetzelfde tijdstip beweerde, dat 
België slechts een grondslag lot latere vorderin
gen wilde hebben en onze Regeering daaraan beeft 
toegegeven. Doch dit is eens zoo. Wij mogen 
echter voor de eer vau ons land hopen dat onze 
Regeering geen gevolg zal geven aan bet voor
nemen dat, te oordeelen naar een lluagsche in 
de Indcpcndunce opgenomen correspondentie, 
schijnt te bestaan , om namelijk de nieuwe com
missie te beletten, een plaatselijk onderzoek op 

de Schelde te doen. Dat ware uiet alleen strijdig 
met de tractaten en eene onhandigheid te meer, 
maar zon behalve dat geene andere uitwerking 
kunnen hebben dan de vreemde scheidslieden te-

I gen ons in het harnas te jagen. (Arnh. Courant). 
— Aangaande deze zaak leest men in de Etoile 

Beige het volgende : 
•Hen weet. dat de Belgische minister van bui-

tenlaudsche zaken in dc maand December 1804 
in de kamer van afgevaardigden beeft verklaard, 
dat zoo de Belgische regeering geen voldoening 
van bet Nederlandsche gouvernement bekwam 
wegens de afdamming der Schelde, zij voorne
mens is de qiiaestie te onderwerpen aan de mo
gendheden , die ile vrijmaking dier rivier gewaar
borgd heb'ien. 

«Tot nu toe beeft de Belgische regeering nog 
geen voldoening kunnen krijgen, en naar wij 
vernemen heeft zij het kabinet te 's-Hage kennis 
gegeven vau haar besluit, om deze quaestie te 
onderwerpen aan de internationale diplomatie. 

»llet kabinet te 's-llage protesteert, naar men 
ons verzekert, hiertegen en voert aan, dat deze 
zaak alleen België en Nederland aangaat ; maar 
wij zijn van gevoelen dat het boog tijd wordt om 
die zaak ten einde te brengen en dat onze minis
ter van buitenhuidsche za';en duizendmaal gelijk 
heeft. Wij protesteeren sedert 1840 en onze na
buren gaan steeds voort met de afdamming, zon
der zich om onze protestation te bekreunen. Hij 
alleen is zeker van zijn recht, die niet aarzelt 
een beroep te doen op de arbrilage der natiën." 

's-Gravenhage. Wij ontleenen het onder
staande aan De Nederlttndsehe Spectator van 8 
dezer: 

.Wereld-Tentoonstelling van 1807 te Parijs. 
Afdeeling «.Geschiedenis van den A r b e i d . " " De 
Keizerlijke Commissie voor de wereld-tentoonstel
ling te l'arijs heeft, geineend, bij de werken van 
den tegenwoordigen tijd, ook eene plaats te 
moeten inruimen aan de voortbrengselen van de 
nijverheid van vorige geslachten. Zij heeft op die 
wijze eene nieuwe afdeeling gevormd, waarin 
weder aan elk volk zijne afzonderlijke ruimte wordt 
toegestaan. 

»Zoo zal in 1807 te Parijs een groote wedstrijd 
gestreden worden tusschen de verschillende vol
ken niet alleen , maar ook tusschen de geslachten 
van thans en van weleer. 

»De Nederlandsche Hoofd-Commissie heeft niet 
geschroomd, het Nederland van vroeger op de 
lijst der strijders te doen inschrijven . verzekerd 
als zij is, dat bet uit dien strijd met eere kan 
weerkeeren. Of bet zulks zal doen , dit hangt ge
heel af van ben, die eigenaars zijn van de schat
ten der Kunst-Nijverheid, door bet voorgeslacht 
ons nagelaten. 

«Daarom roept de Commissie de medehulp iu 
van gemeente-, kerk- en andere besturen, van 
eigenaars van kabinetten zoowel als van enkele 
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voorwerpen, in het vaste vertrouwen, dat. waar 
liet de eer des Vaderlands geldt, geen Nederlan
der zal weigeren mede tc werken, die ook in 
liet buitenland naar vermogen tc handhaven. 

«De èn door het Rijk èn door het Koninklijk 
Uudheidkundig-Genootscbap toegezegde bijdragen 
vormen reeds een schoone kern voor de in te zen
den verzameling. 

«Dat deze voorbeelden de gewenschte navolging 
zullen vinden , wordt niet betwijfeld. 

«Bepalingen voor de afdeeling ««Geschiedenis van 
den Arbeid." " In het Nederlandsche gedeelte dezer 
afdeeling worden geplaatst alle belangrijke voor
werpen van nijverheid en kunstnijverheid, uit de 
vroegste tijden tot op het laatst der 18' eeuw. 
die van stellig Nederlandschen oorsprong zijn, of 
waaraan minstens met recht geen andere kan 
worden toegeschreven. 

«Aardewerk, drijf- cn graveerwerk in goud, 
zilver en koper, beeldhouw- en snijwerk, in 
steen-, hout cn fijnere grondstoffen zullen voor
namelijk de vakken uitmaken, waarin Nederland 
het meest zal uitmunten, echter worden miniatu
ren, manuscripten, gedenkpenningen en munten, 
zegels, tapijten , uurwerken , wapens enz. enz., 
even gaarne ingewacht. 

«De tentoonstelling wordt geopend op 1 Apri l 
cn gesloten op 31 October 18117. 

«Alle mogelijke voorzorgen tot voorkoming van 
schade of gemis zullen genomen worden, de in-
cn ontpakkingen zullen geschieden door of onder 
't oog van den ondergeteekende. terwijl de af
deeling gedurende den loop der tentoonstelling 
zal bewaakt worden. Dc meest kostbare en lichtst 
breekbare voorwerpen zullen in gesloten glazen 
kasten bewaard worden. 

»De onkosten, ook de verzekering tegen zee
ën brandschade, komen geheel voor rekening der 
commissie, desgevorderd ook die van de eerste 
pakking. 

»Dc opgaven van de voorwerpen, die men tol 
dit doel tijdelijk zoude willen afstaan, worden 
tot 22 December ingewacht aan het adres van 
den ondergeteekende. De weinige beschikbare 
tijd echter maakt het wenscbelijk, dat die op
gaven zoo spoedig mogetijk worden ingezonden. 

»Op verzoek van de keizerlijke commissie zullen 
ook voorwerpen van Franschen oorsprong , die zich 
op Nederlandschen bodem bevinden mochten, aan
genomen en onder het beheer dier commissie ge
steld worden. AVederkeerig zijn door Franschen 
reeds vele bijdragen voor de Nederlandsche afdee
ling toegezegd." 

De gevolmachtigde Commissaris voor de 
afdeeling «Geschiedenis van den arbeid" 

David van der Keilen Jr. 
A m s t e r d a m . De Amsterdamsche correspondent 

van de Nieuwe Hottcrdamsche Courant zegt, dat het 
een feit is dat de heer Heshuisen , president van de 
directie der Amsterdamsche Kanaal-maatschappij 
sedert eenige dagen verdwenen is; maar onjuist 
is het gerucht dat er een deficit van ! l ton gouds 
in de kas zou zijn en de kas van de Kanaal
maatschappij en die van andere ondernemingen 
aan hem te kort zouden komen. Zijn deficit zou 
2 ton gouds bedragen , maar dit was eene fami
liezaak (?). De heer II. had zijn ontslag genomen 
als lid van den gemeenteraad en lid van de pro
vinciale Staten. 

U t r e c h t . Naar men verneemt, zal in de 
volgende maand door de Ned. Rijn-Spoorweg-
Slaatschappij te Arnhem eeu derde spoor worden 
gelegd ter verbinding met den Staatsspoorweg 
naar Zutfen. («" '•) 

G o u d a . Tot verbetering van het bericht om
trent de aanbevelingslijst voor de vaceerende be
trekking van gemeente-architect, opgenomen in 
ons voorgaande nominee, dient dat de vijfde 
genomineerde niet is L . Kroon , maar L. Krom. 

KUNSTDRA A l ICRS M A T E R I A L E N . 
Hoofdzakelijk naar het Duitsch bewerkt 

door J . ,1. H A I I X . 

XVII . 
P O M J S T . M I u U E I . E N . 

Bij de uitbreiding van alle takken van nijver
heid ontstaat naijver tusschen de fabrikanten , en 
een ieder tracht niet alleen schooner en fraaier 
gevormde voorwerpen dan zijn mededinger te 
leveren, maar spant ook zijne krachten in om 
ze voor lageren prijs om te zetten. Vandaar kan 
het niet van belang ontbloot zijn, om althans 
eenige oppervlakkige keunis te bezitten van de 
hulpmiddelen , die tot veihooging van liet schoon 
gebezigd worden. 

Dit leidt ons als van zelve tol het polijsten en 
de middelen die daartoe gebruikt worden. 

Tot deze laatsten behooren in de eerste plaats 
de van het materiaal afvallende spaanders, bet 
schuurpapier en linnen, schrijnwerkersbiezen, 
houtskolen , gebrande schapenbeenderen . puim
steen , amari l , tinasch, krijt , ijzersalfraan , kalk. 
Turksche oliesteen, pnlijstzutf. enz. 

Spaanders kunnen alleen bij bout, hoorn, 
schildpad, ivoor en been aangewend worden: bij 
hout neemt men eenvoudig de fijnste spaanders 
in de band , en omvat hiermede onder eene snelle 
beweging der bank bet voorwerp , totdat er zich 
door de wrijving eene tamelijke warmte ontwikkelt; 
men moet zich vooral wachten geene harde spaan
ders le nemen , «laar deze lichtelijk een indruk 
achterlaten : bij hoorn , schildpad . ivoor en heen 
is het beter de spaanders in een linnen doek 
te doen, en daarmede op dezelfde wijze te han
delen. 

Het zoo algemeen in gebruik zijnde schuurpa
pier of linnen, is niets anders dan papier of 
linnen met zand en glas bestrooid; in dien toe
stand is het alleen voor bout bruikbaar; voor 
metalen gebruikt men amari l l ïnnen, zijnde linnen 
met goede amaril bestrooid ; het heeft eene don
kergrauwe kleur, en Ut verreweg te verkiezen 
boven liet biii ingckleiiri lc, dat bestrooid is met 
een poeder, 't welk , zooals de heer Logeman 
zich uitdrukt, zooveel overeenkomst met goede 
amaiil bezit als zaagsel met suiker; voor koper 
gebruikt men polijstpapier, ' l welk van eene uit
muntende ijualiteit in vier verschillende nominees 
te Parijs, in tie fabriek van Dunand, wordt 
vervaardigd. 

De schrijnwerkers/liezen, ook wel tchaafstroo 
genoemd, zijn stengels, afkomstig van de paarde-
staartige gewassen; door tie kleine laudvoiniigt' 
verhevenheden, die in overlangsche rijen op de 
oppervlakte gevonden worden, zijn de stengels 
zeer ruw. Deze verhevenheden cn ook de bui
tenste schorslaag der stengels houden veel kiezel
aarde en hieraan is het toe te schrijven dat deze 
biezen niet alleen voor hout, hoorn, ivoor enz., 
maar ook voor alle niet zeer grove metalen, als 
t i n , koper. goud. zilver, enz. gebruikt worden. 
Veelal bindt men eenige biezen tot een bundel 
te zanien en dompelt ze vóór het gebruik in het 
water : voor kleine plaatsen is eene enkele bies 
voldoende. Mag het voorwerp niet nat gemaakt 
worden, zoo blaast uien eenige waterdroppels in 
het holle gedeelte der stengels cn door deze be
vochtiging belet men het bersten der stengels, 
dat lichtelijk plaats heeft. 

Houtskolen kunnen slechts bij zwart ebbenhout, 
hoorn en metalen aangewend worden: bij de 
beide eersten gebruikt men ze in lijn verdeelden 
staat, vochtig of droog; bij metalen daarentegen 
altijd bevochtigd en niet verdeeld. 

Door gebrande schapenbeenderen laten zich 
alle beenhoorn- en harde houtsoorten tamelijk po
lijsten : deze beenderen worden daartoe in den 
oven in een hermetisch gesloten pot gebrand, 
vervolgens fijn gestooten, op een wrijfsteen ge
wreven en gewasschen, waarna de lijne stofdeelt
jes gedroogd en als poeder op een linnenlap ge
bruikt worden. 

Puimsteen is van vulkanischen oorsprong, 
van eene wit grauwachtige of gele kleur, met 
zoogenaamde blaasruimten voorzien, heeft een zijden 
of paarlemoerachtigen glans cn kan voor alle 
harde en vaste materialen, hoorn, ivoor, been
deren et talen gebruikt worden. Voor bet 
eenvoudig afslijpen van metaal brengt men de 
bevochtigde puimsteen onder eene snelle beweging 
der draaibank niet het voorwerp in aanraking, 
maar voor het afslijpen cn polijsten wordt de 
puimsteen eerst in een kolenvuur gegloeid, daarna 
lijn gestampt cn op eene ijzeren wrijfplaat met 
stalen looper gewreven . gewasschen en als poeder 
bewaard, welk poeder m< p een vochtigen lap 
of een stuk leder strooit en daarmede het voor
werp polijst. De kunstmatig gevormde puimsteen, 
een gebrand mengsel van lei en zand, kan door 
middel der zaag tot eiken vorm gebracht worden: 
dit kunstmatig materiaal wordt met water ver
zadigd, vóór men daarvan gebruikt maakt. 

Hel amaril, behoorende tot de klasse der klei-
mineralen, is niets anders dan fijnkorrelig koriin-
don (diamant-spaath), en komt iu gewicht het 
ijzer nabij; ofschoon het in Saksen, Zweden, 
Spanje, Engeland, enz. voorkomt, verkrijgt men 
het toch hoofdzakelijk van hel eiland Nakos en 
Klein-Azië. 

liet is een zeer algemeen en bijna onontbeerlijk 
middel tot het afslijpen en polijsten van metalen, 
glas en edelgesteenten, met uitzondering van 
diamant. Hel verdient aanprijzing bet amaril 
iu stukken te koopen en bel zelf tot gebruik ge

schikt te maken, waartoe de eenvoudigste wijze 
daarin bestaat de stukke., lijn te stooten, door 
eene baarzeef te slagen en daarna op eene ijzeren 
wrijfplaat met stalen looper onder bijvoeging vau 
zuiver water te wrijven ; door wastenen kan het 
daarna tot nog lijner toestand gebracht worden. 
Voor metalen gebruikt men amaril veeltijds met 
olie en strijkt het op een stuk leder of kurk en 
ook wel op houten of metalen staven. Sinds gc-
ruimeii lijd vervaardigt men uit amaril kunst
matig gevormde slijpsteentjes, waartoe aan gesmol
ten schellak zooveel lijne amaril wordt toegevoegd, 
als het vertilageii kan, om in bepaalde vormen 
te worden gegoten. Deze slijpstecnen laten zich 
in allerhande vormen gieten, en men omsluit ze 
soms met eene plaatijzeren bos ; gewoonlijk hebben 
zij negen duim lengte, en als liet amaril goed 
gesorteerd is , zijn zij teer doelmatig. De horizon
taal werkende pohjstscnijven, die door leischijven 
eu riemen met de draaibank in verbinding staan, 
worden van dit mengsel gemaakt cn verdienen 
aanbeveling. Op gelijke wijze maakt men ook 
vijlenvormige werktuigen , die tegenwoordig met 
bet beste gevolg op glas, koper, ijzer, week en 
hard staal gebruikt worden, en onder den naam 
vau mineraal vijlen in den handel voorkomen. Zij 
zijn voorzien van eene houten of ijzeren kern , en 
samengesteld uit : i tot 4 deelen amaril en I deel 
schellak; zij worden vervaardigd door dit mengsel 
langzaam le verhitten en iu tie verlangde vormen 
te kneuen of te persen, waartoe grof korrelige 
amaril het incest geschikt is. 

Tinasch of gecalcineerd tin is in de apotheken 
zoo lijn ie bekomen, dat het dadelijk tot polijsten 
aangewend kan worden; het dient tot polijsting 
van alle hoorn-, been- en inetaalsoorten!, en kan 
hiertoe als droog poeder op leder of met water 
bevochtigd gebruikt worden. 

Krijt moet eerst gewasschen worden, dewijl 
het meesttijds met zand en steeneu verontreinigd 
is , dient tot hoofdpohjstmlddel voor tin en kan 
ook voor zilver gebruikt worden. Tot het polijs
ten van staal is ijzersa/frann een voortreffelijk 
middel; hiertoe wordt ijzer of nog beter staal-
vylsel witgloeiend gemaakt, niet eene gelijke hoe
veelheid zwavel vermengd en onder voortdurende 
hitte gesmolten, waarna men de massa op een 
steen giet. Na verkoeling wordt deze massa lijn 
gestampt cu op nieuw roodbruin gegloeid, om het 
zwavelzuur tc doeu vervluchtigen, en wordt het 
overblijvende op een wrijfsteen lijn gewreven. 
Dit poeder noemt men ijzersulliaaii en wordt zoo
wel onvermengd, als onder toevoeging van tinasch 
en met brandewijn bevochtigd, tot polijsten aan
gewend. 

Ongeblusehte kalk is een voortreffelijk middel, 
om metalen te polijsten cn de VVeener kalk is als 
zoodanig met roem bekend. Dit polijstmiddel moet 
in luchtdichte flesschen bewaard worden, daar 
het in de lucht tic bijtende eigenschappen spoedig 
verliest cn steeds genegen is veel water tot zich 
tc trekken. 

Dc Turksche oliesteen is eene dolomietsoort, niet 
kiezelaarde doordrongen, van eene matte, donker 
witgrauwe kleur, en komt, hoewel zelden echt, 
over Marseille tot ons; deze steen grijpt, zonder 
zelf veel af te slijten, staal zeer sterk aan , en de 
voortdurende bevochtiging met olie bevordert dc 
ha rilheid. 

De polijslzolf gebruikt men het meest op harde 
houtsoorten ; zij bestaat uit gelijke gewichtsdeelen 
tripel en krijtwit, met eenige zeep en olie ver
mengd en wordt op een doek met het voorwerp, 
onder snelle beweging der draaibank, iu aanra
king gebracht. 

I N G E Z O N D E N . 

AMSTERDAMSCHE BRIEVEN. 

Sedert 3 November I. I. hebben wij tot onzen 
geachten lezer niet gesproken dan over een nicts-
beteekenend incident door den wakkeren aanne
mer K. in 't leven geroepen, dat in eene noot 
voor goed is afgedaan. — Er is sedert dien tijd 
wéér veel voorgevallen, niet alleen binnenska
mers, maar ook op bet kunstterrein, en de 
knust is met hare voortbrengsels een algemeen 
eigendom. Wij zullen het dan ook niet vreugde 
vernemen , als onze Nederlandsche fonkelnieuwe 
Tweede Kamer cn onze ministers zich zeer ijve
rig te wéér gaan stellen, vooral voor de bouw
kunst, en zich niet doen blinddoeken door dezen 
of genen grooten bouwmeester of ingenieur uit de 
groote club, die naar 't beweren is, in de Hof
stad zetelt. Of het ons al dan niet is toegestaan, 
wij hebben een nederig en eerbiedig verzoek te 

richten tot alle kamerleden cn ministers, en 
wenschen dat de meerderheid der achtbare ver
tegenwoordigers des volks zich met ons zal kun
nen vereenigen. Mocht dat hel geval niet zijn. wij 
zullen troost zoeken , en ei' de tering niet van 
zetten. Ons verzoek is gegrond op zeer billijke 
eischen. Wij zijn nieuwsgierig iets te vernemen 
over het te bouwen Paleis voor de volksvertegen
woordiging, waarvoor eene net is gemaakt en een 
millioen is toegestaan : waarvoor eene poinpeuse 
prijsvraag is uitgeschreven: op welke prijsvraag 
zijn ingezonden slechts 26 antwoorden en van 
welke antwoorden geen enkel is goedgekeurd, 
zelfs niet het bij uitstek meesterlijke ontwerp 
en leekenwerk van den heer Lange, architect 
te Munchen. Dit ontwerp i s . even als twee an
dere antwoorden , aangekocht voor de som van 
1000 gulden, eerstens uit loyaliteit, tweedons 
omdat het niet in strijd was met de lijne bepalin
gen, die men zich in het prijsprogramma had 
veroorloofd, derdens om het ijverig te gebruiken, 
envierdons, — zegt men — omdat het toch jammer 
zoü zijn geweest, in een wedstrijd voor vreem
delingen . een buitenlander volop te bekronen, 
en deze met al de vooideelen , de eer en de rid
derorden , aan dergelijken bouw verbonden, te doen 
wegschuiven. Alzoo is de laiidsbouwnieester als 
lid of chef vau de jury opgetreden . en de jury 
heeft alle 20 mededingers beoordeeld , sommige 
in eenige weinige regels veroordeeld. Na die 
veroordeeling is onmiddellijk door minister Geert-
sema aan de heeren Rose , (iodefroy en Metselaar 
of Rost; & Comp. het maken van nieuwe plan
nen opgedragen. Het ijs is gebroken door de 
ï(! mededingers; tie schuil is er doorgesleept 
door de drie inzenders der drie aangekochte ont
werpen van L . Lange, Pichler (reeds overleden) 
en II. I'. Vogel en J. I 'll. Koelman in compag
nie ; de vaart is vveér toegevroren , met ijs 
helder als kris tal . en op dat kristallen ijs vermaakt 
zich nu , sedert bijna een jaar, de ambulante firma 
Kose & Comp met het ontwerpen van plannetjes. 
Wij hebben reeds vele lieden gesproken, die mee
nen , dat het gladde ijs onder de voeten der ge
noemde bouwmeesters-vennootschap zal breken, 
dat er op nieuw eene prijsvraag zal uitgeschreven 
worden , ditmaal bij uitsluiting voor Nederlanders 
en met vreemdelingen als beoordeelaars over hunne 
ontwerpen. 

Als nu de 2'' Kamer voor goed een einde 
maakt aan deze duistere zaak en ze publiek be
handelt, dan willen wij wel voor De Opmerker 
een verslag der woordvoeringen stellen , en er 
onze meening bijvoegen. Hoe jammer loopeu 
dc ondernemingen en de mannen, die besturen, 
in- en uitéén. Zij zijn vlij t ig, zij slapen of heb
ben enorme schulden, zooals het Paleis voor 
Volksvlijt enz. (zie n". 30). Slapen — dat doet 
'tmonument voor onze nationaliteit van 1813 tot 
03 op nationale wijze; men denke aan het bekroonde 
ontwerp: Eben-haëzor, dat zooveel wil zeggen als: 
God help ine. Slapen doet het museum koning W i l 
lem], met zijn be<luur in deze stad, misschien wel 
zoo lang, dat als de penningmeester gaat beschik
ken over de toegezegde giften en gaven (want alles, 
zoo het er nog komt wordt al bedelende tot stand 
gebracht) hij niemand van tie edele schenkers 
meer in leven zal vinden. Slapen doet het le 
stichten paleis voor de Tweede Kamer; slapen 
doet iedereen voor wien slapen noodig i s , zelfs 
de heer Leliman slaapt bij wijle mcé , want in 
plaats dat hij zijn nationaal gedenkteeken (pl. 23 
en 24, 2 ' deel van het Album) als antwoord op 
<le prijsvraag bijtijds inzendt, komt hij daarmee 
een groot jaar te laat en precies als met de 
nachtschuit aan. Leliman is ten tweedemale in
gedommeld, want hij heeft een museum ont
worpen , wel drie jaar te laat Zooals De Op-
Merker i i " . 28 mededeelde, zal dat museum in het 
3' deel van het Album verschijnen. Wij mogen 
hai-telijk gaarne lijden , dat dit plan worde ge
kritiseerd , maar met meer kennis en minder 
oppervlakkigheid en partijwoede. dan waarmede 
«•kere vriend en voorzaat van de Nederlandsche 
Spectator (de heer Van Elfen, of Van Keffen) zyu 
korzelig gemoed botvierde, over het «aanstaande 
nieuwe museum le Amsterdam". Wie zoiidcr-
'"•g wil leeren spellen, leze dit artikel in de 
spectator van 1804. Een paar aanhalingen. — 
Uaar zal de lezer vinden de woorden : «publgque, 
ve>'sehegdenhegd, antiguen,fransquiljonnerg, egter, 
ej'istencie, licpublijcq, naagebouwd, alticq, tempel-
"oipel, en vele fraaie ding cn en uitdrukkingen 
"•er het meesterlijk museum of het prijsontwerp 
p den grooten bouwmeester prof. Ludwig Lange 

u ' t «lunchen. Met alle recht mocht die heer Van Elfen 
«ich vragen: Waar dwaal ik heen! en met even 
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veel recht mocht iedereen hem antwoorden : naar 
onzinnigheid of l iever, gij heer Van Effen, zijt 
er te midden van, en beweegt u daarin met ge
mak , zoodra het de Bouwkunst betreft. 

Men moet geen ander beschuldigen, zonder 
zelf zuiver te zijn. Een oud gezegde van veel 
gewicht in onzen tijd, waarin men portlandcemen-
ten onderpuien maakt (bloemenwinkel, Keizers
gracht bij de Spiegelstraat); kupiteelen aanbrengt, 
die geheel buiten tie architraaf band en het fries 
staan en dus niets schragen (manufactuurwinkel 
de Fakkel , Vijzelstraat tegenover den Muntstoren); 
waarin men looze dakvensters zonder zijwangen 
als eene versiering bouwt (Haarlemmerdijk niet 
ver van de poort); waarin men lijsten timmert cn 
draait, als op de Reguliersbreedstraat bij Bokcrn & 
Mantel, in manufacturen, en puibalken uitholt, 
juist in het midden hunner lengte, waarvan de 
melkboer weet dat ze daar hel meest te verduren heb
ben (Nieuwendijk, glaswinkel tegenover Wille); 
in onzen tijd, waarin de kunstwaarheid logen, en 
kunstlogen de waarheid blijkt te zijn. — Die 
woorden logen en waarheid brengen ons op een 
denkbeeld. Iedereen kent het gebouw van den 
• Hoogen Raad" in den Haag, welks installatie
zaal voor het eerst op gisteren, 1 December, is 
gebruikt tot installatie van den geleerden kunst-
theorist m i . C. Vosmaer, als substituut-griffier bij 
dien Hoogen Raad. Dat gebouw is gelijk alle 
anderen mooi en ook niet mooi gevonden. 

Waarom.' dat wist men misschien zelf niet, 
maar dat doet er ook eigenlijk niets toe. Wij 
willen eens aannemen dat er meer lieden waren, 
die het niet mooi, als wel mooi of te mooi oor
deelden, en het i s , om aan die onderstelde meer
derheid een genoegen te doen, (en meerderheid 
is altijtl afdoend; hoe zij verkregen i s , dat doet 
er ook al niets toe), dat wij een tweede verzoek 
aan de achtbare leden der Tweede Kamer hebben 
tc doen. Wij zouden het allerdoclmatigst oor
deelen , dat er eene prijsvraag werd uitgeschreven, 
hoedanig en op welke wijze de Moscovitische 
bogen van den gevel des Ilaagschen «Hoogen 
Raad", aan het oog van den voorbijganger op 
de goedkoopste en minst kostbare manier, konden 
worden onttrokken. Wij hebben ons antwoord bij 
de hand. Niet anders, dan er een stijlrijk en monu
mentaal en fraai gebouw vlak voor te zetten en het 
werkelijk fraaie hek elders eene plaats te geven. 
En met «zoo schoon een wensch," wordt deze 
brief gesloten door UED. Dienaar en vriend 

L 3. V . 

2 December 1800. 
Postcriptuin n". 1. Twee December. Welk een be

langrijke datum was en blijft dat niet voor duizenden 
cn millioenen. Twee December 1813 werd prins 
Willem I als souverein vorst der Nederlanden in 
Amsteldam gehuldigd. Twee December 1852 deed 
de heer president prins Napoleon III zijn coup 
d'clut en werd kort daarop keizer van Frank
rijk. Twee December 1803 schreef de heer J. H . 
Leliman zijn eersten open brief in den door hem 
nationaal gemaakte en gewonnen kunststrijd over 
twee gedenkteekenen, bestemd voor 1813 en 
1803. Twee December 1804 vierde de maat
schappij Arti el Amiciliac alhier haar vijf-en-twin
tigjarig bestaan in den Hollandschen Schouwburg. 
En Twee December staat er als datum te lezen 
onder dezen (Amsterdamschen) brief, die de schrij
ver in Utrecht op de post heeft gedaan. i 

P. S. n". II. In n». 2 0 , bl. 103, kol. 3 van dit 
blad, is gesproken over het heffen van «extra 
percentjes", die de architecten zich wel eens boven 
het bedongen honorarium, toeëigenen. Wij stellen 
ons voor in een volgend schrijven iets mede te 
deelen over de aannemers en hunne usant ién, 
benevens over het modelnonimer der Dietsche 
Warande, onlangs verschenen. 

A A N MIJN VRIEND L E L I M A N T E A M S T E R D A M . 
Uw antwoord of open brief heb ik met zeer veel 

genoegen gelezen ; ontvang bij den dank daarvoor 
tevens de verzekering, dat hij mij meer nut heeft 
verschaft dan een aantal anderen, die mij verze
geld worden toegezonden. 

Veroorloof mij echter eene kleine rectificatie. 
Met de uitdrukking: » Wij voor ons zijn niet zoo 

materieel en hechten niet zoo aan sommen", heb 
ik niets anders willen zeggen dan d i t : «Niet liet 
geld, de premie, beweegt ons tot concurreren, 
maar hoofdzakelijk de kunst en de eer. De bouwsom 
heb ik alzoo niet bedoeld, evenmin als de schrij
ver in de phrase, die ik mij ter beantwoording 
had gesteld. Uw gevoelen daaromtrent deel ik 
in alle opzichten , zoo ook het maken van schet
sen als avaiit-piojct en menig ander punt uit uw 
geacht schrijven. 

En nu doet ge me nog eene vraag en wel eene 
question bruiante, hoogst moeielijk te beantwoor
den, nam.: «het terrein van verbeelding", wat 
is dat? 

In weinige woorden wil ik dat gezegde volgaarne 
toelichten; verlang echter niet dat ik het mathe
matisch bewijs. 

Verbeelding en pr .ctijk heb ik eenigszins syno
niem gedacht met Bouwkunst en Bouwkunde: de 
eerste de schepping van kunstvormen , te toetsen 
aan de Aesthetica; de tweede, de zuivere weten
schap , (constructie enz.) en hoewel nu lgoede 
reden en verstand" bij beide voorzitten , doet het 
eerste ons toch nog aan iets hoogers denken, iets 
wat gij, bijv. zegt met de zinsnede, u door een ver
slaggever in den mond gegeven, (zie Opmerker, 
n". 37, rubriek Amsterdam) »de voor kunst on
misbare oorspronkelijkheid." Veroorloof mij deze 
woorden, door u wellicht in geheel anderen zin 
bedoeld, tot de mijne te maken. 

Spreekt men nu van critiek op het terrein der 
verbeelding, dan zou men bijv. van een bouw
project kunnen zeggen: het ontwerp bezit of 
mist oorspronkelijkheid, karakter, eenheid van 
kunstvormen, enz. enz. 

Neem dit weinige, dat met de meest vriend
schappelijke meening is ter nedergeschreven, voor 
lief. 

Haag, 11 Dcc. 18GG. 
H . P. V O G E L . 

Amsterdam, 6 December 1800. 
Aan de Redactie! 

Een uwer lezers acht zich verplicht met eeu 
enkel woord terug te komen op het gebeurde in 
de vergadering der Amsterdamsche afdeeling 
van den 10 November I. 1. en tie daarover ge
voerde polemiek. De heer G. II. Kuiper, aanne
mer van bijna al hetgeen dat naar de plannen 
van den heer C. Outshoorn alhier is gebouwd , 
heeft stellig niet zijne goedkeuring in n°. 35 het 
kort verslag over de vergadering der afdeeling 
van 10 November 1.1. doen plaatsen. Daarin wor
den des Opmerkers beloften niet geheel juist her
haald cn datgene uit n". 1 van dit blad wegge
laten wat der vermelding waard is. In het eerste 
noninier werd in het programma der redactie 
van dit blad gezegd, dat zij hetzelve wenschte 
te maken tot eene «vraagbaak" en hare kolom
men daarbij openstelde voor «critiek van ver
schillende bouwwerken" enz. Zij voegde daarbij 
«dat men zich voorstelt zaken te bespreken, en 
personen zooveel mogelijk daar buiten te laten." 

«Al die beloften," (zie de Opmerker, bl. 138) 
»vindt spreker" (dat was de heer Kuiper) in te
genspraak met zijne (dit persoonlijk voornaamwoord 
slaat natuurlijk op den spreker), «handelingen" 
en zoo er ooit waarheid is gesproken of eene 
aardige taalfout binnensloop, dan is het hier. 
De heer Kuiper heeft «geene belangrijke mede
deelingen over verschillende bouwwerken te Am
sterdam," op de afdeelingsvergadering, zooals hij 
die had beloofd, doen hooien, maar de heer 
Kuiper heeft uw blad onwaardig en onjuist be
oordeeld en der redactie weinig vleiende aantij
gingen gedaan. Tot staving hiervan (welk eene 
logica!) heeft de heer K. zes ontwerpen van Palei
zen voor Volksvlijt doen zien, waarvan er niet 
één is gebouwd, zooals liet op de teekeningen 
was voorgesteld en waarvan het ontwerp: de ko-
hinoor in plan en zijopstand verbazend veel weg 
had van het Paleis door Outshoorn gebouwd. 

Ook bleef de heer Kuiper in gebreke «eenige 
grove onwaarheden", waarvan hij sprak, op te som
men en deze door bewijzen te staven. — Wel 
muntte de rede des heeren Kuiper (men zegt 
hetzelfde stuk dat hij onder de letters J . d. M . 
te A . voor De Opmerker n". 20 bestemd had), 
evenmin uit door gematigdheid als door het hou
den van belofte, en mocht ieder zijner hoorders 
zich afvragen , waarom de heer Kuiper als ver
dediger en partijman in de afdeeling Amsterdam, 
waarvan hij medebestuurder i s , voor het Paleis 
voor Volksvlijt en den bouwmeester, den heer 
C. Outshoorn, was opgetreden, maar de heer 
Kuiper ging nog veel verder, en deed het voor
stel, dat de leden der afdeeling zich per brief 
tot den heer Outshoorn zouden wenden, om 
hem te berichten, dat zij het critisch artikel in 
n". 19 over het P. v. V. niet goedkeurden, terwijl 
De Opmerker n». 1 verklaarde dat de kolommen 
open waren voor critiek. — Dit voorstel werd in 
stemming gebracht, nadat het was toegelicht, 
afgekeurd en verdedigd en viel met 17 tegen 7 
stemmen ; zeven leden hielden zich daarbij buiten 
stemming. Er waren dus 31 leden der afdeeling 
ter vergadering. Een tweede voorstel W A S dikt 
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van den heer .1. Smit, steenhouwer alhier en mede 
bestuurder der afdeeling. Het bedoelde niets 
meer en ook niets minder dan »dat het der af
deeling voortaan verboden zou zijn, in eenige be
trekking tot De Opmerker te staan, en zij geene 
mededeelingen omtrent hare vergaderingen meer 
aan de Redactie mocht toezenden." 

Dit voorstel werd levendig besproken eu viel 
met bijna algemeene stemmen. Daaruit volgde 
dat de schoone avond der afdeelingsvergadering 
even schoon was voor De Opmerker als hare 
geachte Redactie. Het was niet de eerslc maal 
dat in de afdeeling Amsterdam van de Maat
schappij tot bevordering der Houwkunst tooneelen 
voorvallen, die haar up den duur niet zullen be
voordeel en, Wij deelen volkomen het gevoelen 
van den fung. voorzitter, liet bestuurslid den heer 
J. II. Lel iman, toen hij bij den heer Gosschalk 
vooral aandrong op kalmte en gematigdheid in 
vorm en gedachte, en als zijn gevoelen kenbaar 
maakte, dat noch de Amstel-IIolél-iiiuulscliuppij . 
noch de Nederlandsche Houwinaatschajipij, het 
Paleis vuur Volksvlijt , noch eenig artikel daar
over in De Opmerker, iets te makeu had met het 
doel der afdeeling en hare bijeenkomsten, 
goedkeuring, die de leden aan dit denkbeeld h 
ten, is hierboven door den uitslag der stemming 
gestaafd. Wij hebben gemeend vooral den le
zer van De Opmerker up de hoogte te moeten 
houden van hetgeen te Amsterdam in bouwkun
dige vereenigingen voorvalt. Niemand zal up 
nieuw de plotselinge aftreding van bestuurders 
verlangen . tenzij hij behagen scheppc in den 
achteruitgang der afdeeling. Wij hebben ge
meend , bovenstaande mededeeling ook voor de 
eer van De Opmerker te moeten doen . en tot 
hare Redactie met verzoek van opneming, te moe
ten richten. 

(J Dec. 66. J . II . M. J U N I O R te A . 

flsajT" Hij de opname van dezen brief is de re
dactie aan hare lezers verschuldigd de redenen 
mede te deelen, die haar geleid hebben om liet 
door den heer Kuiper gesprokene onbeantwoord 
te laten. Zij vond geene vrijheid zich in een strijd 
over een ingezonden stuk te mengen, vooral niet 
sedert de exploitatie van het Paleis voor Volks-
vleil op ollicieele wijze werd besproken. De Re
dactie vond de handelwijze van den heer Kuiper, 
die ongevraagd als kampioen optrad, zeer vreemd: 
wellicht weel hij beter dan een ander hoe de 
vork in de steel zit , maar zij vond noch vrijheid 
noch aanleiding hem in deze liefhebberij te be-
moeielijken. (lelijk iu vele zaken, zal ook iu 
deze de tijd uitspraak doen en 
stellen op onpartijdige wijze 

ons allen in staat 
oordeel te vellen. 

Aanbestedingen. 
A a n k o n d l i t l i i K e n . 

Maandag 17 Dec., ten I" ure, aan Int gebouw vau het 
prov. bestuur te Maastriclit: liet makeu vau ceu houten 

fromWiuikcr ouder de Koordervaart iu de gemeente llejt-
uv zent. 

Maaudag 17 D e c , ten 11'j ure, aan liet gebouw vau liet 
prov. bestuur tc 'sllage: het onderhoud der Werken behoo
rende tot liet veer van Gelkenes oj) Schoonhoven, ouder dc 
gemeente Groot-Amiiiers, prov ïtieie Zuidhollnud, over tie 
jaren 1807, lHfiS en 1889. 

Maaudag 17 Dcc., ten 12 ure, op het Raadhuis te Lay* 
deu: het danrstelleii vuu eeue nieuwe Singelbrug, bestaande 
uit deu Onder- SU bovenbouw , in 2 perceelen. 

Maandag 17 Dcc., ten 12 ure, aan het g e b o u » vau het 
prov. bestuur te Maastricht; de uitvoering van Werkeu tot 
verbetering vau dc rivier de Maas, tusseheu de peil raaien 
89 eu UI, iu dc gemeente Neer, voor rekening tier Neder-
laudsehe cn llelgischc rcgceringeii, naaf aanleiding vau art. 
U van het trnetaat van 12 Mei 1803, betrekkelijk de watcr-
aftappiugen van die rivier. 

Dinsdag 18 Dec. , ten 12 ure, iu het lokaal vau het 
ministerie van biunculandsche /aken tc 's Hage: de aanleg 
eener tclegraalliju met eeu draad vau het r ij ksteleg raaf kon
toor tc Goes, laugs tic bestaande palen tot den staatsspoor
weg vuu (lues naar Ucrgcn op Zoom , cn vervolgens langs 
de spoorbaan tot dc snijding met den /oogen aam tien Steile u 
Dijk, tusschen tie polders Kruiniiigeii eu Nieiiwlaml, nabij 
het gehucht Üostd i jk . 

Donderdag 20 Dee., ten 12 uur, iu ecu der lokalen ran 
het ministerie vau hinueulaiiilsehc /aken te 's llagc: de 
levering van twee perceelen Spoorstaven met Kinvlvcrbiu-
. i i . i . i - i i . elk perceel vau vijf duizeud ton (dc ton ad 1000 
.Ned. Ponden, eu eeu perceel Hakhouten vau vijf en twin
tig ton. 

Vrijdag 21 Dcc., te Rotterdam: het bouwen eener villa 
—--4an deu Westereingel aldaar, kadaster sectie A uo. .'1ÜU1. 

fsf^T^NHen iiiturmatien te bekomen bij N . Verwaijen eu Zoon, 
; v"'/, ^"pst^aat te Rotterdam. 

/« terthu: 22 Dee., teu 12 ure, op het Gcnieciilaudshuia 
te. I.< .* : « . het slechten tan den verlaten westelijken 
K<m . . o u t - . , , h te Spuarinlum over de westelijke l ï oezc i i i iundcn , 

e u clnige andere aardwerken nldaii, , '» het driejarig onder-
.•hufut van eenige werken vau het i; ̂ heemraadschap, to 

• m , * ' ' * ï l : ' u ' ouderlioiidi vau Vaarten, Kanalen, Slootcu, 
A iJCrüsppcu en Kaden, iu acht perceelen ; 2o. het onderhoud 

van eene brug, eene sluis en eciu- sluiswaehterwonitig, in 
fi-'jfr (wee perceelen ; 3o. liet opruimen van aangespoelde ruigte 

. i - i i van de bckrammiugeu aau tien Spaariidamsclu-ii dijk, in 
eu; 4o. het onderhoud vau wegeu,'kstraten eu 
en van houtgevvasf, >n drie perceelen; öo . het 

onderhoud van de Schuitengaten te Katwijk aan Zee, In «Vu 
perceel. 

Zaterdag 22 Dee. , ten 2'/s ure, iu een der lokalen vau 
het r i jks-eutreoót op de voormalige marinewerf te Rotter
dam : het driejarig onderhoud eu het doeu van herstellingen 
gedurende de jaren 1867, 1868 eu 186U, van: lo. het rij ks-
entrepót op de voormalige luaritie-werf; 2o. het zeekat)toor; 
So. het voormalige oost-indisch huis, alles te Rotterdam. 

Maandag 24 Dec., teu 10 ure, aan het gebouw van het 
prov. bailing te Maastricht : lo. de vernieuwing der rijzen 
pak bennen langs dc schutkolkeu cu der ben eden vleugels van tic 
sluizen nu. 14, 15 cn l(ï der Zuid-Willemsvaartj 2o.de ver
betering van deu toegang naar het ( ïroot Veer op de Maas 
te Macsevck. op den rechter oever, ouder de gemeente 
Roosteren. 

.Maandag 24 Dcc . , ten 10 ure, aan het gebouw vau liet 
pro\. bestuur tc Maastricht: dc werkeu tot voortzetting der 
verbet-ring vau tic rivier dc Maas nabij deu Hamert, inde 
gemeente (tergen. 

Maandag 24 Dee. , ten 10 ure, nau het gebouw vau het 
prov. bestuur te Maastricht: de voortzetting vuu de hcgriti-
dim: vau deu onderberm des westelijken kanaaldijk* der 
Zniu-WUlennvaart, over Bene lengte ras 5180 e l , onder de 
gemeente Nederweeri 

Donderdag 27 Dee., ten 12 ure, in eeu der lokuleu van 
het ministerie van hiuiieiiJiiudsclie zaken te 's Hage: het 
makt II vau een Stationsgebouw met bijkomende werken te 
Zwolle, teu behoeve van den spoorweg vuu Arnhem naar 
Leeuwarden ; het maken vau hut gedeelte van Goes tot liet 
Sloe, van deu spoorweg vau Roosendaal naar Vlissiugcu. 

Vrijdag 2S Dee., ten 10 ure, aau het lokaal vau het prov. 
bestuur te Middelburg: het herstel en onderhoud van 'srijks 
havenwerken te Veen-, gedurende 1807. 

\rijtlag 28 Dcc , ten 10'^ ure , aan het gebouw vau 
het prov. bestuur te 'sBosch: liet doen vau eenige vernieu
wingen en herstellingen aau het gretiskautoor te Wernhout, 
provineie Ntiurd-liruhiiiit, met het onderhoud vau dat ge
bouw, vau tien Isteii.lauuari 1867tot den Sisten December 1809. 

\ rijdug 28 Dee., ten 12 ure. aan bet gebouw van het prov. 
bestuur te Leeuwarden: liet vierjarig onderbond van dc groote 
rijkswegen iu de provincie Friesland, ingaande tien Laten 
Jannen 1867 en eindigende den .'listen December 1870, En 

cle 
. - ï j t lag 28 D c c , ten 12 ure, aan het gebouw van het 

prov. hi >tuur tc Arnhem: het graven vau Sprengen voor 
dc voeding van het kanaal van Ap'-ldooru uaur Dieren, 
iu de genu eutc Apeldoorn , bewesten de herberg dc Zwaan 
aau deu straatweg vau Apeldoorn naar Arnhem, eu iu dc 
buurt Int Zand ouder (Josterhuizcn , met de daarbij behoo
rende kunstwerken. 

Zaterdag 2U Dcc. , teu 11 ure, in het logement vau l'h. 
Ruiterijs te Middelburg: het makeu van nieuwe Uitwegen 
voor <le stad Veere : ter vervanging van de tc sloopen Poort 
cn Bruggen cn te verlaten wegen door de buitenwerken van 
die gewezen vesting. 

Woensdag U Jan. , ten 12 ure bij A . van Dijk te Charlois: 
het afbreken en geheel vernieuwen van de kerk eu kerhe-
ruadn-kauu r , staande iu het midden van tic bebouwde kom 
der gemeente Charlois. 

Donderdag 17 dan. , iu ceu der lokuleu van het ministerie 
van biuiieulaiiilsehe zaken te 'sl lage: het mnken cu opstel
len vau twee draaibruggen en het uitvoeren vau de daar
mede in verband staande werkeu iu de gemeente 1'tree Kt, 
voor deu spoorweg van Utrecht tot Boxtel. 

Afloop van Mstubesledinaieu. 
Op Ti December, auu het Ministerie van Itinneulaudsehe 

Zaken te 's l lage, ten behoeve der Staats spoorwegen j het 
maken vau eeu doorgang ouder deu \ederl . Rhijuspoorvveg 
bij dc gemeente Ltrecht voor d c » spoorweg van L'trecht 
naar Hoxtel. Daarvoor waren 24 billetten ingekomen en was 
dc minste inschrijving die vun D. R. van Dartel, tc Amster
dam, voor f 84,845, Dc overige inschrijvingen waren zeer 
uitecnloopcnde; onder audi reu bedroeg de hoogste inschrij
ving f 14ö ,00 l l , en alzoo ƒ 61,055 meer dan die van den 
aannemer. 

U p 7 December, aau het lokaal van het provinciaal be
stuur te Arnhem: het onderhoud vnu cu het uitvoeren van 
veranderingen , vernieuwingen eu herstellingen aan het Hui* 
van Arrest te Tiel, perjanr, gedurende l h ü 7 , 1808 cu 1809. 
Miiisle inschrijver VV. D. van Mourik Dz. te Druiupt voor 

ƒ 788. 
Up K December, ter provinciale griffie van ltrecht: liet 

ouderlioudeu van en het doen van eenige vernieuwing cu 
herstellingen aau het Rijks-kabinet van laiulbouw-werktuigcn 
tc l trecht, ingaande deu 1 Januari 1807 cn eindigende deu 
.'Jl December IS0U. Aaugcuomeii dour A. vau Kutircii, tc 
llonswijk, voor J 15,UO0. Het aanleggen van rijmwerken 
tot verbetering van de rivier tic Lek onder de gemeenten 
Tuil en 1 Waal eu K verdingen, provinciën l'trecht cu Zuid* 
holland. Aangenomen door G . II. Muller, te l trecht, voor 

Op 10 December, aau bet provinciaal bestuur van Zuid-
hollalul Ie 's llagc: het onderhoud der overlaten iu den 
Waaldijk boven Goriiicheiii , met de daartoe behoorende 
sluizen, duikers eu verdere werkeu over dc jaren 1807, 1868 
cu 186U. Daarvoor waren 14 biljettcu van inschrijving in
gekomen, eu was dc iiiiuste inschrijving die van A. G . 
Iluijski IJS V;MI lli-del voor een totaal bedrag van J 19,886 
of j 0402 ' i jaar». 

Ó p 10 December, te Maastricht: het driejarig ouderhoud 
vau ilc Noordervaart met het zijkauuitl naar de Maas. Aan
genomen voor dc som van J' 111)40 door M . van Seeters, 
aldaar. 

Op 11 December, anu het departement vau murine tc 
's Gravenhage: het bouwen van twee Jichtwuchtcrswuuiugeu 
dc eeue bij deu hoek vnn Haarluiid, de andere iu den pol< 
der Noordbocijer bij H « ' d e k e n s k e r k e op Zuid-ltcvelaud, 
alles met den uaiiklcve vau dien. Daarvoor waren zes bil< 
letten ingekomen. Dc minste iuschrijvcr was dc heer Goui-
mert Oranje, te Ikiarlaud voor ƒ 72.'JO. 

Advertenties. 
BURGEMEESTER E N WETHOUDERS V A N LEEU

WARDEN gedenken op Woensdag den 19 De
cember e. k. , des voormiddags te 1 1 u u r , ten 
Raadhuize aldaar, in het openbaar aan te be
steden : 

Het leveren van 20 stuks g e g o t e n 
ij z e r e n L A N T A A R N P A L E N , voor 
de Straatverlichting in de Gemeente 

De voorwaarden dezer aanbesteding liggen, 
uitgenomen des Zondags, van des morgens 9 tot 
des avonds 6 uur, voor de gegadigden ter le
zing aan de gemeentelijke Gasfabrijk te Leeuwar
den , alwaar tevens het model ter bezichtiging 
aanwezig is. 

De insclirijvingsbiljetten moeten uiterlijk op 
Dingsdag den IS December e. k. ingeleverd wor
den ter Secretarie der Gemeente. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
Leeuwarden, 

5 December 1866. 
DIRK ZEPER. 
De Secretaris, 
DE S W A R T . 

ek van Zinkwerken 
te Arnhem. 

Bekroond met de Zilveren Medailles op de 
Tentoonstellingen in het Paleis voor 

Volksvlijt te Amsterdam 
1865 en 1866. 

ROOKVERDRIJVERS, draaijend . . . ƒ 7.50. 
V E N T I L A T O R S , niet draaijend, Belgisch 

systeem » 10.0U. 
VENT11.ATIEROOSTERS volgens Engel

sche, Fransche en andere modellen 
van ƒ 1 . 2 5 tot f 9.50. 

VVURFBAIN, GERR1TZEN & RODENHUIS. 

FABRIEK VAN 

B E C K E R E N BUDDINGH 
te ARNHEM. 

W a t e r p a s - , hoekmeet- eu andere i n s t r u m e n 
ten voor terreinopname ten dienste van den 
W A T E R S T A A T , D E G E N I E , den A A N L E G V A N S P O O R 

W E G B N en O P E N B A R S W E K K E N . — Voorts de gunstig 
bekende B a l a n s e n , B a s c u l e s , W e e g 
b r u g g e n enz. 

BOUW ARTIKELEN. 
Oiidcrgeteekenile beveelt zich aan tot het leve

ren van K L O K K E N van gegoten Staal, 
Engelsch faliiekaat van 12 duim en grooter, 
zuiver en ver dragend van klank. — Veel lichter 
en goedkooper dan BRONZEN K L O K K E N . — Ver
der Jukken, Stoelen en Wielen van gegoten 

Orders worden nauwkeurig en niet 
I uitgevoerd. 

A M S T E R D A M , 

66 Amstel (Erwtenmarkt.) 
D. J . VA V DEW II l i l M i 

U Z 

spoei 

RANSOME'S KUNSTZANDSTEEN, 
beveelt zich door duurzaamheid, sterkte, zuive
ren vorm cn voornamelijk door V O L K O M E N OVER
EENKOMST met den NATUURLIJKEN ZAND
STEEN bijzonder aan voor iedere BOUWKUN
STIGE VERSIERING, zoowel voor Balustraden, 
Eajiileelen , Consolen, Lijsten, Friezen enz., als 
voor Vazen, Fonteinen, Gedenkteekenen, Stand
heelden , Grafleckenen, enz. Modellen, Teeke
ningen, enz. te bezichtigen, cn inlichtingen te 
bekomen hij 
F O L K E R S & O 0 . , Rapenburg te Amsterdam, 

Agenten van de 
PATENT ÜlNCRKTK-STONi: COMI'y. (Limited) te Londen 

G E O C T R O Y E E R D E 
INSTEKENDE CIRCULEERHAARDEN 

k Ie richten bij deze, dat bij ben vervaardigd worden cn 
GEOCTROYEERDE INSTEKENDE CIRCULEERHAARDfc* 

au holle roosters; deze 
•, zonder vermeerdering di 

De Onderget 
'krijytiuur zijn 

met aanvoer van versche lucht, door middel 
25 percent meer warmte dan de thans bestaand 

Maken bij dezen Heeren Bouwmeesters opmerkzaam , om bij bet bouwen van 
S T E E N E N , die te voorzien van eene Luchtbuis. 

R O T T E R D A M , 1866. 

H A A R D E N ge*»» 
r brandstof. 

nieuwe SCIlOüK-

K A V K S T K I X en Co. 

Uitgegeven te Arnhem bij D. A . THIEME. - Boekdrukkerij van G. W . V A N DER WIEL. 

22 December 1866. 

VemliijDt geregeld i.dtrti Zilerdig bij 
1'. A . T H I E M E l e A r n h e m . 

HonlitrormpoDilintrn 
1. VAS liUltAtS H t°. it Amsterdam. 

W E E K B L A D 

V O O R 

Prijj per 3 mijnden (Tinto p. post ƒ 1 . 6 5 . 
Hon abonneert zich voor een jiirgasg. 

tdiertetiliéü knlei ƒ -.20 per gesooes regel 
es ƒ - . 1 5 roor legel es ees S'°. der rourant. 

ARCHITECTEN, II&EHEÏÏRS, PABRIKMTErJ EJY AAMEÏÏERS VAJT TüBHEKE WERKEN. 

Berichten en mededeelingen. 
Arnhem, 21 December 1866. 

Den 14 September 1866 overleed dc locoino-
ticflabriknnt Matthias W. Baldwin te Philadelphia, 
die in 1830 de eerste bruikbare locomotief op 
eene boogvormige baan ouder de arcaden van het 
Philadelphia Museum ten toon stelde. 

— Uit Stockholm wordt gemeld , dat de nieuwe 
stalen brug over de Gotha-Elf gereed is. De 
lengte der spanning is 136'/; voet. Zij werd be
proefd met een last vun 1600 centenaars op het 
midden, die overeenkomt met een gelijkmatig 
over de brug verdeelden last van 3200 centenaars. 
De doorbuiging bedroeg slechts 1 duim in het 
midden. 

— De Italiaansche bladen gewagen met hoogen 
lof van een kunstgewrocht van een jeugdigen 
beeldhouwer, Francesco Bruno, van Tarente, 
hetwelk voor de wereldtentoonstelling vau 1867 
bestemd is. liet is een uit een lichtkleurig blok 
lava gebeiteld bas-relief, 30 duim hoog en 22 
duim breed, waarop de veldslag van Palestro is 
voorgesteld. Koning Victor Emanuel, te paard 
zittende cn door een troep Fransche zouaven en 
Italiaansche bersaglierie omgeven, noemt den 
voorgrond van het tafereel i n : terwijl op den 
iniddengrond, niet even veel getrouwheid als 
talent, het hoofdmoment van den slag is afge
beeld. De inoeielijkliciil der bewerking van hel 
lava verhoogde nog de verdiensten des kunstenaars, 
die vier jaren aan dezen arbeid heeft besteed. 

— Ook in Rusland maakt dc ijzerindustrie 
cn de toepassing bij dc gewone bouwkunst groote 
vorderingen. Men vindt te Petersburg niet al
leen ijzeren winkels, die in de fabriek van den 
luitenant Von Struve en naar de plannen vau 
den ingenieur Nickel gemaakt zijn, maar men 
heeft zich in den afgeloopen zomer ook op den 
bouw van ijzeren kerken toegelegd. Iu de ge
noemde fabriek is ten behoeve van de godsdienst
oefeningen van het garnizoen te Diinaburg eene 
gesmeed ijzeren kerk van 150 zitplaatsen gemaakt. 

— In het jaar 1805 werden in den Pruisi-
schen staat 371,842,209 centenaars steenkolen 
gedolven, ter gezamenlijke waarde van 33,032,010 
thaler; 33,307,363 centenaars bruinsteen, ter 
waarde van 4,736,205 thaler cn 34,484,135 cen
tenaars ijzererts, ter waarde van 3,927,573 tha
ler. De productie der bergwerken aan ruw ijzer, 
gegoten ijzerwerken etc. bedroeg 30,760,713 cen
tenaars, ter waarde van 87,165,995 thaler. 

— De directie der Paltzische spoorwegen (Rijn-
Beieren) zal op de aanstaande tentoonstelling 
van nijverheid te Parijs een zeer fraai bewerkt 
tot in alle bijzonderheden zeer aanschouwelijk 
model van de spoorweg-schipbrug bij Maxau (over 
"Sn Rijn) inzenden. 

Londen. De heer Dudley Baxter heeft onlangs 

in de statistieke Maatschappij eene voordracht ge
houden over de spoorwegen. Volgens zijne opga
ven bestaat in Engeland en Wales gemiddeld op 
iedere zes en eene halve vierkante mijl land eene 
mijl spoorweg. In Schotland is de verhouding 
van de spoorwegen tot de uitgestrektheid van 
het land eene mijl op iedere 13 vierkante mijlen; 
in Ierland op iedere 20 vierkante mijlen. In 
verhouding tot de bevolking is Schotland echter 
het rijkst gezegend met spoorwegen. Nergens 
zijn de spoorwegen zoo duur als in Engeland cn 
Wales , waar over al de jaren te zamen sedert 
1854 de kosten 39,690 p. st. per mijl waren. Dc 
gemiddelde vracht voor personen is in de 3' l e 

klasse per mijl l ' / j penny, terwijl diezelfde vracht 
in de dagen der diligences 5 pence was. De om
zet op de spoorwegen gedurende het jaar 1864 
was meer dun 34 millioen ponden sterling. Had 
datzelfde verkeer van goederen en personen per 
as eu te water volgens de vóór-spoorwcgelijke 
methoden moeten geschieden, zoo zou het meer 
dan driemaal zoo duur geweest z i jn , zoodat door 
het gebruik der spoorwegen uan vervoerkosten 
door Engeland in een jaar 70 millioen uitgespaard 
wordt, dat is meer dan de geheele opbrengst 
van alle belastingen in Engeland gedurende een 
jaar. 

— De Brighton-Spoorwog-Maatschappij is den 
lsten December II. veroordeeld tot betaling eener 
schadevergoeding van f 96,000 (8000 p. s t ) , 
aan de 5 kinderen van den heer en mevr. Drew, 
die onlangs beiden bij het spoorwegongeluk te 
Caterham-Junction omgekomen zijn. 

— Voor de Mac-Adaui-wegen in de parken 
te Londen is bij de fabrikanten Areling cn 
Porter eene stoomwals besteld. De machine van 
twaalf paardekrachten heeft rollen van zeven 
voet diameter bij drie voet breedte cn het ge
heel weegt 20 ton. 

— De doorgraving der landengte van Suez 
wordt zeer ijverig voortgezet. Over de helft der 
landengte is het groote scheepvaartkanaal gegra
ven, hoewel het nog niet overal op de volle 
breedte van zestig meters is gebracht. A l wat 
er aan het kanaal is gedaan, is goed gedaan, 
en strekt tot groote eer voor de bekwaamheid, 
volharding en geestkracht der Fransche inge
nieurs. 

Het wezenlijk moeielijke gedeelte der onder
neming , namelijk het aanleggen van het kanaal 
in eenen onvasten bodem van wel- en stuifzand, 
begint n u ; doch bij wel onderrichte personen 
lijdt het weinig twijfel, dat die en alle andere 
inoeielijkheden met geld cn met tijd zijn tc bo
ven te komen ; hoeveel er van beide daartoe wordt 
vereis.du . laat zich thans nog niet gissen. 

— De Fransche Revue maritime cl colonialc 
maakt gewag van een in de Vereenigde Staten 
pas gegoten monsterkanon, hetwelk eene middel
lijn heeft, bij de kulas van 1,025, en bij dc 

monding van 0.909 ned. e l ; terwijl het stuk 
5.029 el lang is cn 40,823 kilo weegt. De proe
ven , waaraan dit kanon zal worden onderworpen, 
zullen bestaan in negen schoten, met ladingen 
van 2 7 , 36 en 45 kilo kruit (Mammoth). Het 
gewicht van het projectiel, dat door dit stuk ge
worpen zal worden, bedraagt ruim 492 kilo. Dit 
monsterkanon is bestemd voor het torenschip 
Puritan, hetwelk op dit oogenblik te New-York 
ligt. Een kanon van gelijke afmetingen zal voor 
het Anierikaansche ijzeren schip Dunderberg wor
den gegoten. 

'S-Gravenhage. In verband met hetgeen vroe
ger is medegedeeld omtrent de 's-Gravcnliaagsche 
waterleidingsplannen, kunnen wij thans mede-
declen, dat nu ook de hoofd-ingenicur van den 
waterstaat Augier geineend heeft tc moeten be
danken voor de hem gedane opdracht tot onder
zoek der bij het Haagschc gemeentebestuur ont
vangen inschrijvingen en plannen voor bedoelde 
waterleiding. Zoo wij wel onderricht zijn , dan 
is de voorname reden van weigering van den 
heer Augier hierin gelegen, dat hij zijn onaf
hankelijk standpunt wil bewaren , wanneer later 
de werkdadige tusschenkomst der Regeering mocht 
worden verzocht en hij daaromtrent in zijne be
trekking van hoofd-ingenieur in Zuid-Holland ge
roepen zal worden advies uit tc brengen. 

— Z. M . heeft pensioen verleend: 1°. aan 
J . A . van Dorth, eervol ontslagen ingenieur van 
den waterstaat l e klasse, ten bedrage van 
f 1333; — 2". aan C. I. Holten, eervol ontsla
gen hoofd-ingenieur van den waterstaat l e klasse, 
ad f 2000. 

— De heer H . M . F . van Cleef, scheepsbouw-
cn werktuigkundige, is , bij beschikking van den 
Minister van Koloniën van 14 dezer, gesteld ter 
beschikking van den gouverneur-generaal van Ne-
derlandsch-Indië om terstond na aankomst daar 
te lande te worden benoemd tot hoofd-ingenieur 
voor het vak van scheepsbouw, eerstaanwezend 
ingenieur bij het marine-etablissement te Soerabaia. 

— De koning van Pruisen heeft de orde van 
de kroon, 3 J ' klasse, verleend aan de heeren 
J . O. van den Bcrgh , eerstaanwezend ingenieur 
bij de staatsspoorwegen te Roermond, en Nier-
strasz, kapitein der genie, gedetacheerd bij dc 
constructie der spoorwegen te 's-Hertogenbosch. 

— Voor het vergelijkend onderzoek, den 19J*11 

en volgende dagen te houden, naar de bekwaam
heid der candidatcn, die naar de betrekking van 
surnumerair vun den waterstaat wenschen te 
dingen, hebben zich vier sollicitanten voor de 
twee vacatures aangemeld, 

Amsterdam. Het bestuur der Algemeene 
bouwmaatschappij, gevestigd te Utrecht, haren 
werkkring tot Amsterdam en omliggende ge
meenten wenschende uit te breiden, heeft uit de 
aandeelhouders alhier woonachtig eene plaatse
lijke commissie gevormd, met verzoek het te 
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vertegenwoordigen, en daarbij haar opgedragen 
al wat het doel, den bloei en de belangen der 
Maatschappij en van hare aandeelhouders, in 
verband tot Amsterdam, zou kunnen bevorde
ren. Het doel der Maatschappij i s : geschikte 
terreinen te koopeu, daarop goede en ruime 
woningen voor den arbeidenden en burgerstand 
te bouwen en bestaande te verbeteren, die te 
verhuren en bij wekclijksche of nailer te bepalen 
aflossingen te verkoopen, en alzoo een ieder in 
staat te stellen op eene bijzonder voordcclige 
wijze eene woning in eigendom te verkrijgen. 

— Dc Maatschappij tot Bevordering der Bouw
kunst zal in de maand Augustus van 1807, bij 
gelegenheid van haar 25jaiïg bestaan, eene ten
toonstelling van bouwkundige teekeningen en 
modellen houden in het gebouw der Koninklijke 
Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam. 
Het programma is dezer dagen aan de leden dei-
maatschappij verzonden en wij hopen dat de 
Nederlandsche bouwkunstenaren aan de roepstem 
van het bestuur zullen gehoor geven om door 
belangrijke toezendingen tot den goeden uitslag 
der tentoonstelling bij te dragen. Dat de bouw
kunstenaren , die zich telkens Deklagen over de 
weinige aanmoediging der kunst van Staatswege 
nu de bewijzen geven, dat zij ook zonder die 
ondersteuning in staat zijn degelijke ontwerpen 
tc leveren , wenschen wij van harte. 

Het bestuur der maatschappij tot Bevorde
ring der Bouwkunst heeft de, leden in kennis 
gesteld met de vragen, die op de veertiende al
gemeene bijeenkomst in 1807 behandeld zullen 
worden. Wij stellen ons voor doze in een vol
gend nommer op tc nemen. 

Rotterdam. De gecommitteerden der Neder-
duitsche Hervormde gemeente alhier hebben we
gens bijzondere omstandigheden besloten tot eene 
wijziging in het vroeger door ons medegedeelde 
p lan , betreffende de stichting van een nieuw 
kerkgebouw aan de Kruiskade. Ten gevolge van 
dit besluit hebben zij thans voor de Nederland
sche bouwkundigen ter onderlinge mededinging 
eene prijsvraag uitgeschreven, tot inlevering van 
een ontwerp voor zoodanig gebouw. Daarbij is 
onder anderen bepaald dat het 1400 zitplaat
sen moet bevatten, die door behoorlijke gang
paden van minstens eene cl breed toeganke
lijk zijn, terwijl het bedrag der bouwkosten, 
zonder inbegrip van meubilair, de som van 
f 70,000 niet mag te boven gaan. Aan den ver
vaardiger van het der bekroning waardig ge
keurd ontwerp zal eene som van / '800 worden 
toegekend, terwijl het collegie van gecommit
teerden zich de bevoegdheid voorbehoudt om an
dere ingezonden ontwerpen, waaruit iets bruik
baars zou kunnen worden overgenomen, voor /' 300 
aan te koopen. De mededinging is opengesteld 
tot 31 Maart. {Zie advertentie.) 

De heer Metzelaar heeft op grond eener 
door hem niet eene ^Belgische maatschappij ge
troffen overeenkomst tot vestiging der drinkwater
leiding te Rotterdam, van die gemeente eenen 
rentewaarborg gevraagd van 4 ' / , pet. over het 
kapitaal van f 1.100.000. 

Leiden. Den 8""n dezer werd alhier eene 
vergadering gehouden door de afdeeling der Ne
derlandsche maatschappij ter bevordering van 
nijverheid, waartoe ook niet-leden der maat
schappij waren uitgenoodigd. De voorzitter der 
afdeeling, prof. Van der Boon Mesch, besprak 
den toestand van het drinkwater binnen Leiden, 
ging de redenen n a , waaraan liet bederf van 
het water is toe te schrijven cn kwam tot de 
conclusie, dat het geneesmiddel alleen kon ge
vonden worden door eene betere samenstelling 
en inrichting van het secreet-, riool- eu goot-
stelsel, versterkt door doeltreffende plaatselijke 
verordeningen, maar vooral door aanvoer van 
duinwater. 

Het plan om eene duinwaterleiding aan tc leg
gen in de duingronden tusschen 's-Gravenhage 
en Katwijk, werd hierop door prof. Henket, 
met behulp eener aanschouwelijke voorstelling, 
ontwikkeld. Dit plan bestaat in het plaatsen 
van twee stoomwerktuigen hij Waalsdorp en bij 
Katwijk, om door het eerste 's-Gravenhage en 
Delft, door het andere Leiden van verten duin
water in overvloed te voorzien. Verder komt 
het plan hierop neder: er is eene uitgestrekt
heid van 2301» bunders duingrond beschikbaar, 
leverende daags 5000 kub. ellen water, bij een 
stand van acht duim, terwijl de gemiddelde wa
terstand , in verhouding van den gevallen regen, 
berekend wordt op minstens 48 duim. Die wa
terleiding kan worden verdeeld naar de behoefte 
van elk der drie steden, onverhinderd om el

kander te hulp te komen. In verhouding tot 
de bevolking der drie steden wordt de water
voorraad berekend op 34 tot 88 kannen daags 
per hoofd of 2 ' / , tot O 1/ , emmers. 

Na deze mededeeling werd door den voorzitter 
gelegenheid gegeven tot bespreking der ver
schillende quacstien met deze zaak iu verband 
staande. Op eene vraag naar de linancicele zijde 
van het plan der heeren De Veer c. s. werd 
door prof. Henket te kennen gegeven , dat het 
hoogst moeielijk was deswege eenige openingen 
te geven, doch dat dit zeker was, dat de goed
koopheid van het water gelijken tred zal hou
den met het aantal deelnemers of watergebruiken, 

Ten slotte werd bij acclamatie aangenomen 
het voorstel van den voorzitter, dat de vergade
r i ng , na het gehoorde, hare ingenomenheid met 
het plan zou betuigen en de pogingen van de 
heeren De Veer c. s. ondersteunende , het hoogst 
wenschelijk achtte, dat op die wijze in de be
staande behoefte aan goed drinkwater binnen 
Leiden werd voorzien. Dit besluit zal , door de 
zorg van het departeinentsbestuur, aan de hooge 
Regeering worden kenbaar gemaakt. 

Haarlem. De gemeenteraad heeft besloten, 
dat er een plan zal worden gemaakt tot het 
aanleggen van eene waterleiding. 

Zaandam. Voor eenigen tijd werd alhier , 
zonder het gewenschte gevolg, door de tim
merlieden per circulaire een beroep gedaan op 
de patronen, om betere regeling der arbeidsloonen. 
Thans verneemt men, dat door de timmermans
bazen der geheele Zaanstreek den 18''"' dezer 
te Koog a/d. Zaan eene vergadering is ge
houden, onder het presidium van den heer 
L . J. Immink, stads-architect alhier (als daartoe 
verzocht), met het doel die arbeidsloonen op 
meer billijke wijze te regelen, en men twijfelt 
niet, nu de geheele Zaanstreek zich daartoe aan
sluit , of die vergadering zal tot eene gewenschte 
uitkomst leiden. 

G o u d a . Tot gemeente-architect is alhier be
noemd de heer L. Burgersdijk van Eindhoven. 

KUNSTDRAAIERS M A T E R I A L E N . 
Hoofdzakelijk naar het Duitsch bewerkt 

door J. J. H A I I N . 

XVIII" en laatste gedeelte. 
H E T P O L I J S T E N . 

Na de beschrijving der voornaamste polijstmid-
delen, in het voorgaande artikel opgesomd, rest 
ons de toepassing daarvan aan tc geven. 

Ivoor, dierlijke tanden en beenderen laten 
zich zeer gemakkelijk polijsten door dc afgewerkte 
voorwerpen met schrijnwerkersbiezen tc schuren, 
en met de afgevallen spaanders af tc wrijven. 
Voor gewoon werk is dit voldoende, maar fijnere 
voorwerpen worden eerst met vochtige biezen en 
puimsteen geslepen en daarna gepolijst met een meng 
scl van eenig talk, krij t , Venetiaanschc zeep, be
nevens eenig t r ipel ; om eene volkomen glanzende 
oppervlakte te verkrijgen, worden de voorwerpen 
met fijngestampte houtskolen nageslopen. 

Om de zuiverheid der teekening niet te scha
den , worden gegraveerde voorwerpen eerst zeer 
voorzichtig met behulp van een borstel, met be
vochtigd puimsteen en krijt behandeld en daarna 
op de gewone wijze gepolijst. 

Voorwerpen van hoorn cn schildpad worden met 
gemalen puimsteen in een steeds vochtig gehou
den linnen lap, van dc vijl- cn beitelstreken ont
daan ; daar puimsteen het hoorn sterk aantast, 
is het niet raadzaam, deze bewerking langer dan 
hoogst noodig vol te houden. De verdere afwer
king geschiedt door de voorwerpen in beweging 
cn in aanraking te brengen met een lap , waarop 
lijne houtskool voor het zwarte hoorn en gemalen 
krijt, voor het lichter geklemde gestrooid is ; door 
bijvoeging van eenige zachte zeep wordt de glans 
aangebracht, en door eene herhaalde bewerking 
met Wecner kalk of tripel worden de vetdeelen 
verwijderd. 

Dit polijsten gaat minder goed op eene gewone 
kunstbank met vliegwiel dan wel op eene bank, 
die door eene zoogenaamde wip of boog bewogen 
wordt; dc reden hiervan i s , dat het hoorn door 
de groote snelheid der kunstbank tot eenen graad 
van hitte gebracht wordt, die daarop nadeelig 
werkt. Wij voor ons tellen dit bezwaar niet, daar 
men zeer gemakkelijk de snelheid der bank kan 
regelen, gelijk bijv. bij het guillocheeren het geval 
is , door namelijk den omtrek der schijf, die op de 
spil verbonden is, te vergrooten, of die van het 
wiel te verkleinen. 

Aan hertshoorn wordt door eene laksoort eene 
bruine kleur gegeven; daartoe wordt gemalen 

asphalt met wijngeest overgoten en verwarmd, 
waarna men de geelachtig gekleurde vloeistof 
afgiet; het niet opgeloste asphalt wordt dan in 
terpentijnolie opgelost, cn levert een zwartbruine 
zeer spoedig drogende en glanzende vernis op. 

Het polijsten van het paarlemoer verricht men 
tegenwoordig op de draaibank, en vroeger meest
tijds uit de vrije hand. Om de oppervlakte van 
de oneffenheden te ontdoen, bedient men zich van 
gemalen puimsteen met water aangemengd cn op 
een stuk hout, Ieder of kurk aangebracht; olie 
durft men daarbij niet gebruiken, omdat dit in 
het materiaal dringt en dc kleur benadeelt. 

Men gebruikt hiertoe ook wel eene op de draai
bank bevestigde schijf, over den omtrek met een 
reep ongekleurd vilt bekleed, waartegen het voor
werp onder eene snelle beweging der bank wordt 
aangehouden. Door polijsting met eene oplossing 
van tripel in zwavelzuur op een kurk verkrijgt 
men ecu hoogen glans, als de voorwerpen, na de 
polijsting zorgvuldig met zeepwater afgewasschen 
en met lijne tripel nagewreven worden. Bij gegra
veerde voorwerpen geschiedt de eerste bewerking 
door m i d d e l van eenen borstel. 

liet polijsten van cagat, meerschuim, speksteen, 
zoo ook van barnsteen, gaan wij stilzwijgend voorbij, 
daar deze artikelen minder belangrijk zijn. 

Geel en rood koper, goud en zilver worden 
met puimsteen afgeslepen, om de oppervlakte zoo 
gelijk mogelijk te maken. De beide eerste meta
len worden gepolijst met amari l , waartoe men 
zich van eene staaf, in den vorm van een contra-
mal , bedient en daarbij zorg draagt dat de staaf 
een weinig bevochtigd is, opdat de amaril er aan 
blijft hechten. 

Wi l men een hoogeren glans verkrijgen, dan 
neemt men zijne toevlucht tot tripel of tinasch, 
terwijl de kleur van het geel koper verhoogd wordt 
door toepassing van een poeder, bestaande uit 
1 deel zwavel en 0 deelen krijt of tripel. 

Kleine stukjes koper worden somwijlen met 
zoogenaamde bruineerstalen gebruineerd; de laat
ste zijn van goed Engelsch glashard staal, zoo 
zuiver mogelijk gepolijst, en worden onder snelle 
beweging der bank tegen het voorwerp aange
houden, waarbij het staal, dat meesttijds den vorm 
eener kleine vijl heeft en van voren afgerond is, 
een weinig bewogen wordt. Eene bevochtiging met 
zeepwater bevordert den glans. 

Goud wordt na de eerste behandeling met het 
bruineerstaal gepolijst, en bloedsteen , bevochtigd 
met azijn, geeft daaraan den hoogsten glans. Bij 
bet zilver bestaat bet laatste gedeelte der bewer
king in het gloeien van het voorwerp, en het 
daarna polijsten met salpeterzuur en zwavelzuur, 
zoodanig met water verdund, dat zij de kracht 
van gewonen azijn bezitten ; nog eenvoudiger is 
eene oplossing van roeden wijnsteen met de helft 
gewoon keukenzout in water uitgeloogd, terwijl 
men eindelijk door eene behandeling met tripel 
cn zeer fijn krijt de glans aanbrengt. 

Het ijzer neemt, gelijk algemeen bekend is, 
slechts een niiddelinatigen en weinig standhoudende" 
glans aan en wordt daarin door het staal verre
weg overtroffen. 

Ofschoon bij kleine, cn bepaald bij gedraaide, 
voorwerpen het bruineerstaal het doelmatigste hulp
middel i s , gebeurt het niet zelden, dat men voor 
ijzer en staal tot andere meer samengestelde 
methodes de toevlucht moet nemen, onder welke 
de volgende aanbeveling verdient. Daartoe wordt 
het voorwerp vooraf afgeschuurd met een stuk zand
steen onder hijvoeging van water, en daarna met 
middelmatig grove en lijne amaril of Turkschen 
oliesteen afgeschuurd; de glans zelf wordt verkregen 
door de behandeling met zeer lijne amaril en 
Turkschen oliesteen, of niet tinasch, ijzersaffraan, 
of ook wel met bloedsteen. 

Het laatste is een langzaam werkend middel; 
tinasch werkt spoediger, maar geeft het mate
riaal eene hlecke kleur; ijzersaffraan is mede zeer 
snel werkend en geeft aan het staal een schoonen 
donkeren, den zoogenaamden zwarten glans, die des 
te schooner voor den dag komt naarmate het staal 
meerdere hardheid bezit. 

Om houten voorwerpen eene glanzende opper
vlakte te geven, worden tweeerlei soort van ver
nissen gebruikt; de vette of olieachtige behooren 
meer tot het vak van den huisschilder en onder 
dc geestige of alcoholische neemt het schellak eene 
eerste plaats iu, Om het laatste tc bereiden 
worden 0,2 kilo zuivere tafelschellak van zooveel 
mogelijk heldere kleur, in eene flesch met 0,a 
kilo alcohol van 32 graden opgelost, dat men dooi' 
verwarming kan bespoedigen. 

Om het springen der llesch te beletten, wordt 
zij met een stukje varkensblaas, waarin eenige 

gaatjes geprikt zijn, gesloten en zoodra het schel 
lak opgelost is , wordt de vloeistof door filtreer-
papier gezuiverd en is zij voor het gebruik ge 
schikt. Eene andere niet minder voortreffelijke 
samenstelling bestaat uit 43 wichtjes alcohol van 
38 graden, 9 lood schellak en 1 lood mast ik , op 
evengenoemde wijze behandeld. 

Het schellak , zooals het in den handel voorkomt, 
geeft altijd een bruin gekleurd vernis, dat voor 
wit en geel gekleurde voorwerpen bijna onbruik
baar is. Om hieraan tc gemuet te komen , I ft 
Eisner, een Duitsch geleerde, het middel bedacht, 
de schel lak vernis, gewoonlijk politoer genaamd, 
door middel van dierlijke kool te bleeken. Daar 
toe wordt aan dc op boven beschrevenene wijze 
vervaardigde politoer in eene flesch de helft aan 
zijn gewicht van dierlijke kool toegevoegd, schudt 
men alles goed dooreen en stelt men het mengsel 
gedurende een paar weken aan de werking der 
zon bloot; de vloeistof wordt daardoor geheel 
kleurloos en later gefiltreerd. 

Om nu deze vernis op bet hout, dat eerst goed 
afgeschuurd moet zijn, aan te brengen, brengt 
men er een weinig van op een stukje watten, 
onder bijvoeging van eenige droppels zoete olie. 
Dit stukje watten, gewoonlijk dotje genaamd, legt 
men met de bevochtigde plaats boven in een oude 
linnen lap en wrijft nu zoo snel mogelijk over de 
te politoeren oppervlakte , totdat de vochtige lap 
geheel droog is. De snelle beweging is noodig, 
om de alcohol zooveel te spoediger te verdampen ; 
deze handelwijze herhaalt men totdat het hout 
den verlangden glans bezit. 

Hiermede eindigen wij de beschrijving der voor
naamste kunstdraaiers materialen, hopende dat wij 
eenigszins hebben medegewerkt tot het aanvullen 
der leemte die bij ons te lande in dit vak bestaat. 

Moge ons doel bereikt zijn en onze zwakke 
pogingen bekwame mannen opwekken tot het 
schrijven van een volledig en grondig werk over 
het kunstdraaien in den volsten zin des woords ; 
schrijver noch uitgever zouden zich naar onze 
nieening moeiten en kosten beklagen. 

Boekbeoordeeling. 

Mechanische technologie ten dienste van 
het middelbaar onderwijs, een leerboek voor 
fabrikanten en industrieelen en een leesboek 
voor beschaafden, door D. G R O T I I K , hooglee
raar aan de Polytechnische school, L i d van 
het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van 
Kurfsten en Wetenschappen — Goriuchem. 
J. Noorduijn cn Zoon, 1800. 

De technologie, dezer dagen onder bovenstaanden 
titel verschenen, maakt een boedkecl van 438 
bladzijden met 123 toelichtende houtsneden. Toen 
het eerste deel in het licht kwam, hebben wij 
over den inhoud en dc wijze van uitvoering een 
enkel woord in het midden gebracht, waartoe 
wij naar Dc Opmerker van 19 Mei 1. I., bladz. 
26 verwijzen. Dc gunstige indruk , die het boek 
toen reeds op ons maakte, werd bij de kennis
making met liet tweede of laatste gedeelte in 
allen dcele versterkt en wij vertrouwen dat dit 
werk door het publiek oji waarde zal worden ge
schat. De uitgave is doelmatig en met zorg be
werkt en de typographische uitvoering verdient 
allen lof. 

Ten vervolge op het eerste deel, waarin de 
metalen, het glas en aardewerk en het hout in drie 
verschillende hoofdstukken behandeld weiden, is 
het tweede gedeelte in vier nfdeelingen gesplitst. 
De eerste handelt over dc bewerking der spin-
stoffen, als het spinnen van katoen, vlas, wol 
en zijde; dc tweede is aan het weven gewijd , 
en ten vervolge op de beschrijving der voorbe
reiding van het garen , wordt het weven van 
effen, gekeperde , gefigureerde en lluweelachtige 
stoffen achtereenvolgens behandeld; met de ma
chinale weefgetouwen en de lakenfabrikage wordt 
dit hoofdstuk besloten. 

In het derde hoofdstuk wordt over het papier 
m uitgebreiden zin gesproken en na verklaring 
der papierfubrikage wordt de drukkunst in het 
algemeen en verder de typographic, plaatdrukkerij 
en steendrukkerij omschreven en daaraan het ma
ken van met kleuren bedrukt papier en behang
selpapier vastgeknoopt. Het vierde of laatste 
hoofdstuk is aan het graanmalen en het olieslaan 
gewijd. 

Deze korte inhoudsopgave geeft niet dan een 
oppervlakkig denkbeeld van het hoogst belang
rijk werk, waaraan kosten noch moeiten gespaard 
zijn. De onderhoudende, duidelijke en geregeld 

opvolgende omschrijving geeft bij de lezing ge
noegen en de juiste afbeeldingen met de mon
sters van eenige voortbrengselen, als: laken , meri
nos , gros de Naples, enz., brengen het hunne bij 
om dit werk aan te bevelen als leerboek voor 
studeerenden en fabrikanten en als leesboek voor 
het beschaafde publiek, dat zijne weetgierigheid 
daardoor kan bevredigen. Een alphabetised re
gister verhoogt zeer de bruikbaarheid van dit 
technologisch handboek, dat voor het onderwijs 
op de scholen van middelbaar onderwijs in eene 
werkelijke behoefte voorziet. 

Arnhem, December 1806. A . 

tiet Noordzee-kanaal door Holland op zijn 
Smalst, beschreven voor al len, inzonderheid 
voor aankomende jongelingen, die met deze 
groote onderneming wenschen bekend te worden, 
door A lof. 

Onder bovenstaanden titel kwam mij dezer dagen 
een werkje in handen, dat ik met genoegen las ; 
minder wat de technische waarde betreft, dan 
wel de eigenaardige schrijftrant, waarop de schrij
ver den lezer een blik doet werpen op het ont
staan , de toekomst en de gevolgen van het 
Noordzee-kannal. 

Wel verre, dat het in mijne bedoeling l ig t , 
over dat werkje eene critische beschouwing te 
leveren, meen ik toch reden te hebben, den 
Heer Alof te moeten tegenspreken, wanneer hij 
op bladzijde 57 zegt: 

titel het oog op de zeehaven aan 'tNieuwe* 
diep, die, in weerwil van spuien cn gedurig 
uitbaggeren door verzanding zóóveel van hare 
diepte verloren heeft, dat thans eene aanmerke
lijke verdieping moet plaats hebben." 

Blijkbaar is de schrijver met de zeehaven het 
Nicuwediep en ha: e — door hem op bladzijde 
54 — genoemde «belangrijke sluiswerken" on
bekend. 

Ik veroorloof mij dus de vrijheid , hem het 2 e 

deel der waterbouwkunde door ü . J . Storm-Buij-
sing, 2 ' druk, Haven het Nieuwediep en de 
mededeelingen van den Minister van Binnenland
sche Zaken betreffende den toestand van dc haven 
het Nieuwediep, geplaatst in de eerste aflevering 
der Verhandelingen van het Koninklijk Instituut 
van Ingenieurs 1854—1855, ter lezing aan te 
bevelen en voeg er uit officieele bronnen de vol
gende resultaten bij : 

Varia. 

Jaar waarin de 
peilingen 

zijn gedaan. 

Gemiddelde diepte der 
zeehaven het Nieuwediep, 

uitgedrukt in ellen onder 
laag water over 30 peil-

i aaien of 844 peilingen 
's jaarlijks. 

1830 7.05 
1841 7.25 
1851 7.00 
1850 8.20 
1861 8.43 
1802 8.57 
1863 8.59 
1804 8.77 
1865 8.75 
1866 8.88 

waaruit blijkt dat de haven niet »t>an hare diepte 
verloren heeft" maar wél gewonnen ; — van daar 
ook, dat behalve vroeger gedane stcenbestortin-
gen, in 1804 eene dergelijke langs de tccnen 
van den havendijk en leidam ter hoeveelheid van 
1930 lasten dringend noodig was, die jaarlijks 
nog worden voortgezet, om verdieping tegen te 
gaan, zoodat er van «verzanding of gedurig uit
baggeren" geen sprake kan wezen. 

Dat het spuien volgens schrijvers meeuing 
geschiedt oin diepte te verkrijgen, is mede on
juist : — immers in het genoemde werk van 
Storm Buijsing lezen wij : «deze diepte wordt door 
eene eenvoudige, doch niettemin vernuftige lei
ding van den stroom onderhouden"? — neen — 
dut spuien heeft alleen ten doel om het Noord-
hollanilsch kanaal zoo mogelijk op het vastge
stelde pei l , zijnde 0.58 cl onder A. P., te houden. 

De in 't licht stelling der waarheid is de leus 
van mijn schrijven, te meer om desaankomende 
jongelingen", waarvoor dat boekje «inzonderheid" 
is bestemd, te vrijwaren, zij een verkeerd denk
beeld opvatten der zeehaven het Nieuwediep, die 
onder de merkwaardigste dier werken eene cerc-
plaats bekleedt en daarom zag ik gaarne voor 
deze opmerking een plaatsje in «dc Opmerker" 
ingeruimd. 

Nieuwediep, 
12 December 1866. W. K O K . 

Gebruik van kurk voor veeren. Het kurk, 
zelfs het ruwste en hardste dat vol sprongen 
of s c h e u r e n i s , kan uitmuntend tot veeren 
voor rijtuigen en tot steun voor pons-machines 
gebruikt worden. Men weekt daartoe het kurk 
in suikerstroop, die het zekere zachtheid cn voort
durende vochtigheid geeft, snijdt het daarna in 
schijven van 8 Rijnl. duimen middellijn en door
boort deze allen in het midden ; een aantal dezer 
schijven wordt op elkander in een koker van 
gegoten ijzer gelegd, een vlak ijzeren deksel er 
op geplaatst cn door eene waterpers neergedrukt, 
totdat al de schijven half zoo dik zijn geworden. 
Daarna wordt er een bout met schroef doorge
stoken , de moer aangedraaid en nu de persing 
opgeheven, waardoor de kurkveer gereed is. 
Onder zwaren druk breekt het kurk niet. Zelfs 
eene drukking, die caoutchouc vernielt, staat 
het kurk uit. Zulk eene kurkveer is reeds 5 
jaar in eene smeedmachine in gebruik, zonder 
een teeken van vermindering te geven, hoewel 
zij voortdurend aan sterke stooten is blootge
steld. 

Harden van ploegscharen. Er is eene nieuwe 
wijze ontdekt, om op eene zeer goedkoope en 
duurzame wijze ploegscharen te harden. Men 
neemt een dun, smal stuk gegoten ijzer, houdt het 
horizontaal in het vuur op de plaats der groot
ste hitte, legt daaronder de ploegschaar, die ge
heel en al is afgewerkt cn gemeed van zuiver 
ijzer, en Iaat nu van hetgegoten ijzer, dat spoedig 
in de hitte smelt, op de ploegschaar druppels 
vallen ter plaatse, die bij het gebruik het meest 
door de aarde wordt aangegrepen. De ploegschaar 
wordt daarna op dc gewone wijze in water ge
hard en wordt nu zoo hard, dat geen vijl het 
ijzer meer aangrijpt. De oneffen plaatsen, waar 
te veel is gedruppeld, worden een weinig effen 
geslepen. Deze methode kan ook op de uitste
kende deelen van de hoeven der paarden worden 
toegepast. 

Toover-Photographieën. De zoogenaamde 
toover-photographieé'n hebben weder eene veran
dering ondergaan. Men kan ze nu te voorschijn 
roepen en weder laten verdwijnen. Delessert be
reidt ze op de volgende wijze. Men neemt een
voudig een met gelatine gelijmd papier, dompelt 
het in eene oplossing van 1 gram gelatine in 
25—32 kubieke duimen lauw water en laat het 
drogen. Daarna laat men het drijven op eene 
oplossing van 1 deel dubbel chroomzure potasch 
in 22 deelen gedistilleerd water en droogt het 
in het donker. Dit papier wordt nu onder een 
gewoon negatief beeld aan het licht blootgesteld 
en na het kopieeren in heet water, met een paar 
druppels zwavelzuur er i n , gefixeerd. Worden 
zulke beidden nat gemaakt, dan ziet men ze vol
komen, wanneer men door het papier heenkijkt, 
maar zij verdwijnen, zoodra ze weer droog zijn. 

Vulkanische bouwsteen. De heer N . Schro
der te Kreuznach heeft eene nieuwe soort steenen 
uitgevonden, die door hem onder den naam van 
vulkanischen bouwsteen gefabriceerd cn in den 
handel gebracht worden , cn daar deze uitvinding 
voor de bouwkunst van groot belang i s , kan het 
niet anders of de toepassing daarvan zal weldra 
algemeen zijn. De heer Schroder maakt de stee
nen uit de slakken en de asch van steenkolen, 
die in menigte aan de spoorwegen, ovens, cokes
branderijen enz., te bekomen zijn , en waaraan 
eene andere stof wordt toegevoegd; deze steenen 
behoeven niet ten achteren te staan bij d ie , 
welke alleen te Coblenz en Neuwied uit vulka
nische asch gemaakt worden ; zij zijn lichter dan 
deze, daar zij slechts de halve zwaarte der 
haksteencn hebben, en ook goedkooper la prijo. 
Door deze uitvinding wordt de afval der steen
kolen , die tot heden geene waarde had , en zelfs 

.kosten veroorzaakte om hem te verwijderen , eene 
nuttige zelfstandigheid, die binnen weinigen tijd 
vele handen aan werk zal helpen. De steenen 
worden in op te geven vorm , zoowel voor het 
optrekken van muren als het metselen van ge
welven, gemaakt en deze nieuwe uitvinding geeft 
het middel aan de hand om de zoogenaamde 
luchlsteentn, die vroeger uit enkele plaatsen wer
den aangevoerd, overal te fabriceeren. 

Correspondentie. 
Aan G. tc Z. Uw schrijven is ontvangen en 

de Redactie zal aan uw verlangen voldoen. 
Aan M. te 11. Het toegezonden artikel is voor 

de opname in dit blad ongeschikt, en zal u 
teruggezonden worden. 
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Den heer J. II. Leliman le Amsterdam. De 
redactie is bereid uw verzoek loc tc staan en 
noodigt ti uit het artikel over het palcis voor 
Volksvlijt en zijne architectuur in te zenden. 
De vele ingekomen stukken nopen haar ü te be
richten , dat zij dit stuk in den loopenden jaar
gang niet kan opnemen. 

Aanbestedingen. 

tat ikoiidi*in | t< m 
Mnandng 24 D c c , ten 10 ure, mm bet gebouw van het 

prov. bestuur te Maastricht : lo. de vernieuwing der rijzen 
pakbermen lange de sehutkolkeu en der b e n e d è n v l e n g e l i van tic 
sluizen uo. 14, 15 cu lfi der Zuid-Willemsvaart; zo, de ver
betering van den toegang naar het Grnot Veer op de M&as 
te Mncscyck. op den rechter oever, onder de gemeente 
Roosteren. 

.Maandag 24 D e c , ten 10 ure, aan het gebouw van het 
prov. bestuur te Muastrieht: de werken tol voortzetting der 
verbetering van de rivier de Maas nabij den Hamert, iu de 
gemeente Bergen. 

Maaudag 24 Dee., teu 10 ure, anu liet gebouw van het 
prov. bestuur te Maastricht: de voortzetting van de begrin-
ding van deu onderberm des westelijken kanaaldijk* der 
Zuid-Willemsvaart, over eene lengte vac "il80 e l , onder dc 
gemeente Nederweert 

Maandag 24 Dcc , ten 11% ure, aan het gebouw vuu het 
prov. bestuur te 's l lage: het doen van eenige vernieuwin
gen en aan het onderhouden van al de werken behoorende tot 
het Kanaal door Voornc, in de provincie Zuid-Holland, van 
den Isten Januari 1867 tot en met den Sisten Decem
ber 1869. 

Maandag 24 Dec , ten l l ' / j ure, aan het lokaal van het 
prov. bestuur te ' s l lage: de aanleg eener telegraaflijn niet 
één draad langs deu Maasdijk, tusschen Maassluis en \ laar-
dingen, en het onderhoud daarvan tot 'il December 1867. 

Maandag 24 D e c , teu l ure, in de raadkamer te Markelo 
(prov. Overijssel) het bouwen eener school, iu tie huurt 
kerspel Goor. 

Donderdag 27 Dec . ten 12 ure, in eeu der lokalen van 
het ministerie van binnenlandsche /.aken te 's l lage: het 
maken van een Stationsgebouw met bijkomende werken tc 
Zwolle, ten behoeve van den spoorweg van Arnhem naar 
Leeuwarden; het makcu van het gedeelte van (iocs tot het 
Sloe, van deu spoorweg van Roosendaal naar \ lissingen. 

Donderdag 27 Dee., ten IS 1 /» ure, in het Hotel de Zon 
te Leiden: het maken van een'regenbak en een privaat met 
gang bij de kazerne aan de Morscnpoort aldaar. 

Donderdag 27 Dec, ten 2\.t uur, aan hetgebonwvan bet 
prov. bestuur te Haarlem: Lo. het onderhoud van dc ge
bouwen van 's Rijks Museum cn van de Koninklijke Aka-
demie van Wetenschappen , genaamd dc Trippenhuizen , te 
Amsterdam, gedurende de jaren 1807, 1868 en 186'J; 2o. 
het onderhoud van het tiroot Noordhollandsch Kanaal ge
durende de jaren 1807, 1868 en 186'J, in zeven perecelen. 

Donderdag 27 Dee., teu 2'/, ure, aau het gebouw van hel 
prov. bestuur te Haarlem: liet bouwen van een rijkstele
graaf kautoor nabij tie rijkshnveu op bet eiland Vlieland, 

Vrijdag 28 Dcc , ten 10 ure, aau liet lokaal van hel prov. 
bestuur tc Middelburg: het herstel en onderhoud vnn 'srijks 
havenwerken tc Vcere , gedurende 1867. 

Vrydag 28 Dcc , ten IO'/Ï ure, aan het gebouw van 
het prov. bestuur te 'sBosch : het doen van eeuige vernieu
wingen en herstellingen nan liet grenskantoor te Wernhout, 
provincie Noord-Brabant, met het onderhoud van dat ge
bouw, van den 1 sten Januari 1867 tot deu .'listen December 186'J. 

Vrijdag 28 Dcc., ten 11 ure op het Gemeentehuis te 
"s Bosch: het leveren cn leggen vnn 526 cl hnrdstecnen 
trottoirbanden en het leveren van 100,000 vlakke klinkers. 

Vrijdag 28 Dec., ten 11 ure, iu het akademiegebonw te 
Groningen: het doen vau eenige herstellingen aan en het 
onderhouden van de akadciuische gebouwen te Groningen, van 
den Isten Januari 1867 tot den Sisten Dcc 186'J. 

Vrijdag 28 Dec, ten 12 ure, ann het gebouw vnn het prov. 
bestuur te Leeuwarden : het vierjarig onderhoud van de groote 
rijkswegen in de provincie Friesland, ingaande den Isten 
Januari 1867 cn eindigende den Sisten December 1870, in 
vier perecelen. 

Vrijdag 28 D e c , ten 12 ure, in het Hcereulogemeut tc 
Schoonhoven: het maken van een gebouw op tic plaats bij 
de kazerne aldaar. 

Vrijdag 28 D c c , ten 12 ure, nau het gebouw vnn het 
prov. bestuur te Arnhem: het aanleggen van Kribben op 
den regter eu linker oever vnn de rivier de Neder-Rh ij n, be
nedenwaart! het Leskensveer bij Wageningen en het verlen
gen van eene Hijkskrib op den regter oever aldaar, iu de 
provincie Gelderland. 

Vrijdag 28 Dec , ten 12 ure, aan het gebouw van het 
prov. bestuur te Arnhem: het opmaken cu verlengen van de 
Stroomleidende krib aau den mond van de rivier de Maas, 
op de rivier de W a a l , beneden LoeresteJn, behoorende tot 
dc werken tot verbetering van de Waal. 

Vrijdag 28 D e c , ten 12 ure, aan hef gebouw van het 
prov. bestuur te Arnhem- hot aanleggen van twee Dwnrs-
Vribb«u ««li den linker Waaloever tegenover de stad Tiel , 
behoorende tot de verbetcringswcrkeii van de rivier de Waal, 
in de provincie Gelderland. 

Vrijdag 28 Dcc , ten 12 ure, aan het gebouw van het 
prov. bestuur tc Arnhem: het graven vnn Sprengen voor 
dc voeding van het knunnl van Apeldoorn naar Dieren, 
in de gemeente Apeldoorn, bewesten dc herberg de Zwaan 
aan deu straatweg van Apeldoorn naar Arnhem, en in dc 
buurt het Zand onder Ousterhuizen, met de daarbij behoo
rende kunstwerken. 

Zaterdag 2'J D c c , teu 11 ure, iu het logement vnn IMi. 
Buiterijs te Middelburg: het maken van nieuwe Uitwegen 
voor de stad Vcere, ter vervanging vnn de te slooprn l'oort 
'eir Bruggen en te verlaten wegen door de buitenwerken van 
die gewezen w -tin;. 

Mnefylaa :il Dec., ten 11 ure, ten Raadhnizc te Zutfen: 
de Jeverapiie van 45 tot 50 duizend stuks straatkeien. 

M.ia'iróiL' .'il Dec, ten 12 ure, op liet Raadhuis te Aui-
etcrdnmVJii 1 dempen vnh het gedeelte vnn den Nieuwczijds 
Acht^Vufgwal, van de Holsteeg tot de lirouwerskolk, een 
r̂CflMite van de lirouwerskolk en eeu gedeelte van het Kut-

'tegat; het maken der gevorderde riolen en vergaarkuil.cn 
en zinkputten, het bouwen vau een steenen walmuur cu van 
houten walbeschoeijingeu langs de einden der dempingen. 

Maandag 81 Dcc , ten 1 ure, op het Raadhuis te Bern mei: 
bet houwen vau eeu schoollokaal te Angercn. 

Zaterdag 6 Jan. , ten 11 ure, bij G . van Anlderen tc Znlk: 
het verbouwen der school. 

Woensdag U Jan. , ten 12 ure bij A . vnn Dijk te (Jharloisi 
het afbreken en geheel vernieuwen van de kerk en kerhe-
rnnds-kamrr, staande in het midden vnn de bebouwde kom 
der gemeente Charlois. 

Donderdag 17 Jan . , in ccn der lokalen vnn liet ministerie 
van biuiienlandsche zaken te 's Hage : het maken eu opstel
len van twee draaibruggen eu het uitvoeren van de daar
mede iu verband staande werken iu dc gemeente Utrecht, 
voor den spoorweg van Utrecht tot Boxtel. 

Donderdag 24 Jan. , ten 12 ure, in een der lokalen van 
het ministerie vnn binnenlandsche zaken te 'sl lage: het 
bouwen van wachterswoniiigen, het maken vnn perrons cn 
het uitvoeren van eenige nndere werkeu voor het gedeelte 
van Leeuwarden tot Groningen vnn den spoorweg vnn Har
liugcn naar de Ifauuorcrschc grenzen. 

afloop vim omiheHledlnaen. 
Op l'ï December, nau het ministerie van m'fcnerilandsebc 

zaken te 's Hage.: het maken van verschillende gebouwen en 
verdere werken op het station Mcppel, ten behoeve van den 
spoorweg van Arnhem naar Leeuwarden. Daarvoor waren 
16 biljetten ingekomeu. en was de minste inschrijver J . 
Kooy, te Amsterdam, voor ƒ 208,489. Daarna werd aan
besteed het maken en stellen van den ijzeren bovenbouw 
van vijf draaibruggen, eu twee IrraanbtUggen in deu spoor-

'weg van Groningen naar Nieuwe Schans, Daarvoor waren 
8 inselirijviiiLTsbiljetten ingekomen. De minste inschrijvers 
waren L. Jïoiu cn ('ie,, te l'arijs, voor / 1)0,500. 

Op 18 December, iu het lokaal van het prov. bestuur te 
Haarlem: lo. het onderhoud van het cellulair huis van 
arrest cn justitie tc Amsterdam, gedurende LS67. 1868 en 
186'J: minste inschrijver D. Brakenburg, voor ƒ 9 4 9 4 : 2o. 
liet onderbond van het hulplntis van arrest iu van bewaring 
te Amsterdam gedurende 1867, 1 fiOH en I860: minste in
schrijver L. Ileijink te Amsterdam, voor ƒ 4485 ; 8o. het 
onderhoud van net lokaal der Brrondisseinents-regtbauk t<-
Haarlem, gedurende het jaar 1867; minste inschrijver J . 
Groencwesen te Haarlem, voor ƒ 424. 

Op 14 December, aan het gebouw vnn het provinciaal be 
stuur tc Arnhem: het aanleggen van zeven perpendiculaire' 
kribben tot voortzetting der verbetering van bet vaarwater 
der rivier de Msscl iu Gelderland, bij Helbergen, boven 
Zutfen. Minste inschrijver T. hein pers te Wehl voor ƒ 8 6 8 8 . 

OII 14 December, aau het lokaal van het prov. bestuur te 
Arnhem: het onderhoud der Grenskautoren te Dinxperlo, 
Heume en Holterhoek gedurende de jaren 1867—1860, be
nevens het uitvoeren vnn eenige herstellingen nau genoemde 
gebouwen. Minste inschrijver voor het Ic perceel (Dinxperlo) 
K. van Eerden, te Aolteii voor J 1158; 2e perceel (Hcurnc,. 
dezelfde voor ƒ 702: Se perceel 'illoltcrhuckj M . .1. Xnlcs te 
Groenlo voor ƒ 684. 

Op 15 December, te Helder, bij de directie der marine 
aldaar: het bouwen van eene bergplaats vau steenkolen en 
verder daarbij behoorende werken, op 's Rijks werf te Wil 
lemsoord. Br waren ingekomen 19 biljetten; als van: W. 
vau Doorn voor /'32,600, Nederloff / 31,600, Gebr. Klein 
ƒ 8 1 , 6 0 0 , W. van der Berg ƒ 8 1 , 4 9 9 , B. Beukenkamp ƒ 2 0 , 8 0 0 , 
I'. Dekker /'29,442, W. * vnn der Woning / 28,400, Ctbr. 
Korlf ƒ 28,000. W. J . , Vermats / ' 27,000, A. Ras ƒ 2 7 , 8 0 0 , 
P. Verhey ƒ 2 7 , 7 6 0 , K. Knoppert ƒ 2 6 , 9 5 0 , R. Vos ƒ 26,768, 

J . C . Slebe /'26,645, Gebr. Janzen ƒ 2 6 , 5 7 0 , 1*. Spruit 
/' 26,520, IL W. Schnijders ƒ 2 6 , 5 0 0 , Gebr. Moorman 

ƒ 25,'J'JO. Gebr. Tool ƒ 25,800. 
Op 15 December, ter provinciale griffie te Utrecht: het 

onderhouden van dc schipbrug, liggende over de rivier de 
JjC'k, tusschen Vreeswijk en Vinnen, met dc beide veerhui
zen , de noodhavens euz , gedurende 1867 I860. Aange
nomen door .1. Barneveld, te Vreeswijk, voor ƒ 2 0 , 9 9 0 . 

Op 17 December, aan bet gebouw van het provinciaal 
bestuur te ' sHage: lo. het onderhoud der werken, behoo
rende tot het veer van Gelkenea op Schoonhoven, onder de 
gemeente A miners, prov. Zuid-Holland, over de jaren 1867, 
1868 en 186'J. Vijf biljetten van inschrijving waren inge
komen, en de minste inschrijver was G . Hagendoorn, te 
Giesciidam , voor ƒ 280 'sjnars; 2o. liet maken cu leveren 
vnn eeuige meubelen voor "srijks hoogcre burgerschool te 
Gouda, waarvoor eveneens vijf biljetten van inschrijving 
waren ingekomen. De minste inschrijving was die van mcj. 
E . vau Ooijcn, wed. C. A. dc Gi t» , te Gouda, voor ƒ 1040. 

O J I 18 December, aan het Departement van Rinncnland-
sche Zaken te 'sHage: de aanleg eener telegraaflijn niet 
écu draad vnu het Rrjkstelegraafkantoor langs de bestemde 
palen tot deu Staatsspoorweg van Goes naar Bergen-op-Zoom, 
en vervolgeus langs de spoorbaan tot de snijding met den 
zoogenanmden Stellendijk, tusschen dc polders Kroningen 
eu Nieuwland nabij het gehucht Oostdijk, Daarvoor waren 
7 biUetten vau inaelutiying ingekomen, en was de minste 
inschrijving die vuu J . 1*. Muller te Goes voor ƒ 661. 

Advertentiën. 

GECOMMITTEERDEN HKII NEDERDUITSCH 
HERVORMDE GEMEENTE te Rotterdam, zich voor-
genomen hebbende, E E N G E H E E L N I E U W 
K E R K G E B O U W te stichten, noodigen alle 
Nederlandsche Bouwkundigen uit, om daartoe On t 
w e r p e n te leveren, cn mede te dingen naar de 
uitgeschrevcne P r i j s v r a a g , waarvan het Pro
gramma is te verkrijgen, of op franca aanvrage 
te ontbieden aan het Kerkekantoor over het 
Amsterdamsche veer tc Rotterdam. 

Rotterdam, 14 December 1800. 
Namens Gecommitteerden voornoemd. 

• .1. C. LEDEI10ER, L.N.z. 
Lid en Secretaris. 

\;iiii>NlHliiiir. 
Op Vrijdag 28 December, des voormiddag! ten 

11 ure, zal door Burgemeester en Wethouders 
van 's-Bosch, op het Gemeentehuis aldaar, worden 

A A N B E S T E E D : 
1°. H e t leveren en leggen van 526 

strekkende ellen H A R D S T E E N E N 
T R O T T O I R B A N D E N . 

2°. H e t leveren van ÏOO duizend 
vlakke K L I N K E R S T E E N E N . 

Deze Besteding zal in twee perecelen geschie
den, bij enkele inschrijving, overeenkomstig art. 10 
van het Bestek. 

liet Bestelt ligt ter lezing: te 's-Bosch op het 
Gemeentehuis en zijn voorts nadere inlichtingen 
te bekomen bij den Gemeente-Architect J. M 
NAHIIE te 's-Bosch. 

Burgemeester en Wethouders voornoem,! 
DE K ü I J P E I I , 

Burgemeester. 
J. N . G. S A S S E N , 

Secretaris. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zutfen 
zijn voornemens, op Maandag ü l December 18ü'ti, 
des vooriniddags ten 11 ure, ten Raadhuize aan 
te besteden: 

D e l e v e r a n t i e v a n 45 to t 50,000 
s tuks S T R A A T K E I E N , % duim. 

De voorwaarden liggen ter inzage ter Ge-
mcente-SeiTetarie. 

inlichtingen zijn op franco aanvrage te be
komen bij den Gemeente-Architect I). .1. ITZ. 

AANBESTEDING. 
KERKVOOGDEN der Hervormde Gemeente van 

Charlois en Kaiendrecht zullen op Woensdag 
den Januari 1N(i7 . des middags ten 12 ure, 
bij A. VAN DIJK. te Charlois, in bet openbaar 
Aanbestellen : 

Het A F B R E K E N en geheel V E R 
N I E U W E N v a n de K E R K e n K E R -
K E R A A D S K A M E R , slaande in het mid
den van de bebouwde Kom der Gemeente 
Cliarlois. 

Het Bestek en de Planteekeningen liggen ter 
inzage en overname bij A. VAN DIJK voormeld. 

De bestekken zijn ail f I.— te bekomen bij de 
Ondergeteekentlen . alsmede bij .Is. VISSER, Bouw
kundige te Rotterdam, bij wien men %ich ont 
verdere inlichtingen kan vervoegen. 

Aanwijzing in loco zal winden gegeven Vrijdag 
den 4 Januari a. s., des vooriniddags ten 10 ure. 

Kerkvoogden voornoemd, 
De Secretaris, De President, 

.1. VAN HULKEN. II. DE GROOT. 

FABRIEK VAX ~ ~ ~ 

B E C K E R EiV BÜDDINGH 
te ARNHEM. 

Waterpas-, hoekuieet- en andere instrumen
t e n voor terreinopname ten dienste van den 
W A T E R S T A A T , U E G E N I E , den A A N L E G V A N SPOOR

W E G E N en O P E N B A R E W E R K E N . — Voorts dc gunstig 
bekende B a l a m e n , B a s c u l e s , Weeg
b r u g g e n enz. 

RANSOME'S KUNSTZANDSTEEN 7 
beveelt zich door duurzaamheid, sterkte, zuive
ren vorm en voornamelijk door V O L K O M E N OVER
EENKOMST met den NATUURLIJKEN ZAND
STEEN bijzonder aan voor iedere BOUWKUN
STIGE VERSIERING, zoowel voor Balustraden, 
Kapiteelen, Consolen, Lijsten, Friezen enz., ols 
voor Vazen, Fonteinen, Gcdenktcekcnen, Stand
beelden, G ra fteekenen , enz. Modellen, Teeke
ningen, enz. te bezichtigen, en inlichtingen te 
bekomen bij 
P O L K E R S & O»., Rapenburg tc Amsterdamt 

Agenten van de 
PATENT CONCRETE-STONE CO.MI'y. (Limited) te Londen. 

ALBUM VAN BOUWKUNDIGE SCHETSEN EN ONTWERPEN. 
Uitgegeven door en onder Redactie van , ) . II. Leliman, Architect te Amsterdam. 

De Redactie verzoekt, onder referte aan vroegere adver tent iën, beleefd cn dringend om dc terug
zending aan haar adres van de proefplaten . die aan hare kunstvrienden sedert lang ?iju aangeboden 
en verzekert dat de toezending van de tweede helft des derden deels zal geschieden, zoodra de graveur 
aan zijne verplichtingen zal hebben voldaan. 

De inteekening blijft alsnog opengesteld op de vroegere voorwaarden. 

Eerste jaargang. N°. 40 29 December 1866. 

\Uitgcgcven te Arnhem bij D. A . THIEME. — Boekdrukkerij van G. W . V A N DER WIEL. 

Verschijnt geregeld lederen Zaterdag bij 
•>. A. T I 1 I K M E te A r n h e m . 

Iloofdriirrisponilenlen 
t. \\\ l!tkli;\l..s « (.'. le Amsterdam. 

" W E J E K B IL» - A . JT> 
V O O R 

Prijs prr .1 maanden franco p. past /"t.fiS. 
Sen abonneert nth loor een jaargang. 

Advertentiën koslen f -.20 per ge.enen regel 
en ƒ'-.15 voor aegel en een \ ° . der courant. 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN EN AANNEMERS VAN PUBLIEKE WERKEN. 

k*. 

Berichten en mededeelingen. 

Arnhem, 28 December IStiü. 

— Te Berlijn heeft men thans een aanvang 
gemaakt met het bouwen der Nationalijalcrie. 
De werkzaamheden zullen met den meesten spoed, 
zelfs bij gaslicht worden voortgezet. Dc kosten 
zijn op een millioen thaler begroot. 

— De senaat van Hamburg heeft, voor bet 
bouwen van de Kunstholle aldaar, op nieuw eene 
subsidie van 50.000 thaler, en bovendien tot 
aanschaffing van liet meubilair, nog cene bij
drage van 12.000 thaler aangevraagd. Behalve 
het terrein dat door de stad gratis werd afge
staan , kost het bouwen dezer Kunstholle reeds 
142.000 thaler, die uit vrijwillige bijdragen wer
den gevonden, en 50.000 thaler die door de stad 
werden gesubsidieerd. 

— Te Kolberg wordt een nieuwe schouwburg 
gebouwd, naar de teekeningen van den architect 
Ed. Titz. De kosten zullen door bet uitgeven 
van aandeden worden gedekt. 

— Te l'arijs zijn uit Cocbinchina de voorwer
pen ontvangen, door keizer Tiulic voor de ten
toonstelling ingezonden. Daaronder is als ge
schenk voor keizer Napoleon een porceleinen ser
vies, afkomstig uit de keizerlijke fabriek te Hue, 
dat voor het japanscbe en chineesche porcelein 
niet behoeft onder te doen. Frankrijk wil nu 
diezelfde industrie ook in Saigus invoeren. Voorts 
bevinden zich bij de inzending geschilderde zijden 
stoffen en prachtige stukken in brons. 

— De amerikaansche stoomjachten Henrietta, 
tleetwing en Vesta, zijn in den namiddag van 
11 Dec. hun wedstrijd van Nieuwyork naar Co-
wes begonnen. De Henrietta is den 25 Decem
ber te Cowes aangekomen en de Meelwing en de 
Vesta zijn den volgenden dag daar binnen ge-
loopen. De overwinnaar wint een prijs van 00.000 
dollars. 

— De Italiaanscbe regeering beeft den aanleg 
van de Victor-Emannel-baan thans voor bare re
kening genomen, vermits de daarvoor opgerichte 
maatschappij niet bij machte blijkt te zijn het 
werk tot stand te brengen. 

— Prins Max Egon von Fiirstenbcrg laat op 
het slagveld bij Kóniggratz, op de hoogte bij 
Chliim, waar zoovele Oostenrijkers gesneuveld 
en begraven zijn, een kolossaal gegoten ijzeren 
{"•ujs , met verguld Christus-beeld oprichten. Dit 

i< wordt iu de ijzregieterij te Ncu-Jo:u hinis-
hal gegoten, en i s , zonder het steenen voet

stuk, 18 voet hoog en 4450 pond zwaar. Ook 
voor de op' den 15'1'" J u l i , in het gevecht bij 
Tobitschau gesneuvelde Oostenrijkers wordt een 
fraai gedenkteeken opgericht door het Moravische 
ondersteuningsfonds. 

— De groote afstanden, die de reizigers in 
Rusland veeltijds per spoorweg hebben af te leg

gen (tusschen Petersburg en Moskou o. 'a. is men 
20 uren onderweg) en de gestrengheid van het 
weder hebben eene meer volledige inrichting der 
waggons noodzakelijk gemaakt. 

Men vindt die der eerste en tweede klasse dan 
ook besebreven als kleine huizen op wielen. 

De inwendige ruimte verdient den naam van 
salon, voorzien van alle benoodigdheden, daal
de met smaak aangebrachte divans langs de zijden, 
spiegels, porseleinen kachels, lampen, cande-
labers en tafel het geheel tot een aangenaam 
verblijf maken. 

De dubbele ramen zijn voorzien van roode gor
dijnen . die niet. alleen alle tocht onmogelijk ma
ken, maar bet gezicht op hel kille winterachtige 
daar buiten belemmeren. 

De dag wordt met lezen, kaart- of schaakspe
len enz. gepasseerd, en des avonds worden de 
divans niet eene kleine moeite in bedden herscha
pen , en door de waakzame wachters onmiddel
lijk van kussens voorzien. 

Door de passagiers kan alsdan over meerdere 
ruimte op die divans beschikt worden, daar de 
waggons der eerste klasse tevens van eene tweede 
verdieping zijn voorzien, die door eene elegante 
trap toegankelijk is gemaakt , terwijl in de wag
gons der tweede klasse kribben zijn aangebracht 
op de plaats waar wij gewoon zijn eeue berging 
te vinden voor hoeden en bagage. 

— De Berlingske politieke og Avertissements 
Tidende behelst het volgend belangrijk stuk over 
den aanlog eener haven in de Sond ten noorden 
van Elseneur: 

«Onder de in den laatsten tijd bier beraamde 
plannen trekt op geheel bijzondere wijze dealge-
meene aandacht dat van den heer Car lé , wien 
door het Deensche gouvernement concessie is 
verleend tot den aanleg eener groote haven in 
de Sond ten noorden van Elseneur. De verwe
zenlijking van dit plan zal niet alleen Denemar
ken , maar dc handeldrijvende natiën in bet al
gemeen , tot groot voordeel verstrekken. 

.Elseneur i s , gelijk men weet, de sleutel van 
de Sond , die zelve de gemakkelijkste doortocht 
is van de Noordzee tot de Oostzeis De schepen 
van alle hinden der wereld ontmoeten elkander 
op dit punt , dat door de natuur onder alle an
dere plaatsen der omliggende streken is aange
wezen om tie stapelplaats van het oosten cn wes
ten der aarde te zijn. 

«Reeds ten zuiden van Kronborg , het kasteel 
dat Elseneur verdedigt, eu aan welks voet de tegen
woordige haven gelegen is , moet bet streng 
koud zijn indien dc zee bevriest. Maar ten 
noorden van Kronborg, waar de nieuwe haven 
moet worden aangelegd, drijft de stroom, die 
er buitengewoon sterk i s , de ijsschotsen u i l 
elkander, zoodat de vaart er het geheele jaar 
open is. 

«Daarenboven, Elsenein*ils de weg langs wel

ken de ontelbare koopmansgoederen vervoerd 
worden , die Frankrijk, Engeland cn Amerika 
tegen die van Rusland, Oost-Pruisen en een ge
deelte van Zweden inruilen. Niet zelden liggen 
voor Kronborg 4 it 500 schepen ten anker, die 
aldaar, onder kostbaar tijdverlies , een giinstigen 
wind afwachten om tic Oostzee in of uit te loo
pen. liet cijfer tier schepen , die jaarlijks E l 
seneur passeeren, wordt gerekend op .'ID a 40 
duizend, en dit cijfer zal gewis nog grooter wor
den. De krachtige stoot, die in Rusland ge
geven is aan de ontwikkeling der zoo rijke 
hulpbronnen des Lands, moet noodwendig van 
jaar tot jaar ile hoeveelheid koopmansgoederen 
doen toenemen, welke de Russische handelaars 
door de Oostzee zullen uitvoeren , te meer daar 
de middelen van gemeenschap met het binnenste 
des llijks gestadig beter worden. 

«Muur dewijl deze handelaren slechts gedu
rende vijf maanden in bet jaar over de vaart 
door de Oostzee kunnen beschikken, zijn zij 
verplicht hunne ladingen in massa , en alvorens 
deze verkocht zijn, te doen vertrekken. Zij ver
doelen ze over verscheiden entrepots, waar ze 
soms lang blijven l iggen, en daarbij, om die 
entrepots te bereiken , ondervinden over liet al
gemeen de Russische koopwaren, na de Newa 
afgevoerd te zijn in de kleine vaartuigen , die 
men daar alleen kan gebruiken, oponthoud te 
Kroonstad , ten einde overgeladen te worden 
in grooterc schepen, die door den Europee-
schen of Transatlantischcn handel worden ge
bezigd. 

«Het zal dus een verbazend voordeel zijn, te 
Elseneur kapitale dokken aan te leggen . waarin 
de kleine vaartuigen van dc Newa rechtstreeks , 
met besparing van tijtl en geld, de Russische 
ladingen zullen kunnen aanvoeren, en waar de 
handel der geheele wereld die zal komen afha
len , verzekerd van aldaar ten tillen tijde, naar 
gelang der behoeften, eene ruime keus te zullen 
kunnen doen. 

«Zoo men van den anderen kant de beweging 
beschouwt, die in omgekeerde richting uit Ame
rika cn de meest handeldrijvende streken van 
Europa naar Rusland plaats heeft , zal men zien 
dat de maatregel, om te Elseneur eene groote 
haven en daarmede in verband staande dokken 
aan te leggen, van niet minder overwegende 
nuttigheid is. 

«Inderdaad, een goed bezeild schip, dat bij 
voorbeeld uit eene Transatlantische haven ver
trekt, beeft vijf weken noodig om tc Elseneur 
te komen, cn van daar ten minste nog eene 
week om Kroonstad te bereiken, dus gemiddeld 
acht weken voor de geheele reis. Daar echter 
de vaart op de Newa slechts van het einde van 
Apri l tot het midden of einde van October open 
i s , alzoo nauwelijks gedurende zes maanden, 
zal het bedoelde Amerikaansche schip in eeu ge-
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heel jaar slechts eenmaal de reis heen en terug 
kunnen doen; op de tweede uitreis zal het, te 
Kroonstad aangekomen, terstond door het ijs 
worden opgehouden, om er gedurende de zes 
wintermaanden als een werkeloos kapitaal te blij
ven liggen. Stellen wij daarentegen, dat het te 
Elseneur een entrepot vindt, gereed om zijne la
ding in te nemen, dan kan het in één jaar drie
maal en zelfs viermaal de reis heen en terug 
doen. Intusschen worden de koopwaren, door 
dien bodem aangebracht, naar Rusland verscheept 
op vaartuigen, die zoo klein zijn, dat zij zich 
niet te Kroonstad behoeven op te houden, maar 
rechtstreeks de Newa kunnen opvaren. 

«De nieuwe haven , door den heer Carle ten 
noorden van Kronborg aan te leggen, zal een 
omvang hebben van twee millioen vierkante Ned. 
ellen, en bestaan uit de drie volgende deelen : 

«1 . Een vaarwater van 10 Ned. ellen diepte 
en 240 Ned. ellen breedte zal aanwezig zijn tus
schen twee hoofden, waarvan het eene 1800 
Ned. ellen lengte bij 80 a 100 Ned. ellen breedte 
en het andere 360 Ned. ellen lengte bij 70 Ned. 
ellen breedte zal hebben. Dit vaarwater voert 
naar de voorhaven, die voor de schepen alle ge
wenschte veiligheid zal aanbieden ; zij zal een 
omvang hebben van 338,000 vierkante Ned. ellen 
cn omgeven zijn van eene kade lang 2000 Ned 
ellen tot het innemen van kolen en andere 
scheepsbenoodigdheden. Twee vaarwaters, 60 
Ned. ellen breed, zullen uit de voorhaven voeren, 
bet eene in de ladingshavens, het andere in de 
constructiehaven. 

»2. Twee havens (bassins) tot lading en los
s ing, ieder 130 Ned. ellen breed en 400 Ned. 
.ellen lang, hebbende een omvang van 120,000 
vierkante Ned. ellen, en voorzien van eene kade 
van 3000 Ned. ellen totale lengte, welke in ver
binding zal zijn met de magazijnen der entrepots. 

«3. Het constructie-bassin, 120,000 vierkante 
Ned. ellen in omvang, voorzien van eene kade 
van 1400 Ned. ellen; men zal er de werven aan
treffen , benevens verscheiden hellingen, waar
van twee tot constructie en twee sleephellingen; 
een droog dok tot kalfatering en een drijvend 
dok; werkplaatsen tot vervaardiging cn repara
tie der stoomwerktuigen en andere industrieele 

bli ementen zullen zich in den omtrek be-

nEindelijk zal de nieuwe haven door een kanaal 
in verbinding gebracht worden met de tegen
woordige haven, d ie , zooals zij onder de re
geering van Koning Frederik VII door den heer 
Carlé is gereconstrueerd, zeilschepen en stoom-
booten van gemiddelden tonneninhoud kan opne
men, maar niet de groote schroefstoomschepen 
die thans zoo druk de Oostzee bevaren. 

»Dc kosten der geheele onderneming zijn be
groot geworden op acht millioen francs, en de 
heer Carlé heeft onlangs met den heer Staempfli, 
voormalig voorzitter van den Zwitserschen Bonds
dag en thans directeur der Bank van Bern, eene 
overeenkomst gesloten, waarbij deze laatste zich 
verhonden heeft een* maatschappij bij aandeelen 
tot een bedrag van zes millioen in het leven te 
roepen , zullende dc twee overblijvende millioenen 
later moeten gevonden worden uit den verkoop 
der gronden, die niet voor de haven zullen ge
bruikt worden. Deze maatschappij is thans op 
het punt van gevormd tc worden , cn daar van 
de andere zijde het voorbereidend onderzoek al 
ten einde gebracht is cn de noodige gronden aan
gekocht zijn, zullen de werkzaamheden geene 
vertraging ondervinden en met het aanstaande 
voorjaar beginnen." 

— Op den boek van de Avenue dc Stilleen en 
de Quai d'Orsay te Parijs, wordt het paleis ge
bouwd, dat de Bey van Tunis, alleen voor de 
aanstaande tentoonstelling, voor zich laat op
richten. Het gebouw wordt rechthoekig 80 bij 
08 voeten. Dc bouw is reeds tot 10 voeten bo
ven den bcganen grond gevorderd. 

Het paleis zal van hout zijn , met een breeden 
trap, een soort terras tot toegang; het zal ge
dekt zijn met een koepel van 05 voet hoog en 
vier kleine koepels. De Tunezen zullen de pro
ducten hunner nijverheid in de onderste verdie
ping van het gebouw ten toon stellen, alwaar 
ook de talrijke wilde dieren, die dc Bey met 
zich voert, gehuisvest worden. 

— De Lesseps, de bekende leider van de door
graving der landengte van Suez , aan welk werk 
hij zijn leven heeft * gewijd, heeft in de voor
gaande maand te Marseille belangrijke medodie-
lingen aangaande deze grootsche onderneming ge
daan. Wij nemen er het volgende uit over: 
Door de verbeterde baggermachines van Lavullóe 

is de breedte van het kanaal van 56 op 102 el 
gebracht. Drie vierden van deze uitgraving zijn 
volbracht over een traject van 40 uren, en er 
blijven nog slechts 45 millioen kub. el grond uit 
te graven. Binnen 30 maanden, en dus in de 
lente van 1869, zal het kanaal geheel voltooid 
zijn. Na dien tijd zal het vervoer van goederen 
dooi- middel van het zoetwaterkanaal tusschen 
Port-Said en Suez eene bezuiniging van 50 pCt. 
in vergelijking met den spoorweg opleveren. Reeds 
nu vinden de schepen aan de uitmonding van 
het kanaal, waarvan het steenen hoofd zich tot 

• op 10 el in de Middellandsche zee uitstrekt, eene 
veilige wijkplaats. Op dit strand, waar in 1859 
zich zelfs geen enkele visschershut bevond, maar 
slechts twee tenten, die van de Lesseps en zijn 
ingenieur, ziet men thans eene stad van 7 tot 
8000 zielen. 

Wat de mogelijkheid van de slooping van het 
kanaal door ^verstuivingen van woestijnzand be
treft, waardoor de werklieden konden bedolven 
worden , kan men mcdedeelen dat nog geen en
kel arbeider omgekomen is. 

— Frankrijk en Engeland hebben volgens de 
Amsterdamsche Courant de door België verlangde 
ingenieurs, met betrekking tot de OosterSchelde 
quaestie, aangewezen. 

— Op den spoorweg van Dyon naar Besancon 
zijn jongstleden zondag twee treinen (een perso
nen- en een goederentrein) met elkander iu bot
sing gekomen, ten gevolge waarvan twaalf per
sonen gedood en twintig gekwetst zijn. 

— Zaturdag j.1. is op de lijn Eindhoven—Luik 
een ongeluk gebeurd, waarover het volgende be
richt wordt. liet ongeval schijnt ontstaan te zijn, 
doordien men van een station een locomotief had 
doen vertrekken, zonder den van Eindhoven ko
menden trein te waarschuwen ; deze zette zijne 
reis niet volle vaart voort en ontmoette op een 
der menigvuldige krommingen van den weg, op 
de hoogte van het station Herstel, de locomo
tief, waardoor eene verschrikkelijke botsing ont
stond , ten gevolge waarvan de locomotief en 
eenige waggons geheel verbrijzeld werden. De 
machinist en de stoker van de eene locomotief 
zijn deerlijk gewond, zoo zelfs dat men voor het 
leven van den stoker vreest; de machinist wordt 
verpleegd in het gasthuis te Tongeren. Verder 
hebben de passagiers geen letsel gekregen ; zij 
zijn er gelukkig met den schrik en eenig opont
houd afgekomen. 

' s -Gravenhage . De Minister van Binnenland
sche Zaken heeft met 1 Januari 1807 tot sur
numerairs bij den waterstaat benoemd de heeren 
K. F W. Rooseboom , cn G. A . Escher. 

— Z. M . heeft benoemd tot ridder der orde 
van den Nederlandsche Leeuw deu heer hoofd
ingenieur van den waterstaat W. Badon Gbyben. 

— Iu den gemeenteraad van Donderdag 27 
December heeft men besloten de plannen van de 
waterleiding in handen te stellen van den heer 
Delprat. Wij hopen dat de heer Delprat zich 
deze benoeming zal laten welgevallen en dat met 
het onderzoek een begin gemaakt wordt. De 
plannen liggen nu een paar maanden in ruste en 
men heeft nog geen persoon van naam kunnen 
vinden om daarvan kennis te nemen. 

Wellicht ware het niet ongeraden den heer 
Delprat in overweging te geven zijne hulp te zoe
ken bij menschen , die met het terrein der duinen 
bekend zijn en weten , vanwaar het water moet 
gebaald worden ; dc groote vraag, die alles be-
heerseht, is deze of er water genoeg in het duin 
voorhanden is. De beoordeeling van het pijpen-
net is ons inziens wel overbodig, Wij hopen van 
ganscher harte dat de heer Delprat de benoeming 
aanneemt, dat de Raad het verslag dienaangaande 
spoedig in discussie zal brengen en dat het daar
mede beter zal gaan dan met dc verbreeding der 
Veenestraat; moet het dien weg op dan zou 
men eindigen met de verklaring dat het water 
niet noodig is. 

— Volgens verklaring van den minister van bin
nenlandsche zaken zal niet den aanleg van den 
spoorweg van Boxtel naar 's Bosch weldra een 
begin worden gemaakt. Bezwaren nopens de 
onteigening hadden dien aanleg tot dusverre zeer 
vertraagd. 

— Door de Tweede Kamer is de post van 
f 100.000 voor de Parijsche tentoonstelling goed
gekeurd. Eveneens heeft die kamer de begroo-
ting voor den aanleg van spoorwegen aangeno
men ; evenwel zal over de post voor de overbrug
ging van den Moerdijk later door haar eene be
slissing worden genomen. 

— Verteheiden dagbladen verzekeren dat het 
Eransche gouvernement eene wet denkt voor te 

dragen waarbij het binnenlandsch briefport op 
een stuiver, het briefport binnen de gemeente van 
afzending op een halven stuiver, de prijs voor 
de gewone telegram binnen Frankrijk op 1 franc, 
binnen het departement van afzending op % franc 
wordt bepaald. 

— Bij beschikking van den minister van bin
nenlandsche zaken, van den 18*" dezer, i s , na 
voorafgaand vergelijkend examen, met ingang van 
1 Januari 1807, benoemd tot opzichter van den 
waterstaat der 4 d ' klasse, J . B. Groenen. 

— Men verneemt dat de onderneming van den 
Engelschen Tramway voor 's Hage zal behouden 
blijven. Bij den dezer dagen te Londen gehou
den verkoop is de eigendom dier onderneming 
overgedragen aan haren directeur, den heer 
J . S. Ripley , die haar voortaan , in gemeenschap 
met drie andere heeren, die mede-eigenaars zijn 
geworden, zal exploiteeren. 

A m s t e r d a m . De vragen, door het bestuur 
der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 
ter behandeling op de 14d* algemeene bijeenkomst 
in 1807 vastgesteld, zijn de volgende: 

lu. lu welke opzichten ie dc iiidustrie aan de schoouc 
bouwkunst al of niet bevorderlijk, vooral inet het 
oog on de meer algemeene toepassing van het ijzer? 

2u. Welke zijn dc eigenaardige kenmerkeu ter onder
scheiding der verschillende jierioden van den gothi
schen bouwstijl? 

3o. lu vele steden'van Nederland zijn nieuwe gemeente-
scholeu gebouwd. Wat heeft de ondervinding ge
leerd omtrent hare inrichting, doeltreffendheid, nicht-
zuivering eu v e r w a r m i n g V n n welke afmetingen 
behoorcu de schoolzalen te zijn, opdat deze aan de 
wetten dergeluids-en gezondheidsleer beantwoorden ? 

4o. Is het in onze dagcu gepast, bij uitsluiting te spre
ken over eene „chris te l i jke houwkunst"? l u welken 
ziu wordt het woord christelijk door enkelen opgevat? 

5o. Welke uiiddelcu ziju met goed gevolg aan tc weu-
tot zuivering van du stads-kaualen of grachten, uit 
welke eeue eveu ongezonde als ondragelijke atmos
feer opstijgt? 

Co. Is het weuschelijk dat er, even als voor dc uitoefe
ning der geneeskunst, apothekerij. chirurgie, advo-
katie enz., ook een staats-exameu voor het vak van 
architect worde ingesteld, als waarborg voor het 
publiek? 
Is dc leest, waarop dat staats-examen en de vooraf-
gaaude praktische werkkriug als Baitführerxu Pillis
sen gescnoeid zijn, aanbevelenswaard? 
Welke waarborgen ziju er door oiuterltuge vereeni-
gtng van uitoefenaren der Houwkunst tc nemen, te
gen het aannemen van deu titel van „architect" door 
volkomeu onbevoegden: iets waaronder de achtiiiL' 
van deu stand zoozeer lijdt? 

7o. Niet zelden worden de gevels, in .\<-ü -'....^ . 
berg- en baksteen gebouwd, niet o l iën eu verfstof
fen bestreken ? Wat ziju van deze handeling de goede 
eu kwade gevolgen? 

8o. Wat is er in ons vaderland gedaan, en wat behoort 
daar nog tegeschiedeu, tot opwekking van het kuust-
gevoel bij dc meer- cu minvermogenden? 

'Ju. De hardstecuwerkcu van gevels cn onderpuieu wor
den niet zelden schooiigckrabd, op eene wijze die 
voor deu hewouer cn de buren veel last veroorzaakt, 
kau dat zoogenaamd schoonmaken niet zonder ge
kras cu anders geschieden? 

lOo. Is deweg, dien de Maatschappij tot bevordering der 
Bouwkunst, sedert hare stichting in 1842, eu dus 
gedureude rijf en tmintig jaren heeft bewandeld, 
de ware? 
Welke wcukeu behoort /ij voor de toekomst iu acht 
tc nemen? Waarvoor zal zij zich hebben te wachten, 
en wat staat haar, tot bestendiging vau bloei, tot 
verhooging van iuvloed, voortaau tc doen ? 

— Van goeder hand vernemen wij dat den heer 
Heshuizen op zijn verzoek op de meest eervelle 
wijze ontslag is verleend als president der Amster
damsche Kanaal-Maatschappij. 

— Op Vrijdag 14 December werd in de afdee
ling Amsterdam van de Maatschappij tot Bevorde
ring der Bouwkunst eene kunstbeschouwing gege
ven door den heer G. van lieerde. 

— Naar aanleiding van het besluit der op 27 
Juni 1800 gehouden algemeene vergadering van de 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, zal 
in 1807 het 25-jarig bestaan der Maatschappij 
gevierd worden o. a. met het houden eener ten
toonstelling , voor welke door het bestuur de 
navolgende bepalingen zijn vastgesteld : 

I. De tentoonstelling wordt gehouden in het 
gebouw der Koninklijke akademie van beeldende 
kunsten te Amsterdam, en wel in de kunstzalen 
voor dc stedelijke tentoonstellingen bestemd. 

II. De tentoonstelling bestaat uit de navolgende 
voorwerpen : 

lo. Teekeningen of afbeeldingen van uitge
voerde bouwwerken hier te lande , met détails der 
construction, ornementatiën , enz. 

2». Teekeningen of afbeeldingen van 
jecteerde bouwwerken of onderdeelen daai. . 
die niet tot uitvoering zijn gekomen. 

3°. Teekeningen van ontwerpen, beki. 
uitgegeven door de Maatschappij tot Bev •,• 
der Bouwkunst. (. 

4". Teekeningen cn afbeeldingen van ou e-
stoaniie getouwen, uitgegeven als voren> 

Teekeningen of opmetingen van bestaande. 

gebouwen, belangrijk uit het oogpunt der kunst 
of der geschiedenis van Nederland. 

0". Teekeningen en plaatwerken , betrekking 
hebbende op gebouwen van Nederland van vroe-
geren tijd , en op de theorie der bouwkunst, 
meer bepaald de zoodanigen die niet meer in den 
handel zijn , doch door en voor Nederlanders zijn 
geschreven. 

7o. Modellen van bouwwerken en onderdeden 
van bouwwerken die kunstwaarde bezitten, van 
nederlandschen oorsprong en vinding. 

8°. Toepassingen op liet gebied der materialen 
voor versiering, door Nederlanders bewerkt of 
ingevoerd. 

9o. Teekeningen en plaatwerken , door hono
raire leden en belangstellenden in te zenden. 

10°. Teekeningen in het bezit der Maat
schappij en geschenken aan de Maatschappij 
vereerd, een deel uitmakende van hare boekerij. 

De onderwerpen sub 3 , 4 en 10 zullen door 
het bestuur worden tentoongesteld. 

III. De tentoonstelling wordt den 5 Augustus 
geopend en den 25 Augustus gesloten. 

IV. De toezending der kunstwerken van elders 
moet geschieden door tusscbenkoinst van heeren 
correspondenten der Maatschappij, die zich met 
de gelijktijdige verzending naar het lokaal dei-
tentoonstelling belasten ; voor de leden te Amster
dam geschiedt de inzending rechtstreeks aan het 
lokaal voornoemd. De stukken moeten vergezeld 
zijn van eene opgaaf van den aard, den inhoud 
en het aantal der ingezonden voorwerpen, en 
gericht worden aan dc 1 commissie voor de ten
toonstelling der Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst." De tijd van toezending is vastge
steld van 15 Juli tot 27 Juli . Na laatstge
noemden dag worden geene inzendingen meer 
aangenomen. 

V. De commissie, met het beheer der tentoon
stelling belast, heeft de bevoegdheid eene keuze 
te doen uit de toegezonden stukken , ingeval de 
beschikbare ruimte der lokalen dit noodzakelijk 
maakt. Zij kan daarbij naar' de meerdere of 
mindere belangrijkheid te werk gaan, in overleg 
met het bestuur der Maatschappij. 

VI. Dc commissie draagt zooveel mogelijk zorg 
voor de toegezonden stukken , doch stelt zich in 
geen geval, ook niet bij de verzending, aanspra-

,;. voor cventueele schade. De inzenders wor
den verzocht, voor het geval dat zij eenige ver
zekering tegen brand- of andere schade wenschen, 
de waarde van ieder ingezonden stuk en den aard 
der verzekering duidelijk te melden. De kosten 
van verzekering komen ten laste van de Maat
schappij. 

VIL Geene teekeningen worden aangenomen, 
welke achter glas of opgerold zijn. 

De toegang tot deze tentoonstelling is kosteloos 
en wordt verleend: 

1". aan honoraire en gewone leden , op ver
toon van het bewijs van lidmaatschap des jaars 
1807 ; 

2o. aan de leden der Koninklijke academie 
ven beeldende kunsten en andere corporatiën cn 
personen, daartoe door het bestuur der Maat
schappij uit te noodigen, op vertoon van bewij
zen van toegang, met den stempel der Maatschappij 
en de naamtcckeningen van haren voorzitter en 
secretaris voorzien; 

3«. aan de inzenders van teekeningen of andere 
stukken, al zijn de inzenders geene leden der 
Maatschappij. 

De uren van bezichtiging worden later door de 
nieuwsbladen aangekondigd. 

Bestuurdcren hebben alle nederlandsche bouw
kunstenaren uitgenoodigd, door belangrijke toe
zendingen tot den goeden uitslag der tentoonstel
ling bij te dragen. 

— H a a r l e m . Den 21 dezer is in het daar
toe door den heer Franse kosteloos afgestane 
lokaal in de Schagchelstraat, in tegenwoordig
heid van den Burgemeester, de tentoonstelling 
geopend, welke uitgaat van de Vcreeniging 
•Weten cn Werken" en waarop uitsluitend voor
werpen voorkomen, door handwerkslieden in 
vrije uren vervaardigd. Door 50 a 60 inzenders 
Z 1jn meer dan 100 voorwerpen ingezonden. Bij 
het uitj^ven en toekennen van premiën zal door 

" i i r der Vereeniging niet zoo zeer worden 
gc.iel ..» vreemde of kunstige der ingezonden 
voorwe. n , dan wel op het doelmatige, het 
degelijke tm nette der bewerking, en vooral 
hierop, Je blijken dragen, dat de werk-
•nan zijne -iie uren nuttig weet te besteden 
e n , ook buiten zijn vak , de middelen weet aan 
*• ?rypen, om in zijn eigen onderhoud en dat 

zijnen te voorzien. Op verzoek der v 

niging , hebben het Gemeentebestuur en het De
partement Haarlem der Ned. Maatschappij tot 
bevordering van Nijverheid uit hun midden een 
lid afgevaardigd , ten einde aan de beraadslaging 
der jury deel te nemen. Door het Gemeentebe
stuur is daartoe benoemd de heer Travaglino; 
door het departement van Nijverheid prof. von 
Baumhauer. 

De l f t . Volgens den Delftschen Studenten-Al
manak voor 1807 is het getal der ingeschreve
nen aan de Polytechnische school: voor tech
noloog 5 ; voor civiel ingenieur 7 5 ; voor werk
tuigkundig ingenieur 2 0 ; voor bouwkundig i n 
genieur 16; voor scheepsbouwkundig ingenieur 
1 , voor mijnen-ingenieur 4 ; voor verschillende 
studievakken 3 7 ; voor ijker 2 ; te zamen 160. 
Van dit getal moet men 14 aftrekken, om tot 
het juiste cijfer te komen , daar er zijn die voor 
meer dan één vak zijn ingeschreven. 

AMSTERDAMSCHE BRIEVEN. 
Belofte maakt schuld. Het slot van onzen laat 

sten brief mankt melding, dat wij zouden spre
ken over de «aannemers en hunne usantiën" 
en over het laatste nommcr van de Dietsche Wa
rande , onder het bestuur van den even geleer
den als eenzijdigen heer Thijm. Over de aannemers 
Stappen wij ditmaal liefst oog heen, maar maken 
den bestuurder der Warande ons kompliinent 
over den inhoud van de bedoelde aflevering. — 
Zóó en in dien geest hopen wi j , dat al de vol
gende zullen zijn, want waarlijk de inhoud is dezen 
keer belangrijk. Wel blijft dat tijdschrift eene 
zeer bepaalde tint behouden, maar het is goed 
en zelfs noodig voor den lezer, dat hij bij zijn 
oordeel, èn dc beteekenis der stukken èn het doel 
waarmee deze worden geschreven, wel overwege. 
Kort en goed, wie niet 13 ' eeuwsch is en naar 
dien tijd terug w i l , behoort in de Warande niet 
te huis, en zal er ook geen troost of wijsheid in 
vinden. 

Wij spreken altijd gaarne over de bouwkunst 
in de Hofstad, want over den Haag en zijne 
gebouwen is veel te openbaren en op te mer
ken ; daar woont menige «groote club en van 
daar gaat menig oordeel u i t , tot en over de 
«edelsten des lands," getuige de Haagsche kro
niekschrijver die in het Algemeen Handelsblad 
van 20 November 1.1., 0. a. zegt: «Jammermaar , 
dat wij eigenlijk in den ganschen Haag bijna geen 
architect bezitten." (logen n°. l . ) » T e Amsterdam 
weet men karakter te brengen in de nieuwe aan
bouwen." (logen n". 2). «Hier is het lapwerk zon
der stijl of smaak, papier-maché huizen" — 
(logen n". 3). Grooter orakelen hebben wij nooit 
in eene krant gelezen. In den Haag is bijna geen 
architect! En bouwkundigen als de heeren Roden
burg, Vogel, Pieterszen, Camp, Saraber, Rose, dc 
Vletter? Wat zijn die allen? zijn dat «bijna archi
tecten?" neen, dat zijn architecten in den volsten 
zin. In Amsterdam, daar is het eerst goed, 
daar is het geen lapwerk, geen papier maché, 
maar daar zijn het smakelooze gestichten, 14 
huizen op eene rij , twee blokken precies hetzelfde, 
met Eransche dakkamers (mansardes), met zinken 
en gebakken aarden liflaf jes, die ongelukkig ook al 
zwaar beleend zijn. Wij sluiten van de beleening-
koorts dc waarlijk bevallige nieuwe woonhuizen in 
de Plantage en op vele andere plaatsen uit. Zou 
deze of gene soms willen beweren dat de 28 huizen 
ter wederzijden van het P. v. V . (dat is Paleis 
voor Volksvlijt en niet Pauw van Vlissingen) vrij 
en onbesmet zijn ? Dat hij kome! Wij zullen hem 
den notaris noemen, die de beleen-penningen — 
men zegt ver boven de twee ton — heeft weten 
te krijgen. En zoo bouwt de Nederlandsche bouw
maatschappij , opgericht en tc gronde gebracht, 
(want zij heeft al hare bezittingen en huizen pu
bliek verkocht) door ik ben het geluk
kig vergeten! — Ja wel , den Haag is bevoorrecht, 
door Muju met zijn Proteus en zijn Sphinx , met 
jufv. Elisa Guloten als clairvoyante, die voor eene 
gewichtige vraag 5 en voor 3 ordinaire vra
gen f 4 zal trachten te krijgen, de afzonderlijke 
séance kost / '20; maar Amsterdam is schrikkelijk 
achteruitgegaan, sinds De Opmerker zich is 
gaan bemoeien met de aantooning van feiten 
en allerlei dingen, die van nabij bezien, eigen
lijk niet anders dan leelijk zijn , welke dingen 
de Amsterdammers te danken hebben aan een 
paar uit hunnen werkkring gedroste heeren, die 
wel Rothsc.hildtjes hadden willen worden. Am
sterdam is zeer ongelukkig met zijn nijverheids
ridders (vrij vertaald : chevaliers d'industrie). Voor 
een paar weken is met de noorderzon vertrokken : 
het oud-gemeenteraadslid llesh . . . . vroeger con
sulent-commissaris over den bouw van het Uze-

x?f. 

ren paleis alhier , a ƒ 2 0 0 0 (?) per jaar, thans 
oud loco-voorzitter van de kan-maatschappij; ter
wijl hij ook nog een blauwen maandag bestuurder van 
de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst 
geweest is , en een hoope van allerlei mooie en be
zoldigde baantjes meer bekleed heeft. Dat heer laat, 
naar aller tongen beweren, een hoogst onaangenaam 
souvenir, en eene vreeselijk berooide kas, na. Hij 
had cok al ten zijnen huize eene (Nationale) hypo
theekbank. Wij hebben een kennis, die iedere 
bank noemt: een zoogenaamd lommerd of dobbel- en 
pandjeshuis in 't groot. Wij spreken er liefst niet 
verder over, en betreuren het alleen dat veel te 
veel creaturen zoodanig vreerad «opereeren", dat 
ieder op zijne wijze «de gunstige gezindheid van 
het publiek ondermijnt," (overgeschreven uit De 
Opmerker van 24 November 1.1., n". 35. bl . 
138 1" kolom), cn dat wel doet zonder afge
straft te worden. En een arme jongen, die van 
honger een brood steelt, krijgt zes maanden !! 

De Nederl.-lndustrieel en zijne bij uitnemendheid 
begaafde redactie, heeft leelijke handelingen trach
ten te vergoelijken en deze zoet doen klinken 
in het uittreksel van zijne speech, dat in De 
Opmerker, n°. 36 , is overgenomen. Ach ! was te 
Amsterdam die solide monumentale Utrechtsche 
poort, met hare dito brug nog maar daar, dan 
zouden er nog velen met eerc cn niet arm kunnen 
doorwandelen. Was die poort, als het symbool 
van vroegere welvaart en goede trouw, en latei-
verkocht voor eenige duizend gulden , maar niet 
gesloopt. Was het Paleis voor Volksvlijt maar 
wat verderop gezet, dan zoü het menigeen , die 
er thans voorbijgaat, niet zoo bang om 't harte 
worden. Wij slaken een zucht voor vrouw en 
k ind ; want de aandeelen, — die thans op 30"/o 

staan — daalden in een middag 10' / , en zijn be
zwaarlijk meer te verkoopen. — En nu over wat 
anders! 

Ei ' is, geachte lezer, eene mummie ontdekt en in het 
Britsch museum te Londen binnengebracht, die 2200 
jaar vóór Christus omzwierf en kort na vader Abra
hams dood geboren was , welke persoon slechts 
200 jaren leefde na het overlijden van Misraïm, 
de «petit fils legitime" van onzen aartsvader 
Noach. Deze mummie is het lijk van een mo
narch of vorst, die even na den zondvloed nog 
dagelijks op de beenen en in levenden l i ; - n 
was. Dit is nu wel geen architectuur-nie 
maar het behoort er toch bij, en als die ontdek
king in den Haag was geschied, dan moest er 
voor dat eerbiedwaardig lijk eene plaats worden 
ingeruimd in eene der zalen van den Hoogen raad, 
of anders in de vroegere loterijzaal op 't Binnenhof, 
ter keuze van den ontdekker. Te Leijden zou 
men met die versteende figuur ook wel weg weten. 

Wij hebben ditmaal nog een kort bericht, 
dat tegelijk hoogst interessant is. De Neder-
duitsche Hervormde diaconie wenscht hier sedert 
lang een nieuw weeshuis te bouwen, maar heeft 
daarvoor nog geen geld genoeg kunnen overleg
gen. Zij was aanvankelijk van plan eene prijs
vraag uit te schrijven, doch dit plan is opgegeven, 
niettegenstaande er vele bouwmeesters en werk
bazen, diakenen zijn. Een paar maanden gele
den, heeft men vergadering gehouden en wat 
anders geprobeerd. De kerkvaderen hebben eene 
nominatie van architecten gemaakt, gelijk dit voor 
de keuze van een godsdienstleeraar, schoolmees
ter en voorzanger geschiedt. Die nominatie be
stond aanvankelijk uit vele bekende namen. Ieder 
diaken had al licht een architect tot kennis, 
want beiden zijn hier menigvuldig en zoo goed 
als overal bij. Men zegt dat er een onder-krui
per-architect heeft aangeboden het gesticht voor 
niets te bouwen. De architecten, die het zeer 
ver op de kandidatenlijst hebben gebracht, zijn 
iu alphabetische volgorde: de heeren Godefroy, 
Leliman en Outshoorn. Nu hebben de eerwaarde 
diakenen bij meerderheid van stemmen uit dit 
drietal proponenten beroepen: de architect Gode
froy, en hem belast om al vast een weeshuis te 
ontwerpen, waarmede hij , toegerust met groote 
kennis en bekwaamheid, ijverig bezig zal zijn. De 
bouw komt later. Wij hopen toch niet eer, dan 
nadat al het geld op tafel l ig t , want dat ver-
wenschte beginnen met heien, zonder dat men 
weet hoeveel alles, netjes in orde, zal kosten, 
zullen de diakenen en de vaderen der hervormde 
gemeente alhier, wel niet — van het Amstel-
Hotel — navolgen. In een volgend .schrijven 
ineld ik u misschien zeer juist hoeveel stemmen 
aan ieder der drie genoemde bouwmeesters zijn 
geschonken. Daaruit kan de lezer dan zelf op
maken wie het knapst i s ; b. v. als de archi
tect Godefroy er 2 0 , Leliman er 18 en Outs
hoorn er 10 of meer hebben gekregen, dan is het 
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door een schoolknaap bij herleiding best uit te 
rekenen, in welke evenredigheid de kunde dezer 
heeren en de protectie, die zij bij de eerwaarde 
kerkvaderen hebben mogen genieten, onderling 
staat. Stellen wij eens dit verkleingetal op 8, dan 
volgt, dat deze drie heeren, in bekwaamheid om een 
weeshuis tc bouwen, tot elkander staan als 2 ' / i : 
2 : 2. Op deze of andere wijze zijn prijs
vragen totaal overbodig; want als diakenen in 
het belang hunner gemeente stemmen cn over
stemmen, dan moet immers altijd ten lange leste, 
de meest bekwame persoon komen bovendrijven. (?) 
En wat is er over stemming en prijsvragen iu den 
laatsten tijd hier te lande niet veel onaangenaam
heid en schandelijks voorgevallen , vooral in L i m 
burg en den Haag. Povr couper court, eindigen 
wi j , na onzen lezer-een respectueusen groet, even
als altijd, maar vooral in dezen laatsten brief 
van dit weldra geëindigd jaar, met Onderscheiding, 
te hebben aangeboden en verblijven ZEI). Dienaar: 

L . 3 V. 
Amsterdam, eind December I860. 

Varia. 
Locomotieven langs kunstwegen. Voor de 

Ottoman Carrying Company hebben Dubs en Co. 
te Glascovv, naar de teekeningen van D. K. Clark, 
de eerste straatlocomotief gemaakt, genaamd Abdal 
Aziz. Deze locomotief zal dienst doen op den 
weg tusschen Damascus en de haven van Beyrout, 
welke 109 kilometers lengte heeft cn over den 
Libanon en den Anti-Libanon loopt. 

De machine kan 10.00(1 kilo over hellingen van 
1 op 12 slepen met eene snelheid van 5 a 8 kilo
meters per uur. Afwijkende van dc constructie 
van andere straatlocomotieven is het mechanisme 
onder den ketel aangebracht, terwijl de wielen 
op veeren dragen. Hierdoor zullen de zware 
schokken gebroken worden en dn slijtage zeker 
belangrijk minder zijn dan bij de oude straatlo
comotieven. Men neemt aan dat de transport
kosten de helft sollen bedragen van de gewone. 
De machine laadt 2200 kan water en 750 
kilo kool. 

Bij de beproeving op de Catheart Road hij Glas
covv sleepte deze machine 10,000 kilo, geladen op 
2 wagens, over eene helling die over de grootste 
lengte 1 op 13' / , bedroeg. De weg was gema
cadamiseerd en de gemiddelde snelheid bedroeg 
7 kilometers per uur. Dc grootste snelheid was 
10 kilometers. 

Steenen dwarsleggers voor spoorbanen. 
In Begeren worden allerwege de houten dwars
leggers, door kuben van zandsteen of graniet 
vervangen ; waar houten dwarsleggers moeten 
worden vernieuwd, komen steenen kuben in de 
plaats. 

De kosten der sleenon kuben, van graniet of 
harden zandsteen, bedragen niet meer dan 1 Oor. 
10 kreuts. beijersch ct. of ƒ 1.20 ncderlandsch, 
franco te leveren (en behoorlijk behakt en van 
schroefgaten voorzien) aan een der Bcijersche sta
tions. Bij den hoogen prijs en het spoedig ver
gaan van houten, vooral van dennen dwarsleg
gers, is het te verwachten, dat de ijzeren cn 
steunen al meer cn meer in gebruik zullen komen. 
Voutfel in bochten van spoorwegen hebben de 
steenen kuben,, ten opzigte van de veiligheid, 
groote voordeelen boven de houten leggers. 

A a n k o n d i g i n g e n . 
Maundag 31 Dcc , ten 11 ure, teu Raadhuize te Zutfen: 

de leverantie vnn 45 tot 50 duizend stuks straatkeien. 
Maandag 81 l>ec, teu l l !

s ure, anu het gebouw van het 
prov. bestuur te ' s l lage: lo. het onderhoud vau dc groote 
en andere rijkswegen in de provincie Zuid-Holland, gedurende 
drie jaren, ingaande den lsteu Januari 1867 eu eindigende 
den Maten December 1809, iu acht perceeleu; 2o. het on
derhoud van het Zederikkauaal met de dunrtoe behoorende 
Telegraafliju, van den dag der goedkeuring vau de aanbe
steding tot en met den Sisten December 1869. 

Maandag 81 D e c , ten 12 ure, op het raadhuis te Leijdeu: 
lo. het dugclijkschc onderhoud van dc gebouwen en het 
meublement der openbare scholen aldaar, gedurende het jaar 
l b ü 7 , ui drie perceelen; 2o. het dagelijksche ouderhond vau 
teutte openbare gebouwen enz., gedurende het jaar 1867, 
1u 'éen •perceel. 

Muaudag 31 Dee., ten 12 ure, op het Kandhuis tc Am
sterdam: hot dempen van het gedeelte vuu den Nieuwczijds 
Achterburgwal, vau de Molsteeg tot de Brouwerskolk, een 
gedeelte van*de Brouwerskolk eu een gedeelte vau het Kat
tegat; het niakeu der gevorderde riolen cu vergaarkuileu 
en rriiilvputv i i , het bouweu van eeu steenen walmuur en vau 

•^albeschocijiugen langs de einden der dempingen, 
idag 31 D c c , teu 1 ure, op het Kaudhuis te Kemmel: 

het bouwen van een schoollokaal te Angcreu. 
Woensdag 2 Jan., ten 12 ure, ten Raadhuize te Arnhem: 

de levering vnu materialen in zes .perceelen; 2o. het ccn-
jarigN onderhoud der grind-, zand- eu heidewegen; 8o. het 

'UJetfigi "ii li rhoild di-r upi iibniv j i| 1 In i rri.-hli li 

der loodgieters-, leidekkers- eu zinkwerken; 
vau smidswerkeu. 

4o. de levering 

Zaterdag 5 J a n . , ten 11 ure, bij G . vau Aaldcreu te Zalk: 
het verbouwen der school. 

Diusdag 8 Jan., ten 11 ure, op de gemeente-secretarie te 
Groesbeek: de aanleg van den nieuwen grindweg met dc 
daarin voorkomcude waterwerken , Ioopeude van uit de kom 
vau het dorp Groesbeek over de Grafwegcn naar de St. Jaus-
berg aau de Liraburgsclic grenzen. 

Woensdag 9 Jan., ten 12 ure bij A . vau Dijk te Charlois: 
het afbreken cn geheel vernieuwen van de kerk eu kerhe-: 
roads-kamer, staande in het midden vau de bebouwde kom 
der gemeente Charlois. 

Donderdag 17 Jan. , iu ceu der lokuleu vau bet ministerie 
van biunculaudschc zaken te 's Hoge: het maken en opstel
len van twee draaibruggen en bet uitvoeren van de daar
mede iu verband staande werkeu in de gemeente l trecht, 
voor den spoorweg van l'trecht tot Boxtel. 

Donderdag 24 Jan. , ten 12 ure, iu ecu der lokalen vau 
het ministerie van binnenlandsche zaken te 's l lage: het 
bouweu van wuchterswoiiiugeu , het maken vnn perrons eu 
het uitvoeren vau eenige andere werken voor het gedeelte 
van ljccuwardcu tot Groningen >au tien spoorweg van llar-
liugeu uaar tic Haiiiioverselic grenzen. 

Afloop van oanbeatedlncen. 

Up 20 Dcc., tc 's Hage: aan het Departement vau Binnen-
laudschc Zaken, ten behoeve der Staatsspoorwegen : de leve
ring vau twee perceeleu spoorstaven met eindverbindingen, 
elk perceel vau ö(XMJ ton (de ton uil 1U00 Ned. pond) en 
een perceel haakbotiteii van 25 ton. Daarvoor waren 14 iu-
schrijviugsbiljctteii ingekomen eu waren de minste inschrij
vers: voor perceel I, l ïo lokow Vuughusc iu Kugclnud, voor 

ƒ 419,950; voor perceel 11, vuu den Berg en Co. te Am
sterdam, voor ƒ 400,950, en voor perceel III, Gijst en -Co. 
te Londen', voor Y 3197-50. Dus bedraagt de geheele som 
dezer aanbesteding ƒ 824,Q97-50. 

Ü p 21 Dcc, t cZwol ie : het onderhonden van en het doen 
van herstellingen aan: lo. de gebouwen vuu het provinciaal 
bestuur, gedurende 1867, cu 2o. de bruggen cu het tolhek, 
iu den weg vau Markclo naar Zutphen, gedurende 1867, 
1868 cu 1869. Het eerste werk is aangenomen door de 
weduwe dc Groot tc Zwolle, voor j' 1,590, het tweede door 
G . .1. Veltkainp, te Markclo, voor J 1,390. 

Op 24 Dcc., nau het prov. bestuur van Zuid-Holland tc 
's l lagc: dc aanleg eener telegraallijn met een draad, laugs 
den Maasdijk tusschcu Maassluis eu Vlaardiugeii, en het 
onderhoud daarvan tot 81 December 1867. Daarvoor waren 
7 insehrijviugsbilletten iugckoiiieu. Minste inschrijver M . Sou
dag, tc Rotterdam, voor ƒ 1700. Vervolgens wer*d aanbe
steed: het doeu vau ceuige vernieuwingen aan eu het onder
houd van al de werken behoorende tot het kanaal door 
Voonic iu de prov. Zuid-Holland, vnn 1 Jan. 1867 tot cn 
met UI Dcc 1809. Daarvoor waren 14 insehrijviugsbilletten 
ingekomen eu was de minste inschrijving die van B. I'. dc 
Groot, tc Giesseudain, voor ƒ 87*000. 

Op 24 Dcc. , tc 'ullage: liet onderhond en dc noodzake
lijke vernieuwingen van de schoolgebouwen cn schoolmen-
beien gedurende het jaar 1867 en het onderhoud vau eu het 
doeu van vernieuwingen aan eenige gebouwen, brandspuit
huisjes eu pompen, gedurende het jaar 1867- Voor het 
eerste perceel wareu 9 en voor het tweede ook 9 billetten 
iugekomeu. Minste inschrijvers wareu voor no. 1 G . Y. 
de Haas te 'sllage voor J' 11,100, cii voor no. 2 deuzclf-
den , voor f 11,195. 

Advertenties. 
GECOMMITTEERDEN D E R NEDERDUITSCH 

HERVORMDE GEMEENTE te Botterdam, zich voor
genomen hebbende, E E N G E H E E L NIEUW 
KERKGEBOUW te stichten, noodigen alle 
Nederlandsche Bouwkundigen uit, om daartoe Ont
werpen te leveren, cn mede te dingen naar de 
uitgeschrevene Prijsvraag, waarvan het Pro
gramma is te verkrijgen, of op franco aanvrage 
te ontbieden aan het Kcrkeknntoor over het 
Amsterdamsche veer te Botterdam. 

Botterdam, 14 December 1800. 
Namens Gecommitteerden voornoemd, 

J. C. LEDEBOER, L.N.z. 
L i d en Secretaris. 

A A X B E S T E Ü I I t t . 
D E BURGEMEESTER D E R G E M E E N T E A R N H E M , 

zal Woensdag 2 Januari 1807, 's middags 12 ure, 
ten Raadhuize in het openbaar aanbesteden: 

1°. De levering van materialen in zes 
perceelen. 

2». Het eenjarig onderhoud der grind-, 
zand- en heidewegen. 

3". Het eenjarig onderhoud der open
bare pompen met het verrichten der 
loodgieters-, leidekkers- en zinkwerken. 

4". De levering van smidswerken. 
Op voorwaarden ter Secretarie a 10 Centen 

verkrijgbaar. 

MINISTERIE V A N JUSTITIE. 

Ib-ovincie Zuid-Bolland. 

Op Maandag den 7den Januari 1807, des 
voormiddags ten 11'/, l l r e > z.,\f o n ( i e | . n a j e r e g o c d _ 
keuring door den Commissaris des Konings in de 
provincie Zuid-Holland, of bij zijne afwezigheid 
door een der leden van de Gedeputeerde Staten 
en in bijzijn van den Hoofdingenieur van den 
Waterstaat in het lode distr icl , aan het gebouw 
van bet Provinciaal Bestuur te 'sGravenhage. 
worden aanbesteed : 

Het onderhouden van de GEBOUWEN 
en AANHOORIGHEDEN, behoorende 
tot de Arrondissements-Rechtbank te 
D o r d r e c h t , provincie Zuid-Holland 
gedurende de jaren 1867 tot 1869, 
ingaande met den dag der goedkeu! 
ring van de aanbesteding en eindi-
gende den laatsten December 1869. 

Deze aanbesteding zal geschieden' bij enkele in
schrijving, volgens art. 03, g 434 der algemeene 
voorschriften per ondei hondsjaar. 

Inlichtingen zijn te bekomen bij den Hoofdin
genieur van den Waterstaat te 'sGravenhage, 
den Ingenieur te Gorinchem en den Opzigter 
C. A . V A N D B R SritAATKN, te i'apendiecht. 
'sGravenhage, den 24sten December 1800. 

De Commissaris des Konings in de 
provincie Zuid-Holland, 

I. LOUDON. 

FABRIEK VAN 

B E C K E R E N BUDDINGH 
te ARNHEM. 

W a t e r p a s - , hoekmeet - cn andere i n s t r u m e n 
ten voor terreinopname ten dienste van den 
W A T E R S T A A T , D E G E N I E , den A A N I . E O V A N S P O O R 

W E G E N en O P E N U A R E W E R K E N . — Voorts de gunstig 
bekende B a l a n s e n , B a s c u l e s , W e e g 
b r u g g e n enz. 

Wiouwariileeten. 
Ondergeteekende beveelt zich aan tot het leveren 

van K L K C T K O 71 f i T I L I K H K V K H F -
OI.IK voor glanzend en «lof Schilder
werk, voor woonhuizen, publieke gebouwen, 
spoorwagens en stations, materieel der artillerie 
en genie, rijtuigen, schepen, werven, haven- en 
kustwërken, en voor schilderwerk in brons inet 
galvanisch koper. Deze olie is gemakkelijk in ge
bruik, frisch en duurzaam van kleur, buitenge
woon vast hechtend, glanzend zonder vernis, 
vereisoht geene bijvoeging van terpentijn , en is 
geschikt voor steen, pleister, hout, ijzer,zink, enz. 

Inlichtingen worden gaarne gegeven en orders 
nauwkeurig en met spoed uitgevoerd. 

A M S T E R D A M , 

00 Amstel (Erwtenmarkt.) 
D. J. V A N D E N BRINK. 

RANSOME'S KUNSTZANDSTEEN, 
beveelt zich door duurzaamheid , sterkte, zuive
ren vorm en voornamelijk door V O L K O M E N OVER
EENKOMST met den NATUURLIJKEN ZAND
STEEN bijzonder aan voor iedere B O U W K U N 
STIGE VERSIERING , zoowel voor Balustraden, 
Kapiteelen , Consolen, Lijsten, Friezen enz., als 
voor Vazen, Fonteinen, Gedenkteekenen, Stand
beelden, Grafteckenen, enz. Modellen, Teeke
ningen, enz. te bezichtigen, en inlichtingen te 
bekomen bij 
F O L K E R S & C"., Rapenburg te Amsterdam, 

Agenten van de 
PATENT CONCRETE-STONE COMPy. (Limited) te Londen. 

G E O C T R O Y E E R D E 
INSTEKENDE CIRCULEERHAARDEN. 

De Ondergeteekenden berichten bij deze, dat bij hen vervaardigd worden en1"!* 
'krijgbaar zijn GEOCTROYEERDE INSTEKENDE CIRCULEERHAARDEN 

met aanvoer van versche lucht, dooi- middel van holle roosters; deze H A A R D E N geven 
25 percent meer warmte dan de thans bestaande, zonder vermeerdering der brandstof. 

Maken bij dezen Heeren Bouwmeesters opmerkzaam, om bij het bouwen van nieuwe SCHOOR-
S T E E N E N , die te voorzien van eene Luchtbuis. 

R O T T E R D A M , 18CC. B A V K S T K l » en C o . 

tg h 
Uitgegeven te Arnhem hij D. A. THIEME. — Boekdrukkerij van G. W. VAN DER WIEL. 

DE OPMERKER 
W E E K B L A D 

VOOR 
ï I 

Jaargang 1867. 

A R N H E M , D . A . T H I E M E . 
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